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Adnan Dalgakıran
Makine İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
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“Vasata başkaldıranların”
serüvenleri “Makine HiKAYEleri
50+ İkinci Kitap” serisiyle devam
ediyor. Var olanla yetinmeyen ve
hep daha fazlasını hedefleyerek
çalışan bu öncülerin hikayeleri
ilham ve cesaret verici…

Vasat, günümüz toplumları için en büyük gizli tehlikedir. Toplumun tüm organlarını uyuşturan, rehavete
düşüren bir uyku ilacı ve sıradanlığın diğer ifadesidir.
Vasat, ortalarda bir yerlerde bulunmak “Azıcık aşım,
kaygısız başım!” demektir. Vasat, kadere razı olmak,
elindeki ile yetinmek, bahaneler uydurmak, rıza göstermektir. Vasat, orta halli yaşayıp gitmek, dayatmaları
kabul etmektir.
“Petrolümüz yok, rekabet edemiyorum, finansman ihtiyacını karşılayamıyorum, pazar bulamıyorum!” gibi
yakınmaların hepsi birer mazerettir. Bu ülkenin insanı
zeka ve becerisi ile en kötü koşullarda bile, yerde ve
gökte kendini ispatladı. Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ
ve Devrim Otomobili gibi onlarca örnek sıralayabilirim.
Ayrıca tarih sayfalarında dahi yerini almayan nice hüzünlü hikaye var. 1980’lerin sonunda yurt dışına kaptırdığımız bilim insanı sayısı 25 bini geçmişti. Eğer vasata
rıza gösterilmeyip hedefler büyük tutulsaydı, ülkemiz
bugün yüzbinlerce beyinle; aralarında uzay teknolojilerinin de yer aldığı devler liginde oynayacaktı.
Yapılan tüm araştırmalar orta gelir tuzağının ülkeler
için en büyük tehlikelerden biri olduğunu gösteriyor.
Bu tuzaktan kurtulmak kolay olmasa da, vasata razı
olmayanlar hep başardı. İnsanımız; inandığı, inanıldığı
ve desteklendiği zaman neleri başarabileceği gösterdi.
Kimseden daha akıllı ya da aptal değiliz. Komşunun
yaptığını yapmak marifet değil. Bugüne kadar ucuz
iş gücü için kullanıldık ama artık iş gücümüz de ucuz
değil. Bizim petrole değil, farklı düşünen beyinlere ihtiyacımız var. Vasat bir eğitimin, hayatın tüm alanlarındaki vasatlığı tetiklediğini unutmamalıyız. Türkiye bu
tuzaktan çıkmalı ve “Vasata hayır!” demelidir. Vasata
direnen her bir beyin geleceğimizi biriktiren kumbaraya atılmış bir altındır. Makine Hikayeleri 50+ İkinci Kitap, vasatlığa direnenlerin hikayelerinin anlatıldığı bir
eserdir.

COŞKUNÖZ SYF46
KUŞAKTAN
KUŞAĞA
BÜYÜYEN GÜÇ

ÇİFTYILDIZ
MAKİNA SYF62
KUNDURACI
AİLENİN
MAKİNECİ
ÇOCUĞU

NET CIVATA SYF56

MKE SYF34

MUSTAFA
KETENCİ’NİN
YARATTIĞI MARKA
BUGÜN DÜNYA
PAZARLARINDA

TÜRK SAVUNMA
SANAYİSİNİN
AMİRAL GEMİSİ
MKE

TÜVASAŞ SYF68
DEMİRYOLLARINA
ATILAN TÜRK
İMZASI TÜVASAŞ

VATAN MAKİNA SYF92

NAMTAŞ SYF76

ÇIRAKLIKLA
başlayan
dostluktan
yıllar süren
ortaklığa

İLKLERLE
SEKTÖRE “NAM”
SALDI

GÜMÜŞ MOTOR SYF98
TEMELLERİNİ
ERBAKAN ATTI
İSMİNİ PANCAR
TARLALARINDAN
ALDI

TÖRK MAKİNE SYF84
BACANAKLARIN
ESERİ
TORUNLARA
EMANET

OSMANLI MAKİNA SYF108
“BENİM EKMEĞİM
KARADA” DİYEREK
YOLA ÇIKTI YÜZLERCE
İNSANA EKMEK KAPISI
OLDU

BAŞAR MAKİNA SYF148
YARIM ASIRDIR
GÜVENİN
ADI OLMAYI
BAŞARDILAR

GÜRMAKSAN SYF130
PARANI YİTİR
AMA İTİBARINI
YİTİRME

TURANLAR
MAKİNA SYF114
DEMİR
İŞÇİLİĞİYLE
BAŞLAYAN
MAKİNE AŞKI

ÖRNEK MAKİNA SYF138
YILMAZ REDÜKTÖR SYF122
CESARETİ
ONUN EN BÜYÜK
SERMAYESİYDİ

İŞİNİN HAKKINI
VERDİ HERKESİN
HAKKI USTA’SI
OLDU

DALGAKIRAN SYF166
30 METREKARELİK
BİR DÜKKANDAN
DOĞAN DÜNYA
MARKASI
ÖZKOÇ SYF186
MÜHENDİSLER
yetiştiren
ilkokul
mezunu bir
duayen

ERENSAN SYF176
EN İYİ
bildiğimiz işi
aldatmadan ve
aldanmadan
yapmaya
çalışıyoruz

GEDİK SYF156
“ÇALIŞMAK
İBADETTİR”
DİYEREK GEÇEN
BİR ÖMÜR

MAKİNELERİN

ÇAĞI BAŞLIYOR

MİLYONLARCA İNSANIN AŞI, EKMEĞİ,
KADERİ DEMEK OLAN MAKİNELER;
20. YÜZYIL TOPLUMUNUN YERKÜREDEKİ
SERÜVENİDİR ASLINDA. SANAYİ DEVRİMİ
İLE AÇILAN BU YENİ ÇAĞI ANLAMAK
BİZİM HİKAYELERİMİZE DE ÇOK ŞEY
KATACAKTIR.
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‘POPULAR SCIENCE’ DERGİSİNİN ARALIK 1918
SAYISINDA YAYINLANMIŞ BİR BUHARLI GEMİ
İLLÜSTRASYONU

Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim
tarzından, makine gücünün hakim olduğu üretim tarzına geçiştir. Bu tarz üretim 18. yüzyılda İngiltere’de,
özellikle dokuma sektöründe ortaya çıkar, daha sonra
diğer alanlara yayılır. Makineye dayalı üretime geçişle
birlikte üretimin şekli ve miktarı da artar. Sanayi Devrimi insanlık tarihinin önemli dönüm noktası olarak
kabul edilir. Batı insanının hayat tarzı köklü biçimde
değişirken, dünya tarihinde ilk kez nüfus artışı ve hayat
standartlarındaki artış birlikte gerçekleşir. Bu nedenle, Sanayi Devrimi, nüfus artışının ekonomik büyümeyi
sınırlamadığı tek başarılı örneği temsil eder. Bu özelliği ile bir ekonomik büyüme örneği olarak görülebilir.
Sanayi Devrimi’nin en açık özelliği; üretimin çapında görülen büyük artıştı. Daha fazla mekanik güç, daha fazla
hammadde, daha fazla üretilmiş mal, daha fazla atık,
daha fazla ulaştırma, sanayi ve ticaret süreçlerini izleyecek daha fazla yazman, malları satın alacak daha fazla
tüketici, satacak daha çok satıcı ve büyük sermayesi olan,

daha çok insan çalıştıran daha büyük firmalar, hızla ortaya çıkar. Daha eski, daha basit yapım biçimlerinin yerini,
daha ucuz ve bazen aynı zamanda daha kaliteli mallarıyla fabrika üretimi alır. İngiltere’de 1760’larda görülen
geçmişte yeni bir çağın başlangıcı olarak teşhis edilen
devrimin, geleceği daha birçok yıl boyunca etkileyeceği
olasılık dahilindedir. Ama, büyük, her şeye nüfuz edici
ve yenilikçi de olsa, modern dünya hikayesinin tümünü
anlatmaz ve anlatamaz. Kelimenin alışılagelen anlamıyla bir devrimdi o. Görülebilir değişimlerini kısa vadeli
olayların peşpese meydana gelmesiyle ortaya koyan bir
devrim. Ama aynı zamanda uzun vadeli bir süreçti.
Sanayi Devrimi, bir dizi buluşun, üretim gücünü, tekstil, demir ve çelik endüstrileri ile taşımacılığını etkilediği ve sonuçta Büyük Britanya’da (İngiltere) üretimin
karakterinin değiştiği 18.yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başını kapsayan periyot için kullanılır. Yakın zamanlarda
yapılan çalışmalarda ise Sanayi Devrimi’nin zamanı
ile ilgili, ekonomik büyüme hızıyla ve özellikle de dış

ticaretin gösterdiği gelişmeyle ilgili istatistiki bilgiler
yön verir. Bu çerçevede, bugün genellikle kabul edilen
görüş, Sanayi Devrimi’ni, İngiliz uluslararası ticaretinin
yukarıya doğru önemli bir sıçrama gösterdiği 1780’lerden başlatır. Sanayi Devrimi ile genellikle İngiltere mekan olarak özdeşleştirilme eğilimindedir. İngiltere’nin
Sanayi Devrimi’nde dünyaya öncülük etmesi, bu ülkede
birçok özelliğin bir araya gelmiş olmasının bir sonucu
olarak gözükür. Sanayi Devrimi’nin çıkış noktası olan
makine, tek bir aleti kullanan işçi yerine, çok sayıda
benzer aletleri çalıştıran ve gücünün biçimi ne olursa
olsun tek bir devindirici güç tarafından devindirilen bir
mekanizmayla çalışır.
20. yüzyılın başlarında ABD’nin büyük güç olarak ortaya çıkışına kadar İngiltere dünyanın en ileri sanayi
ülkesi konumundadır. El aletleri yavaş yavaş yerini
makinelere bırakır. İnsan gücü yerine, buharlı makinelerin enerjisi geçer. Bu icatların tümü çalışma unsuru
ile sermaye unsuru arasındaki ilişkileri, üretim ve tüketim ilişkilerini de değiştirecektir.

ZAMANLA “COTTONOPOLIS” (PAMUKİSTAN)
OLARAK ANILAN DÜNYANIN TEKSTİL
ÜRETİM ÜSSÜ MANCHESTER’DAN BİR
FABRİKA GÖRÜNTÜSÜ
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ZAMANININ EN BAŞARILI
GİRİŞİMCİLERİNDEN RIchard Hartmann’IN
ChemnItz’DE KURDUĞU FABRİKA, 1868

TÜRK
SANAYİSİNİN

KRONOLOJİK
öyküsü

CUMHURİYET İLAN EDİLDİĞİNDE, ELDE SADECE UN DEĞİRMENLERİ, SAYILARI GİTGİDE AZALMIŞ
HALI VEYA DOKUMA TEZGAHLARI, KÜÇÜK MADENİ EŞYA ATÖLYELERİ , BİR DE OSMANLI’NIN
DEVLET FABRİKALARINDAN ARTA KALMIŞ BEYKOZ DERİ FABRİKASI, FESHANE, CİBALİ TÜTÜN
GİBİ YARI ÇALIŞIR DURUMDA BİRKAÇ TESİS VARDI. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ DE OLSA, KAYDA DEĞER
ÖZEL SANAYİ KURULUŞLARININ NEREDEYSE TÜMÜ AZINLIKLARA VE YABANCILARA AİT
OLDUĞUNDAN, KURTULUŞ SAVAŞI VE BÜYÜK MÜBADELE SONRASINDA ATÖLYE VE FABRİKALAR
TERK EDİLMİŞTİ. ÇOK TEKRARLANAN DEYİŞLE: “TOPLU İĞNENİN BİLE DIŞARIDAN GELDİĞİ”,
SANAYİNİN ÇARKLARININ DÖNMEZ OLDUĞU O GÜNLERDEN BU GÜNLERE BÜYÜK MÜCADELELERİN
SONUCUNDA GELİNDİ. ANCAK BU NASIL OLDU? NERELERDE SIÇRANDI, NERELERDE TÖKEZLENDİ?
NELER BAŞARILDI, NELER BAŞARILAMADI? BU UZUN YÜRÜYÜŞÜN UĞRAKLARI, OLAYLARI ,
DÜŞÜNCELERİ, POLİTİKALARI, TARTIŞMALARI, UMUT VE HAYAL KIRIKLIKLARI, HEYECANLARI VE
HESAPLARI NELERDİ? 1920’LERDE ZORUNLULUK VE EL YORDAMIYLA BİR ARAYIŞ, 1930’LARDA BİR
KUŞAĞIN MODERNLEŞME VE YENİ BİR ULUS YARATMA PROJESİNİN ODAĞIYDI, SANAYİLEŞME.
1950’LERDE, 60’LARDA, ÖZEL SEKTÖR, ÇARKLARIN BAŞINA GEÇTİ. BUNLAR DEVLETÇİ ELBİSENİN
ÇIKARILMASI HAMLELERİYDİ. 1980’DEN SONRA DEĞİŞEN DÜNYA VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA ÖZEL
SEKTÖR ÇOK ÖNEMLİ İLERLEME SAĞLADI.
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN BURSA MERİNOS DOKUMA
FABRİKASI’NI ZİYARETİ - 1930

Kuruluş Yıllarında Türk Sanayisi (1923-1929)
Bu dönemin ana özelliği özel sermaye birikimine devletin katkısıdır. Bu dönemde yerli sanayiyi geliştirmek
üzere çıkarılan teşvik yasaları ve diğer özendirmeler
etkili sonuçlar vermediği için sanayileşmede de ciddi
gelişmeler yaşanmamıştır. Bunun önemli bir nedeni,
o dönemde, dışa bağımlı ticaret sermayesinin, etkinliğini kullanarak korumacı bir dış ticaret politikası izlenmesine olanak vermemesidir. Cumhuriyet öncesi
dönemde de geçerli olan, uluslararası iş bölümünde
Türkiye’yi ihracata yönelik tarım ve madencilikte teşvik etme, uzmanlaştırma politikası, çeşitli araçlarla
Cumhuriyet sonrasında da sürdürülür. Uluslararası
iş bölümünde Türkiye’nin yerinin, bu tür bir ilişki için-

de belirlenmesi, bu dönemdeki yabancı sermayenin
de ağırlıkla ihracata yönelik ticari faaliyetlere yoğunlaşmasına yol açar. Sonuçta, dönem boyunca sanayide gelişme sağlanamazken, ihracata yönelik tarımda
önemli üretim alanları oluşur. Dış ticaret politikasındaki liberal tutum, dönem sonunda ekonominin önemli
bir ödemeler dengesi sıkıntısına girmesine yol açar.
Demiryolları yapımının hızlanması, yeni ulusal bankalar kurulması, merkez bankası işlevini görecek bir devlet bankası için hazırlıklar yapılması 1930’lar sonrası
izlenecek ekonomi politikalarına elverişli bir iç pazar
sağlama ve tarımda daha çok pazar için üretim yapma
koşullarını hazırlar. Bu dönemde devlet eliyle özel sermaye birikimini hızlandırmanın başlıca araçları; çeşitli

karabük demir-çelik sanayii’nin temeli,
3 nisan 1937’de atılır.

Cumhuriyet öncesi dönemde de
geçerli olan, uluslararası iş
bölümünde Türkiye’yi ihracata
yönelik tarım ve madencilikte
teşvik etme, uzmanlaştırma
politikası, çeşitli araçlarla
Cumhuriyet sonrasında da
sürdürülür.
sermayesini temsil eden İstanbul Ticaret ve Sanayi
Odası raporlarında, sanayinin yüksek gümrük duvarlarıyla korunması ilkesi ön plana çıkarılır. Sanayiciler,
sanayinin gelişememesinin ancak Türkiye’de üretilen
ham ve mamul maddelerin ithalatının sınırlanmasıyla
olanaklı olabileceğini belirterek korumacı önlemler
talep etmekteydiler. Sanayicilerin yakındıkları ve kendi yararlarına çözümlenmesini talep ettikleri bir diğer
konu da, Teşviki Sanayi Kanunu çerçevesinde hammadde olarak nitelenen ve dolayısıyla gümrük vergisinden
bağışık tutulan bazı ithal malların aslında yurt içinde
üretilmesi ve fakat bu malların gümrüksüz ithalatının
yerli sanayiye büyük darbe vurmasıydı. Böylece ticaret
ve sanayi sermayesi arasında, kendisini gümrük tarifeleri sorununda gösteren bu çatışmada, dışa bağımlı
ticaret kesimi ağır basar ve yerli sanayinin gelişiminde
önemli bir etken olan korumacı önlemler büyük ölçüde
engellenir. Dış dinamiklerin, yerli sanayinin gelişimini engelleyici etkisini ise şöyle özetlemek mümkündür: Söz konusu konjonktürde uluslararası iş bölümü,
Türkiye’nin 19. Yüzyıl’da olduğu gibi, ihracata yönelik
tarım ve madencilikte uzmanlaşmasını öngörüyordu.
Metropol ülkelerden kaynaklanan ithal ve ihraç kredileri biçimindeki tüccar kredisi, Türkiye’deki gelişmelerin, uluslararası kapitalist sistemle bütünleşmesinin
gereklerine uymasını sağlamada önemli bir araçtı.
Başka bir deyişle, tüccar kredisi, ticaret sermayesinin
hakimiyetinin devamında ve Türkiye’nin dünya ekonomisi içindeki rolünün sürekliliğini sağlamakta önemli
bir etkendi. Metropollerden kaynaklanan tüccar kredisiyle hedeflenen şeylerden biri, tarımsal üretime
dinamizm kazandırmak ve dış pazarlara doğru yönlendirmekti. Üretim bölgelerinin demiryollarıyla limanlara bağlanması, oradan da dünya ekonomisine katılımı
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alanlarda üretim, ithalat ve işletme ile ilgili çok sayıda
tekel ve imtiyazları yerli-yabancı sermayeye devreden
düzenlemeler, sanayi için önemli özendirme ve destekleme olanakları getiren Teşviki Sanayi Kanunu olur.
1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde sanayiciler
lehine birtakım ilkesel kararlar alınır. Bu ilkeler çerçevesinde 1927 yılında Teşviki Sanayi Kanunu yeniden
düzenlenerek uygulamaya konulur. Yasaya göre hükümet; sanayi kuruluşları için gerekli arsayı belli koşullar
altında parasız verecek, vergi ayrıcalıkları sağlayacak,
sınai kuruluşlar için gerekli makine-teçhizat gümrük
vergisinden muaf olacak, sanayicilerin kullandıkları
temel maddeler, ara malları ve mamul ürünler demiryollarında ucuz tarifeyle taşınacak, kamu tekelindeki
mallar bu kuruluşlara ucuza satılacak, hükümet ve
kamu kuruluşları bazı koşullarla, yerli sanayi ürünlerini ithalattan yüzde 10 daha pahalı da olsalar tercihen
satın alacaktı. Yasada, bu sayılanların dışında daha birçok teşvik önlemine yer verilmişti.
Sanayiye sağlanan bu teşviklere karşın, bu dönemde
kayda değer bir sanayileşmeden söz edilemez. Sanayide gelişme sağlanamamasının nedenleri, çoğunlukla
savaş sonrasının ekonomik enkazı, nüfus mübadele
hareketleri, altyapı yatırımlarının yeterince gelişmemesi gibi etkenlerle açıklanır. Bu etkenlerin sanayinin
gelişmesi konusunda olumsuzluklar yarattığı genel
anlamda doğruysa da, bu konuda asıl etken, korumacı
bir dış ticaret politikası izlenmesinin engellenmesi ve
dış dinamiklerdir. Ticaret sermayesinin korumacı politikalar konusundaki olumsuz tavrına karşılık, sanayi
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büyük ölçüde 19. Yüzyıl’da gerçekleşir. Bu dönemde
yapılmak istenen de, geçmişteki yapıyı koruyup sürdürmekti. Tüccar kedisinin yanı sıra, ekonomide genel
anlamda ticareti, özel olarak dış ticareti başat kılan bir
etken de, banka kredilerinin ticarette yoğunlaşmasıydı. Sanayiye kredi verecek banka bulunmazken, sadece
yabancı bankaların değil, yerli bankaların, hatta tarıma kredi vermek amacıyla kurulmuş bankaların bile
kredileri ağırlıkla ticaret kesimine yönelikti. Sadece
yabancı bankalar değil, ulusal bankalar da sanayiciler
dışındaki müşterileri tercih ediyorlardı. Bir devlet bankası olan ve esas olarak devlet işletmelerini finanse
etmek üzere kurulan Sanayi ve Maadin Bankası’nın dışında sanayiye yatırım kredisi veren banka yoktu. Bankaların sanayicilere verdikleri kısa vadeli kredilerin
koşulları da tüccarlarınkiyle aynıydı. Ancak sanayici, bu
krediyi sadece döner sermaye ihtiyacında kullanabiliyordu. Sanayiciler bu durumdan şikâyetçiydiler, imalat
sanayisine kredi verecek bir bankanın oluşturulmasını
talep ediyorlardı. Dış rekabetin yıkıcı etkilerine karşı
koruma olanakları sağlayamayan, başta kredi sorunu
olmak üzere çeşitli dezavantajlara sahip olan sanayinin
dönem boyunca varlık göstermesi, sanayide üretimin
artırılması söz konusu olmadı.
1923-1929 döneminde hızlı bir milli gelir artışı yaşandı, ancak bu gelişme sanayi alanına yansımadı. 1923’te
Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içinde yüzde 13,6’lık
orana sahip olan sanayinin payı, 1929’da yüzde 9,9’a
düştü. Buna karşılık tarımda önemli bir gelişme söz
konusudur. Cumhuriyet’in ilk yedi yılında dış ticaret
dengesi devamlı açık verir. Tarımdaki üretim artışının
ihracata (özellikle 1923-1925 yılları arasında) katkısına

İzmir İktisat Kongresi’nde
sanayiciler lehine birtakım
ilkesel kararlar alınır. Bu ilkeler
çerçevesinde 1927 yılında Teşviki
Sanayi Kanunu yeniden düzenlenerek
uygulamaya konulur. Yasaya göre
hükümet, yerli sanayi ürünlerini
ithalattan yüzde 10 daha pahalı da
olsalar tercihen satın alacaktı.

karşın ithalat sürekli artar. Nihayet, dönemin sonunda
yoğunlaşan spekülatif amaçlı ithalatın da etkisiyle büyük bir dış ticaret açığı ve ödemeler dengesi sıkıntısına
düşülür. Bu sorunların, 1929 sonrası ekonomi politikalarının biçimlenmesinde önemli etkileri vardır. 19231929 dönemindeki önemli bir gelişme de tarımdan
ürün olarak alınan aşar vergisinin kaldırılarak yerine
parayla ödenen arazi vergisinin konulmasıdır. Bu uygulama, tarımda pazar için üretimi harekete geçiren,
dolayısıyla tarım yapısının giderek çözülmesini uyaran,
böylece de önemli bir iç pazarın oluşmasının koşullarını yaratan bir etki doğurmuş olabilir. Bir diğer önemli
gelişme demiryolları yapımının hızlandırılmasıyla ilgilidir. Cumhuriyet öncesi döneme oranla bu dönemde
yabancı sermayenin demiryolları yapımına yönelik faaliyeti aynı yoğunlukta yaşanmaz. İhracata konu olan
ürünlerin üretildiği bölgelerin demiryollarıyla limanlara, oradan da metropollere bağlanma sürecini Cumhuriyet öncesinde büyük ölçüde tamamlanmış olması,
yabancı sermayenin yeni demiryolu yapımına girişmemesinin gerekçelerinden biri olarak gösterilebilir. Bu
dönemde Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras kalan 4
bin 200 kilometrekarelik demiryolu şebekesi 1932’de 6
bin 400 kilometreye çıkar. Ayrıca bu dönemde, stratejik
özelliklerden dolayı birçok liman, tersane ve demiryolu
işletmesi devletleştirilir. Bankacılığın kârlı bir sektör
haline gelmesiyle gerek yerel, gerekse ulusal bankaların kurulması, bunlara devlet bankalarının eklenmesi
ve bir merkez bankası kurma fikrinin yeşerip olgunlaşması da dönemin ileriye yönelik etkisi olan gelişmeleri
arasındadır.

Devletçi Sanayileşme Yılları (1929-1939)
Sanayileşme sürecinde önemli adımların atıldığı bu
dönem iki alt dönemde incelenebilir. 1929-1932 arası, devletin sanayici kimliği ile henüz devreye girmediği dönemdir. 1932 sonrası ise “sanayide devletçilik”
dönemini simgeler. 1929 yılının sonuna gelindiğinde
ödemeler dengesinde yaşanan bunalım, 1929 küresel
buhranının yaratacağı olumsuzluklar, bir önceki dönemde izlenen liberal dış ticaret politikasının yerine
korumacı önlemler almayı gerektiriyordu. 1929 küresel buhranı ile dünya ticaret hacmi daraldı. Buhranın
Türkiye’ye yansıması, tarım ürünleri ihracatının azalması ve ürünlerin iç fiyatlarının önemli ölçüde düşmesi
biçiminde gerçekleşti. Tarım ürünlerinden buğdayın

fiyatının düşmesi, sanayici için ücretlerin düşmesi anlamı taşır. Çünkü buğday, işçinin ve ailesinin yeniden
üretimini karşılayan temel mallardan en önemlisi olduğu için, düşük fiyatlı buğday, düşük ücret anlamına
gelir. Tarımsal girdi kullanan dokuma ve gıda sanayicileri düşen fiyatlar nedeniyle ucuz girdi sağlama olanağı
elde eder. Kısacası bu dönemde yatırım yapacak olan
sanayici; Teşvik-i Sanayi Kanunu gereğince gümrüksüz
girdi ithali olanağından yararlanabilecek, düşük fiyatlı
tarım mallarını girdi olarak kullanacak, düşük işçi ücretleriyle mal üretip, yüksek gümrüklerle dış rekabetten korunan pazarda yine Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun
sağladığı olanaklarla mal satabilecekti. Girişimciler
bu olanakları son sınırına kadar kullanır, 1930-1932
yıllan arasında önemli büyüme gerçekleşir. Tarımdaki göreceli durgunluktan ötürü, GSMH’nin durgunluk
gösterdiği bu yıllar içerisinde sanayinin yıllık ortalama
büyüme hızı yüzde 13,6 olarak gerçekleşir.1932 yılı
Temmuz’undan itibaren bir dizi yeni iktisat politikası ve
araçlarıyla devlet işletmelerinin öncülüğünü yapacağı
bir sanayileşme hareketine girişilir. Önce, dış ticarette koruma önlemleri artırılarak, korumanın sağladığı
himaye rantının daha çok devlette toplanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılır. İzlenecek ithal ikameci
sanayileşme stratejisinin öncülüğünü yapacak devlet
sektörünün yatırım programını belirleyen “Birinci Beş
Yıllık Sanayileşme Planı” hazırlanır. Planda; yurt için-

1929 küresel buhranı ile birlikte tarım
aleyhine, sanayi lehine dönen iç ticaret,
tarımdan tarım dışına kaynak aktarımı
olanağını yaratır.
de üretilmesi düşünülen sanayi ürünlerinin, 1928-1932
yıllan arası ithalatının yüzde 43’ünü oluşturduğu belirtilerek, “Birinci Sanayileşme Planı bizi umumi ithalatımızın asgari yüzde 25-30’undan müstağni bırakmak
vazifesini üzerine almış bulunmaktadır” denilmekte
ve böylece izlenecek sanayileşme stratejisinin ithal
ikameci niteliği vurgulanmaktadır. Planda, temelde
devlet sektörünün sanayi hedeflerini belirlemekle birlikte, Türkiye İş Bankası aracılığıyla yapılacak yatırım
hedef ve politikalarına da yer verilir. Planı uygulama
görevini alan Sümerbank bünyesinde çok sayıda devlet
işletmesi kurulur. Ayrıca, gerçekleştirilen millileştirmelerle geniş bir devlet sektörü ortaya çıkar. Dönemin
sonunda plan hedeflerinin büyük ölçüde gerçekleştirildiği görülür. Sınai yatırımlar ağırlıkla dokuma, şeker
gibi temel tüketim malları üretiminde yoğunlaşmışsa
da ara ve yatırım malları üretimine de dörtte bir oranında ağırlık verilir. Ara ve yatırım malları üretimi kömür, demir-çelik, kâğıt sanayilerinde gerçekleştirilir.
Sınai üretim 1936’ya kadar yüzde 2,7 oranında artar.
1936’dan sonra ise gelişme hızlanır, katma değerin yıl19

1925’TE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KAYSERİ’DE TAYYARE
VE MOTOR ANONİM ŞİRKETİ (TOMTAŞ) ADINDA BİR FABRİKA
KURMAK İÇİN VECİHİ HÜRKUŞ İLE ANLAŞIR.
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Gerek ticarette gerekse sanayide
özel sermayenin varlığı ve gelişmesi
gözetilerek, sanayicilere büyük olanaklar
sağlayan Teşvik-i Sanayi Kanunu, 1942
yılına kadar yürürlükte kalır. Devlet
sektörünün özel sektörle rekabet değil,
tamamlayıcılık ilişkileri içinde bulunduğu
bu dönemde sürdürülen sanayileşme ile
önemli ölçüde sermaye birikimi sağlanır.
lık artış oranı 1937’de yüzde 9,8; 1938’de yüzde 16,9;
1939’da yüzde 17 olarak gerçekleşir. İmalat sanayisinin GSMH’deki payı da artarak cari fiyatlarla 1933’de
yüzde 13,5 iken 1939’da yüzde 14,7’ye çıkar. Böylece,
korumacı dış ticaret politikasının ardından uygulanan
ithal ikameci sanayileşme süreci sonucunda belli sanayi kollarında üretim artar. İthal kısıtlamalarının etkisiyle de dış ticaret açıkları kapatılır. Fonun kaynakları
ve sağlanış biçimleri şöyle özetlenebilir: Fonun önemli
bir kaynağı; devletin, tarımdan tarım dışına aktarılan
değerin büyük bir kısmına el koymasıyla sağlanır. 1929
küresel buhranıyla birlikte tarım aleyhine, sanayi lehine dönen iç ticaret hadleri tarımdan tarım dışına kaynak aktarımı olanağını yaratır. Devletin müdahalesi söz
konusu olmadığı takdirde bu kaynak tarımla alışveriş
yapan ticaret, sanayi, dış ticaretle ilgili olduğu sürece
de dış sermaye arasında paylaşım konusu olacaktı.
Ancak devletin müdahalesiyle bu kaynağın önemli bir
kısmı, devletçilik dönemi girişimlerinin önemli kaynaklarından birisi olur. Tarım ürünlerinde sıkı fiyat politikası uygulanır, ücret mallarının en önemli kalemi olan
buğdayın fiyatı düşük tutularak işçi ücretlerinin de düşük seyretmesi koşulları yaratılır. Dokuma sanayisinin
temel girdisi pamuğun üretimini teşvik ve sürekliliğini
sağlamak için göreli yüksek taban fiyatı uygulanır. Ayrıca en önemli ihraç malı olan tütünün fiyatı da göreli
yüksek tutulur.
Karabük Demir Çelik için İngiltere’den 2,5 milyon sterlin kredi alınır. Dönem boyunca ekonominin lokomotifliğini devlet sektörünün üstlenmiş olması özel sermayenin dışlandığı sanısı uyandırmamalıdır. Tersine,
gerek ticarette gerekse sanayide özel sermayenin varlığı ve gelişmesi gözetilir. Sanayicilere büyük olanaklar sağlayan Teşvik-i Sanayi Kanunu, 1942 yılına kadar

GÖLCÜK Tersanesi‘nde 26 Temmuz 1934’te kızağa konan ve bu
tersane ile aynı adı taşıyan GÖLCÜK tankerinin su sathında
boyu 56,37 metre, genişliği 9,54 metre, derinliği 3,70 metreydi.
Ağırlığı bin 250 ton olan tankerin çektiği su 310 tondu.

yürürlükte kalır. Dönem boyunca izlenen ekonomi
politikasının sonucu olarak gerek himaye rantı, gerek
iç ticaret hadlerindeki değişmelerle ortaya çıkan kaynak, devlet ile özel sermaye arasında paylaşılır. Devlet
sektörünün özel sektörle rekabet değil, tamamlayıcılık
ilişkileri içinde bulunduğu bir alan, dönem boyunca var
olur. Özel sermaye; gerek devlet işletmelerine girdi
sağlayarak veya devlet işletmelerinin ürettiği girdileri
kullanıp mamul mal üreterek, gerek devlet yatırımlarının ihalelerini alıp müteahhitlik hizmetinde bulunarak, gerekse de devlet sektörü öncülüğünde sürdürülen sanayileşmenin yarattığı iş hacminden doğan, pek
çoğu aracılık gerektiren işleri kotararak önemli ölçüde
sermaye birikimi sağlar.

Türkiye, IMF ve Dünya Bankası’yla Tanışıyor
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, özellikle ABD’de sermaye birikiminin varmış olduğu düzey, kapalı kapılar
sisteminin yıkılmasını, sermayenin uluslararası ölçekte kendisini yeniden üretmesini engelleyen öğelerin kaldırılmasını gerektiriyordu. Sistemin büyük
gücü ABD, uzun vadeli çıkarlarını da hesaba katarak
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bir yandan savaş enkazı altındaki Avrupa ekonomisini
canlandırıcı, bir taraftan da uluslararası yeni iş bölümü
bağlamında “az gelişmiş” ülkelerde sanayileşmeyi geliştirici politikalar saptar. Savaş sonrasının uluslararası iş bölümü, sermaye yoğun tekniklerle çalışan, emek
gücü verimliliği yüksek sanayi dallarının metropollerde; emek yoğun tekniklerle çalışan, emek gücü verimliliği düşük sanayi dallarının ise süreç içinde “az gelişmiş” ülkelere kaydırılmasını öngörür. Böylece, belli
bir süreç içinde bağımlı ülkelerde geliştirilecek sanayilerin kullanacakları makine teçhizat, ara malı, metropollerdeki sanayilerden karşılanır. Bağımlı ülkelere
yapılan sermaye ihracı sadece kredilerle değil, yabancı
sermaye yatırımlarıyla da sanayi sektöründe yoğunlaşır. Belirlenen bu stratejiyi uygulayacak uluslararası
kurumların oluşturulmasının ilk adımı 1944’te 44 ülkenin katılımıyla toplanan Bretton Woods Konferansı’nda
atılır. Konferansta savaş sonrası ekonomik düzenin iki
temel kurumu IMF ve Dünya Bankası’nın kurulması
önerilir. Türkiye, bu yıllarda Bretton Woods anlaşmasını kabul ederek savaş sonrasında uluslararası liberal sistem içinde yer alacağının ilk sinyalini verir. Öte

yandan, 12 Mart 1947’de Truman, Kongre’ye sunduğu mesajla soğuk savaşı ilan eder. 1948 yılına kadar
Kongre’nin Türkiye ile Yunanistan’a 400 milyon dolarlık ödenek ayırmasını ve devletlerin isteğine bağlı
olarak her ikisine de sivil ve askeri personel göndermeyi, bu ülkelerin personelini yetiştirmek üzere yetki
verilmesini ister. IMF ve Dünya Bankası’ndan sonra
uluslararası ekonomik örgütlenmeler, Marshall Planı
ve onun aracı olarak Avrupa Ekonomik İşbirliği Komisyonu (OEEC)’nun kuruluşuyla sürer. Askeri alandaki
örgütlenme ise Kuzey Atlantik Paktı (NATO) adı altında oluşturulur. Türkiye’nin 1945’ten sonra izleyeceği
ekonomik ve siyasi politikaları belirleyecek plan ve
programlarda savunulan görüşlerin ortak özelliklerinden birisi, belli ölçüde sermaye birikimine ulaşmış
özel kesimin sanayi yatırımlarına yöneliş eğilimlerinin
desteklenmesi, devletin altyapı yatırımları, ucuz girdi üretecek sanayilerde yoğunlaşması; diğeri ise yabancı sermayeyi teşvik edici önlemlerin alınmasıdır.
Sanayileşme yönünde atılan bir diğer önemli adım da
Dünya Bankası’nın da katkılarıyla, 1954’te Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) kurulmasıdır. Devlet
sektörünce üstlenilen altyapı ve sanayi yatırımları için
proje-program kredileri, yerli-yabancı özel sermayece girişilecek sanayi yatırımları için ağırlıkla Dünya
Bankası’nın TSKB’ye aktardığı krediler, sermaye ihracının iki önemli kanalını oluşturur. Bu alandaki bir
diğer önemli kanal da 1954’te çıkarılan Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile Petrol Kanunu’dur. Türkiye,
uyguladığı savaş ekonomisi politikasının sonucunda II.
Dünya Savaşı sonrası yıllara önemli miktarda altın ve
döviz rezerviyle girer. Ancak, 1946-1953 yılları arasında
liberalleştirilen dış ticaret, bu rezervin tükenmesine ve
1953 yılı sonunda önemli bir ödemeler dengesi sıkıntısına girilmesine yol açar. Oldukça farklı özellikleri olmakla birlikte, 1929 yılında yaşanan ödemeler dengesi
bunalımı sonucu alınan korumacı dış ticaret önlemleri
ve ardından oluşan ithal ikameci sanayileşme süreci
bu dönemde de söz konusu olur. Ancak, önemle vurgulamak gerekir ki, 1930’larda izlenen dış ticaret politikasını ortaya çıkaran nedenler ve izlenen ithal ikameci
sanayileşme stratejisi, 1950’lerdekiyle yüzeyde benzerlik gösterse de özde çok büyük farklılıklara sahiptir.
1953-1960 döneminde izlenen sanayileşme çizgisinin
1952 sonlarından itibaren uygulanan korumacı dış ticaret politikasından etkilendiğini söyleyebiliriz. Yeni it-
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TÜRKİYE’NİN İLK UÇAK MÜHENDİSLERİNDEN SELAHATTİN ALAN İLE
ANLAŞAN NURİ DEMİRAĞ BEŞİKTAŞ’TA ÜRETİME BAŞLADI. TÜRK
HAVA KURUMU’NDAN 10 EĞİTİM UÇAĞI VE 65 PLANÖR SİPARİŞİ ALDI.

II. Dünya Savaşı sonrasının uluslararası
iş bölümü, sermaye yoğun tekniklerle
çalışan, emek gücü verimliliği yüksek
sanayi dallarının metropollerde; emek
yoğun tekniklerle çalışan, emek gücü
verimliliği düşük sanayi dallarının
ise süreç içinde “az gelişmiş” ülkelere
kaydırılmasını öngörür; bağımlı
ülkelerde geliştirilecek sanayilerin
kullanacakları makine teçhizat, ara
malı, metropollerdeki sanayilerden
karşılanacaktır. Düzenin iki temel
kurumu IMF ve Dünya Bankası’nın
kurulmasını sağlayan Bretton Woods
anlaşmasını (1944) kabul eden Türkiye,
savaş sonrasında uluslararası liberal
sistem içinde yer alacağının ilk sinyalini
vermiş olur.

halat rejimiyle ithali kısıtlanan mallar, o zamana kadar
bu mallan ithal eden tüccarların, Yabancı Sermayeyi
Teşvik Kanunu’yla gelen yabancı firmalarla bütünleşerek kurdukları fabrikalarda üretilmeye başlanır. Böylece, bu dönemde ağırlıkla tüketim malları sanayisinde
yoğunlaşan yatırımlarla ithal ikameci sanayileşmenin
“kolay” aşaması büyük ölçüde tamamlanır.
1950 sonrasında sanayi üretimi, tarımsal üretimden
daha hızlı artar ve 1950’de GSMH, içinde yaklaşık yüzde
12 olan payı, 1960’da yüzde 14,3’e, 1962’de yüzde 15,3’e
çıkar. Bu dönemde toplam olarak sanayinin (madencilik, imalat sanayisi, elektrik-gaz-su) GSMH içindeki
payında bir artış görülse de, imalat sanayisinin toplam
içindeki payı (% 81) değişmez. Bu dönem içinde imalat
sanayisinin yapısında üçlü bir değişim gözlenir: birincisi, imalat sanayisi içinde devlet sektörünün payının
azalıp özel sektörün payının artması; ikincisi, imalat
sanayisinde özel kesimin tüketim mallan sanayisinden
yatırım malları (daha doğrusu dayanıklı tüketim malları) sanayisine doğru yönelmesi, üçüncüsü ise sermayenin yoğunlaşmasında önemli yollar kat edilmesidir.
1950-1963 döneminde KİT’lerin, büyük işyeri sayısı

1950’lerden sonra uygulanan ithal
ikameci sanayileşmeyi biçimlendiren
etkenlerden biri yabancı sermaye
yatırımları, diğeri ise ağırlıkla program
ve proje kredisi biçiminde verilen dış
borç mekanizmasıdır. Sabit tutulan döviz
kurlarının etkisiyle de iç pazar dışa göre
daha çekici olur; böylece, üretip ihraç
etmek değil, ithal edip üretmek ve içeride
satmak kârlı hale gelir. Metropollerin
güdümünde gelişen bu sanayileşme süreci,
1958’e önemli sorunlarla girer.
ve bu sanayinin gelişim koşullarını hazırlayan enerji, ulaşım, haberleşme gibi alanlarda yoğunlaşır. Yabancı sermayeli şirketler iç pazara egemen olduktan
sonra, metropol ülkedeki “ana firmaya ucuza satma/
ana firmadan pahalıya alma” yoluyla değer transferine
yönelirler. 1950’lerden sonra uygulanan ithal ikameci
sanayileşmeyi biçimlendiren etkenlerden biri yabancı sermaye yatırımları, diğeri ise ağırlıkla program ve
proje kredisi biçiminde verilen dış borç mekanizması
olur. Program kredileri borçlu ülkenin ithalat gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılır. 1950’lerde
oluşan ithal ikameci sanayileşmenin bir özelliği de
maliyetler, dolayısıyla iç pazar-ihracat ilişkisiyle bağlantılıdır. Korumacı dış ticaret politikası sektör ve birim
gözetmeksizin toptan bir korumacılık yarattığı için her
ölçekte işletme yaşama şansı bulur. Büyük bölümü etkin verimlilikten uzak ölçekte kurulan bu işletmelerin
ürettiği ürünler yüksek maliyetlidir. Dış rekabet kaygısının bulunmaması ve iç pazarın her üretileni emebilme özelliği, kalite ve uluslararası standartlarda mal
üretimini de arka plana iter. Sabit tutulan döviz kurlarının etkisiyle de iç pazar dışa göre daha çekici olur;
böylece, üretip ihraç etmek değil, ithal edip üretmek
ve içeride satmak kârlı hale gelir. Metropollerin güdümünde gelişen bu sanayileşme süreci, 1958’e önemli
sorunlarla girer. Sabit kur politikasının da körüklediği
döviz talebi ve enflasyon, kısa zamanda “Tahtakale”
gibi kendisini özellikle 1970’li yıllarda bütün ağırlığıyla hissettirecek ikinci Merkez Bankası’nın doğmasına,
kredili ithalatın yarattığı çift ödemelerin oluşmasına,
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içinde payı artar; ancak istihdam, ücret, katma değer
ve çıktı içindeki payı azalır. Bu da imalat sanayisinin
daha çok “özelleştiğini” göstermektedir. Kamunun
tüketim ve yatırım malları kesimindeki payı azalırken
ara mallardaki payı artar. Bu durumda, hızla büyüyen
iç pazarın kârlı kıldığı alanlar özel kesime bırakılırken
kamu kesimi giderek artan ölçüde, niteliği gereği görece ileri teknoloji ve büyük ölçek gerektiren ve diğer
sektörlere girdi sağlayan ara mallan üretime yoğunlaşır. Bu dönemde imalat sanayisinde görülen önemli bir
özellik de özel kesimin yoğunlaşma alanının, tüketim
mallan sanayisinden dönem sonuna doğru dayanıklı
tüketim mallan sanayisine kaymasıdır. Ödemeler dengesi bunalımının artmasıyla birlikte temel politika, sınırlı döviz olanaklarını ithalatı zorunlu mallara tahsis
etmek, zorunlu görülmeyen malların ithalatını ise sınırlamak veya yasaklamak olur. Böylece, bu yaklaşımla oluşturulan ithalat rejimi sektörler arasında seçici
davranır ve sonuçta ithalatı sınırlanan malların üretimine yoğunlaşılır. Bu gelişim kendisini, istihdam ve
katma değer içinde tüketim mallarının payı azalırken
ara ve yatırım mallarının payının artmasında gösterir.
Tüketim mallarının ithalat içindeki payı 1950’de yüzde 21 iken 1953’te yüzde 25 olur, ithalat kısıtlamaları
sonucu oluşan ithal ikameci sanayileşmenin etkisiyle
bu kesimin payı 1958’de yüzde 12’ye iner. Buna karşılık makine ve aksamlarının payı 1950’de yüzde 34 iken
1953’te yerini korur. 1958’de de yüzde 35’e çıkar. Hammaddenin payı ise 1950’de yüzde 33 iken 1953’de yüzde
28’e düşer, ancak 1953’ten sonra ithal kısıtlamalarıyla
birlikte kurulan, sanayinin talepleriyle 1955’te yüzde
31’e, 1958’de de yüzde 44’e çıkar. Böylece, 1950’lerden
itibaren; dokuma, tütün, gıda, dericilik, seramik sanayisi gibi nispeten basit teknoloji ile çalışan sektörlerde
görülen gelişmeyi, yılın ikinci yarısında; ağırlıkla özel
yabancı sermayenin el attığı ilaç, kimya, tarım araçları,
otomotiv, elektrikli makine, ampul, elektronik gibi dayanıklı tüketim malları izler. Bu dönemde imalat sanayisinde görülen önemli bir özellik de sermayenin merkezileşmesi ve yoğunlaşması sürecinin hızlanması,
yabancı firmalarla bütünleşmiş şirketlerin ekonomide
hâkimiyetlerini kurmalarıdır. 1950-1963 döneminde
ortalama özel “büyük” firma ölçeği yüzde 63’lük bir
artışla 40 kişiden 65 kişiye çıkar. Bir başka anlatımla,
sermayenin yoğunlaşması oldukça hızlı bir seyir izler.
Türkiye’ye sermaye ihracı, ağırlıkla imalat sanayisinde
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katlı kur uygulamasına, kısa dönemli borçların kabarmasına ve ödenemez duruma gelmesine, ithalat,
güçlükleri nedeniyle üretim kapasitesinin düşmesine,
sonunda da IMF’ye daha sık gidilmesine yol açar. Böylece, ithal ikameci sanayileşme çizgisi, artık borç buldukça yaşayabilen bir yapıya dönüşür.

1960 – 1979 Planlar Dönemi
1960’lar sonrasında hazırlanan ilk kalkınma planı olan
Birinci Beş Yıllık Plan’ın “15 Yıllık Hedefler” bölümünde ithal ikameci stratejinin gerekliliği savunulur. Bu
tercihten yurt içi yatırımların artırılarak sanayi sektörünün büyümesini sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltılması beklenir. İthalat kısıtlamaları yeni alanlarda,
genellikle imalat sanayisinde yatırım olanaklarının
doğmasına yol açacak, kaynakların yeni sanayilere
kaymasıyla sanayi sektörü büyüyüp genişleyecektir.
Öte yandan ithal malların yurt içinde üretilmesiyle
birlikte bu ithal etme oranı azalır, dolayısıyla dışa bağımlılık düşer. Planlı dönemde her plan yılı, oldukça iddialı büyüme hızı hedefleriyle başlar. 1977 yılına
kadar, yüksek büyüme hızlarına ulaşılır. 1962-1977
döneminde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) yüzde 6,7
büyürken; tarım, sanayi ve hizmetlerin ise sırasıyla
yüzde 3,3, yüzde 10 ve yüzde 7,8 büyüme hızı yakalanır. 1977’ye kadar özellikle sanayi kesiminde yüksek
büyüme oranları gerçekleşir, 1977’den sonra ise hızlı
bir düşüşle bu sektördeki büyüme 1979’da yüzde -3’e
geriler. Sanayinin büyüme hızıyla ithalat arasında yakın
bir ilgi vardır. 1970’e doğru, döviz darboğazı nedeniyle, gereksindiği ithal girdilerini sağlamayan sanayinin
büyüme hızı düşer, 1970’den sonra döviz rezervlerinin
iyileşmesiyle büyüme hızlanır, 1977’de tekrar daralan

1960’lar sonrasında hazırlanan
ilk kalkınma planı olan Birinci
Beş Yıllık Plan’ın “15 Yıllık
Hedefler” bölümünde ithal ikameci
stratejinin gerekliliği savunulur.
Bu tercihten yurt içi yatırımların
artırılarak sanayi sektörünün
büyümesini sağlamak ve dışa
bağımlılığı azaltılması beklenir.

Önüne koyduğu iddialı büyüme hızlarını
gerçekleştirmek için gerekli kaynak
birikimine ulaşamayan Türkiye, 1970’lerin
ikinci yarısında yoğun bir sıkıntı içine
girer. Özel sektör yatırımları geriler,
kamu kesimi yatırımları öne geçer. Öte
yandan, yatırım ve ara mallarında önemli
sayılabilecek bir üretim kapasitesi
kurulamamış olduğundan, sınai üretime
tüketim malları sektörü egemen olmuş,
kurulu kapasitenin yaşatılabilmesi için de
iç talep çeşitli yollarla sürekli olarak
körüklenmiştir.
döviz nedeniyle büyüme hızı keskin bir düşüş yaşar. Bu
hızlanma ve düşme, sanayi üretiminin girdi yönünden,
sanayi yatırımlarının da sermaye malları yönünden
dışa bağlı oluşundan kaynaklanır. Bu dönemde sanayi,
döviz buldukça büyüyebilmekte; döviz daraldıkça büyümesi durmakta, hatta gerilemektedir.
Önüne koyduğu iddialı büyüme hızlarını gerçekleştirmek için gerekli kaynak birikimine ulaşamayan Türkiye sanayisi, 1970’lerin ikinci yarısında yoğun bir bunalım içine girer. Yatırımlar tasarruflardan daha hızlı
artar ve sonuçta kaynak açığı doğar. Yüksek büyüme
hızı hedefleri doğrultusunda yatırımların GSMH içindeki payı 1962’de yüzde 14,5 iken 1977’de yüzde 25,4’e
çıkar. Toplam yatırımlar içinde tarımın payı azalırken
sanayinin payı yükselir. Sanayi içinde de imalat sanayisi yatırımları ağırlıktadır. İmalat sanayisi yatırımlarının
1963-1967 dönemi toplam yatırımları içindeki payı yüzde 20,4 iken 1973-1977 döneminde yüzde 28,2’ye çıkar.
İmalat sanayisi yatırımlarında ağırlık 1978’e kadar özel
kesimde iken 1979’da kamu kesimi yatırımları öne geçer. İmalat sanayisi yatırımları 1979 yılında düşüşe geçer. Düşüş özellikle özel kesim yatırımlarında önemli
boyutlara ulaşır. İthal ikameci sanayileşme, ağırlıkla
dayanıklı-dayanıksız tüketim mallarında geliştirilip, yatırım ve ara mallarında önemli sayılabilecek bir üretim
kapasitesi kurulamamış olduğundan, sınai üretime tüketim mallan sektörü egemen olmuş, kurulu kapasitenin yaşayabilmesi için de iç talep çeşitli yollarla sürekli

olarak körüklenmiştir. Öte yandan, üretilen tüketim
malları ihraç edilemediğinden bu mallara yurtdışından
talep sağlanamamakta ve tüketim malları sanayisini
yaşatmak için zorunlu olan tüketim malı talebi tümüyle
yurt içinden sağlanmaktadır. 1973’den sonra Merkez
Bankası’nın başta KİT’ler olmak üzere kamu kesimine
açtığı krediler hızla artar. Dolayısıyla para arzı yükselir
ve üretim artışının çok üstünde seyrederek enflasyon
yaşanmasına neden olur. 1962’de 241 milyon dolar
olan dış ticaret açığı 1963’de 320 milyon dolara çıkar.
Bu açıklar 1962 yılında 14 gelişmiş ülke hükümetinin
oluşturduğu konsorsiyumun verdiği borçlarla kapatılmaya çalışılır. Konsorsiyum, 1970’lere kadar borçlanılan temel kaynaklardan biri olur. Dış kaynak sorunu
yeni borçlanmalarla aşılmak istenir. 1962’de 830 milyon dolar, 1975’te 4,8 milyar dolara ulaşan dış borçlar, 1977 sonunda 2 milyar dolar Dövize Çevrilebilir
Mevduat (DÇM) borcu olmak üzere, 11,5 milyar dolara
çıkar. 1978’den itibaren tekrar Dünya Bankası, Avrupa
Yatırım Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan, gelişmiş ülke hükümetlerinden, OECD’den uzun vadeli krediler sağlanır, IMF ile imzalanan stand-by anlaşmaları
gereğince kısa vadeli krediler bulunur. Böylece 1979

yılı sonunda dış borçlar 10,2 milyar dolar uzun vadeli,
4,4 milyar dolar da kısa vadeli olmak üzere 14,6 milyar dolara çıkar. Alınan borçlar vadesinde ödenemez,
bu nedenle sık sık erteleme yoluna gidilir. İthal ikameci model çerçevesinde sürdürülen sanayi birikimi
artık tıkanma noktasına gelince, “ihracata dönük sanayileşme” stratejisi önerilmeye başlanır. Türkiye’ye,
uluslararası arenada avantajlı olabileceği sektörlerde;
özellikle de tekstil, gıda, cam sanayileri ile demir-çelik
ve otomotiv sektörlerinin emek-yoğun aşamalarında
uzmanlaşması yolu görünmüştür.

1980 Sonrasında Sanayileşme ve Özelleştirmeler
Sanayileşme politikası açısından 1980 yılı bir dönüm
noktasıdır. 24 Ocak 1980’de, önce istikrar önlemleri
paketi olarak uygulamaya konan ekonomi politikaları
dizisi zaman içinde ekonomik yapıda köklü değişiklikleri amaçlayan bir yapısal uyum programına dönüşür.
Bu programın düzenleme ve uygulama evrelerinde
IMF ve özellikle Dünya Bankası, gerek resmi anlaşmalar yoluyla doğrudan ve gerekse dolaylı olarak
son derece etkilidir. Dünya Bankası ile 1980-1984
dönemini kapsamak üzere art arda beş yapısal uyum

PROF. DR. HAMİT DEMİRTAŞ ÖNDERLİĞİNDE DOÇ. DR. SÜLEYMAN KADAYIFÇILAR VE ASİSTAN GAZANFER HAZARD,
İSİMLERİNİN BAŞ HARFLERİNDEN OLUŞAN İLK YERLİ TRAKTÖR “HSG”Yİ ÜRETİR.
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Sanayileşme politikası açısından 1980 yılı
bir dönüm noktasıdır. 24 Ocak 1980’de,
önce istikrar önlemleri paketi olarak
uygulamaya konan ekonomi politikaları
dizisi zaman içinde ekonomik yapıda köklü
değişiklikleri amaçlayan bir yapısal uyum
programına dönüşür.
kredi anlaşması ve 1985-1987 döneminde tarım, finans ve enerji sektörlerini kapsamak üzere sektörel
uyum kredi anlaşmaları yapılır. Bu anlaşmalar yoluyla sağlanan krediler, Türkiye’nin başta dış ticaret ve
finans piyasalarında serbestlik olmak üzere çeşitli
alanlarda köklü yapısal değişiklikler sağlaması şartına bağlanır. Türkiye, piyasa ekonomisi güdümünde
dünya ekonomisiyle bütünleşme yörüngesine oturmayı amaçlayan ve daha sonraki yıllarda yaygınlaşan
23 mühendis tümüyle yerli bir otomobil üretmek için
Eskişehir Cer Atölyesi’nde çalışmalara başladı.

yapısal uyum ivedilerini ilk alan ve bunların şartlarını
en az sapmayla yerine getiren ülkeler arasındadır.
Türkiye’nin 1980’den bu yana uygulamakta olduğu
sanayileşme politikası bu tarihe kadar uygulanagelmiş olan politikalara tümüyle zıt ve tepkisel özellikler
taşır. 1981 yılında kotaların kaldırılmasıyla ilk önemli somut adım atıldıktan sonra, dış ticaret serbestliği ithalat yasaklarının çok büyük ölçüde kaldırıldığı
1983 sonlarından itibaren hız kazanır. Gümrük vergi
oranlarının aşamalı olarak indirilmesinin de katkısıyla, ortalama koruma oranları önemli ölçüde düşer ve
çeşitli ekonomik faaliyetler arasındaki koruma oranı

İhracat 1980’de 2,9 milyar dolardan, 1987’de
10,2 milyar dolara ve 1998’de 26 milyar
dolara yükselirken sanayi mallarının
toplam ihracat içindeki payı, 1980’de yüzde
36’dan 1998’de yüzde 85’e yükselir.

azalır. 1980’li yıllarda gerçekleştirilen dış ticaret liberasyonu Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinden
büyük ölçüde bağımsız bir gelişme gösterir. Avrupa
Birliği ile ilişkiler, Türkiye’nin Nisan 1987’deki tam
üyelik başvurusu ve bunu izleyen Gümrük Birliği görüşmeleri çerçevesinde yeni bir ivme kazanır. Türkiye
1995 yılı başı itibariyle 12 Yıllık Liste’de yüzde 95; 22
Yıllık Liste’de yüzde 90 oranında gümrük indirimi gerçekleştirir. Türkiye’nin 1996 başından itibaren Avrupa
Birliği ile Gümrük Birliği’ne girmiş olması uluslararası piyasalarla bütünleşme amacının bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. 1989’dan sonra hız kazanarak
1990 yılına kadar ancak 181,6 milyon dolar düzeyine
çıkan özelleştirme gelirleri, 1990-1994 döneminde
hızla artarak 1,9 milyar dolara, 1998 sonunda da 4,6
milyar dolara ulaşır.
İhracat 1980’de 2,9 milyar dolardan, 1987’de 10,2 milyar dolara ve 1998’de 26 milyar dolara yükselirken sanayi mallarının toplam ihracat içindeki payı, 1980’de
yüzde 36’dan 1998’de yüzde 85’e yükselir. Sanayi ürün
ihracatındaki bu büyük artışla, ihracatın yapısında gerekli çeşitlilik sağlanır. Sanayi ürün ihracatı dokuma,
giyim ve demir-çelik gibi emek ve doğal kaynak yoğun
mallar üzerinde yoğunlaşmaya devam eder. Türkiye,
dünya toplam ihracatı içinde dokuma ve giyim sektörü
payının en yüksek olduğu birkaç ülke arasındadır.

1997’de önce Güneydoğu Asya’da, izleyen yıl
Rusya’da boy gösteren ve giderek dünya
ekonomisine yayılan küresel kriz, Türkiye
ekonomisini, dolayısıyla sanayisini de
olumsuz yönde etkiledi.

olması bu fabrikalarda ciddi krizlere yol açtı. Otomobil
üretiminde de çeşitli dünya firmalarının ortaklığı ile
kurulan ve iç talebe bel bağlayan üretim, ciddi bir krizle yüz yüze kalacağa benziyordu.
Küresel krizden etkilenen sanayi kesiminde 1998’in ilk
3 ayında üretim artışı yüzde 10,3 ile iyi bir durumdaydı. Ancak baharla beraber üretim düşüşleri de başladı.
Sanayinin genelinde ikinci 3 ayda üretim artışı yüzde
3,3’e geriledi. Sanayide üretim düşüşlerine devlet-özel
ayrımı açısından bakıldığında durum daha “vahim” görünüyordu. Birçok alt sektörde görüntünün görece iyi
olması, devlet sektöründeki rakamların yüksekliğindendi. Sadece özel sektör sanayisi olarak bakıldığında
krizdeki sektörlerin görünenden fazla ve sorunun boyutunun daha büyük olduğu görülüyordu. Özel sanayi
işyerlerinde yılın 3. döneminde sanayi üretimi yüzde
2,6 geriledi, devlette ise yüzde 7 artış oldu. Başka bir
ifadeyle, devlet işyerleri üretim azalışı krizine daha
yavaş giriyorlardı. Sanayinin alt sektörlerinden tekstilde; krizin özel sektörde olduğu, devlete ait tekstil
işyerlerinde 1998’in 3. mevsiminde yüzde 23’e yakın
üretim artışı yaşandığı görülüyordu. Otomotiv, özel sanayinin krizi giderek derinleşen bir diğer alt dalı oldu.
Yılın 3. mevsiminde otomotivde üretim düşüşü yüzde 9,2’yi buldu. Özel sanayide kimya, yüzde 5’e yakın
üretim düşüşü yaşadı. Özel sanayide çimento üretimi
yolunda görünse de taş-toprak sanayisindeki üretim
düşüşü 3. dönemde yüzde 4’ü bulmuş durumdaydı.
Aynı ölçüde bir üretim gerilemesi, demir-çeliğin dahil
olduğu metal ana sanayisinde gözlendi. Üretim ölçeğinin küçüklüğü, sermaye stokunun eskiliği, üretimin
gelişmiş yörelerde yoğunlaşması, işgücünün eğitim ve
beceri düzeyinin ve araştırma geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının düşüklüğü Türk sanayisinin temel zaafları
arasında gösterile gelmiştir. Ne var ki, Türkiye, serbest
piyasa ağırlıklı model çerçevesinde dünya piyasalarıyla
bütünleşmeyi amaçlayan sanayileşme politikalarından
hiç vazgeçmedi.
Kaynak: 75 yılın sanayileşme politikaları - Mustafa Sönmez
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Küresel Krizler ve Türk Sanayisi
1997’de önce Güneydoğu Asya’da, izleyen yıl Rusya’da
boy gösteren ve giderek dünya ekonomisine yayılan küresel kriz, Türkiye ekonomisini, dolayısıyla sanayisini
de olumsuz yönde etkiledi. İç talep ve dış talep gerilemesi sonucu, sanayide kapasite kullanım oranları düşerken birçok alt sektörde üretim düşüşleri hızlandı.
Özellikle tekstil, otomotiv gibi alt sektörlerde kriz daha
erken hissedilmeye başladı.
Tekstilde özellikle Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman
dolaylarında yoğunlaşan iplik üretiminin aşırı kapasitelerde ve dış talebin süreceği beklentisiyle kurulmuş

Türkiye, serbest piyasa ağırlıklı model
çerçevesinde dünya piyasalarıyla
bütünleşmeyi amaçlayan sanayileşme
politikalarından hiç vazgeçmedi.

MAKİNE HİKAYELERİ 50+ KİTABININ HAZIRLIK AŞAMASINDA ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN* FAYDALANARAK,
50 YILI AŞKIN SÜREDİR MAKİNE İMALATININ İÇİNDE OLAN FİRMALARIN LİSTESİNİ OLUŞTURDUK.
KURUCULAR

TEKSİMA

BOTSALI AİLESİ

1893

KONYA

TÜLOMSAŞ

DEVLET GİRİŞİMİ

1894

ESKİŞEHİR

1

CER ATÖLYESİ

DEVLET GİRİŞİMİ

1920

ESKİŞEHİR

1

TOMTAŞ

VECİHİ HÜRKUŞ-DEVLET GİRİŞİMİ

1925

KAYSERİ

1

ŞAKİR ZÜMRE CEPHANE FABRİKALARI

ŞAKİR ZÜMRE

1925

İSTANBUL

1

NURİ DEMİRAĞ UÇAK FABRİKASI

NURİ DEMİRAĞ

1932

İSTANBUL

2

AYBAKAR

İHSAN AYBAKAR

1932

ANKARA

1

GÖLCÜK TERSHANESİ

DEVLET GİRİŞİMİ-ATAULLAH
NUTKU

1934

KOCAELİ

2

TUNAYLAR

ORHAN TUNAY

1936

İSTANBUL

TOLON

KAMİL TOLON

1937

İZMİR

KARDEMİR

DEVLET GİRİŞİMİ

1937

ZONGULDAK

DEMMAK

ŞUAYİP DEMİREL

1944

AFYON

VASTAŞ

ZİYA ERGİN

1945

TEKİRDAĞ

NACE

NAZMİ ENGİN

1945

ANKARA

2

İĞREK

OSMAN İĞREK

1946

BURSA

2

GÜNGÖR

İSMAİL GÜNGÖR

1947

TEKİRDAĞ

TESPİHÇİ PRES SANAYİ

HALİL TESPİHÇİ

1947

İSTANBUL

HACI AYVAZ

HACI AYVAZ

1948

İSTANBUL

TOKAR

TODORİ KARAKAŞ

1948

İSTANBUL

TEMEL CONTA

TEMEL KİP

1950

İZMİR

2

MVD İNAN

MEHMET ALİ İNAN

1950

KONYA

2

KAYAHAN

MEHMET KAYHAN

1950

KONYA

MOLİNO

SALİH ALANÇLI ALAYBEYİ

1950

KONYA

1
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KURULUŞ
ŞEHRİ
TARİHİ

FİRMALAR

1

2

1

MAKİNE HİKAYELERİ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

2

MAKİNE HİKAYELERİ 50+ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

3

MAKİNE HİKAYELERİ 50+ 2. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

* Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Makine İhracatçıları Birliği üye kayıtları / Ticaret ve sanayi odaları üye kayıtları /
Makine Sanayii Sektör Platfomu üye dernek, birlik ve sektörel kurum üye kayıtları / Türkiye Odalar Borsalar Birliği üye kayıtları

KURULUŞ
ŞEHRİ
TARİHİ

KURUCULAR

ALARKO

İSHAK ALATON

1950

İSTANBUL

VARDARCI

ŞÜKRÜ VARDARCI

1950

İZMİR

BAYKAL

HAKKI BAYKAL

1950

BURSA

3

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ
KURUMU

DEVLET GİRİŞİMİ

1950

ANKARA

3

ÇOŞKUNÖZ

KEMAL ÇOŞKUNÖZ

1950

BURSA

ÇEMSAN

GANİ AÇILDI

1950

SAKARYA

3

NET CİVATA

MURAT KETENCİ

1950

İSTANBUL

3

ÇİFTYILDIZ MAKİNA

MEVLÜT KANAT

1950

KONYA

3

TÜVASAŞ

DEVLET GİRİŞİMİ

1951

SAKARYA

ELGİNKAN

AHMET ELGİNKAN

1951

İZMİR

ERKUŞ VİNÇ

BEKİR ERKUŞ

1952

İSTANBUL

DİRİNLER

CEMAL DİRİN

1952

İZMİR

ÖZ SAKIZ

CEMAL ÖZ

1952

İSTANBUL

3

NAMTAŞ

KEMAL ONUŞLUEL

1952

İZMİR

2

ERKUNT

MUMİN ERKUNT

1953

ANKARA

ŞAHİNLER

İSMAİL VE İBRAHİM ŞAHİN

1953

BURSA

NURİŞ

EKREM ÖZDEMİR

1953

ANKARA

MARATON ÇELİK

MEHMET GANİYUSUFOĞLU

1953

İSTANBUL

TÜRK TRAKTÖR

VEHBİ KOÇ

1954

ANKARA

TÖRK MAKİNE

ABDURRAHMAN ŞEKERCİ VE
CEMAL EROL

1954

İSTANBUL

UĞUR SOĞUTMA

MUHAMMET CELALI TAKMAKLI

1954

AYDIN

DEMİRDÖKÜM

VEHBİ KOÇ

1954

İSTANBUL

TÜFEKÇİOĞLU

ABDÜLKADİR TÜFEKÇİOĞLU

1954

ANKARA

2

2

3
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KURUCULAR

2

ATEK

MUSTAFA KESER

1954

İSTANBUL

2

HAKKI USTA OĞULLARI

HAKKI GÖZLÜKLÜ

1954

AYDIN

2

ÜSTÜNKARLI

AZİZ ÜSTÜNKARLI

1954

İZMİR

SELNİKEL

FAİK HIZIROĞLU

1955

ANKARA

VATAN

HİKMET EFE VE ŞÜKRÜ UMAR

1955

İSTANBUL

CMS

TONGUÇ ÖSEN

1955

İZMİR

ŞAFAK

FETHİ ÇATALAY

1955

İSTANBUL

ARIKAZAN

ZEKİ ARIKAN

1956

ANKARA

3

GÜMÜŞ MOTOR (PANCAR MOTOR)

NECMETTİN ERBAKAN

1956

ANKARA

3

OSMANLI MAKİNA

ALİ OSMAN BEY

1956

İSTANBUL

YILDIZ KAZAN

BASRİ GENEL

1956

İSTANBUL

YURDUŞAR

EBUBEKİR ŞENSARI

1956

İZMİR

2

DURMAZLAR

ALİ DURMAZ

1956

BURSA

1

SUNGURLAR

SABAHATTİN SUNGUROĞLU

1957

İSTANBUL

STANDART POMPA

ŞERAFETTİN ÇELEBİ

1957

İSTANBUL

2

KAYM

SAMİ BÜYÜKKAYNAK

1957

KONYA

2

SARIGÖZOĞLU

İSMAİL SARIGÖZOĞLU

1957

İZMİR

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİ

FETHİ AĞALAR

1957

GEBZE

SİLVAN SANAYİ

SEBAHATTİN MOLLAOĞLU

1957

İSTANBUL

1

ŞEKER FABRİKALARI

DEVLET GİRİŞİMİ

1958

ESKİŞEHİR

3

TURANLAR MAKİNA

AHMET TURAN

1958

İSTANBUL

3

YILMAZ REDÜKTÖR

MESUT YILMAZ

1958

İSTANBUL

2

MUMAK

MUZAFFER ÖKSÜZÖMER

1958

İSTANBUL

2

KAMSAN

NİHAT KAHYAOĞLU

1958

BURSA

BİLGİLİ

YAŞAR BİLGİLİ

1958

İSTANBUL

GÜRMAKSAN

YILMAZ GÜRPINAR

1959

KONYA

3

2
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1

MAKİNE HİKAYELERİ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

2

MAKİNE HİKAYELERİ 50+ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

3

MAKİNE HİKAYELERİ 50+ 2. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

KURULUŞ
ŞEHRİ
TARİHİ

KURUCULAR

2

TERMO-HEAT

SAMİ ÖZYILDIRIM

1959

İSTANBUL

2

ÖZARAR

MİTHAT ÖZARAR

1959

İSTANBUL

AŞMAN VANA

MUSTAFA AŞMAN

1959

İZMİR

İMBAT

TİMUR İMRAG

1960

İZMİR

TİRYAKİ

İBRAHİM TİRYAKİ

1960

BURSA

2

GÖÇMAKSAN

ARİF GÖÇMEN

1960

ANKARA

1

HSG TRAKTÖRLERİ

HAMİT DEMİRTAŞ, SÜLEYMAN
KADAYIFÇILAR, GAZANFER
HAZARD-DEVLET GİRİŞİMİ

1960

ANKARA

BALKAN

ÖRSDEMİR BALKAN

1960

AYDIN

AZİM

FARİS UYGUNTÜZEL

1960

AYDIN

ÖRNEK MAKİNA

HAKKI ÖRNEKOĞLU

1960

İZMİR

AKSA JENERATÖR

ALİ METİN KAZANCI

1960

İSTANBUL

NETMAK

AHMET EROL ACARKAN

1960

İSTANBUL

2

HİDRO-MAK

AHMET BAZMANOĞLU

1961

İSTANBUL

3

BAŞAR MAKİNA

MEHMET BAŞAR

1961

İSTANBUL

DEĞİRMEN

ENVER ATASEVEN

1961

GAZİANTEP

ALAPALA

MEHMET ALAPALA

1961

ÇORUM

KAYA

AHMET RIZA KAYA

1961

İSTANBUL

ETİ

FİRUZ KANATLI

1962

ESKİŞEHİR

ÖZKÖSEOĞLU

AHMET ÖZKÖSEOĞLU

1962

İSTANBUL

2

SAĞBİL

MEHMET ALİ SAĞBİLİ

1962

KONYA

2

AKYAPAK

LEVENT AKYAPAK

1962

BURSA

3

GEDİK DÖKÜM

HALİL KAYA GEDİK

1963

İSTANBUL

3

DALGAKIRAN

ÖMER DALGAKIRAN

1964

İSTANBUL

3

ERENSAN

MESUT EREN

1964

İSTANBUL

3

ÖZKOÇ

ALİ ŞÜKRÜ KOÇAN

1964

İSTANBUL

3

Ortaklıktan ayrılma veya isim değiştirme gibi farklı nedenlerle tespit edemediğimiz ve listemizin dışında kalan firmalar,
MAKİNE HİKAYELERİ 50+ projemize dahil olmak için MOMENT EXPO EKİBİ İLE iLETİŞİME GEÇEBİLİRLER.
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FİRMALAR

Türk makine sektörünün 50 yılı geride bırakmış
firmaları bu günlere nasıl geldiler?
Hayalleri, hayal kırıklıkları, başarıları,
başarısızlıkları, kazandıkları, kaybettikleri, şansları,
şanssızlıkları, cesaretleri, korkuları, umutları…
İnsana dair ne varsa şirketlerin ömründe de aynısı
vardı. Kurucular, ikinci veya üçüncü kuşak temsilcileri
hikâyelerini başından sonuna kadar paylaştılar.

MKE

34

TÜRK

64

Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Silah Tamirhanesi

Ateşli silahların önemini erken dönemde kavrayan Osmanlı ordusu, bu yeni teknolojiyi çok kısa bir sürede
etkin şekilde kullanmaya başlar. Osmanlılarda top ilk
olarak Sultan I. Murad zamanında 1386’da Karamanoğulları ile yapılan savaşta, daha sonra 1389 yılında I.
Kosova Savaşı’nda kullanılır. Fatih Sultan Mehmet’in
1453 yılında İstanbul’un fethi hazırlıklarında “Top

Kırıkkale Fabrikalarından genel bir görünüş

35

M.Ö 209 yılında Asya Hun İmparatorluğu
döneminde temelleri atılan Türk Silahlı
Kuvvetleri, Orta Asya’dan Viyana önlerine
kadar çok geniş bir coğrafyada farklı
milletlerin ordularıyla karşı karşıya
gelmiş ve modern tarihe yön veren
önemli bir güç olmuştur. Bu büyük
ordunun savaş araç ve gereçlerinin
teminİ için oluşturulan ilk kurumsal
yapılanmanın ise 15. yüzyılın ortalarında
başlaDIĞI kabul edilir. bugün Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin konvansiyonel
ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan Makina
ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun temelleri
de o yıLlarda atılır...
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Zeytinburnu Çelik Fabrikası ve 20. yy. başlarında
yeni inşa edilen imalathane

Tophane-i Amire Binası

Tophane Müşirliği Yönetim Binası

Asithanesi” adı altında kurduğu top döküm tesisleri
ise bu alandaki ilk kurumsal yapılanmadır. Bu sayede Osmanlılar 15. ve 16. yüzyıllarda silah, özellikle de
top teknolojisinde oldukça büyük bir gelişme gösterir. 1450-1550 arasındaki yüzyılda teknolojik yeterlilik
ve kullanım yeteneği açısından Osmanlılar dünyadaki
en iyi topçuluk sistemine sahip olmuşlardır. Osmanlı
Devleti İstanbul’un fethinden sonra çok sayıda ateşli
silahla donatılmış bir ordu kurarak dünya devletleri
arasında sözü geçen, ciddi ve caydırıcı bir güç haline
gelir. 17. yüzyılın ortalarına kadar hiçbir devlet ateşli
silah teknolojisinde Osmanlı ordusuna yetişemez. 17.
yüzyılda batı dünyasının bilim, kültür ve sanat alanında
gösterdiği gelişime kayıtsız kalan Osmanlı İmparatorluğu bilimsel alanda olduğu gibi askeri teknoloji alanında da Avrupa’nın gerisinde kalır. 18. yüzyılın ortalarından itibaren ıslahat çalışmaları yapılmaya başlansa
da geç kalınır. Öyle ki Avrupa’da 1850’den itibaren uygulanmaya başlanan yiv-set ve kuyruktan doldurma
sistemi Osmanlılara ancak 1889’da gelebilmiştir. Bu
ıslahat çalışmaları kapsamında Fatih döneminden beri
hizmette olan “Top Asithanesi” 1832 yılında Tophane-i
Amire Müşirliği, adı altında yeniden yapılandırılır. Fakat 19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin askeri malzeme ihtiyacını karşılamakta bir hayli zorlandığı ve bu tür malzemelerin çoğunlukla dışarıdan karşılandığı bir dönem
olur. Bu dönemde Tophane–i Amire Müşirliği’ne bağlı
bulunan harp sanayi ihtiyacı karşılamaktan uzaktır.
Tophane-i Amire Müşirliği, 1908 yılında Tophane-i
Amire Nazırlığı, 1909’da İmalat-i Harbiye Müdüriyeti
Umumiyesi olarak faaliyetlerine devam eder.

İstanbul’dan kaçırılan tezgAhlar kurtuluşa giden
yolu açar
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından işgal edilen
İstanbul’da, işgal devletleri bütün Osmanlı tesislerine el koyar. Hatta tesisleri kapatma talimatı verilir.
Buna karşılık dönemin yöneticileri “Biz artık patlayıcı
madde, silah üretmiyoruz!” diyerek, bazı fabrikaların
kapatılmasını önler. Kurtuluş savaşını gerçekleştiren
kadro, akılcı bir strateji ile İstanbul’daki askeri üretim
yapılabilecek tesisleri ustaları ile birlikte Ankara’ya
kaçırmayı başarır. İstanbul’dan kaçırılan bu tezgahlar, tesisler ve altyapı, milli mücadele için gerekli silah
üretiminde hayati bir işlev görür ve zaferin kazanılmasında çok büyük rol oynar.

“Türkiye’de savunma sanayisi ile ilgili fabrikalar
kurulmalı ve geliştirilmeli”
Cumhuriyetin ilk yıllarında, işgal altındaki İstanbul’dan
kaçırılıp Ankara çevresinde kurulan küçük imalathaneler, tezgahlar ve tesislerden başka ciddi bir altyapı
yoktur. Teknoloji ve yetişmiş insan sıkıntısı yaşanmaktadır. Cumhuriyet kadroları, ilk planlı dönemde sanayileşmenin ve dolayısıyla savunma sanayisinin devlet
eliyle yönlendirilerek geliştirilmesi gerekliliğini görür.
Bu kapsamda 1921 yılında “Askeri Fabrikalar Umum
Müdürlüğü” kurulur. Uzun vadeli hedefler belirleyen cumhuriyet kadroları İzmir İktisat Kongre’sinde,
“Türkiye’de savunma sanayisi ile ilgili fabrikalar kurulmalı ve geliştirilmeli” kararı alır. Kırıkkale’de entegre
bir silah sanayisinin kurulması hususu ilk kez bu kongrede ele alınır. Bu görüş ve kararlar doğrultusunda
başlatılan çalışmalar sonucu: Cumhuriyetin ilk fabrikaları olan 1924’de Ankara’da Hafif Silah ve Top Tamir Atölyeleri, Fişek ve Marangoz Fabrikaları; 1928’de
Kırıkkale Pirinç Fabrikası; 1928’de Kırıkkale Elektrik
Makinaları Fabrikası; 1929’da Kırıkkale’de Mühimmat
Fabrikası faaliyete başlar. Daha sonra 1931’de Kayaş
Kapsül Fabrikası; 1931’de Kırıkkale Çelik Fabrikası;
1935’de gaz maskesi üretimi için Mamak Gaz Maske
Fabrikası ve 1936’da Barut, Tüfek ve Top Fabrikaları,
kurulur. Bu fabrikalar bugünkü Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun temelini oluşturur.

yolu yürüyerek işe gider ve gün boyu bedenen çalıştıktan
sonra tekrar aynı yolu yürüyerek dönermiş.” diyor. Bu
çalışmaların, organik bir yapı ile dışa bağımlı olmadan,
sandığından barutuna kadar topyekun tüm ihtiyaçların
bir arada ve tamamen milli kaynaklarla üretilmesi için
başlatıldığını belirten MKE Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirdöğen, “Dönemin şartları gereği
bu çalışmaların tümünü devletin yapması gerekiyordu.
Bugün bu üretimlerin yüzde 40’ını alt yükleniciler karşılıyor. İlerisi için koyulan hedef ise bu oranı yüzde 7080’lere çıkarmak.” diyor.

İşçiler jandarma zoruyla işe götürülür
Savunma sanayisinin güçlendirilmesi için böylesine
stratejik adımların atıldığı o yıllar aynı zamanda genç
cumhuriyetin ekonomik ve teknolojik imkansızlıklarla
boğuştuğu yıllardır. MKE Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirdöğen, kendisi de Kırıkkaleli olduğu
için Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü’nün kurulduğu ilk yıllarda yaşanan sıkıntıları iyi biliyor. O yıllarda
kalifiye insan gücünün yetersiz olduğunu ve teknolojik
eksiklikler yüzünden makinelerle yapılması gereken
operasyonların dahi insan gücüyle yapıldığını belirten
Demirdöğen, “İnsanları işe alıyorlar fakat kocaman
mermi gövdelerinin sadece insan gücüyle indirmek
kaldırmak oldukça zor. Bu zorluğa dayanamayıp işten
kaçanlar oluyor. Böyle durumlarda jandarmanın işçileri zorla fabrikaya götürdüğü bile olmuş. Fabrikaların
olduğu bölgeyle bizim köyün arasında yedi-sekiz kilometrelik dağlık alanlar var. İnsanlar sabah evden çıkıp o

Truman Doktrini ve Marshall Yardımları silah
sanayiSİni durma noktasına getirir
1950 yılına gelindiğinde Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü, gerek değişen askeri ve ekonomik koşullar
gerek 1949 yılında başlayan NATO’ya girme çabaları
nedeniyle 5591 sayılı kanunla sermayesinin tamamı
devlet tarafından karşılanan tüzel kişiliğe sahip “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)” adı ile yeniden
teşkilatlanır. Türkiye’nin Kore Savaşı’ndan sonra 1952
yılında NATO ittifakına katılması ile başlayan ve özellikle Truman Doktrini ve Marshall Yardımları sonrası
kısa sürede artış gösteren askeri yardımlar, savunma
sanayisinin gelişimini durma noktasına getirir. Sovyetler Birliği ile girdiği “Soğuk Savaş” döneminde güçlü
bir müttefike ihtiyacı olan ABD, Türkiye’nin silah ihtiyacını karşılarken MKE Kurumu’nun elindeki tesislerde
gaz ocağı, zeytinyağı makinesi, çay makinesi gibi ürünler imal edilmeye başlanır. Dönemin siyasi ve askeri

Fişek İmalathanesinde hazırlanmış
mermilerin cephaneye nakli
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yöneticilerinin uzun vadede çıkacak sorunları öngörememeleri ve ABD’den gelen daha teknolojik ürünlerin
tercih etmeleri nedeniyle, 1950 yılına kadar silahlı kuvvetlerin yurt içi siparişlerinin askeri fabrikalar tarafından karşılanma oranı yüzde 79 iken, bu oran yüzde
3’lere kadar geriler ve askeri fabrikalar verimliliğini
yitirir. 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı
sırasında ABD ve Avrupa tarafından konulan ambargolar, kısa vadede olumlu gibi görülen bu politikanın
zararlarını ortaya koyar. Türkiye bu dönemde parasını
verdiği uçak ve malzemeleri dahi alamaz. Bu tecrübe
özellikle savunma sanayisinde milli üretimin ne kadar
önemli olduğunu tekrar göz önüne serer.
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Kurtuluş Savaşı sırasında süngü
yapan işçiler

Kurtuluş Savaşı sırasında fişekleri el
ve göz muayenesi yapan kadın işçiler

Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Silah
Tamirhanesi işçi ve ustabaşları

Savunma sanayiSİnden özel sektöre ilkleri başaran
kurum
MKE Kurumu 1950’li yılların ortasından itibaren ana
görevi olan TSK ihtiyaçlarını karşılamanın yanında,
özel sektörün giremediği sanayi alanlarına da etkin
bir müteşebbis olarak girer. Savunma sanayisinin
risklerini bertaraf etmenin yanı sıra yeni gelişmekte
olan ülke sanayisine öncülük etme misyonu da üstlenen MKE Kurumu; Türk Traktör Fabrikası, Trakmak,
Tofaş Otomobil Fabrikası, Tofaş Oto Ticaret, Tügsaş,
Nitromak vb. dev sanayi kuruluşlarının kurulmasına
büyük ortak olarak öncülük eder. Sanayimiz için yetişmiş insan gücü ile bir okul, teknolojik gücü ile de
bir ekol oluşturur. Bu öncü rolü MKE Kurumu’nun
birçok ürünün ilk üretimini gerçekleştirmesini sağlar. Örneğin, 1950’li yıllarda MKE Kurumu tarafından
üretilen tek motorlu UĞUR 44 ilk Türk Uçağı’dır. İlk
demir yolu rayı haddeleme, ilk sac mamulleri ve pirinç malzeme, takım tezgahları, vasıflı çelik haddehanesi, pik ve sfero dökümhanesi, elektrik sayaçları, zirai mücadele aletleri, tekstil makineleri, dişli ve dişli
kutusu imal tesisleri, çelik çekme boru, pil imalatı da
bu ilkler arasındadır. Kurum özellikle 1960’dan beri
yaptığı yatırımları ve özel sektöre sermaye katılımları ile ekonomimize önemli katkılar sağlar. 24 Ocak
1980 tarihinde TBMM ve hükümet tarafından alınan
kararlar ile KİT politikasında köklü değişiklikler yapılır, dışa yönelik sanayileşme stratejisi benimsenir
ve serbest piyasa ekonomisine geçiş başlar. Devletin
ekonomideki ağırlığının hafifletilmesi, KİT’lerin serbest piyasa koşullarında özerk bir yapıda verimli ve
etkin olması politik hedef olur. 80’li ve özellikle 90’lı

yıllar, sanayide kamu payının azaltılarak KİT’lerin
imalat sanayisinden çekilmesi, özelleştirilmesi veya
kapatılması politikalarını içeren bir dönem olur. Bu
durum, MKE Kurumu’na özel sektöre yönelik üretimlerden vazgeçerek, tüm imkan ve yeteneğin TSK’ya
yöneltmesi şeklinde yansır. Bu çerçevede sivil üretim
yapan şirketler ya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na
devredilir ya da kapatılır. MKE Kurumu’nun 5591 sayılı özel kanun kapsamındaki faaliyetleri, 1982 yılına
kadar sürer. Kurumun özel kanunu, 105 sayılı KHK ile
bu tarihte yürürlükten kaldırılır ve MKE’nin de dahil
olduğu, KİT’leri tek bir mevzuat altında birleştirmeyi
amaçlayan 18/06/1984 tarihli 233 sayılı KHK yürürlüğe girer.
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Yeniden yapılanma süreci
1989 yılına kadar 25 “fabrika” modeli ile üretime devam eden MKE Kurumu, bu tarihten sonra hız kazanan liberalleşme politikaları ile anonim şirket şeklinde bağlı ortaklık haline getirilir. Tabi bu süreçte 1991
yılında Varşova Paktı’nın dağılması ile TSK’nın içine
girdiği yeniden yapılanma süreci ve askeri ihtiyaçların
önemli ölçüde azalmış olması da etkilidir. Bu modele
geçişte: Özelleştirmeye hazırlık yapılması; şirket hisse senetlerinin kısmen piyasaya sunularak ek sermaye sağlanması; fabrikaların şirket yapısında birer kar
merkezi haline dönüştürülmesi; piyasaya üretim yapan
şirketlerin; daha hızlı hareketle satış cirolarının yükseltilmesi ve şirketlerin karar organları vasıtasıyla,
karar sürecinin kısaltılması hedeflenmiş.
Bu kapsamda:
1989 yılında: ANPİL (Antalya Pil), BARUTSAN (Elmadağ
Barut Fb.), ELSA Elektrik Sayacı ve Gaz Maske Fb.),
KAPSÜLSAN (Kapsül ve Av Fişek Fb.), MAKSAM (Makina Sanayi Müessesi), ÇELBOR (Çelik Çekme Boru Fb.)
ve ETAĞ (Etimesgut Ağaç Fb.) olmak üzere yedi fabrika
anonim şirket statüsünde bağlı ortaklık haline dönüştürülür.
1990 yılında: 1974 ve 1979 yılları arasında kurulmuş
bulunan TAKSAN, TÜMOSAN ve ASİL ÇELİK’in kuruma
devri ile bağlı ortaklık sayısı 10’a yükselir.
1991 yılında: FİŞEKSAN (Gazi Fişek Fb.), SİLAHSAN
(Silah ve Tüfek Fb.) ve ÇANSAŞ (Çankırı Silah Fb.) da
anonim şirkete dönüştürülerek bağlı ortaklık sayısı
13’e yükselir.
1993 yılında: Geriye kalan fabrikaların bir kısmı bir-

Kurtuluş Savaşı sırasında planya tezgâhında
çalışan bir işçi

leştirilerek altı fabrika (MÜHİMMAT, PİRİNÇ, HURDA,
ÇELİK, NİTROSELÜLOZ, ROKET) daha anonim şirket
statüsünde bağlı ortaklığa dönüştürülür. Böylece, kurumun toplam 19 bağlı ortaklığı olur. Daha sonra, 1997
yılında başlayan ve 2001 yılına kadar devam eden ikinci
yeniden yapılanma projesi kapsamında, kurumun sivil
üretim yapan yedi kuruluşu (Anpil, Elsa, Etağ, Taksan,
Tümosan, Asil Çelik ve Çelbor) özelleştirme, kapatma
ve birleştirilme yöntemleriyle bünyeden çıkarılır. Böylece kurum, kalan 12 Bağlı Ortaklık ile yalnız savunma
sanayisine üretim yapmak üzere organize olur. MKE
Kurumu, 17 Haziran 2000 tarihinde kuruluşundan beri
ilgili olduğu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ayrılarak,
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20. yy. başlarında Fişek Fabrikası Açılışı Töreni

Kurtuluş Savaşı sırasında tezgâhlarda
kurşunların şişirilmesi işleminde çalışan
çocuk işçiler

Milli Savunma Bakanlığı ile ilgilendirilir. 2000 yılından
bu yana da Milli Savunma Bakanlığı ilgili kuruluşu olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
2003 yılına gelindiğinde ise “Bağlı Ortaklık Modeli” döneminde yalnızca özelleştirme beklentisinin gerçekleştiği, artık özelleştirilecek şirket kalmadığı ve yeni
yasal düzenleme karşısında bu modelin geçerliliğini
yitirmesi nedeniyle: MKE Kurumu’nun mevcut statüsü
ile satış fiyatlarını yükselterek dış pazarlara girmesi ve
TSK’ya satış yapmasını güçleştiren olumsuzluklardan
kurtulabilmesi; karar sürecini uzatan yönetimsel aksaklıkların giderilebilmesi; bir kısım ara kademelerin
iptaliyle daha etkin ve hızlı çalışabilmesi; ortak ihtiyaçların bir merkezden karşılanmasının sağlayacağı kalite
ve toptan alımların getireceği tasarruftan yararlanabilmesi; üretim ve satış termin planlarının tek merkezden
etkin takibi ile daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmenin
sağlanabilmesi, amacıyla mevcut şirketlerin tasfiyesiyle fabrika (işletme) modeline dönülür. 12 bağlı ortaklığın anonim şirket statülerine son verilerek, 1 Nisan
2003 tarihinde tekrar fabrika/işletme statüsüne geçilir.

Dünya standartlarında üretim
MKE Kurumu; etkin, dinamik ve verimli çalışmaları ile TSK’nın geleneksel silah ihtiyacının tamamını
karşılarken, artan kapasite ve imkanları ile de Türk
sanayisine katkıda bulunuyor. Erken cumhuriyet döneminde Türk sanayisinin gelişiminde en önemli lo-

komotif güçlerden biri olmayı başaran MKE Kurumu
halen, orta ve ağır mühimmatlar ile bunların silahlarının yanında, sivil tip gaz maskesi ve süzgeci, sivil
maksatlı patlatma kapsülleri, pirinç ve çelik malzeme, dinamit, anfo gibi sivil sektöre yönelik ürünlerin
üretimini de mevcut imkanları ve kapasitesi ile sürdürüyor. MKE Kurumu’nun bugün mühimmat, silah,
roket, patlayıcı ve piroteknik olmak üzere dört ana
gruptan oluşan 1.000’i aşkın çeşitte savunma sanayi ürünü üretebildiğini belirten Demirdöğen, “Artık
gelişmiş ülkeler daha fazla enerjili ama dış etkilere
karşı daha az duyarlı patlayıcı maddelere doğru gidiyor. Amacımız yüksek enerji veren fakat dış etkilere
karşı duyarsız, ancak kendi özel mekanizmalarıyla
patlayan patlayıcılar üretmek. Son dönemde buna
ağırlık veriyoruz.” diyor. MKE Kurumu fabrikaları,
1990 yılından bu yana; NATO Kalite Güvence Standartları olan AQAP-2120 NATO Endüstriyel Kalite
Güvence Belgesi’ne sahip. Ayrıca MKE Kurumu Genel
Müdürlüğü ve fabrikaların ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi Belgesi de bulunuyor. Sivil patlayıcı üreten
fabrikalar CE Uygunluk Sertifikası’na sahipken, MKE
Kurumu Genel Müdürlüğü ve fabrikaların Tesis Güvenlik Belgesi mevcuttur.

“Biz maaşlarımızı devletten almıyoruz”
NATO üyesi ülkelerin “karşılıklı kullanılabilirlik” esaslarına göre silah ve mühimmat üretebildiğini belirten
Demirdöğen, İngiltere’deki bir test merkezinde MKE
üretimi mühimmatların test edilerek karşılıklı kullanılabilirlik sertifikası alabildiğini bu ürünlerin sayısının artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.
Genel bütçeden ve hazineden yardım almadıklarını belirten Demirdöğen, bu yüzden üretmek, satmak ve kar
etmek durumunda olduklarını belirtiyor. Bu nedenle
pazarlama ve ihracat çalışmalarına ağırlık verdiklerini
belirten Demirdöğen, “Kamuoyunda bu pek bilinmez
ama biz maaşlarımızı devletten almıyoruz. Destek
kredisi alsak bile bunları geri ödüyoruz.” diyor. Türk
Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarını
karşıladıktan sonra yurt dışı pazarlama faaliyetlerine
hız veren MKE Kurumu, yurt içi ve yurt dışı müşteri
talebine göre ürün çeşitliliğini de artırmış. Varşova
Paktı’nın çöküşü sonrası savunma konseptinin değişimi ve kurumun devamlılığı için kaynak bulma zorunluluğu dışa açılmayı kaçınılmaz hale getirmiş. Yurt
içi savunma sanayisi firmaları ve KOBİ’lerle işbirliği
içinde üretilen ürünler, “MKE” markası ile yurt dışına pazarlanıyor. Bu kapsamda fuar/lobi faaliyetleri
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Ankara Silah Tamirhanesi’ndeki bir grup
mühendis, usta ve işçiler
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Fişeklerin barut hakkı
tezgâhındaki ustalar

artırılmış ve yabancı firmalarla yapılan işbirlikleri ile
yurt dışı pazarlara erişim kolaylaştırılmıştır. Üretilen her türlü ürün Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’ndan izin almak koşuluyla, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarından artan kapasiteye bağlı
olarak ve BM tarafından kısıtlama olmayan tüm ülkelere satılabiliyor. Tabi bütün bu çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay
Başkanlığı’nın koordineli çalışmaları ile gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 74 ülke ile fiili olarak çalışan MKE
Kurumu, şu an 30 ülkeyle ilişkilerine devam ediyor.
Tüm bu çalışmalarda kurumun yaklaşık altı asrı bulan
bir geçmişe sahip olması, dünyada tanınan, bilinen ve
güvenilen bir marka olması da önemli etken.

Yatırım ve modernizasyon faaliyetleri
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, savunma sanayisinde askeri yeni ürün projelerine devam ederken aynı
zamanda modernizasyon ve Ar-Ge projelerini de yürüt-

Mermi ve silah atölyelerinden
genel görünüm
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meye devam ediyor. Kendini geliştirmeyen ve ortaya
yeni ürünler koyamayan bir kuruluşun yaşamasının
mümkün olmadığını belirten MKE Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirdöğen, Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem vererek etkin Ar-Ge birimleri oluşturduklarını ve 2005’de 98 olan Ar-Ge personel sayısının
bugün itibariyle 207’ye ulaştığını belirtiyor. TÜBİTAK ve
29 üniversite ile Ar-Ge projeleri yapmak için protokoller imzaladıklarını belirten Demirdöğen, “1974 yılından
bugüne kadar, 200’ü aşkın Ar-Ge projesi tamamlandı.
Bu projelerin büyük bir bölümü Türk Silahlı Kuvvetleri
envanterine girdi ve seri üretimleri devam ediyor.” diyor. MKE Kurumu’nun halen üzerinde çalıştığı önemli
projelerden bazıları: Altay Milli Tank Projesi Silah Sistemi, Modern Piyade Tüfeği Projesi, Modern Makineli
Tüfek Projesi, Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Obüs
Projesi, 35 mm Parçacıklı Mühimmat Geliştirme Projesi, Patlayıcı Zinciri Tasarım/Geliştirme ve Tapa Entegrasyonu Projesi, DUPAT II (Duyarsız Patlayıcı) Projesi,

Kurtuluş Savaşı sırasında fişek
atölyesindeki kızlı-erkekli
çocuk işçiler

Tamir edilen top başındaki usta ve işçiler
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FAALİYET SONUÇLARI
MKE Kurumu; alınan tedbirlerle üretimlerindeki yüksek verimliliğin ve satışlarındaki artışın sonucunda son
üç yılda Türkiye’deki İSO 500 listesindeki şirketler içinde 2010 yılı sonuçları ile 90., 2011 yılı sonuçları itibarı
ile 86. , 2012 yılı sonuçları itibarı ile 103. sırada. 2013
yılında ise kurum 107. sırada yer almayı başarmıştır.

YEDDİM (Yüksek Enerjili Duyarlı ve Duyarsız İnfilak
Maddeleri Geliştirilmesi) Projesi, TEKAT (Tek Er Tarafından Kullanılan Orta Menzilli At-Unut Tipi Tanksavar
Silah Sistemi) Projesi, Gaz Maskesi Projesi üzerinde
çalışmalar devam ediyor.
MKE Kurumu, bugün itibariyle sözleşmesi imzalanmış
veya iş geliştirme aşamasında olan toplam 105 Ar-Ge
projesi ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Sözleşmesi imzalanan projelerin toplam bütçesi ise 284,8 milyon
TL. Ayrıca, NATO Endüstri Danışma Grubu-NIAG Türk
Delegasyonu Başkanlığını yürüten MKE Kurumu, son
beş yıl içinde yaptığı aktif çalışmalar sonucu Türk savunma sanayisi kuruluşlarının tüm NIAG proje çalışmalarında yer almasını teşvik ediyor ve bu çalışmalardaki katkısını önemli ölçüde artırmış durumda.

“Bugün aldığımız bir mühendis üç yıl sonra üç kat fazla
maaş teklif eden başka bir kuruluşa gidiyor.”
Milli savunma sanayisinde yaptığı onca başarılı çalışmaya rağmen, MKE Kurumu’nun kurumsal anlamda
yaşadığı sıkıntılar yok değil. En önemli handikaplarının
devlet kuruluşu olmaktan ileri geldiğini belirten Demirdöğen, bu sıkıntıların daha çok idari konularda olduğunu
belirtiyor. Demirdöğen, “Personel alımında ve personel
ücretlerinde sıkıntılarımız var. Özel sektör bile olsanız
savunma sanayisi projesi olunca mutlaka Milli Savunma
Bakanlığı’ndan izin almak zorundasınız ve o şartları karşılamak zorundasınız. Tabi bu sektör biraz ağır giden bir
sektör. Çünkü yaptığımız projeler uzun soluklu projeler.
Yurt dışına giderken bile birçok izin almak zorundasınız.
MKE Kurumu’nun idari, mali ve ticari konularda elinin
daha serbest olması lazım. Bize özel bir kanun olsa ve
bu faaliyetlerimiz devlet denetim ve kontrolünde ancak
daha özerk olsa çok daha iyi işler yapabileceğimize inanıyorum. MKE Kurumu bugün dünya çapında tanınan bir
marka ve bunu çok daha iyi seviyelere getirebiliriz. Kendi personelimizi kendimiz alamıyoruz. Bugün aldığımız
bir mühendis üç yıl sonra üç kat fazla maaş teklif eden
başka bir kuruluşa gidiyor. Biz MKE Kurumu’nun ken-

MKE Genel Müdür Yardımcısı Ahmet DEMİRDÖĞEN

“Dünyada en az kaza yaşanan ülke Türkiye”
Son yıllarda yaşanan kazalara değinen Demirdöğen,
patlayıcı maddelerle ilgili yapılan çalışmalarda tüm
emniyet kuralları eksiksiz uygulansa dahi, sistemlerin bazen teoriye uymayan davranışlar gösterebildiğinin altını çiziyor. Demirdöğen, “Benzeri olaylar
Avrupa’da, Amerika’da, Çin’de de yani dünyanın heryerinde olabiliyor. Parlayıcı, patlayıcı madde ile çalışan
bütün kurumlar gibi MKE Kurumu da teknik emniyet
kurallarını uyguluyor ve işçilerinin eğitimine son derece dikkat ediyor. Fakat bazen, o güne kadar literatüre
girmemiş, tecrübe edilmemiş bir sebepten bazı patlamalar olabiliyor. Önemli olan bu durumlardan ders

çıkarmak ve tekrarını önleyebilmek. MKE Kurumu’nun
yeni kurduğu tüm tesislerde son derece modern yangın söndürme ve güvenlik sistemleri mevcut. Şunu da
unutmamak gerekir ki bu kazalar, sonucun sebebi de
ortadan kaldırdığı kazalar. Yani gerçekleşen bir patlama, patlamaya neden olan aksaklıkları veya delilleri
de ortadan kaldırıyor. Bu yüzden nedenlerin bulunarak
gereken önlemlerin alınması diğer alanlardaki kadar
kolay olmuyor. Örneğin Afyon’da gerçekleşen patlama
hakkında da şu an elimizde somut delil yok. Patlama
herşeyi siliyor.” diyor. Dünyada gerçekleşen patlayıcı
kazalarına bakıldığında en az kaza yaşanan ülkenin
Türkiye olduğuna dikkat çeken Demirdöğen, “Dünyada
bu gibi olayların kayıtlarını tutan Atex adında bir kuruluş var. Onun yaptığı çalışmalara göre dünyada en
az kaza yaşanan ülke Türkiye. Bu arada Türkiye’deki
her patlamanın MKE Kurumu tesislerinde olmadığını
da unutmamak lazım. Bir patlama olunca medya genellikle olay yerini MKE Kurumu’nun bir tesisi gibi veriyor fakat genelde öyle değil.” diyor. Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu bugün; merkez teşkilatı, 10 fabrika
müdürlüğü, iki işletme müdürlüğü ve yaklaşık 5 bin
574 çalışanı ile faaliyetlerine devam ediyor.
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dine özel bir kanunu olması için girişimlerimize devam
ediyoruz.” diyor. Zaman zaman dünyadaki gelişmeler ve
talepler doğrultusunda kurum bünyesinde veya diğer
savunma sanayi kuruluşlarıyla ortak projeler yürüttüklerini belirten Demirdöğen, “Bazen bu projelerle ilgili
olarak projeleri kendi bütçemizden karşılamaya çalışıyoruz. Örneğin şu an üzerinde çalıştığımız ‘duyarsız patlayıcı projesi’ böyle işliyor. Şu ana kadar bu projeye 40
milyon TL para harcadık.” diyor.
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COŞKUNÖZ

KUŞAKTAN
kuşağa

BÜYÜYEN
GÜÇ

64

1970’li yıllar

Küçük yaşlardan itibaren çıraklık yapan ve sanatkarların içinde büyüyen Kemal Coşkunöz, ilkokulu bitirdikten sonra sanat okuluna devam etmek ister. Fakat
babası düz liseye gitmesinde ısrar edince istemeyerek
de olsa Bursa Erkek Lisesi’ne yazılır. Henüz Erkek
Lisesi’ne başladığı yıl babasını kaybeden Kemal Coşkunöz, annesine “Ben sanatkar olacağım!” diyerek
Erkek Lisesi’nden Tophane Sanat Okulu’na geçer.
Coşkunöz, 1941 yılında Tophane Sanat Okulu’ndan mezun olur. Sanat Okulu’nun ardından Yıldız Askeri Nakliye Okulu’na yazılır ve burada bir yıl tahsil gördükten
sonra Çanakkale’de bulunan 101. Topçu Alayı’na alay
makinisti olarak tayin edilir. 1942 yılı sonunda tank uzmanı olarak yetişmesi için Mısır’da bulunan İngilizlere
ait tank montaj fabrikasına gönderilen Kemal Coşkunöz,
Mısır’da beş ay kaldıktan sonra Türkiye’ye döner ve
Çanakkale’deki eski görevine devam eder. 1946 yılında tekrar Bursa’ya dönen Coşkunöz, Tophane Sanat
Okulu’nda stajyer öğretmen olarak göreve başlar. 1948
yılında öğretmenliğe atanan Kemal Coşkunöz, daha
sonra Yeniyol Endüstri Meslek Lisesi ve Demirtaş Sanat Enstitüsü’nde de öğretmenlik yapar.
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93 Harbi (1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı)
sonrasında Üsküp’ten Anadolu’ya göç eden
Saraç Hüseyin Efendi ve Düriye Hanım’ın
oğlu olan Mehmet Kemal Coşkunöz,
25 Ağustos 1921 tarihinde Bursa’da dünyaya
gelir. Yedi yaşından itibaren hem ilkokula
hem de çıraklığa devam eden Mehmet
Kemal Coşkunöz’ün geleceği o günlerde
şekillenmeye başlar...
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KEMAL COŞKUNÖZ, TÜRK TRAKTÖR TARAFINDAN ÜRETİLEN
100.000’İNCİ TRAKTÖR İÇİN DÜZENLENEN TÖRENDE - 70’li yıllar

Kemal Coşkunöz’ün makine sektörüne girişi, öğretmenlik yaptığı dönemde çatal, bıçak, kaşık üretimi için
Türkiye’de ilk kez kalıp imalatını gerçekleştirdiği 1949
yılında başlar. Kemal Coşkunöz bu çalışmaların hemen
ardından 1950 yılında, iki yakın arkadaşı Süleyman Beltan ve Talat Diniz ile birlikte, isimlerinin baş harflerini
taşıyan S.K.T firmasını kurar. Aynı yıl, Türkiye’de ilk
patentli markalama makinesini yaparak, tekstil sektörüne makine üretimine de başlar. Yoğunlaşan iş temposu nedeniyle 1953 yılında öğretmenlik mesleğinden
istifa eder ve kendi işinin başına geçer. Öğretmenlikten
ayrılmasına rağmen, hayatı boyunca hep “Kemal Hoca”
olarak anılacak olan Kemal Coşkunöz, 1954 yılında
akümülatör maşasının seri üretimini ve 1956 yılında
Türkiye’de ilk yağ keçesi üretimini gerçekleştirir.
Kemal Coşkunöz, 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra S.K.T’deki ortaklığından ayrılır ve aynı yıl Bursa
Heykel’de “K. Coşkunöz” adıyla ilk atölyesini açar. Kendi atölyesinde aldığı ilk işi, Atatürk Lisesi binasına profilden bükme kapı, parmaklık ve çerçeve imalatı olur.

COŞKUNÖZ METAL-FORM’UN TEMEL
ATMA TÖRENİ - 60’LI YILLAR

KEMAL COŞKUNÖZ’ÜN SANAT OKULU YILLARI

Dönemin şartları gereği hammadde sıkıntısı yaşayan
Kemal Coşkunöz, Hamidiye Zırhlısı’ndan pare zırhlarını satın alır ve bu malzemeyle kendi abkant pres makinesini yapar. Bu yoğun çalışma esnasında, 1962 yılının
soğuk bir kış gününde, sol elini kendi yaptığı makinenin dişlileri arasına talihsiz bir şekilde kaptırarak kaybeder. Kopan elini yerden alan Coşkunöz, çalışanlarını
sakin olup işe devam etmelerini söyleyerek hastaneye
gider. Bu olay Kemal Coşkunöz’ü yıldırmaz ve profilden
çelik doğrama işlerine devam eder.
1963 yılında İnan Kıraç’ın çelik karoseri yapma teklifini kabul eden Coşkunöz, Türkiye’de ilk çelik karoseri
imalatını gerçekleştirir. O zamana kadar ahşaptan yapılan karoserlerin ilk kez çelikten yapılması Türkiye ve
Bursa sanayisinde bir devrim niteliğindedir. Bu hamlesinin ardından karoser ustalarını atölyesinde eğitmeye
başlayan Kemal Coşkunöz, bu mesleğin ülke geneline
yayılmasını sağlar. Kemal Coşkunöz, 1965 yılında ilk
hidrolik pres imalatını yaptıktan sonra, 1966 yılında
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70’Lİ YILLAR
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60’LI YILLAR

KEMAL COZKUNÖZ’ÜN ÖĞRETMENLİK YILLARI
60’LI YILLAR

FİAT 153 çekicileri için Türkiye’nin ilk şoför mahallini
üretir. Yine aynı yıl arkadaşları ile birlikte Karsan’ın
kurucu üyeleri arasında yer alarak Türkiye’de karoser
sanayisinin kurucularından olur.
1968 yılına gelindiğinde çoğalan işler nedeniyle Heykel’deki atölye yetersiz kalmaya başlar. Bunun üzerine
Kemal Coşkunöz, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
bugünkü yerine taşınmaya karar verir. “K. Coşkunöz”
firması yeni açılan bu sanayi bölgesine taşınan üçüncü firma olarak organize sanayi bölgesinin gelişimine
de katkı sağlar. 150 kişilik bir ekiple Bursa Organize
Sanayi Bölgesi’ne gelen Kemal Coşkunöz böylece kurumsal sanayicilik dönemini de başlatmış olur. Yeni
yerine taşınmasının ardından firma 1969 yılında Türk
Traktör ve 1973 yılında Oyak Renault ilk müşterileri olmak üzere, otomotiv ana sanayisine kalıp, pres, kaynak

KEMAL COŞKUNÖZ
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makinesi ve kaporta üretmeye başlar. Aynı yıl Kemal
Coşkunöz’ün kızı Oya dünyaya gelir. Lise öğrenimini
Özel Şişli Terakki Lisesi’nde tamamlayan Oya Coşkunöz Yöney, 1987-1988 yıllarında İngiltere’de dil eğitimi
ve takip eden yıllarda İsviçre Franklin College’da İşletme eğitimi alır. Lisans öğrenimini Amerika Birleşik
Devletleri’nde Goldey-Beacom College’da Uluslararası
İşletme üzerine tamamladıktan sonra iş hayatına Koç
Holding’de başlar ve daha sonra İstanbul Oto A.Ş.’de
devam eder. 1995 yılında Coşkunöz Holding bünyesinde çalışmaya başlayan Oya Coşkunöz Yöney, holdingin
farklı departmanlarında uzman ve yönetici pozisyonlarında görev alır. Bugün Coşkunöz Holding A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi olan Oya Coşkunöz Yöney, aynı zamanda
Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmeye devam ediyor.
Kemal Coşkunöz’ün iş hayatındaki hızlı yükselişinde
sahip olduğu vizyoner kişiliğin etkisi büyüktür. Öyle ki,
henüz 1972 yılında Uludağ Üniversitesi ile birlikte firma
için organizasyon şeması bile hazırlatır. Ayrıca sadece
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bir kız kardeşe sahip olması da, firmanın aile şirketinden çok kurumsal bir firma olarak büyümesinde etkili
olur. K. Coşkunöz firması 1973 yılında anonim şirket
olur ve “Coşkunöz Metal Form ve Makine Endüstri
A.Ş.” adını alır.
İlk direnç kaynak makinesi üretimini 1974 yılında gerçekleştiren Coşkunöz Metal Form, kalıp ve makine
fabrikaları bünyesinde birçok ilke imza atar. Coşkunöz
Metal Form; Türk otomotiv, beyaz eşya ve savunma
sanayilerine sac parçalar, presler, kaynak makineleri,
özel makine ve aparatlar üretir. Bütün kazancını tekrar
yatırıma dönüştüren Kemal Coşkunöz, özellikle kalıp
ve makine imalatındaki yatırımları ile Türk otomotiv sanayisinin gelişimine büyük hizmetler sunar. Sanayicilik
yaşamı boyunca çalışanlarının tüm haklarını vermek
konusunda titiz davranan Kemal Coşkunöz, 1976 yılında Bursa bölgesinde Türk Metal Sanayi Sendikası’nı
çağırarak sözleşme imzalayan ilk işveren olur. Çalışanlarına patron gibi değil, iş arkadaşı gibi bakan Ke-

mal Coşkunöz, bir grev sırasından iş bırakan çalışanlarının yemeklerini vermeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya
devam edebilecek yapıda bir insandır. Coşkunöz aynı
zamanda MESS Bursa Şubesi ve BUSİAD’ın kurucuları
arasında yer alır.
1976 yılına gelindiğinde Coşkunöz kuruluşlarının hepsi
“Coşkunöz Holding A.Ş.” çatısı altında toplanır. 1983
yılında Meksan A.Ş. kurulur ve aynı yıl Beltan A.Ş.
Coşkunöz Holding’e katılır. Bu birleşimin ardından
Türkiye’nin en büyük kauçuk-metal parça imalatçısı
konumuna gelen Beltan, çalışma alanlarında büyük
üne sahip olan Freudenberg ve Phoenix firmalarıyla
1992 yılında ortak olur. Üretimde olduğu kadar müşteri ilişkilerinde de oldukça titiz davranan Kemal Coşkunöz, müşterilere yapılan sevkiyatların zamanında ve
sorunsuz gerçekleşmesi amacıyla 1985 yılında Cem
Nakliyat’ı kurar.
1980’li yılların sonlarına doğru başlayan Türkiye’nin
dışa açılma süreci, pek çok firma gibi Coşkunöz

Holding’i de etkiler. Bu süreçte ilk ihracatını 1989 yılında İngiltere’ye gönderdiği hidrolik ve mekanik presler
ile gerçekleştiren Coşkunöz Holding, kısa süre içinde
beş kıtaya ihracat yapan uluslararası bir oyuncu olmayı
başarır. Bu sırada büyüme durmadan devam etmektedir. 1992 yılına gelindiğinde Kemal Coşkunöz, makine
fabrikasında kendi ürettiği panel radyatör üretim hattıyla Coşkunöz Radyatör A.Ş.’yi kurar. 1990’lı yıllar boyunca büyümeye devam eden Coşkunöz Holding, 1993
yılında Opel Almanya için sac parça ihracatına başlar.
1990’lı yıllar aynı zamanda pek çok uluslararası sertifika ve kalite belgesinin de alındığı yıllar olur.
1990’lı yıllar boyunca büyümeye devam eden Coşkunöz
Holding 2000 yılında kurucusunu kaybeder. 50 yıllık
sanayicilik yaşamı boyunca gerek Bursa gerek Türk
sanayisinin gelişiminde ilklere ve çok büyük başarılara imza atan Kemal Coşkunöz 12 Ekim 2000 tarihinde
hayata veda eder. Çalışma hayatı boyunca “Bir işi yapıyorsam, en iyisi olmalıyım!” ilkesinden hareket etmiş
olan Kemal Coşkunöz, bilgisi, birikimi ve çalışma azmi

ile kurduğu Coşkunöz Holding ile Bursa ve Türkiye sanayisinin gelişiminde çok önemli bir rol üstlenmiştir.
Bursalıların hala, “Kemal Hoca” olarak andıkları Kemal
Coşkunöz, sanayideki başarılarının yanı sıra eğitim ve
hayır işleriyle de ülkesine durmadan hizmet etmiştir.
Kemal Coşkunöz, çağdaş Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olarak gördüğü mesleki eğitimdeki eksikliği
gidermek, sanayide yetişmiş teknik ara eleman ihtiyacını karşılamak ve daha da önemlisi mesleksiz gençleri iş ve meslek sahibi yapmak hedefiyle 1988 yılında
Coşkunöz Eğitim Vakfı’nı kurmuştur. Coşkunöz Eğitim
Vakfı tarafından Bursa Nilüfer ilçesinde 21 dönümlük
arazi üzerinde yaptırılan Kemal Coşkunöz Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi; 840 öğrenci kapasitesi, modern derslikleri, laboratuvarları, atölyeleri, spor salonu
ve yabancı dil ağırlıklı eğitimi ile 1997 yılında öğretime
açılır. Kişisel birikimini hayır işlerine harcamaktan kaçınmayan Coşkunöz; başta 2000 yılında açılan Kemal
Coşkunöz Gastroenteroloji Araştırma ve Tedavi Kliniği
olmak üzere; Uludağ Üniversitesi, Tophane Endüstri
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Meslek Lisesi ve Çağdaş Eğitim Kooperatifine birçok
yardımda bulunur. Kemal Coşkunöz ayrıca 1982 yılında
kurulan Uludağ Üniversitesi Kanser Araştırmaları ve
Tedavi Vakfı ve 1984 yılında kurulan Tophane Endüstri
Meslek Lisesi Güçlendirme Vakfına her zaman destek
vermiştir. Vefatının ardından Kemal Coşkunöz’ün emanetini devralan ailesi; sanayi ve eğitim alanında imza
attığı başarılarla Kemal Hoca’nın eserlerini geleceğe
taşıyarak onun ismini yaşatmaya devam ediyor.
Kemal Coşkunöz’ün vefatının ardından yönetimi üstlenmenin kendileri için de kolay olmadığını belirten
Oya Coşkunöz Yöney, “Ofisinde otururken üretim bölümünden gelen bir arıza sesi duyduğunda, telefon
açıp sesin hangi makineden, neden geldiğini ve nasıl
düzeltileceğini tarif eden bir insandı.” diyor. Kemal
Coşkunöz’ün vefatının ardından bütün holding bünyesinde yapılan bir araştırma sonucunda 2004 yılında
holdingin vizyonu ve misyonu yenilenir. Yeni bir strateji
planı hazırlanır ve holdingin vizyonu kısaca “Sınırsız
şekillendirme” olarak belirlenir. “Sınırsız şekillendir-

3D 5 EKSEN LAZER KESME MAKİNESİ

me” ana başlığı altında ifade edilen bu yeni vizyon ile;
teknolojide, liderlikte, coğrafyada, yakınlıkta, işlerde
ve yetkinlikte sınırsızlık amaçlanır.
Yeni vizyon hedeflerine uygun olarak 2006 yılında faaliyete geçen “Coşkunöz Metal Form A.Ş. Ar-Ge Merkezi”, 2010 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ar-Ge Merkezi Sertifikası alır. 70 uzman mühendis
ve teknik çalışandan oluşan Ar-Ge ekibi ile otomotiv,
makine, lazer teknolojileri ve otomasyon grupları altında başarılı Ar-Ge projeleri yürüten Coşkunöz Ar-Ge
Merkezi; gerek otomotiv gerekse makine alanında gerçekleştirdiği yenilikçi projelerle sektöre değer katmaya devam eder. Coşkunöz Ar-Ge Merkezinin geliştirdiği
en önemli projelerden biri de 3 boyutlu 5 eksen lazer
kesme teknolojisi olur. Yaklaşık iki yıl süren Ar-Ge çalışması boyunca mekanik, elektronik ve yazılım gibi farklı
disiplinlerden uzman kişilerin ortak çalışmaları sonucu
ortaya çıkan 3 boyutlu 5 eksen lazer kesme teknolojisi,
otomotiv sektöründe formlu sac ile işleme yapan her
firmaya hitap ediyor ve prototip ürün üretiminde kalıp

OYA YÖNEY

Bugün Coşkunöz Holding A.Ş., 12 şirketi ve 2 bin 500
çalışanı ile başta otomotiv olmak üzere makine, havacılık, ısı, enerji ve taşımacılık sektörlerinde faaliyet
göstermeye devam ediyor. Karoser sac parçaların yanında yapısal ve fonksiyonel otomotiv sac parçaları da
üreten Coşkunöz Holding şirketleri, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor.
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maliyetini oldukça azaltıyor. Coşkunöz, Avrupa’da ticari
olarak iki büyük firmanın üretebildiği 3 boyutlu 5 eksen
lazer kesme makinesi ile Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise
bu teknolojiye sahip üçüncü firma konumunda.
Gelecekte enerji konusunun oldukça önem kazanacağı öngörüsüyle enerji yatırımlarına odaklanan Coşkunöz Holding, bu bakış açısı doğrultusunda 2013 yılında
önemli atılımlar yapar ve bir hidroelektrik santralini
devreye alır. Öte yandan Rusya Federasyonu’nda yapılacak otomotiv yatırımları için Tataristan Cumhuriyeti’ndeki Coşkunöz Alabuga firması 2014 yılı içinde
faaliyete geçer. Coşkunöz Holding, bölgede gerçekleştirdiği yatırımla otomotiv ana sanayisine destek verecek güçlü bir Türk yan sanayisinin oluşmasına öncülük
etmeyi hedefliyor. Coşkunöz bu fabrikasında otomotive
yönelik büyük presli sac parçaların üretimini yapacak.
Söz konusu yatırım süreci, Türk otomotiv yan sanayisinin yurt dışında özellikle de Rusya’daki iş olanaklarını
değerlendirerek dışa açılma politikasının önemli bir
halkası olma özelliğini taşıyor.
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NET CIVATA
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Mustafa Ketenci, tek başına çalıştığı atölyesinde, konserve kutularını kapatmak için kullanılan makine ve
aparatlarını dizayn etmeye başlar. O yıllarda Ayvansaray bölgesinde vida üretimiyle uğraşan birçok atölye
vardır ve Mustafa Ketenci’ye komşu olan atölyelerin
birçoğu da bu işle uğraşmaktadır. Bir gün tanıdığı bir
vidacı Mustafa Ketenci’den kendisine bir vida makinesi yapmasını ister. Bunun üzerine çalışmaya başlayan
Mustafa Ketenci deneme amaçlı olarak bir makine yapar. Yaptığı vida makinesi başarılı olunca farklı atölyelerden de talepler gelmeye başlar. Bunun üzerine birkaç set vida makinesi yaparak taleplere karşılık verir.
Vida işinin karlı olduğunu gören Mustafa Ketenci bu işi
yapmaya karar verir ve kendisi için bir makine yaparak
1953 yılında vida işine girer.

Cıvata üretimi ile büyür
1950’li yılların sonuna kadar yalnızca vida üretimi yapan Mustafa Ketenci, 1960 yılında cıvata üretimine de
başlar. 1960’lı yıllar boyunca vida ve cıvata üretimi
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Karadenizli bir ailenin çocuğu olan
Mustafa Ketenci Rize’de dünyaya gelir.
Rize’de iş olanaklarının kısıtlı olması
nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul’a göç
eder. Henüz genç yaşlarda farklı işlerde
çalışan Mustafa Ketenci 1949 yılında
Ayvansaray’da küçük bir atölye açarak
çalışmaya başlar...
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Ayvansaray’daki atölyede devam eder. Bu süre içinde
teknolojik olarak daha iyi makineler yapan Mustafa
Ketenci’nin işleri hızla büyür. İşlerle birlikte artan makine sayısı nedeniyle yeni bir yere taşınma ihtiyacı doğar. Bunun üzerine Halkalı’da sanayiye açılan bölgede
arsa alır. 1968 yılında Halkalı’da alınan yerde yeni bir
fabrika inşaatı başlar ve atölye Ayvansaray’dan Halkalı’daki fabrikaya taşınır.

Otomotiv sektörüne çalışmaya başlar
Yeni fabrika çok daha büyük ve modern bir bina olduğu
için daha gelişmiş makinelerle çalışma kararı verilir.
O yıllarda Adalet Partisi’nin sanayicilerle ilgili teşvik
programından faydalanarak Almanya’dan yaklaşık 12
set makine alınır. Bu makineleri cıvatalara ısıl işlem
yapabilmek için alırlar, çünkü bu dönemlerde otomotiv
sektörüne de çalışmaya başlamışlardır. Otomotiv sektörü yüksek mukavemetli ürünler istemektedir. Bunun
için ısıl işlem fırınları alırlar. 1970’li yılların başlarında
Tofaş’ın üretime başlamasıyla otomotivden gelen ta-

lepler artar. İlk fırını Almanlar kurar. Alman makineleri ile birlikte üretim teknolojisi ve kapasiteyi artırırlar
ve Renault, Tofaş, Türk Traktör gibi ana sanayilerin yan
sanayisi olarak Net Civata çalışmaya başlar.

Grev dalgasından etkilenirler
1970’li yıllar otomotiv sanayisine yan sanayi üretimi yaparak geçer. 1979 yılında esen grev dalgasından fabrika da etkilenir. Yan sanayi işleriyle büyüyen Net Civata
150 kişilik bir ekibe kadar yükselmiştir ve çalışanların
hepsi sendikalıdır. Büyük bir grev yaşanır, hatta fabrikanın çatısından sökülen kiremitlerle fabrikanın kapısına grev kulübeleri bile kurulur. İşvereni silahla tehdit
etmeye varan olaylar yaşanır. Net Civata’nın tüm işçileri sendikalıdır ve firma genel olarak Tofaş ve Renault
hangi sendikadaysa daima o sendikada olmayı tercih
eder. Tofaş ve Renault’ta olabilecek bir grevde Net Civata da grevde olmayı tercih eder. Grev, 12 Eylül 1980
darbesine kadar sürer. Grev süreci ekonomik olarak
da firmayı zor durumda bırakır. Darbe sonrası grevler

Mustafa Ketenci’nin ardından oğlu yönetimi devralır
Çok babacan ve emekçiye çok saygısı olan bir patron
olan Mustafa Ketenci 1982 yılında vefat eder. Mustafa
Ketenci’nin vefatının ardından, fabrikanın büyümesinde önemli katkısı bulunan oğlu Erdoğan Ketenci işlerin
başına geçer. İhtilal ve sıkı yönetimin verdiği olumsuzluklarla geçen iki - üç senenin ardından 1980’li
yılların ikinci yarısında Erdoğan Ketenci döneminde
büyüme hamleleri devam eder. 1984 yılında otomotiv
yan sanayisine daha komplike parçalar yapabilmek
için Hollanda’dan daha teknolojik cıvata makineleri ve
fırınlar satın alınır. Bu yatırım o zamanın Türkiye ölçeğinde oldukça büyük bir yatırımdır. Öyle ki, o günlerde
Net Civata’ya komşu arsa, üzerindeki fabrikayla birlikte 280 milyon liraya satılırken, Net Civata’nın aldığı

makinenin bir tanesi 230 milyon liradır. Yatırımlarla
gücünü artıran Net Civata sektörün lider firması haline
gelir. O yıllarda Türkiye’de otomotive yan sanayi olarak
çalışabilecek iki tane şirket vardır. Bunlar Net Civata
ve DeNet Civata’dır. 1980’li yıllar teknoloji geliştirme,
çalışan kalitesinin artırılması gibi toplam kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarla geçer. Aynı dönemde müşteri portföyü de gelişir. Renault, Tofaş, Türk Traktör’ün
yanı sıra, bunların yan sanayi şirketleri olan Mako ve
Trans Türk gibi fren, debriyaj, elektrik sistemleri yapan
şirketlerle de çalışılmaya başlanır. Tamamen otomotive yönelik üretim üssü gibi bir fabrika konumlandırılması yapılır. 1980’li yıllar boyunca yaklaşık 4 bin metrekarelik kapalı alanda çalışmalar devam eder.

Kalite ve sistem yönetimi geliştirilir
1990’lı yıllara gelindiğinde kalite ve sistem yönetimi
alanlarında önemli gelişmeler yaşanır. Otomotiv sektörüne iş yapan Net Civata, otomotiv ana sanayisinin
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de biter ve Net Civata tekrar otomotiv sanayine çalışmaya devam eder. 1980 sonrasında sadece otomotiv
sektörüne çalışılmaya başlanır.
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talepleri doğrultusunda kalite sistem yönetiminde
önemli aşamalar kaydeder. 1992 yılında Renault’un talepleri doğrultusunda C sınıfı üretici konumundan B sınıfı üretici konumuna geçmek için çalışmalar yapılır. O
yıllarda İSO 9000 gibi standartlar yoktur. Firmalar kendilerini garantiye almak için bir takım denetlemelerle
kalsifikasyonlar yapmaktadır. 1992 yılında B sertifikası
alınır daha sonra da A sınıfına geçilir. 1994 yılında İSO
9001 mecburiyeti doğar ve o sertifika da alınır. Bunlar
o dönem için kolayca uyum sağlanabilecek standartlar
değildir ve hem işveren hem çalışanlar açısından uyum
göstermekte zorluklar yaşanır. Bu standartlara uygun
koşulların oluşması için bir takım yatırımlar yapılır.
Özellikle kalite kontrol laboratuarı konusunda önemli
girişimlerde bulunulur. Laboratuar ve kalite sistem yönetimi kurulur. Bunlarla ilgili olarak eğitimli personel
alımı gerçekleştirilir. Bu yatırımlar 1990’ların başından
ortasına kadar devam eder.
Net Civata bir yandan standartlarını yükseltirken bir
yandan da üretim kapasitesini artırmaktadır. 1970’li
yıllarda 1000-1500 ton olan yıllık üretim, 1980’li ve
1990’lı yıllarda 2000-3000 tona kadar yükselir. İş hacminin büyümesine paralel olarak yeni makine alımları
yapılır. Özellikle 1995’ten sonra Uzakdoğu’dan çok büyük kapasiteli yeni makineler alınır. Fırınlar yetersiz
kalmaya başlayınca 1995 yılında Almanya’dan daha büyük ve teknolojik ısıl işlem fırınları alınır.

Kriz ile ihracata yönelirler
Net Civata’nın ihracata yönelmesinde 1994 ekonomik
krizi etkili olur. Kriz ile birlikte fabrikada büyük bir
grev başlar. İşler durur, fakat 30. günden sonra sendikanın işçilere para ödemek zorunda olmasının da
etkisiyle, 29. gününde grev sonlanır ve anlaşma sağlanır. Bu grev sonucunda Net Civata yönetimi ihracata
yönelmenin kendileri için bir zorunluluk olduğuna karar verir. Türkiye’de periyodik olarak görülen ekonomik krizlerden asgari hasarla çıkabilmek için ihracat
alanına önem verilir. Satış bölümüne yabancı dil bilen
personeller alınır ve ihracat atılımı başlar. Öncelikle
bağlantı elemanı ihracatı yapılır. Almanya’da otomotiv
sanayisinden bir partnerle anlaşılır. Bu firma, Net Civata ürünlerini Almanya’nın içinde veya Avrupa’nın diğer ülkelerine otomotiv yan sanayisine ve otomotiv ana
sanayisine pazarlar.
Bugün Net Civata üretiminin yüzde 50’sini iç pazara,

yüzde 50’sini ise dış pazarlara veriyor ve bu denge, firma yönetimi tarafından özellikle korunuyor. Böylece
içeride yaşanacak bir krizde ihracat ayağının, dışarıda
yaşanacak bir krizde ise iç piyasa ayağının devamlılığı
düşünülmüş. Örneğin, 2008 krizinde Türkiye’de yerli
ana sanayi hemen hiç etkilenmez. Çünkü Tofaş, satış
bağlantılarını bir yıl önceden yapmıştır. Avrupa’daki
kriz Net Civata’nın ihracat rakamlarını olumsuz etkilese de içerideki işler devam eder.

Teknoloji yatırımları ile büyüme sağlanır
1998 yılına gelindiğinde Erdoğan Ketenci vefat eder. Erdoğan Ketenci’nin vefatının ardında oğlu Murat Ketenci
Amerika’dan dönerek Net Civata’nın başına geçer. 2004
yılına gelindiğinde, cıvata dışında katma değeri olan
parçaları da üretebilmek için Kore’den yüksek teknolojili makine alımı yapılır. Aynı zamanda var olan iki eski
fırın kapasite olarak yetersiz kaldığı için Uzakdoğu’dan
çok daha büyük bir fırın alınır. Yenilenen makinelerin
yanı sıra mevcut bina içinde konstrüksiyonda yapılan
değişikliklerle alan genişletme çalışmaları yapılır. Bu
çalışmaların yapıldığı dönemde otomotive çalışan yan
sanayiciler için 16949 Belgesi zorunluluğu çıkar ve bu
belge alınır. Ayrıca Ford ile çalışabilmek için gerekli
olan Q1 Belgesini almak için de çalışma başlatılır. Q1
Belgesini alabilmek için gerekli olan İSO 14001 çevre
belgesi alınır. Baca gazı emisyonu, ses ölçümü, atık
yönetimi gibi birçok alanda yatırım yapılarak İSO 14001
alınır ve ardından da Q1 Belgesi alınır. Yapılan teknoloji
yatırımları ve yükseltilen standartlarla iş hacmi hızla
büyür ve 2008 yılında 8 bin tonluk üretim kapasitesine
ulaşılmak üzereyken ekonomik kriz patlak verir. Bu dönemde çalışan sayısı 200 kişiyi bulmuştur.
Kriz sonrası ortak alınır
2008 krizinden sonra üretim düşer ve Net Civata küçülmeye gider. 2009 yılı firma için oldukça kötü geçer
ve toplam üretim 3 bin ton civarında kalır. 2010 yılına
gelindiğinde ekonomik sıkıntılardan dolayı bazı firmalar elde tutulup, bazıları gözden çıkarılmaya başlanır.
Renault, Tofaş, Türk Traktör, Arçelik ve yurt dışında
birkaç şirketin işlerine ağırlık verilir. 2010 yılı ekonomik sıkıntılarla geçer ve sonunda ortak alma mecburiyeti doğar. Çalıştıkları büyük bir Alman şirketle
Türkiye’de ham madde temin ettikleri bir diğer şirket
Net Civata’nın yüzde 70’ine talip olurlar. Böylece Ke-
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tenci ailesinin Murat Ketenci dışındaki hisseleri bu iki
şirkete devredilir.

Ketenci ailesinin tüm hisseleri devredilir
Yeni ortaklarıyla güç kazanan Net Civata kriz öncesindeki kapasitelerine ulaşır ve yıllık 8 bin tona kadar
yükselir. 2013 yılına gelindiğinde Ketenci ailesinin son
hisseleri olan Murat Ketenci’ye ait yüzde 30’luk hisse
Almanya’da el aletleri ve dövme parçalar yapan çok
büyük bir şirkete devredilir. Böylece Ketenci ailesi Net
Civata’daki bütün haklarını devretmiş olur. Net Civata
bugün 150 çalışanı ve 8 bin tonu bulan üretim kapasitesiyle cıvata dışında katma değerli olan parçaların
üretimini de yapıyor.
Kalıp dizaynı ve üretimini de kendi yapan Net Civata bu
yönüyle benzer firmaların önünde gidiyor. 1970’li yıl-

larda dışarıdan kalıp alacak parası olmadığı için kendi
kalıbını kendi yapmak durumunda kalan firma, bugün
mühendis bazında kalıp dizaynı yapan ve bu kalıpların
simülasyonunu ve tüm kontrollerini bilgisayar üzerinden gerçekleştiren bir şirket konumunda. Bu durum,
özellikle otomotiv sanayisinde acil işlerde, model değişikliğinde Net Civata’yı avantajlı kılıyor. Neredeyse beş
yılda bir, kullanılan bütün cıvataların ölçü ve şekillerinin
değiştiği otomotiv sektöründe Net Civata bu istekleri
hızla çözümleyebilecek kapasiteye sahip. Üretime, tamamen otomotiv sektörüne yönelik devam etme düşüncesinde olan Net Civata; Tel Metal Ltd, Plogsties GmbH
ve Willi Hahn GmbH gibi şirketlerle partnerlik yapıyor.
Volkswagen’den onay almayı başaran Net Civata, gelecek 5 yıl içinde daha büyük bir alana kurulacak yeni bir
fabrikada çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.

62

Çiftyıldız Makina
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Kuşaklar boyu kunduracılık mesleğini
devam ettirmiş olan Kanat ailesi,
Konya’nın eski ve köklü ailelerinden
biridir. Mevlüt Kanat, bu ailenin bir ferdi
olarak 1938 yılında dünyaya gelir. Babası,
amcası ve dedesi kunduracılık yapmakta
olan Mevlüt Kanat, ailenin kunduracılık
dışında bir iş yapan ilk ferdi olacaktır...

Kunduracı bir ailede dünyaya gelen Mevlüt Kanat, nedense kunduracılığa hiç ilgi duymaz. Küçük yaşlardan
itibaren tamirciliğe merak salan Mevlüt’ün oyuncakları
tornavida, bıçkı ve keser olur. Çocuklarının bu ilgisini
gören Kanat ailesi, ilkokulun ardından Mevlüt’ü sanat
okuluna yazdırır. İki yıl kadar sanat okuluna devam
eden Mevlüt şartlar gereği öğrenimine devam edemez
ve okulu bırakır. Bunun üzerine dedesi elinden tutar ve
İstanbul Caddesi Kadılar Sokak’ta torna atölyesi olan Ali
Rıza Songür’ün yanına çırak olarak verir. 1952 yılında
çırak olarak girdiği bu atölyede 1957 yılına kadar çalışır
Mevlüt Kanat. Daha sonra askere gider ve 24 ay süren
askerliğini tamamladıktan sonra memlekete geri döner.

Ustasına ortak olur
Memlekete döndüğünü öğrenen ustası Ali Rıza Songür, çalışkanlığını ve kişiliğini çok sevdiği Mevlüt
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geldiler, fakat presleri o kadar beğenmişlerdi ki 13.500
değil, 15.000 lira verdiler” diyor.
Çiftyıldız Makina’nın yoğun bir tempoyla çalıştığı bu
dönemde, Mevlüt Kanat ilk çocuğunun mutluluğunu
yaşar. 1963 yılında dünyaya gelen Ahmet Kanat, ilkokulun ardından sanat okuluna devam eder. Okuldan
arda kalan zamanlarında ve tatillerde de atölyeye
babasının yanına giden Ahmet, küçük yaşlardan itibaren çalışma hayatının içinde bulur kendini. Hatta

Kanat’ı bırakmak istemez. Yanına çağırır ve, “Bu dükkan senin. Gel dükkana ortak ol, birlikte çalışalım”
der. Bunun üzerine Mevlüt Kanat ustasının atölyesine ortak olur ve birlikte çalışmaya başlarlar. Atölyede o dönem ağırlıklı olarak römork, biçer ve traktör
gibi tarım aletleri tamiri yapılmaktadır. Fakat bir süre
sonra bu işler pek verimli olmamaya başlar ve hidrolik
pres işine girmeye karar verirler. Yaptıkları ilk presi
Konya’da bir firmaya verdiklerini ve firmanın presi çok
beğendiğini söyleyen Mevlüt Kanat, “O gün ne kadar
mutlu oldum anlatamam. Eve adeta uçarak gitmiştim
sevinçten” diyor. Pres işlerine başladıktan bir müddet
sonra Eski Sanayi’de yeni bir atölyeye taşınırlar. Fakat
bir süre sonra ustası artık yaşlandığını ve işi bırakmak
istediğini söyler. Bunun üzerine ustasıyla yollarını ayıran Mevlüt Kanat, 1960 yılında dükkanı tamamen üzerine alır ve Çiftyıldız ismiyle çalışmaya devam eder.

Hidrolik presle büyüdüler
Yedi kişilik ekibiyle birlikte gece gündüz çalışmaya
devam eden Mevlüt Kanat, hidrolik pres işinde iyi bir
noktaya gelir. Bu dönemde torna tezgahı ve yüzey taşlama tezgahları da yapmaya devam ederler. Çiftyıldız
Makina markalı hidrolik presler Türkiye’nin dört bir
köşesinde alıcı bulmaya başlar. O yılarda Türkiye’nin
en büyük fabrikalarından, TSK’ya kadar pek çok yere
hidrolik pres verdiklerini belirten Mevlüt Kanat, “1967
yılında Kütahya Soma Kömür İşletmeleri’nin pres işlerini aldık. 13.500 liraya pazarlık ettik, fakat bize presler
boyanmadan gelip kontrol edeceğiz dediler. Presler
bitince çağırdık, gelip çalıştırdılar ve presleri çok beğendiler. Boyalarını da yaptıktan sonra presleri almaya

okuldaki bazı öğretmenleri, dersi olmasa dahi diğer
çocuklara makineleri öğretsin diye Ahmet Kanat’ı
atölyeye götürür. Ahmet Kanat, öğrenimini tamamladıktan sonra babasıyla birlikte çalışmaya devam
eder. Celalettin Kanat ise 1973 yılında dünyaya gelir.
Öğrenimini tamamladıktan sonra o da babasının yanında çalışmaya başlar.

“Biz bu sahtekarlığı yapamadık”
1980’li yıların sonlarına doğru hidrolik pres piyasasının bozulmaya başladığını ve bu yüzden hidrolik pres
üretiminden vazgeçtiklerini belirten Mevlüt Kanat, “Bir
bakıyorsunuz 60 tonluk presin üzerine 100 ton, 100
tonluk presin üzerine 150 ton yazılmaya başlanmış.
Biz bu sahtekarlığı yapamadık. Haksız rekabet yüzünden diğerlerine göre fiyatımız pahalı sanıldı. Baktık işin
tadı kaçmaya başladı, hidrolik pres işini bırakmaya karar verdik. Hidrolik pres işine yıllarımızı vermiştik, bu
alanda çalışan bir çok usta da bizim yanımızda yetişti.
Bugün hâlâ çalışan preslerimiz var” diyor.

“Oğlum adam o parayı sana bana vermedi, Çiftyıldız
Makina’ya verdi”
Mevlüt Kanat çalışma hayatı boyunca dürüstlükten ve
iş ahlakından asla taviz vermemiş. Marka olabilmek
için bu iki konudan asla taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Mevlüt Kanat, “Atölyede Celalettin’in
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MEVLÜT KANAT

olduğu bir gün Afyon’dan bir müşteri gelmiş ve bazı
makineleri sipariş etmiş. Fiyatta anlaştıktan sonra
da büyük bir miktarı nakit ve bir kısmı da çek olarak
makinelerin tüm parasını bırakarak gitmiş. Sonraki
gün Celalettin, ‘Baba bu nasıl bir adam, bütün parayı
verdi ve gitti’ dedi bana. Ben de ona, ‘Oğlum adam o
parayı sana bana vermedi, Çiftyıldız Makina’ya verdi’ dedim” diyor. Sadece iyi makine yapıp satmanın
ticarette yeterli olmadığını, müşterinin ihtiyaçlarını
bilerek ona göre çözüm üretmenin esas olduğunu
belirten Mevlüt Kanat, “Biz müşterimize makine
yapmadan önce, onun bu makineyi hangi işte kullanacağını sorarız. Eğer müşterinin sipariş ettiği
makine yapacağı iş için fazla veya yetersizse bunu

müşterimize belirtir ve işi için en uygun seçeneği
bulmasını sağlarız” diyor.

İlk ihracat Arabistan’a
1987 yılında fuarlara katılmaya başlayan Çiftyıldız Makina, ilk ihracatını 1990 yılında Arabistan’a gönderdiği
kapak taşlama makinesi ile gerçekleştirir. 1990 yılına
gelindiğinde Mevlüt Kanat firmanın yönetimini çocuklarına devreder. Hidrolik pres piyasasında yaşanan
olumsuzluklar nedeniyle farklı bir iş yapmak isteyen
iki kardeş, yaptıkları araştırmalar sonucunda mermer
makinesi imalatına girmeye karar verir. 1992 yılında
başladıkları mermer makineleri imalatı işinde hızla
büyürler. Bir süre hem hidrolik pres hem mermer ma-
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kineleri imalatını birlikte götürürler. 1996 yılına gelindiğinde ise hidrolik pres imalatı tamamen bırakılır ve
sadece mermer makineleri imalatı ile yoluna devam
eder Çiftyıldız Makina.
Mermer makineleri imalatının hızla büyümesi nedeniyle Eski Sanayi’deki atölye yetersiz hale gelir. Uzun
yıllar Eski Sanayi’deki atölyede faaliyetlerine devam
eden Çiftyıldız Makina, 1998 yılından itibaren, daha iyi
koşullarda ve daha verimli üretim yapabilmek amacıyla Özel Büsan Organize Sanayi’deki 3 bin metrekarelik
modern tesislere taşınır. 2001 yılında Antalya Organize
Sanayi Bölgesi’nde 3 bin metrekaresi kapalı olma üzere toplam 10 bin metrekarelik bir tesis daha kurarlar.
Celalettin Kanat’ın yönetimindeki tesiste de mermer
makineleri üretimi devam eder. 2009 yılında bu tesisi
kapatırlar.
2000’li yıllar Çiftyıldız Makina’nın iş hacminin oldukça arttığı yıllar olur. 2007 yılına gelindiğinde şirketin
çalışan sayısı 125 kişiye kadar yükselir. 2007 yılında
yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle büyük zarara
uğrayan Çiftyıldız Makina, 2010 yılından itibaren yeniden yükselişe geçer. Firma bugün; Orta Doğu, Afrika,
Avrupa ve Amerika olmak üzere 20’nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Yurt içi ve yurt dışında kurulu geniş
servis ağı ile yurt içinde maksimum 24 saat, yurt dışında ise maksimum 72 saat gibi kısa bir süre içinde, makinelerde meydana gelebilecek her türlü soruna müdahale ederek problemleri gideriyor. Uzaktan kontrol
sistemi ile makinelere internet üzerinden bağlanarak,
çıkabilecek sorunların çözümünde müşterilerine yardımcı olabiliyor.
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TÜVASAŞ
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BANLİYÖ VAGONU - 1973

Türkiye’nin demir yolu ve toplu taşımacılık tarihi, yapımına 1856 yılında bir İngiliz şirketi tarafından başlanan
ve 1866 yılında tamamlanan İzmir- Aydın hattı ile başlar. Ardından Sultan II. Abdülhamit döneminde, 19001908 yılları arasında hayata geçirilen Hicaz Demiryolu Projesi (İstanbul-Medine) ile devam eder. Özellikle
Hicaz Demiryolu Projesi ve diğer projelerde yabancı
mühendislerle çalışan Türk mühendisler kendilerini
geliştirme imkanı bulur. Fakat demiryolu işletmeciliğimiz uzun yıllar tamamı ithal ve bakım onarımları da
dışa bağımlı olarak sürdürülen araçlarla yürütülür. Bu
durum demiryolu işletmeciliğinde sürekli sorunlara
ve kesintilere yol açarken aynı zamanda maliyetleri de
sürekli yüksek tutmuştur.

“Vagon Tamir Atölyesi”
Bu olumsuzlukların giderilmesi için harekete geçen
Cumhuriyet Hükümeti vagon ve lokomotif üretim ve
tamiri için fabrikalar yapılmasına karar verir. Lokomotif fabrikası için Eskişehir uygun görülürken, vagon
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1940’lı yıllar... Genç Cumhuriyet vagon ve
lokomotif üretimi-tamiri için fabrikalar
yapılmasına karar verir. Lokomotif
fabrikası için Eskişehir’de karar
kılınırken, vagon tamiri için İzmit veya
Adapazarı’ndan biri tercih edilecektir.
Dönemin CHP Kocaeli milletvekili
Nihat Erim vagon fabrikasının İzmit’e
götürülmesinde ısrarlıdır, fakat dönemin
Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak fabrikanın
Adapazarı’na kurulmasına karar verir...
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TÜVASAŞ’IN İLK İMALATI: PTT VAGONLARI - 1962

YEMEKLİ VAGON İÇ GÖRÜNÜMÜ

tamiri için İzmit veya Adapazarı’ndan birinin tercih
edilmesi gündeme gelir. Dönemin Kocaeli milletvekili
Nihat Erim vagon fabrikasının İzmit’e götürülmesinde ısrar etse de, dönemin Ulaştırma Bakanı Şükrü
Koçak fabrikanın Adapazarı’nda kurulmasına karar
verir. Bu kararın ardından, TCDD’nin sahip olduğu ve
tamamen TCDD’ye hizmet vermek amacıyla kurulan
TÜVASAŞ’ın temelleri 3 Ekim 1947 tarihinde dönemin
Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak tarafından atılır ve 25
Ekim 1951 tarihinde “Vagon Tamir Atölyesi” adıyla faaliyete geçer.
Devlet Demiryolları’nın elindeki vagonların bakım,
onarım ve revizyonu çalışmalarını üstlenen Adapazarı
Vagon Tamir Atölyesi 1961 yılında “Adapazarı Demiryolu Fabrikası”na dönüştürülür. Bu dönüşümün ardından, PTT Genel Müdürlüğü’nün siparişi üzerine ilk
vagon üretimi 1962 yılında gerçekleştirilir. Bu ilk üretimle birlikte tamir ve bakımın yanı sıra kompartımanlı
yolcu vagonu ve salon yolcu vagonu üretimine de baş-

YAtaklı vagon - 1972

BANLİYÖ VAGONU - 1971

PULMAN KOLTUKLU VAGON

1986 yılında bugünkü statü kazanılır: TÜVASAŞ
Kurumun adı 1975 yılında yeniden değişir ve kısa adı
ADVAS olan “Adapazarı Vagon Sanayi Müessesesi”
şeklini alır. Bu değişimin hemen ardından da uluslararası standartlarda RIC tipi yolcu vagonlarının üretimine
başlanır. İhracat ve modernizasyon çalışmaları ile gelişen kurum, 1976 yılından itibaren Alstom firmasının
lisansı ile elektrikli banliyö dizileri üretimini başlatarak bir ilke daha imza atar. Bu elektrikli banliyö dizileri toplam 75 dizi (225 adet) olarak üretilir ve TCDD’ye
teslim edilir.
Bugünkü statüsünü 1986 yılında Bakanlar Kurulu’nca
233 Sayılı KHK ile (Kanun Hükmünde Kararname ile)
kazanan kurum “TÜVASAŞ” yani “Türkiye Vagon Sanayi
Anonim Şirketi” adını alır. Bu dönemden itibaren elekt-
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lanır. 1971 yılı itibariyle ihracat çalışmaları sonuç verir
ve 1974 yılında Pakistan ve Bangladeş’e 77 adet yolcu
vagonu ihraç edilir.

YATAKLI VAGON
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rikli dizi imalatlarının yanı sıra, araştırma geliştirme
faaliyetleri ve mühendislik hizmetleri konularında da
atılımlar yapar ve yeni projelere yoğunlaşır.

Çalışan sayısı 3 BİN 500’e kadar çıkar
1990’lı yıllardan itibaren vagon teknolojisi hızla geliştiği için TÜVASAŞ’ın da Ar-Ge ve proje çalışmaları hız
kazanır. 1994’de TVS-2000 Lüks Vagon projesi tamamlanarak imalata başlanır. 1995’te proje ve tasarımı
TÜVASAŞ mühendislerince geliştirilen “Sakarya RayOtobüsü” hizmete girer. Bugün halen Adana-Mersin
arasında bu taşıtlar kullanılmaktadır. Aynı yıl hafif raylı
taşımacılıkta kullanılan araçların üretimi için altyapı
çalışmalarına da hız verilir. 1998 yılına gelindiğinde
tecrübeli uzman, mühendis ve kalifiye işçi kadrosu ile
vagon üretimi ve onarımı konularında standartlarını
yükselten TÜVASAŞ, TVS-2000 Tip Lüks Yataklı Vagon
üretimini başarı ile tamamlar. 1990’lı yıllar boyunca bir
çok başarıya imza atan TÜVASAŞ’ın çalışan sayısı 3 bin
500’e kadar çıkar.
Marmara Depremi TÜVASAŞ’ı da vurur
TÜVASAŞ’ın önemli gelişmelere imza attığı bu dönem
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile kesintiye uğrar. Yaşanan depremde altyapısı tamamen kullanılmaz hale gelen kurum, üretim ve onarım kabiliyetini
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kaybeder. TÜVASAŞ’ın depremin getirdiği yıkımdan
kurtularak yeniden faaliyete geçebilmesi için 2000 yılı
Nisan ayında enkaz kaldırma çalışmalarına başlanır.
Personelinin büyük gayretleri ile kısa sürede toparlanan kurum 2001 yılında SIEMENS ile yapılan işbirliği
çerçevesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı
Taşıma filosunun 38 aracının montaj ve işletmeye alma
çalışmalarını gerçekleştirir. Bu projenin hemen ardından 2002 yılında eski tip vagonların modüler anlayışla,
günümüz çizgilerinde modern ve konforlu hale getirilmesi amacıyla M-Serisi (M10 pulman, M70 yemekli ve
M80 personel bölmeli) modernizasyon vagonu projeleri
hayata geçirilir. 2003- 2009 döneminde katma değeri
yüksek, bilgi ve teknoloji yoğun yarı mamul ve ekipmanlarla yüzde 90 yerlilik oranıyla yolcu vagonu üretimine başlanır.
Deprem sonrasında hayata geçirilen projelerle güçlenen TÜVASAŞ, yurt dışına vagon ihracatı çalışmalarına
hız verir. Bu çalışmalar sonucunda Irak Demiryolları
için jeneratör vagon imalatına başlanır. 2005 yılında
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start alan bu proje 2006 yılında tamamlanır ve vagonlar Irak Demiryollarına teslim edilir. TÜVASAŞ böylece
35 yıl aradan sonra yeniden ihracat yapabilen bir şirket
haline gelir.

MODERN test ve raporlama tekniklerİ UYGULANIR
2007 yılında Kamu Kurumları Araştırma Projelerini
Destekleme Programı kapsamında, TÜBİTAK tarafından kabul edilen “Yolcu Vagonlarının Statik ve Dinamik
Yükler Altında İncelenmesi” konulu proje ile yolcu vagonlarının bilgisayar ortamında gerilme analizi, yüksek hızda çarpışma ve yol şartlarında konfor testleri
raporlama işlemleri gibi modern test ve raporlama imkanlarına kavuşan kurum, ayrıca 2009 yılından itibaren
statik test standı ile ürünler üzerinde test yapabilme
yeteneğine de kavuşur. TÜVASAŞ 2010 yılında ürettiği
vagonlarda yurt dışındaki elektrik hatlarına uyumluluğu sağlamak amacıyla UIC gerilimli konvertör kullanmaya başlar.
TÜVASAŞ’ın son yıllarda gerçekleştirdiği önemli proje-

lerden biri de 2011 yılında üç set, toplam dokuz araçlık
Dizel Tren Set üretiminin yanında, 144 adet (EUROTEM
ile ortak) Marmaray aracı üretimini gerçekleştirmesidir. 2012 yılı içinde 28 adet dizel tren set aracı üretimi,
20 adet K50 Yataklı Vagon modernizasyonunun yanında
49 adet de (EUROTEM ile ortak) Marmaray aracı üretimi gerçekleştirilir. Ayrıca 2012 yılında Bulgaristan demiryolları için 30 adet yataklı vagon üretilir.

“Aynı zamanda dünyaya da açılmak zorundayız”
Bugün tamamı kamuya ait anonim bir şirket olarak
kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetlerine devam
ettiklerini ve Devlet Demiryolları’nın tüm yolcu vagonlarının, bakım, onarım ve imalatını TÜVASAŞ’ın üstlendiğini belirten TÜVASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Erol İnal, “Bugün itibarıyla lokomotif değil, her vagonda motor olan setleri yapıyoruz. Bu
setler son teknolojinin uygulandığı setler. TÜVASAŞ,
Devlet Demiryolları’na son iki yıl içinde 20 set göndermiş durumda. Devlet Demiryolları’nın siparişleri dı-

TÜVASAŞ FABRİKASI

TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ EROL İNAL

şında Irak’ın sipariş ettiği 14 vagonun da yapımı halen
devam ediyor.” diyor.
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“TÜVASAŞ markalı tren projesine başlandı”
Önümüzdeki dönem planlamalarında TÜVASAŞ’a
önemli görevler düşeceğinin altını çizen Erol İnal,
“Elektrifikasyon olarak bakarsanız TCDD’nin yüzde
18’i, 11 bin 500 kilometre yolun yüzde 18’i elektrikli. Yeni projelerle bu oran yüzde 60’a çıkacak. Bu da
demektir ki rayın üstündeki taşıtların da elektrikliye
dönmesi gerekecek. Oradaki planlamada ilk ihtiyaç
560 araç. Dolayısıyla bu noktada TÜVASAŞ’a çok büyük bir iş düşüyor. Bu 560 aracın yapılacağı başka bir
yer yok, onlar da burada yapılacak. 25 yıldır klasik
vagon üretiliyor. Şimdi yeni projelerle dünyaya ayak
uyduracağız, o sıçrama inşallah bu projeyle olacak”
diyor. TÜVASAŞ’ın önümüzdeki dönemde önemli projelere imza atacağının altını çizen Erol İnal, “TÜVASAŞ
markalı bir tren projesine başlanmış durumda. Henüz
proje aşamasındaki çalışma kısa süre içinde hayata
geçirilecek. Ayrıca tramvay yapma düşüncemiz de var.
Dünyaya açılmak istiyorsak ürün çeşitliliğine gitmemiz gerekiyor” diyor.

Yıllık 75 vagon imalat ve 500 vagon onarım kapasitesi
1990’lı yıllarda 3 bin 500’e yakın çalışanı bulunan TÜVASAŞ, zaman içinde yapılan teknoloji yatırımları ve sürekli modernize edilen üretim hatları ile bu sayıyı bugün
1023’e düşürmüş durumda. Bu çalışanların 683’ü işçi,
340’ı ise memur. Memurlar da ağırlıklı olarak mühendis ve teknik elemanlardan oluşuyor. İmalat, onarım,
kimyasal işlemler, boji ve elektrik-elektronik işlemler
olmak üzere beş büyük fabrikaya sahip olan TÜVASAŞ,
80 bin 779 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam
359 bin 073 metrekare alan içinde yıllık 75 vagon imalat
ve 500 vagon onarım kapasitesine sahip durumda.
Hem sermayedarı, hem de tek müşterisi konumunda
olan TCDD için, 2013 yılı itibariyle 1.866 adet yolcu vagonu imalatı ile 36 bin 515 adet yolcu vagonu bakım,
onarım, revizyon ve modernizasyonunu yapmış olan
TÜVASAŞ, ülkemizi raylı taşıtlar alanında dışa bağımlı olmaktan çıkarmanın yanında milli ekonomimize de
önemli miktarda katkı sağlıyor. Türkiye’nin demiryolu
ve toplu taşımacılık tarihinde önemli bir görev üstlenmiş olan TÜVASAŞ, her gün güçlenen yapısı ve geleceğin Türkiye’sinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yürütülen projeleri ile çalışmalarına devam ediyor.
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Ziraatçılıkla geçimini sağlamaya çalışan dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Süleyman
Onuşluel, ilkokulun ardından Ödemiş Meslek Sanat
Enstitüsü’ne yazılır. Sanat enstitüsünü bitiren Süleyman Onuşluel, Ödemiş’te iş imkanlarının kısıtlı olması
sebebiyle İzmir’e gider. İzmir’de arkadaşlarıyla bir bekar evine yerleşir ve Havra Sokağı’nda bir kalıp atölyesinde kalfa olarak çalışmaya başlar. Briket ve parke
makinelerine kalıp yapılan bu atölyede altı ay kadar çalışan Süleyman Onuşluel işin detaylarını iyice öğrenir
ve kendi atölyesini açmaya karar verir.

İlk atölye ‘NamsÜonel’ adıyla kurulur
Arkadaşlarının da desteğiyle Alsancak Kahramanlar’da,
Sümerbank Basma Fabrikası’nın karşısında, iki katlı
ahşap bir binanın tek odasını kiralar. Süleyman Onuşluel bu küçücük odada NAMSÜONEL adıyla ilk atölyesini kurarken takvimler 1952’yi göstermektedir. Kısıtlı
imkanlarla çalışmaya başlayan Süleyman Onuşluel,
kendi oksijen kaynağı makinesini de kendi yapar. Eski
varil saclarından yaptığı kaynak makinesinin uçlarını
“Veli Hoca” adında bir tanıdığı bağlar. İlk olarak tes-
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Mübadele yıllarında binlerce Türk ailesi
balkanlardan koparak Anadolu’nun
farklı bölgelerine göç etmek zorunda
kalır. İzmir’in Ödemiş ilçesi de göçmen
ailelerin yerleştiği yerlerden biri olur.
Çocuk yaşta aileleriyle birlikte Ödemiş’e
göç eden Üsküp’lü İlhame ve Nevrokop’lu
Hüseyin burada tanışır ve evlenir. İlhame
ve Hüseyin çiftinin altı çocuğundan biri
olan Süleyman Onuşluel 1933 yılında
Ödemişte dünyaya gelir...

Böylece işler hızla büyür ve haftada iki adet olan kazan
imalatı haftada 10 kazana kadar çıkar.
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“İzmir’de gecekondu sayısında yaşanan patlamada bu
briketlerin büyük payı vardır”
Testere kolu ve oksijen kazanı imalatı ile büyüyen Süleyman Onuşluel’in iş hayatını tamamen değiştirecek
olan gelişme ise 1962 yılında yaşanır. Göçmen bir arkadaşı Almanya’dan manuel bir briket makinesi getirtir, fakat çalıştırmayı başaramaz. Süleyman Onuşluel’i
çağırır ve makineyi çalıştırıp çalıştıramayacağını sorar.
Süleyman Onuşluel makineyi çalıştırmayı başarır ve
bu makinenin kopyasını yaparak briket makinesi üretimine başlar. Briket hammaddesi olarak Alsancak’ta
çalışan elektrik tesisinin yanmış kok kömürlerinden
çıkan cürufları ve çimento artıklarını kullanırlar. Seri
ve düşük maliyetli briketler büyük talep görür. Süley-

tere kolu imalatı ile işe başlar. Yanına bir de çırak alan
Süleyman Onuşluel, başlarda haftalık 100 adet olan
testere kolu üretimini kısa sürede haftalık 500 adede
kadar çıkarır.

Oksijen kazanı imalatı başlar
Testere kolu imalatı devam ederken Süleyman Onuşluel bir iş teklifi alır. Çankaya’daki bir satıcı Süleyman
Onuşluel’den oksijen kazanı yapmasını ister. O yıllarda
Türkiye’ye Avrupa’dan çok sayıda Müller tipi oksijen
kazanı gelmektedir ve yerli üretimi de yoktur. Süleyman Onuşluel bu teklifi kabul eder ve Müller tipi bir
oksijen kazanını kopya ederek yeni bir oksijen kazanı
yapar. Böylece testere kolu imalatının yanı sıra oksijen
kazanı imalatına da başlamış olur. Yaptıkları yeni oksijen kazanı hemen alıcı bulur ve siparişler hızla artar.

İLK BRİKET MAKİNESİ

man Onuşluel’in yaptığı bu makine aynı zamanda briket makinelerinin çoğalmasına neden olan makinedir.
O zamana kadar el kalıpları ile yapılan briket, ilk kez
makine ile yapılmaya başlanır. Bugün Namtaş’ın Genel Müdürlüğünü yapan Kemal Onuşluel, “Bu makine
sayesinde 7-7.5 kilo ağırlığında briketler üretilmeye
başlandı ve büyük talep oldu. İzmir’de gecekondu sayısında yaşanan patlamada bu briketlerin büyük payı
vardır” diyor. Kemal Onuşluel’in işe dahil olması ise
1965 yılında olur. Ağabeyi gibi sanat enstitüsünü bitiren
Kemal Onuşluel, okulu bitirdikten sonra Ödemiş’te bir
oto elektrikçinin yanında çalışmaya başlar. Fakat işinden pek memnun kalmaz. Askerliğini yaptıktan sonra
ağabeyinin yanında çalışmaya başlar.

Müşteriler daha büyük makineler ister
1962’den 1978 yılına kadar tek tip briket makinesi üretimine devam edilir. Fakat 1978’e gelindiğinde müşteriler daha büyük makineler istemeye başlar. Başlangışta bu taleplere karşılık veremediklerini belirten
Kemal Onuşluel, “Müşteriler daha büyük makineler
istemeye başladı, fakat istedikleri büyüklükte makine
yapabilecek kapasitede yan sanayi o günlerde İzmir’de
mevcut değildi. Hidrolik, elektronik sanayisi yoktu;
bunlar olmadığı için bu makinelerin imalatına dönemedik. Tek tip makinelerin yanında ikili veya üçlü briket makineleri imalatıyla devam ettik. Talepler artınca, hidrolik makineyi mekanik olarak çalıştırabilmek

Redüktörlü makine üretimine başlanır
1978 yılından itibaren redüktörlü makinelerin imalatına başlanır ve bu makinelerden 20 adet üretilir. Aynı
dönemde İzmir Torbalı’dan eski bir müşteri 10’luk
yürüyen hidrolikli otomatik bir makine siparişi verir.
O dönem için bu siparişi yapmanın oldukça zor olduğunu belirten Kemal Onuşluel, “Bu makinenin gövdesi
ve kalıpları bir yılda bitti. Hidrolik parçası olmadığı için
iş görmez denerek karayollarının hidrolik hurdalığına
atılmış kumanda kollarını aldık. O kumanda kollarını
makineye adapte ettik, hidrolik liflerini dolu demirden
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“Otomatik makineler yoktu, hidroliği bilen yoktu”
Briket makinelerinin gördüğü yoğun talep diğer üretimlerin durdurulmasına neden olur. Türkiye’nin dört
bir tarafından gelen siparişler ile işler daha da büyür.
Haftalık iki adet olan imalat kısa sürede beş-altı makineye yükselir. Üretime Alsancak’taki atölyede devam
ettiklerini belirten Kemal Onuşluel, “Alsancak’taki
atölyede 10 yıl boyunca Namsüonel olarak devam ettik.
Türkiye’nin hemen her bölgesine makine göndermeye
başladık. Çünkü bizden başka üretim yapan firma yoktu. İstanbul’da Tezgüller ve Yontar firmaları vardı fakat
onlar bu işi mekanik makinelerle çözüyorlardı, otomatik makineler yoktu, hidroliği bilen yoktu” diyor. Zaman
içinde işler büyür ve çalıştıkları ahşap dükkan yetersiz kalır. Bunun üzerine 15 yıl kiracı oldukları dükkanı
1967 yılında satın alırlar. Yeni bir proje çizdirerek toplamda 220 metrekarelik iki katlı bir dükkan yaptırılır.

için çalışmaya başladık. Süleyman ağabeyimle birlikte
bazı tasarımlar üzerinde çalıştık. Sonunda makinelere redüktör koymak suretiyle bu makinelerin imalatını
gerçekleştirdik. Dörtlü, yürüyen otomatik makinelere
geçtik” diyor.
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“Briket makinelerini üretenler değil, makineyi alıp
çalıştıran kişiler çok para kazandı”
1978’de yaptıkları bu ilk yürüyen redüktörlü makine ilgi görür ve değişik yerlerden de sipariş edilir.
Bunun üzerine İstanbul’dan temin edilen hidrolik
malzemeleri, kumanda kolları ve hidrolik boruları ile müşterilerin isteklerine göre farklı boyutlarda makinelerin imalatına başlanır. 1980 senesinde
Nevşehir’deki Çeliktaş firmasının isteği üzerine
Türkiye’nin en büyük briket makinesini yaparlar. Bu
yürüyen 25’li briket makinesi bir seferde 25 briket
basabilen; 52 tane 10’luk, 42 tane de 15’lik briket basabilen bir makinedir. Yürüyen makinelerin imalatı
altı yıl kadar sürer.
1980 yılına gelindiğinde, Kemalpaşa’dan 5 bin metrekarelik bir arsa alınır. Kemalpaşa’da alınan arsaya geçiş sürecinin yıllara yayıldığını belirten Kemal

kendimiz işledik. Millerini krom çeliğini Çelmak’tan
aldık, takoz keçesini de Hakkı Usta (Hakkı Demirörs)
basmıştı bizim için. İşte bu makinenin hidroliğe dönüşünü böylesi ilkel şartlarda sağladık” diyor. Makine
tamamlanır ve Torbalı’ya satılır. Beton üzerine pres
yapan ve yürüyen bu makineye alıcısı yeterli yatırımı
yapamaz ve geri verir. Makine bu sefer Alaşehir’de
başka bir müşteriye verilir. Fakat o müşteri de makineyi geri vermek durumunda kalır. Çünkü bu makinenin arkasına traktör, forklift ve karıştırıcı lazımdır. Karıştırıcıları olmadığı için zor duruma düşerler. Bunun
üzerine gerekli yatırımı yapabilecek bir firmayla anlaşılır. Makineye depo koyulur, dört tekerlekli redüktörlü
yürütücüye beşinci tekerlek eklenir ve makine Konya
Karapınar’a satılır. Kemal Onuşluel, bu makine halen
Konya Karapınar’da çalıştığını belirtiyor.

Onuşluel, ”5 bin metrekarenin projesini yaptırdık,
temellerini attık fakat paramız bitti. Alsancak’ta altı,
yeni yerde altı kişi olmak üzere 12 kişilik ekiple çalışmaya devam ettik. Uzun süre makine üretmemize
rağmen çok fazla para kazanmamıştık. O zamanlar
briket makinesi 4 bin liraya satılıyordu ve bunun 3 bin
lirası maliyeti oluyordu. 500-600 lira karla veriliyordu. Tekeldik ama zamanla farklı firmalar da makine
yapmaya başladı. Briket makinelerini üretenler değil, makineyi alıp çalıştıran kişiler çok para kazandı.
1990’larda Eskişehirli tanıdık bir müteahhit arkadaşımız parke makinesi karşılığında yeni fabrikamızın
kirişlerini ve kolonlarını yaptı. Daha sonra yaptığımız
başka bir işten kazandığımız parayla da çatımızı, kapılarımızı yaptık. Zaman içinde para kazandıkça bugünkü fabrikamızı kurduk. Bugün 8 bin 500 metrekare
kapalı alanımız var “ diyor.
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Türkiye’nin ilk parke taşlarını yaparlar
Namsüonel, Türkiye’nin parke taşıyla tanışmasında da önemli rol oynar. 1980 ihtilali sonrası Aydın Belediyesi’ne atanan bir makine mühendisi,
Almanya’ya yaptığı bir gezi sırasında bir parke taşı
örneği alarak döner. Mühendisin bu örneği kendilerine getirdiğini belirten Kemal Onuşluel, “Mühendisin
Almanya’dan getirdiği örnek çerçevesinde demirden
kalıplar yaptık. Onun içerisine de şerbet tavalar katıldı, o saçların üzerinde basılıyordu. Böylece Türkiye’nin
ilk parke taşlarını yapmaya başladık. Ondan sonra belediyeler ve müteahhitler çok hızlı bir şekilde parke
makinesi istemeye başladılar ve Türkiye parke taşıyla
tanıştı” diyor.
Parke makinesi işinin hızla büyümesi üzerine firma çok
özel müşterilerinin siparişleri dışında briket makinesi
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imalatını bırakır. 1989 yılında Namsüonel’in kurucusu
Süleyman Onuşluel vefat eder. Süleyman Onuşluel’in
ardından çocukları işleri devralır. İkinci kuşağın işe
dahil olmaya başladığı 1990’lı yıllarda yenilenen teknolojiler makinelerin kalitesini artırırken müşteri portföyünün de gelişmesini sağlar. Türkiye’de olmayan
motorlar İtalya’dan getirilirken, bağlantı elektronik
kısımları için Fransa’dan firmalarla anlaşılır. Üretimde
son teknoloji takip edilmeye başlanır.

Otomatik makinelere geçiş yapılır
Kurulduğu günden itibaren Namsüonel ismiyle gelen
firmanın adı 1993 yılından “NAMTAŞ Beton Makinaları
Beton Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.” olarak değiştirilir. 1998 yılında tam otomatik makinelere geçtiklerini belirten Kemal Onuşluel, bu süreçte farklı işlerde yaptıklarını belirterek, “Beton boru makineleri de
yaptık. Bu gibi makineleri hep özel istek üzerine yapılıyor. Biz seri imalat yapmıyoruz, çünkü her müşterinin kendine göre ihtiyaçları oluyor. Biz de her müş-

terimize ihtiyaçları doğrultusunda en uygun makineyi
yapıyoruz. Sattığımız makinelerin müşterimiz açısından ne gereğinden fazla ne de gereğinden az olmasını
isteriz” diyor.

“Bütün ekibi kendi bünyesinde çalıştıran bir firmayız”
İlk ihracatını 1999 yılında İran’a yapan Namtaş, izleyen süreçte Irak, Kazakistan, Azerbaycan, Nahcıvan
ve Afrika ülkelerine de makine satmaya başlar. Bugün
20’ye yakın ülkeye makine sattıklarını belirten Kemal
Onuşluel, “Bütün ekibi kendi bünyesinde çalıştıran bir
firmayız. Elektrik elektronik, makine, inşaat mühendislerimiz kendi bünyemizde çalışıyorlar. Herhangi bir
arıza ve sıkıntı anında hemen devreye girebiliyoruz.
Bugün Alman firmalarıyla yarışır haldeyiz. Biz onları
nasıl takip ediyorsak onlar da bizleri takip etmeye başladılar. Fuara bir makine götürdüğümüzde Almanların
mühendisleri mutlaka gelir ve makineyi inceler. Bütün
mühendisler burada olduğu için hem müşterinin işini
kolaylaştırıp hem kendi pazar payımızı artıralım peşin-

deyiz. İnternetin sağladığı olanaklarla dünyanın neresinde olursa olsun makinelerimize anında müdahale
edilebiliyoruz. Satış sonrası destek konusunda sıkıntımız yok. Bu konuda dünya standartlarındayız hatta bir
adım öndeyiz diyebilirim. Almanlar servis taleplerine
bir aydan önce randevu vermezler fakat biz verebiliyoruz” diyor.
2005 yılına kadar hem beton blok makineleri hem
de beton ürünleri üretimini gerçekleştiren Namtaş,
2005’te beton ürünleri imalatını sonlandırır ve beton
blok makineleri üretimine odaklanır. Bugün Namtaş
çeşitli şekil ve ebatlarda parke taşı, bordür, briket,
karo taşı gibi beton blok ürünlerini üreten makinelerin
imalatı alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu makineler
agrega bunker ve tartım üniteleri, beton karıştırıcıları,
konveyör bantları ile birlikte tam teşekküllü birer beton blok üretim tesisi konumunda.
8 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 20
dönümlük fabrikasında üretime devam eden Namtaş,
135 çalışanı ile faaliyetlerine devam ediyor.
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TÖRK MAKİNE
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BALAT ATÖLYE - 1958

Eğitimlerinin ardından İstanbul’a göç eden ikili, Perşembe Pazarı Kalafat Bölgesi’nde ayrı yerlerde çalışmaya başlar. O yıllarda İnebolu’dan İstanbul’a göç
edenlerin büyük kısmı denizcilik ve armatörlük işleriyle uğraşırken, diğer kısmı da dökümcülük, tornacılık
ve modelcilik işi yapar. Piyasadan birbirlerini tanıyan
iki hemşerinin kaderi bacanak olmalarıyla birlikte
değişir. Birlikte çalışma kararı alan ikili, 1954 yılında
Türk Makine’yi kurar. Celalettin Erol’un Unkapanı Balat semtindeki evinin altında 200 metrekarelik atölyede
çalışmaya başlayan ikili, ağaç işleriyle uğraşan marangozların özel isteklerine göre marangoz makineleri yaparlar. Başlangıçta fazla bir sermayeleri olmamasına
rağmen gece gündüz çalışarak işlerini büyütürler.

Unkapanı ’ndan Kartal ’a geçiş
Marangoz makineleri imalatıyla büyüyen Türk Makine, 1960 yılında yine Unkapanı’nda bir mağaza daha
açar. Yaptıkları makineleri teşhir ettikleri bu mağazada bir süre sonra beyaz eşya ve züccaciye ticare-
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Abdurrahman Şekerci ve M. Celalettin
Erol, Kastamonu’nun gemi yapımıyla
ünlü İnebolu ilçesinin Evrenye Köyü’nde
dünyaya gelir. İlkokul eğitimlerinin
ardından ikisi de sanat okuluna kayıt
olur. Abdurrahman Şekerci, bölgenin
şartlarına uygun olarak ahşap
modelciliği; Celalettin Erol ise torna
bölümüne devam eder. Henüz öğrencilik
yıllarında çeşitli yerlerde çıraklık
yaparak kendilerini geliştiren bu
iki gencin yolları İstanbul Perşembe
Pazarı’nda kesişir...
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ti de yapmaya başlarlar. Makine imalatında olduğu
gibi beyaz eşya ve züccaciye ticaretini de büyük bir
özveriyle yapan ikili, kısa süre içinde bu işte de çok
başarılı olur. Böylece marangoz makineleri imalatı
ile beyaz eşya ve züccaciye işi bir süre birlikte devam eder. Fakat zaman içinde makine imalatı ağırlık
kazanır ve Unkapanı’ndaki atölye ihtiyaçları karşılayamaz duruma gelir. Bunun üzerine Kartal’dan arsa
satın alırlar ve 1968 yılında imalatı Unkapanı’ndan

Kartal’a taşırlar. Kartal’da aldıkları 23 dönüm araziye 3 bin metrekare kapalı alanı olan bir fabrika yapılır.
İmalat, Kartal’da yoğunlaştıktan sonra Unkapanı’ndaki
mağaza sadece makine teşhir yeri olarak kullanılmaya
başlar ve diğer ticari faaliyetler bırakılır.
Kartal’daki fabrikaya geçildikten sonra özel ağaç işleme makineleri (kalınlık-rabıta-planya) imalatları ile
beraber demir sanayicilerinin kullandığı; hidrolik demir testere makinesi imalatına da başlanır. Bu üretim-

Atölye imalat çalışmaları - 1960
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lerin hız kazanmasıyla birlikte 67 vilayetin 50’sinde bayilik sistemi kuran Türk Makine, hem perakende hem
de toptan satışlarında önemli bir atılım yapar. 1969
yılında Türk Makine o zamanın kanunları gereği adını
Törk Makine olarak değiştirmiştir.

FUARLARDAN UZAK KALINCA TAKLİTLER ÇOĞALIR
1970-80 yılları arasında hızla gelişen Törk Makine, diğer firmalarla yaşanan rekabet gereği İzmir Fuarı’na

bir tarafını dolaşmaya başlar ve bu çalışma ile bayilik
sayısı 130’a kadar yükselir.
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İkinci kuşak göreve başlar
1980’li yılların başları, Törk Makine’de ikinci kuşağın
görev almaya başladığı ve böylece farklı alanlara açıldıkları yıllar olur. Abdurrahman Şekerci’nin oğlu Mustafa Şekerci ve Celalettin Erol’un oğlu Fuat Erol şirkete
dahil olurlar. Mustafa Şekerci aldığı eğitim nedeniyle
daha çok satış pazarlama konusuna yoğunlaşır. Fuat
Erol ise imalatı yönetir. Böylece birbirlerini tamamlarlar ve Unkapanı merkezde işleri devam ettirirler.
Törk Makine; Mustafa Şekerci ve Fuat Erol’un yanı sıra
kardeşleri Salih Şekerci, Mustafa Erol ve eniştelerle
birlikte güçlü bir aile şirketi haline gelir. İşin mutfağından başlayıp yönetim kademesine kadar her birimde
çalışarak yetişen ikinci kuşak devreye girdikten sonra
Törk Makine iç piyasanın dışında ihracat yapmaya ve
dış pazarlara açılmaya başlar. Bu süreç sonunda o yıllara kadar kollektif şirket olarak yoluna devam eden
Törk Makine anonim şirkete dönüşür.

katılmaya başlar. Bu dönemden sonra satış problemi
yaşamayan firma yaklaşık 10 yıl kadar hiç bir fuara katılmaz. Törk Makine’nin fuar çalışmalarına ara verdiği
dönemin beraberinde bazı sorunlar getirdiğini belirten
Mustafa Şekerci, “Bu süreçte başka firmalar birebir bizim markamızı ve logomuzu kullanarak makinelerimizin kopyalarını yapıp satmaya başlamışlar. O zaman ne
olursa olsun fuarlarda yer almamız gerektiğini anladık.
1980 yılında tekrar İzmir Fuarı’na katıldık. Hatta o fuarda bir müşteri ile yaşadığımız çarpıcı anı da hatırımdan
hiç çıkmaz. Standımızda bir müşteri makinemizin başında durup çeşitli serzenişlerde bulunuyordu. Öfkesi
net bir şekilde yüzünden anlaşılıyordu. Sonradan anladık ki o serzeniş ve öfkenin nedeni; kurulum aşamasında dahi çalıştırılamayan ve bizim makinemiz zannedip binbir zahmetle satın aldığı makinemizin kötü bir
kopyası nedeniyle yaşanan sıkıntılardı. Bu tip örnekleri
de yaşayıp görünce fuar çalışmalarının önemini bir kez
daha anladık.” diyor. Yeniden fuar çalışmalarına başlayan firma sadece bununla yetinmez ve bayilik çalışmalarına da hız verir. Mustafa Şekerci Türkiye’nin dört

İhracat hareketi başlar
İkinci kuşağın atılımları ve 1980’li yıllarda Türkiye’nin
ekonomi politikalarında yaşanan değişim Törk
Makine’yi de etkiler ve ihracat hareketi başlar. 1981
yılında öncelikle Ortadoğu, yakın komşu ülkeler ve
Suudi Arabistan’a ihracat başlar. İhraç ettiği kalınlık
makineleri beğeni gören Törk Makine, yurt içinde kısa
sürede kurduğu bayilik sistemini Ortadoğu Ülkeleri ve
Arabistan’da da gerçekleştirir. 1980’li yıllarda ihracata geçiş sürecinin alışkanlıklar nedeniyle pek kolay
bir dönem olmadığını belirten Mustafa Şekerci, “O zamanlar ihracat bizim şirketimize yabancı bir konuydu.
İlk sunum yaptığım zamanı hatırlıyorum; bütün planlamaları yapıp, şu kadar zamanda şu kadar mal ihraç
edeceğiz dediğimde, çok büyük tepki almıştım. Çünkü
buna alışık bir şirket değildik. Tüm olumsuzluklara
rağmen inancımızla başarıyı sağladık. Bu başarı şirket
kültürümüzün gelişimi adına da olumlu oldu.” diyor.
İHRACAT HAMLESİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ YÜKSELTİR
1980’li yıllar, özellikle toplu konut ve kooperatif sistemlerinin gelişimine bağlı olarak klasik tip makinelerden
daha seri kesim yapabilen, üretimde daha serilik gerektiren makinelere, özellikle yatar daire kesim maki-

nelerine ihtiyaç duyulan bir dönemdir. Aynı dönemde
başlayan ihracat hamlesi bir süre sonra Törk Makineyi
yabancı firmalarla da rakip hale getirir. Almanya, İtalya
ve İspanya’daki firmaların yaptığı daha teknolojik makinelere yönelirler. Bu rekabet, Törk Makine’nin ulusal ve uluslararası fuarlarda daha güçlü görünmesini
gerektirir. 1990’dan sonra İzmir fuarına güçlü şekilde
katılmaya başlayan Törk Makine, iç pazarda ciddi şekilde bilinen bir firma olmayı başarırken aynı zamanda
yabancı ziyaretçilerle yaptığı görüşmelerle yurt dışı pazarını da genişletir.

İlk komple hat İran’da kurulur
Yapılan iş birliktelikleri ile, kendi ürettikleri makineleri
tamamlayan diğer makine gruplarını da ithal ederek,
tek tek makine satmak yerine, komple hat olarak proje
bazlı çalışmalar da yapılmaya başlanır. Mustafa Şekerci, “Bu şekilde hem yurt içinde hem yurt dışında anah-

“İstikrarlı bir fiyat oluşturamıyoruz ”
1990-2000 yılları arasında ihracat payını oldukça yükselten Törk Makine, bu dönemde dünya çapında 25 ülkeye ihracat yapan ve bayi ağına sahip bir firma olur.
“1990-2000 seneleri arasında dışarıda açtığımız bayiliklerle Çin dahil hemen hemen dünyanın her tarafında
makinelerimiz çalışıyor. Sektörde, içeride olduğu gibi
yurt dışında da ismimiz ve kalitemiz tescillenmiş vaziyette.” diyen Mustafa Şekerci, yabancı firmalar karşısında yaşadıkları olumsuzlukları ise şöyle anlatıyor:
“Ekonomide yaşanan istikrarsızlıklar, döviz kurlarının
değişkenlik göstermesi gibi nedenlerle bir Avrupa firması kadar istikrarlı olamıyoruz. Avrupa ülkelerinde
üretim yapan arkadaşlarımız bir liste çıkardığı zaman,
bu liste en az üç sene gidebiliyor veya senelik çok ufak
oranlarda değişiklikler görülebiliyor. Fakat bizim aylık,
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AC İthalat İhracat kurulur
1990’lı yıllarda ihracatın artmasıyla birlikte AC İthalatİhracat adında bir firma kurulur. AC İthalat-İhracat’ın
kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayana Mustafa Şekerci, “Çünkü AC kurucularımızın isimlerinin baş
harfleridir: Abdurrahman ve Celalettin. Törk Makine
logosunun da bir parçası olan AC ibaresi, yakın zamana kadar seri imalatını yaptığımız makineler -özellikle
kalınlık makinesi- çoğu yerde Törk Makine’nin önüne
çıkarak AC olarak tanınmasına neden oluyordu. Bu
bilinilirliği de kullanarak AC ismi ve markasını Törk
Makina’nın yanında devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu
arada 1990 yılında aynı isimle AC İnşaat firmasını da
kurduk.” diyor. AC İthalat-İhracat’ın kurulmasının ardından makine imalatının yanı sıra, özellikle Almanya
ve İtalya’dan sektörün önde gelen firmalarıyla distribütörlük çalışmaları yapılır. Bu distribütörlük anlaşmaları Törk Makine’nin ticari çizgisine olumlu katkılar sağlar. AC İthalat-İhracat ile sektörde öne çıkan; Almanya,
İtalya ve Uzakdoğu firmalarıyla çalışmaya başladıklarını belirten Mustafa Şekerci, “Bu sayede yurt dışında
nasıl hareket etmemiz gerektiğini, pazarlama alanında
neler yapmamız gerektiğini çok daha iyi gördük. Şu
anda da aynı şekilde devam ediyoruz. AC İthalat-İhracat firması, orman ürünlerinde ve PVC konusunda
yedi-sekiz yıldır uzak doğudan getirdiği dekoratif malzemelerin satışına devam ediyor.” diyor.

tar teslim projelerle müşterilerimize hizmet vermeye
başladık. Tek tip, standart çözümlerin yanında müşterilere komple hizmet vermek bir ekip, bilgi ve deneyim
işidir. Tüm bu bilgi ve birikimle başarılı projeler ortaya
çıkardık.” diyor. İlk kez İran’da komple hat kurarlar.
Fuarda tanıştıkları bir müşteri, inşaatından donanımına kadar anahtar teslim bir tesis ister. Törk Makine bu
işin altından kalkmayı başarır ve proje bazlı çalışmalar
için iyi bir başlangıç yapar. Bu çalışma Kazakistan başta
olmak üzere diğer Türk Cumhuriyetleri’nde de devam
eder. AC İthalat İhracat 1993 yılında konusunun tamamen dışında olan sağlık alanında da çalışmaya başlar.
Sigara alışkanlığı olan Abdurrahman Şekerci’nin sigara ağızlığı kullanması vesile olur ve Japonya’dan sigara
ağızlığı ve filtre ithalatına başlarlar.
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haftalık, günlük oranlarımız çok yüksek olduğu için
istikrarlı bir fiyat oluşturamıyoruz. Bu konu rekabet
ortamında yaşadığımız en büyük dezavantajlardan bir
tanesi oldu.”

İşler yavaş yavaş ikinci kuşağa devredilir
İkinci kuşağın işe dahil olmasından sonra işleri yavaş
yavaş onlara devreden Abdurrahman Şekerci ve Celalettin Erol, zaman zaman firmaya gelerek işleri kontrol
eder. Babası ve eniştesinin işleri devretseler bile hep
işin içinde kalmaya devam ettiklerini belirten Mustafa
Şekerci, “Biz bu durumdan memnunduk. Aile sohbetlerimizde bile, iki üç kelamdan sonra devamlı iş konuşurduk. Aramızda olmasalar bile yapılan işler hakkında bilgi alır, gerekli gördükleri yerlerde uyarılarda
bulunurlardı. O zamanlar bu durum karşısında kimi
zaman kızdığımız anlar olsa da bunun değerini şimdi
çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü bugün aynı şekilde iş konusunda biz de kendi çocuklarımızla anlaşmazlıklara
düşebiliyoruz. Fakat bu o zaman olduğu gibi bugün de
bize güç katıyor.” diyor.
Üçüncü kuşak devreye girer
Son yıllarda üçüncü kuşağın da şirkette görev almaya başladığını belirten Mustafa Şekerci, “Kurucular
Abdurrahman Şekerci ve Celalettin Erol’un torunları
mühendis ve işletmeci olarak şirket kademelerinde
faaliyet gösteriyor. Üçüncü kuşak daha çok Ar-Ge ve
Ür-Ge faaliyetlerinde aktif rol üstleniyor. Onlar da bizim gibi Törk Makine mutfağında büyüyor.” diyor. Aile
şirketi olarak uyum içinde bugünlere geldiklerini belirten Mustafa Şekerci, üçüncü kuşağın da çok istekli
olduğunu ve şirketin çok daha iyi noktalara gideceğine
inandığını belirtiyor. 2000’li yıllara gelindiğinde yapılan

yenilemeler sonucunda Perşembe Pazarı eski özelliğini kaybetmeye başlar. Bu yüzden 2004 yılında İkitelli
Keresteciler sitesinde yeni bir satış mağazası açarlar.
Unkapanı’ndaki mağaza ise 2008 yılında kapatılır. Bu
yıl aynı zamanda Törk Makine için önemli bir kaybın
yaşandığı yıl olur: Kurucu ortak Abdurrahman Şekerci
2008 yılında hayata veda eder.
2008 yılından bu yana distribütörlüğünü yaptıkları
İtalyan firmasıyla ortak hareket ettiklerini belirten
Mustafa Şekerci, “Birlikte know-how çalışmaları yapıyoruz. Firmanın imal ettiği büyük ebatlama kesim
makinesinin biraz daha küçük ve ekonomik olanını
üreterek onlar üzerinden bütün dünyaya pazarlıyoruz. Bu çalışmamızı genişletmek istiyoruz. AC firması bugün 10 firma ile distribütörlük çalışması yapıyor.
Törk Makine ise bugün Amerika ve Avrupa pazarına
yaptığı ihracatı ortaklaşa iş yaptığımız İtalyan firması
üzerinden yapmaya devam ediyor. Bütün Avrupa, Güney Amerika, Amerika, Kanada, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve özellikle İran, Irak ve Ortadoğu’da yakın

Tüyap Ağaç İşleme Makineleri Fuarı - 2013
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komşu ülkelere de direkt olarak ihracat yapıyoruz.”
diyor.
Bugün 10 dönümü kapalı olmak üzere toplam 23 bin
metrekarelik alanda çalışmalarına devam eden Törk
Makine, günün en teknolojik makinelerini üretmeye devam ediyor. Teknolojik çözüm ortakları olan Alman ve
İtalyan firmaları ile birlikte yüksek teknolojiye sahip süreç otomasyonlu panel ebatlama makineleri, yatar daire ve endüstriyel kenar bantlama makineleri üretimine
devam eden Törk Makine’nin öncelikli hedeflerinden
biri, zamanla şehir içinde kalan Kartal fabrikasını daha
uygun bir noktaya taşımak. Bunun için Dudullu’dan
Gebze-Dilovası’na kadar olan bölgede uygun yer aradıklarını belirten Mustafa Şekerci, kısa ve orta vadede
taşınma işlemini tamamlayarak çok daha modern tesislerde üretime devam edeceklerini belirtiyor.
Üçüncü kuşağın şirket bünyesinde faaliyet göstermesi
ile beraber Törk Makine orta ve uzun vadede çok daha
iyi yerlere gelerek Türk Sanayisine daha uzun yıllar
hizmet etmeye devam edecektir.
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VATAN

ortaklığa

59

VATAN MAKİNA kurucuları ve çalışanları - 1995

İlkokulu Çayyaka Köyü’nde bitiren Şükrü Nail Umar
ailesiyle birlikte İstanbul’a göç eder. İstanbul’da denizcilik işleriyle uğraşan babası, Şükrü Nail Umar’ı torna
veya terzi çıraklığına vermeyi düşünür. Şükrü Nail’e
“Sen ne olmak istiyorsun?” diye sorunca, Şükrü Nail,
“Ya yatılı askeri okula ver, ya da tornacı olayım” der.
Bunun üzerine babası, deniz işleriyle uğraşırken Perşembe Pazarı’nda tanıştığı bir torna ustasının yanına
çırak olarak verir Şükrü Nail’i. Deniz motoru tamiri
ve yedek parçalarının yapıldığı bu atölyeye çırak olarak girdiğinde takvimler 1943 yılını göstermektedir.

VATAN MAKİNA çalışanları - 1999

93

Şükrü Nail Umar, Kastamonu Cide’nin
Çayyaka Köyü’nde 1930 yılında dünyaya
gelir. Aslen Trabzonlu olan aile yörede
“Oflular” olarak tanınır. Deniz ticareti
ile uğraşan Ali Avni Bey ve Nadiye HANIM
çiftinin üçüncü çocukları olan Şükrü
Nail Umar, henüz dört yaşındayken
annesini kaybeder...

lar. 1948 yılında ilk çocuğu Ali Avni dünyaya gelir. Askerlik dönüşü Şükrü Nail Umar ve Hikmet Efe, Tanaş
Kozakis’in yerinde birlikte çalışmaya başlar. Bir gün
Hikmet Efe, Şükrü Nail Umar’a ortak bir yer açıp kendi
işlerini yapmalarını önerir ve Şükrü Nail Umar da bu
teklifi kabul eder. Fakat maddi imkansızlıklar yüzünden bir süre daha çalışmaya devam ederler.
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Borç paralarla kurulan atölye
İkilinin ortak atölye açma planı 1955 yılına gerçekleşir.
İlk iş olarak kabara çivisi imalatı yaparlar. Hatta Şükrü
Nail Umar’ın eşi mahallenin diğer hanımları ile birlikte evde kabara çivisi imalatına yardımcı olur. Kabara
imalatı “UMEF” markası ile devam eder. Daha sonra
akrabalardan alınan borç paralarla, Küçükpazar’da 30
metrekarelik bir atölye kiralanır. Bu küçük atölyede
torna işleri yapılır ve arkadaşlarının da kefilliği ile istedikleri torna tezgahını alabilirler.

İkinci Dünya Savaşı yıllarının yoklukları içinde yaşam
mücadelesi veren Şükrü Nail Umar, ustasının tavsiyesi üzerine Sultan Ahmet Gece Sanat Enstitüsü’ne kayıt
olur. Gündüzleri çalışıp gece okula devam eden Şükrü
Nail Umar, üçüncü sınıfta Tophane Sanat Enstitüsü’ne
geçer. Fakat aynı yıl zatüreye yakalanır ve okulu bırakmak zorunda kalır. Aynı yerde çalışmaya devam eden
Şükrü Nail Umar hastalığı atlatınca 1946 yılında teyzesinin kızı Mineş Hanım’la evlenir.

Komşu atölyelerin çırakları
Şükrü Nail Umar’ın uzun yıllar ortaklık ve dostluk yapacağı Hikmet Efe ile tanışması da Perşembe Pazarı’nda
olur. Aralarında bir yaş fark olan ve komşu atölyelerde
çıraklık yapan ikili burada tanışır ve iyi dost olur. Akşamları işten çıktıklarında birlikte yaya olarak Unkapanı Köprüsü’nü geçer, bazen ustalarından rica ederek
üzüm ve leblebi aldırır, yiyerek evlerine giderler.
Şükrü Nail Umar 1947 yılında çalıştığı yerden ayrılır ve
bisküvi makineleri imalatı yapan bir atölyede işe baş-

Makine imalatına başlanır
Tanaş Kozakis 6-7 Eylül olaylarının ardından
Yunanistan’a geri dönünce piyasada bir boşluk oluşur. Bu dönemde bir tanıdıklarının ayakkabı cila kutusu yapımı için prese ihtiyacı olduğunu öğrenince işi
kendileri yapmak isterler ve ilk presi yaparak 1958
yılında makine imalatına başlarlar. Yaptıkları bu pres
teneke kutu imal eden başkalarının da beğenisini kazanır ve farklı yerlerden de işler gelmeye başlar. Bunun üzerine Şükrü Nail Umar ve Hikmet Efe aralarında iş bölümü yapar. Şükrü Nail Umar sipariş almak,
siparişin teslim zamanlarını belirlemek, para-senet
işleri, harcamalar ve hesaplara bakarken, Hikmet Efe
de ihtiyaç duyulan malzemelerin temini ve dışarıdaki işlerin takibini üstlenir. İşler büyümeye başlayınca yeni bir torna ve yeni bir planya tezgahına ihtiyaç
duyulur. Sahipleri Yahudi olan Burla Biraderler firmasından ihtiyaçları olan tornayı almak için, Tanaş’ın
yanından tanıdıkları Bensiyon Morhaim’den yardım
isterler. Bensiyon Morhaim firma ile görüşür ve bir
torna ayarlar, fakat değeri 24 bin TL’yi tezgah gelmeden ister. Tepebaşı’nda buluşurlar ve istenen parayı
makbuz veya bir belge olmaksızın verirler. Tornanın
bir kaç gün içinde geleceği söylenir fakat gelen giden
olmaz. Bir kaç günlük endişeli bekleyişin ardından
gelen telefonla rahatlarlar. Tornaları ertesi gün getirilir. Gelen makine onların sipariş ettiğinden daha

yapılır. Bu dönemde ağırlıklı olarak komşu ülkelere ve
Ortadoğu ülkelerine makine gönderilir.

Küçükpazar’a taşınırlar
O yıllarda piyasadan yoğun talep görürler fakat malzeme sıkıntısı had safhadadır. Eski savaş gemilerinin
hurda çeliklerinden imalat yapıldığı bile olur. İşler
büyüyüp, atölye alanı yetersiz kalınca 1960 yılında
Küçükpazar’dan bir arsa alınır. Arsaya yapılan binanın
tamamlanması üzerine 1965 yılında buraya taşınırlar.
1966 yılına gelindiğinde iki ortak firmayı kollektif şirkete dönüştürme kararı alırlar. Bu kararlarında, bankalar ve firmalar açısından daha güvenilir olma fikri
vardır. 1971’de İMES Yapı Kooperatifi’ne kurucu ortak
olurlar ve Hikmet Efe İMES’in yönetiminde görev alır.
1970’lerin sonlarına doğru direkt olmasa da ilk ihracat

İMES’le birlikte işler büyür
1965-1986 yılları arasında Küçükpazar’daki binada
çalışmaya devam eden Vatan Makina, 1986 yılında
İMES’teki yerine taşınır. Başlangıçta iki işyeri alınır
ve 2 bin metrekare alanda çalışmaya devam edilir.
İMES’teki yere geçildiğinde, CNC freze tezgahı alarak
daha kolay ve standardı olan işler yapacaklarına karar
veren ortaklar, pahalı olmasına rağmen bu yatırımı
hayata geçirir. Yeni yatırımla işler daha da büyür. İşler
büyüdükçe alan yetersiz kalır ve 1999 yılında 1000 metrekarelik komşu işyeri kiralanır. Fakat zaman içinde
buradaki vinçler ve alan da yetersiz kalır. Bu nedenle 2008 yılında Alemdağ’daki 4 bin metrekarelik yeni
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iyi bir modeldir. Yeni makinenin sevinciyle daha zevkli
çalışmaya başlarlar.

fabrikaya geçilir. Yeni fabrikada kaldırma kapasitesi 30
tona çıkar. Vinç altı mesafesi de istenilen yüksekliğe
ulaşır.
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İşler ikinci kuşağa devredilir
1966 yılında kolektif şirkete dönüştürülen Vatan Makina, 1997 yılında anonim şirket olur. Bununla birlikte
ikinci kuşak şirkete hissedar olur. 1997 yılından sonra
kurucu ortaklar Şükrü Nail Umar ve Hikmet Efe işleri çocuklarına bırakarak sadece uzaktan takip eder.
Şükrü Nail Umar’ın ilk oğlu Ali Avni Umar ve Hikmet
Efe’nin ilk oğlu Selami Efe şirketin yönetimini birlikte
üstlenmiştir. İlkokul çağlarından itibaren babalarının
işlerine yardımcı olan ikinci nesil, zaman içinde eğitimlerini tamamlayarak firmada aktif görev almaya
başlar. 1948 doğumlu olan Ali Avni Umar 1963 yılında
atölyede çalışmaya başlamış ve o günden beri çalışmaya devam ediyor. Ayrıca Selami Efe, İlhami Efe, Ersin
Efe ve Ahmet Umar, Nail Umar kardeşler de firmanın
çeşitli pozisyonlarında görev üstlenmiş durumdalar.
Şirketin bugünkü yönetim kurulu Ali Avni Umar, Selami Efe ve Nail Umar’dan oluşuyor.

VATAN MAKİNA İMES AİLESİ - 2014

Krizle birlikte metal ambalaj işine başlanır
1999 ekonomik krizinden Vatan Makina da payına düşeni alır. Mevcut ekibin giderlerini karşılayamaz duruma

VMS Alemdağ makine ailesi ve Ali Avni Umar, İlhami Efe, Ersin Efe, Nail Umar ile birlikte - 2014

(SOLDAN SAĞA) Nail Umar, Ali Avni Umar, İlhami Efe

Fuar çalışmaları ile ihracat hızlanarak artar
Kolay açılır kapak imalatı işi, Nail Umar’ın Amerika’ya
yaptığı bir ziyaret ile farklı bir boyuta gelir. Daha önceden tanıştıkları ve bu alanın önemli imalatçılarından
olan bir firma ile stratejik teknoloji anlaşması yaparlar.
Bu sayede Amerikalı mühendislerin birikimlerinden
faydalanarak teknolojilerini yükseltirler. 2000’li yılların
başları Vatan Makina için hem farklı bir kulvara açıl-

dıkları, hem de direkt ihracata başladıkları yıllar olur.
Bu gelişmede firmanın 2000 yılında başladığı fuar çalışmalarının önemli katkısı vardır. Firma 2000 yılında
Cezayir’de ilk kez kendi adına fuara katılır. Ve bu durum daha sonra düzenli olarak devam eder.
Kuruluşlarından bugüne üretimde kulvar değiştirmediklerini belirten Nail Umar, “Metal ambalaj ve eksantrik pres imalatımız hiç değişmedi, fakat teknolojimiz
her geçen yıl yenilendi. Vatan Makina’yı bugünlere taşıyan en önemli özelliği, kaliteden taviz vermeyişidir.
Kalite anlayışımız ve nitelikli çalışanlarımızla bugünlere geldik.” diyor. Vatan Makina bugün: ABD, Hollanda,
Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs, Suudi
Arabistan, Suriye, İran, Irak, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Sudan, Lübnan, İsrail, Endonezya, Gana, Peru, Şili,
Romanya, Makedonya, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistan gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyor. Toplam imalatının yüzde 85’ini dünya pazarlarına
ihraç etmekte olan Vatan Makina; eksantrik presler,
pres otomasyon sistemleri, kolay açılır kapak dönüşüm
sistemleri, komple teneke kutu hatları, bireysel teneke
kutu makineleri ve kalıplarının üretimine devam ediyor.
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gelirler. Tüm çalışanlarının nitelikli ve uzun yıllardır
birlikte çalıştıkları kişiler olduğunu belirten Nail Umar,
“İşleri o günkü sabit gelirle sürdüremez duruma gelmiştik. Çalışanların bir kısmını çıkarmak durumundaydık. İşler bu aşamaya gelince, yıllardır yapmadığımız
bir işi yapmaya karar verdik. Kuruluşumuzdan bugüne
prensip olarak asla müşterilerimize rakip olmamıştık.
Bu yüzden metal ambalaj işine hiç girmemiştik. Yaşanan ekonomik kriz ve çalışanlarımızı kaybetme durumuna gelmemiz bizi üretime zorladı ve fabrikanın boş
bir bölümünde kolay açılır kapak imalatına başladık.”
diyor. Vatan Makina ayrıca, metal ambalaj sektöründe
kullanılan kaynak makinaları için bakır tel ticareti de
yapıyor.
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GÜMÜŞ MOTOR

58

Adı Necmettin Erbakan’la özdeşleşen
“Pancar Motor” şüphesiz cumhuriyet
tarihinin en bilindik markalarından
biri. Temellerinin atıldığı 1956 yılından
fiilen üretimin durduğu 2011 yılına kadar
faaliyet gösteren “Pancar Motor”, ilk
dizel motor üretimini gerçekleştiren
marka olarak Türk makine tarihinİN
unutulmazları arasında yer alıyor...
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Prof. Dr. Necmettin Erbakan döneminde Gümüş
Motor tarafından üretilen ilk dizel motor:
1G100 tip, tek silindirli, su soğutmalı, 9 PS, 280kg

Pancar Motor’un temelleri 1956 yılında “Gümüş Sanayi
ve Ticaret Türk Anonim Şirketi” adıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından atılır. Bayrampaşa’da, toplam 44 bin metrekare olan üç parsel üzerinde faaliyete
geçen fabrika, önce ilk iki parsel alınarak kurulur ve
ardından üçüncü parsel de yine Erbakan zamanında
alınır. Kuruluşunda 200 ortağı olan şirketin ortakları arasında; Mehmet Zait Kotku, Recai Kutan, Korkut
Özal, Oğuzhan Asiltürk, Prof. Dr. Sabahaddin Zaim,
Prof. Dr. Cevat Babuna gibi isimler bulunmaktadır.

İlk tezgahlar Çekoslavakya’dan
Gümüş Motor’un üretim için ihtiyaç duyduğu tezgahlar Çekoslovakya’dan tedarik edilir. 1958 yılında döviz
kurunun yükselmesi nedeniyle tezgah alımlarında finans sıkıntısı yaşansa da, bu problem “Türkiye Şeker
Fabrikaları”nın sermaye koyması ile aşılır. Gümüş Mo-

ması için konulan 5-15 Hp dizel motor ithal yasağının
kaldırılması için ithalatçılar tarafından kullanılır.
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HATZ lisansı ilk ES75 motorun üretimini gerçekleştiren
Pancar Motor mühendis ve teknisyenleri. 50 Milyar TL devlet
yardımının ardından Erdal İnönü, bu motor üretim bandının
açılışı için Pancar Motora gelmiştir.

tor ilk üretim için Çekoslovak SLAVIA tipi su soğutmalı
motorunu referans alır ve ilk motor üretimi 1960 yılında
gerçekleştirilir. Fakat üretimde yaşanan bazı sıkıntılar
nedeniyle siparişler zamanında karşılanamaz. Üretilen
motorlarda yaşanan problemler, yerli üretimin korun-

1962 yılında Prof. Dr. Necmettin Erbakan döneminde basılmış
ilk dizel motor kullanım kitabı

Erbakan yönetimden uzaklaşır
1964 yılında şirket sermayesi artırılır. Büyük hissedar
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Pancar Kooperatifleri olur. Bu dönemde Necmettin Erbakan Yönetim
Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlükten uzaklaşır.
Şirketin adı da “Pancar Motor San. ve Tic. A.Ş.” olarak
değiştirilir. Necmettin Erbakan’dan sonra genel müdürlüğe Sait Gürpınar getirilirken, muhasebe müdürlüğüne de Konya Şeker Fabrikası’ndan Markar Özararat geçer. Sermaye artırımı ile birlikte gelen yönetim
değişikliğinin ardından üretimde de değişikliğe gidilir.
SLAVIA tipi su soğutmalı motorlardan vazgeçilir ve
hava soğutmalı motorlar üreten Alman HATZ firması
ile anlaşma yapılır. Türkiye’de üretmek için lisans anlaşması yapılan hava soğutmalı E80, E85, E89 tipi dizel
motorlar, 6-9HP gücündedir. Başlangıçta bu motorların bütün parçaları Almanya’dan getirilir ve Türkiye’de
sadece montaj ve deneyleri yapılır. 1970’lerin sonlarına doğru Hatz firmasının kullandığı tezgahların aynıları Almanya’dan ithal edilir ve motorlar yüzde 100
yerli üretilmeye başlar.
Hatz ile çalışmak Pancar Motor’da çok iyi bir üretim
sisteminin kurulması sağlar. Öyle ki, o dönemin teknik
inceleme ve kayıt sistemi bugünün ISO 9000 gereklerini karşılar niteliktedir. Ayrıca bu anlaşma ile ürün
ve üretim teknolojisi konusunda iyi mühendis ve teknisyen kadrolarının yetişmesi sağlanırken, tedarikçi
yan sanayinin oluşması ve gelişmesinin de önü açılır.
Yapılan motorlarda yerli parça kullanılabilmek için
Hatz’dan onay almak gerekmektedir. Bu durum yerlileşmeyi zorlaştırmakla birlikte üstün kaliteli motor
üretimini güvence altına almıştır.
İsmi “Pancar Motor” olur
Pancar Motor’un ithal ettiği parçaları üretmek yan
sanayiye de büyük avantajlar sağlar. Almanların fiyatı ile üretim yapsalar dahi gümrük avantajı dolayısı
ile teklifleri kabul edilir. Özellikle E89 tipi motor,
tarımda sulama amaçlı motopomp olarak ve balıkçı
teknelerinde çok başarılı olur. Daha çok pancar tarlalarını sulamada kullanıldığı için motopompun ismi
“Pancar Motor” olur. Bu motor balıkçı tekneleri ile
o kadar özdeşleşir ki, “Pancar Motor’a atladım…..”

Sudan Sanayi Bakanı’nIN
Pancar Motor’u ziyareti.
Mesut Toprak ve Tahir
Gürhan bilgi VERİYOR.
Sudan’da devlete ait bir
döküm fabrikasının da ortak
olacağı, Pancar Motor
üretecek bir fabrika için ön
anlaşma yapılmıştı.

fabrikası için yatırım projesi hazırlar, fakat traktör yatırımı yönetim kurulu tarafından uygun bulunmaz ve
PM32 traktörün üretimine son verilir. 1977 yılında Ziya
Kırali’nin yerine Sait Gürpınar tekrar Genel Müdür olarak atanır.
Balıkesir, Gönen’de Pancar
Motorla çalışan bir Jeep
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diye şarkılar dahi yapılır. E89 tipi motor, Türkiye Zirai
Donatım Kurumu tarafından 12 Hp gücünde “BAŞAK
12” traktörün üretiminde traktör motoru olarak da
kullanılmıştır.
1972 yılına gelindiğinde HATZ firması ile 108 serisi 1-4
silindirli 80HP gücüne kadar dizel motorların üretimi
için lisans anlaşması yapılır. Bu yatırımların yapılmasında dönemin Genel Müdür Ziya Kırali ve İşletme Müdürü Ergun Somel’in büyük katkıları olur. Bu motorlar da tarımsal sulama amaçlı motopomplarda, büyük
balıkçı teknelerinde, jeneratör, kompresör, silo beton,
vagon drill vb. iş makinelerinde çok başarılı olur. 108
serisi motorların üretilmeye başlanması ile birlikte
iki silindirli Z108 motor kullanılarak PM28 traktörün
üretimine başlanır. Sonradan daha güçlü şanzıman
kullanılmaya başlanarak PM28’in yerine PM32 traktör
üretilmeye başlanır. Genel müdürlük, mevcut tesisin üretim imkanları ve bu bahçe traktörü ile pazarda
başarılı olunamayacağını düşünerek ayrı bir traktör
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Saddam zamanında Irak’ta Pancar Motor
üretmek için bir motor fabrikası ile anlaşma
yapıldı. Bu anlaşma için gerçekleştirilen
ziyaretlerden biri sırasında:
Ahmet Kutlu, Muhittin Bıyıkoğlu, Mesut Toprak

70’li yıllara damgasını vurur
1970’li yılların Pancar Motor’un en başarılı olduğu yıllar olduğunu belirten Gümüş Motor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, “Fabrika bütün mevsimlerde üç vardiya çalışıyordu. Sabah işe geldiğimizde
bir tarafta pik, kok kömürü vb. ham malzeme getiren
kamyonlar boşalmak için sıra beklerken, diğer yanda motorları, motopompları alacak boş kamyonlar
sıra beklerdi” diyor. O yıllarda her şeker fabrikasının
içinde “Pancar Kooperatifi” bulunmaktadır. Şeker fabrikasının ziraat müdürü kooperatif başkanı olurken,
diğer dört üye ise çiftçilerden oluşur. Pancar ekecek
olan çiftçi bu kooperatife üye olmak zorundadır. Kooperatif, çiftçi ile fabrika arasında iletişimi sağlamakta,
çiftçinin; gübre, ilaç, ekipman, motopomp ihtiyacını
karşılamaktadır. Pancar Motor’un ürünleri ihtiyaçları
karşılamakta çok başarılı olur. Şeker fabrikalarının ziraat müdürleri, şefleri ve Pancar Kooperatifleri, kendi
fabrikasında üretilen motora sahip çıkar. Motopomplar

sayesinde yapılan yağmurlama tipi sulama pancar üretiminde artış sağlar.
Üretim ve satış açısından başarılı olunan 1970’li yıllarda bazı hatalar da yapıldığını belirten Mesut Toprak,
“Motor teknolojisine sahip olan fabrika traktör üretiminde ilerleme kaydetmeliydi. Satışlar kooperatifler
tarafından kolayca yapıldığı için pazar hareketleri sağlıklı şekilde izlenemedi ve ihtiyaçlar tespit edilemedi.
Çapa makinesi vb. makineler için aranan hafif dizel
motor üretimine gidilmedi ve bu pazar tamamen rakiplere bırakıldı. Öncelikle montaja parça tedariki
önemsendiğinden kendi motorlarının yedek parça talepleri karşılanamadı ve yedek parça pazarının önemli
bölümü kaçırıldı” diyor.

1980 ortalarında darboğaza düşülür
1980 yılında Pancar Motor’da ilk grev yaşanır. Genel
Müdürlüğe Türkiye Şeker Fabrikalarından Fahrettin
Öztürk atanır ve iki ay içerisinde anlaşma sağlanır.

Tunus ve İran’a ihracat
1980’li yılların başında Tunus’a pazarlama çalışmaları
başlar. Biri Hatz lisansı ile Tunus’ta üretim yapan devlet kuruluşu, biri özel sektörden olmak üzere iki firma
ile görüşülür ve özel sektör firması ile çalışma kararı
alınır. Birkaç motor parçasının teknik resimleri, bunların üretimi ve kalite kontrolü için gerekli ekipman ve
bilgi desteği verilir. Montaj bandı ve deney ekipmanları
gönderilir. Başlangıçta Tunus’ta üretilenin dışında kalan bütün parçalar Pancar Motor tarafından gönderilerek “Magrep Motor” markası ile Tunus’ta üretim yapılır. CKD olarak yollanan bu motorların satışı yıllık 4 bin
adede kadar çıkar. Magrep Motor’un üretime başlaması ile Hatz’dan parça alarak üretim yapan SOTUMO
üretimini durdurur. Pancar Motor’un Tunus pazarını
Hatz’dan alması, iki firma ilişkilerini olumsuz etkiler,
ancak Pancar Motor’un Hatz’ın desteğine ihtiyacı kalmamıştır. Pancar Motor için diğer önemli bir dış pazar

Pancar Motor’dan alınan
tezgahlarla Tekirdağ,
Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesinde kurulan Gümüş
Motor Fabrikası işleme
atÖlyesi
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Fakat grevin ilkbahar dönemine sarkması nedeniyle
sezona hazırlık yapılamaz ve satış kaybı yaşanır. Grevin 12 Eylül İhtilali öncesinde sonuçlanması, yapılan
anlaşmanın işçilerin taleplerini karşılayacak şekilde
olmasını sağlar. Bu dönemde aynı motorları Konya
Kadınhanı’nda üretmek üzere yatırım planları yapılır.
Bu plan yapılırken pazarda son yıllarda artan talepler
göz önünde bulundurularak artışın devam edeceği varsayılır. Pazarın artık doymaya başladığı ve farklı markalara yönelme olduğu göz önünde bulundurulmaz.
Üretim yeri de yönetim kurulu başkanının memleketi
olduğu için seçilmiştir. Sonuçta bu yatırım, plan aşamasında kalır. 1980 ortalarında darboğazdan çıkma ve
modernizasyon amaçlı olarak Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası’ndan kredi almayı amaçlayan bir yatırım çalışması daha yapılır, ancak bu da gerçekleşmez. Yine aynı
dönemde Hatz’la işbirliğini içeren bir yatırım çalışması
da sonuçsuz kalır.

Tokat’ta Pancar Motor’la
çalışan mobil ağaç kesme ve
kırma makinası, hızar
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ortaya çıkması alımları; dolayısı ile Pancar Motor’un
kooperatifler vasıtası ile satışlarını etkiler. Bu süreç
sonunda Pancar Motor dökümhanesini kapatır ve pik
döküm parçaları piyasada döktürüp kendi atölyesinde işlemeye devam eder. Akçay’daki yazlık kamp ise
Pankobirlik’e satılır. TŞFAŞ ile kooperatifler arasındaki
ilişkilerde yaşanan değişim, Pancar Motor’da yönetim
birliğini de olumsuz etkiler. TŞFAŞ, Pancar Motor’daki
yüzde 16 hissesini özelleştirme idaresine devreder.
1988 yılında Hatz firması ile hafif, alüminyum gövdeli,
3000 devir/dakika, hava soğutmalı, 5-13 HP aralığında
üç tip motorun üretilmesi için lisans anlaşması yapılır.
Bu motorlardan bir tip gövde hariç yerli olarak üretilir. Bu motor oldukça sağlam olmasına karşın, maliyet
olarak rakip motorlardan pahalıdır. Türkiye’de bu tip
motorlar için en büyük pazar olan çapa makinesine uygun değildir. Hatz’ın bu motorları sattığı sektör daha
çok inşaat makineleridir ancak Türkiye’de henüz böyle
bir talep yoktur. Pazar doğru analiz edilemediği için satış rakamları beklenilenin altında olur.

Otamatik torna ve honlama
tezgahında işlenmiş Gümüş
Motor silindirleri

İran olur. 1980’lerin sonunda iki parti halinde 4 bin adet
ve 2 bin adet motopomp İran’a satılır ve bu pazarda çok
beğenilir. Bu satışlar sırasında Genel Müdür Fahrettin
Özçelik’tir.

İç pazarda sıkıntılar başlar
Dış pazarda böylesi olumlu gelişmeler yaşanırken iç
pazarda satış rakamları düşmeye başlar. Özelleştirme politikaları dolayısı ile Şeker Fabrikaları Pancar
Motor’la eskisi kadar ilgilenmemeye başlar. Sahibi
Pancar kooperatifi olup Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi (TŞFAŞ) tarafında işletilen Konya, Kayseri, Amasya Şeker Fabrikaları kooperatifler tarafından
yönetilmeye başlar. Kooperatiflerin yönetim kurulu
başkanı artık fabrikanın ziraat müdürü değil çiftçi olur.
Şeker fabrikaları pancar bedelinin yüzde 2-3 gibi bir
kısmını doğrudan keserek kooperatiflere aktarmaktan vazgeçer. Kooperatiflerin kaynak sorunlarının

Erdal İnönü 50 milyar yardım verir
1990 yılı sonunda yaşanan zarar ve finans sıkıntısı, sermaye artışı ile geçiştirilir ve Genel Müdürlüğe Murat
Tanerinç getirilir. Yapılan sermaye artışının finans sıkıntısına çözüm sağlayacak miktarın altında oluşu ve
kalıcı çözümler planlanmadığı için zarar ve finans sıkıntısı devam eder. Bu dönemde ücretlerini alamayan
işçiler fabrika kapısında eylem yapar. Seçim konuşması için oradan geçmekte olan SHP lideri Erdal İnönü
işçilerle konuşur. Bu konuşmanın ardından yönetim ve
işçi temsilcilerinin hükümet nezdindeki çalışmaları sonucunda Türkiye’yi Tanıtma Fonu’ndan Pancar Motor’a
50 milyar TL yardım verilir. Bu para ile piyasa borçları
ve çalışanların alacakları ödenir, ancak üretim kapasitesinin çok üzerinde olan personel sayısında azaltma
yapılmaz. Alınan bu para şirketin rantabl hale gelmesini sağlayacak miktarda değildir. Sıkıntılarla geçen bu
dönemde, Sudan’da Pancar Motor üretimi yapabilmek
için bir Sudan devlet fabrikasının da ortak olacağı girişimin ön anlaşması yapılır. Anlaşma Sudan Sanayi
Bakanı’nın bilgisi ve onayı doğrultusunda yapılmasına
rağmen devamında sanayi bakanlığının sermaye koymaması ve çiftçiye kredili satış yapan kurumları alım
garantisi vermemesi sonucu proje gerçekleştirilemez.
Pancar Motor, mali sıkıntılarla boğuştuğu bu dönem-

de Genel Müdür Murat Tanerinç’i de kaybeder. Murat
Tanerinç’in vefat ettiği sırada Pancar Motor Yönetim
Kurulu’nda Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı A. Ersan Gökmen, hükümetin görevlendirdiği Mehmet Kabasakal ile birlikte üç üye ve Özelleştirme İdaresi’nin
atadığı bir üye bulunmaktadır. Murat Tanerinç’in yerine
vekaleten Mesut Toprak atanır. Hükümetin görevlendirdiği üyelerin isteği üzerine bağımsız denetim şirketine rapor hazırlatılır. Ortaklar sermaye artırmayınca
bu üyeler genel müdür vekilinden tüm çalışanların iş
akitlerini feshetmesini isterler. Kendileri de yönetimden ayrılırlar.

Kemal Kılıçdaroğlu haczi kaldırır
Arsa satışı için karar çıkmıştır, fakat satış için öncelikle
arsa üzerindeki SSK haczinin kalkması gerekmektedir.
Durum SSK’ya anlatılır ve satış için haczin kaldırılması
istenir. SSK hukuk müşavirliği olumsuz görüş bildirince Yılmaz Edik, Mesut Toprak, Av. Zehra Seyhan dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşür.
Kemal Kılıçdaroğlu teminat olarak senet vermek şartı
ile haczin kaldırılmasını sağlar. Bunun üzerine Mesut
Toprak ve Sefa Yalçın’ın imzaladığı senetler karşılığında haciz kalkar ve arsa satışı gerçekleşir. Satıştan elde
edilen gelirle SSK’ya ve piyasaya olan borçlar ödenir;
vergi borcu yapılandırılır ve tüm personelin kıdem tazminatı sıfırlanır. Aynı zamanda personel sayısı yüzde
70 oranında azaltılır.

1995 yılında genel müdürlüğe Atilla Dereli atanır ve
İtalyan Ruggerini firması ile lisans ve distribütörlük
anlaşması imzalanır. Bu anlaşma sonrasında üretilmeye başlanan yeni model motorlarla çapa makinesi pazarında rekabet etme imkanı sağlanır. Yine aynı
dönemde; Tunus, Cezayir, Ürdün, Nijerya, Moritanya,
El Salvador, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Hollanda, Senegal, Güney Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya gibi ülkelere ihracat yapılır. Yapılan etkili
pazarlama çalışmaları ile iç pazarda satışlar yeniden
artar. F16 uçaklarına bomba yüklemekte kullanılan cihazların jet yakıtı ile çalışan motorlara dönüştürülmesi
işi de Pancar Motor tarafından yapılır.

CNC yatırımları yapılır
Yılmaz Edik’in ayrılmasının ardından Ankara Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Bıyıkoğlu, Pancar Motor Yönetim Kurulu Başkanı olur. Atilla
Dereli’nin ayrılmasının ardından ise Selahattin Odabaşı
genel müdürlüğe atanır. Bu dönemde üretim ve kalite kontrol için CNC tezgah yatırımları yapılır. Bir süre
sonra Selahattin Odabaşı’nın genel müdürlükten ayrılması ile yerine Ahmet Kutlu atanır. Bu dönemde Irak’ta
Pancar Motor üretecek bir fabrika ile anlaşma yapılır.
Bu anlaşma ile fabrikaya Pancar Motor’daki tezgahların bir kısmı satılarak aynı motorların üretilmesi düşünülmüştür. Fakat anlaşmanın Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmasından kısa süre sonra çıkan savaş
bu projenin de rafa kaldırılmasına neden olur.
2000 yılında Pankobirlik’te Yönetim Kurulu değişir
ve Halil Aslan’ın yerine Recep Konuk Yönetim Kurulu Başkanı olur. Kamil Özdemir genel müdürlükten,
Yılmaz Edik ve Rıza Kozanoğlu ise genel müdür yar-
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Arsa satışı gündeme gelir
Genel Müdür ile Muhasebe Müdürü Sefa Yalçın’ın
Pankobirlik’te Genel Müdür Kamil Özdemir, Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Edik ve Genel Müdür Yardımcısı
Rıza Kozanoğlu ile yaptığı görüşmeler sonrası Pankobirlik, Pancar Motor’a yardım kararı alır. O zamana kadar acil nakit ihtiyacının giderilmesi için Pancar
Motor’un sahip olduğu arazideki parsellerden birinin
veya tamamının nakit olarak satılması mümkün olamamıştır. Pankobirlik, araziyi düşük fiyatla dışarıya satmak yerine, kendi iştiraki olan Kayseri, Konya, Amasya
Şeker fabrikalarına satmayı planlar. Piyasadan alınan
fiyatla bu üç şirkete eşit hisse ile arazinin satılması,
bu gelirin sermayeye eklenmesi amacı ile genel kurul
yapılır. Genel kurulda arsanın 15 gün içinde kayıpsız
olarak şeker fabrikalarına satılması, bu olamadığı takdirde şirketin tasfiye edilmesine karar verilir.

ERDAL İNÖNÜ’NÜN ZİYARETİ
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dımcılığından ayrılır. Genel müdürlüğe Fahrettin Tan
atanır. Eski yönetim ayrılmadan önce özelleştirme
idaresinden aldığı pancar Motor’un yüzde 16 hissesini
Eskişehir Pancar Kooperatifi’ne devreder. 2003 Yılında
Muhittin Bıyıkoğlu’nun yerine Halil Ünal Yönetim Kurulu Başkanı olur, aynı Yıl Mesut Toprak ve Ahmet Kutlu
görevlerinde ayrılır. Genel müdürlüğe Metin Demir,
yardımcılığına ise Ali Aksöz atanır.
Mesut Toprak, Pancar Motor’dan daha önce ayrılmış olan Onur Işık ve Seyit Tosun ile birlikte Global
Makine’yi Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nde kurar. Bu dış ticaret şirketi yaptırdığı makine parçalarının
yanında Pancar Motor ürünlerinin ihracatını da yapmaya başlar. 15 yıl sonra Pancar Motor tekrar zarar etmeye, şirket kira borcunu ödeyememeye başlar. Yapılan
iki artış ile sermaye 8 milyara yükseltilir. Bu sermaye
artışları sonucu Eskişehir Pancar Kooperatifinin hisse

Gümüş Motor İşleme atÖlyesinden bir bölüm

oranı yüzde 78 yükselir. 2006 yılında Global Makine ortakları Mesut Toprak, Onur Işık, Seyit Tosun; Pancar
Motor’un en büyük bayilerinden Doğuş Makine’nin
ortakları Gürol Gülcan, Hasan Saatçioğlu, Rıza Aytünür ile Gümüş Motor A.Ş.’yi kurarlar. Bu şirket; ithal
ettiği motor, motopomp, ağaç kesme, tırpan, ilaçlama
makinesi, jeneratör, çapa makinesi, zeytin silkeleme
makinesi gibi tarım makinelerinin ithalatını ve toptan
satışını yapmaya başlar.

SGK tezgahlara haciz koyar
2009 yılında Metin Demir’in yerine Yalçın Arslan genel
müdürlüğe atanır. Kira borcunu ödemediği için Kayseri
Şeker Fabrikası’nın açtığı tahliye davası lehine sonuçlanır. İşçilerin kıdem tazminatı alabilmesi için iş akitleri feshedilerek alacaklarına karşılık tezgahlara haciz
koyması sağlanır. Ancak çalışmaya devam edilir. SGK

Gümüş Motor YönETİM KurULU BAŞKANI
Mesut TOPRAK montaj bandındaki
motorlarla birlikte. Pancar Motor’un
kapanmasından sonra, onlarca yılda elde
edilen bilgi birikiminin, iç ve dış pazarın
yok olmaması Çerkezköydeki GÜMÜŞ MOTOR
fabrikası tarafından sağlanmıştır.

Pancar Motor’un sesi 2012’de tekrar duyulur
Gümüş Motor A.Ş.’nin Pancar Motor’un tüm tezgahlarını bu iki satıştan aldığını belirten Gümüş Motor
A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, “Pancar
Motor çalışanlarından 13 yetenekli eleman ile Gümüş
Motor’un çekirdek üretim kadrosu oluşturuldu. Çer-

kezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde kiralanan 5 bin
500 metrekare kapalı alana sahip fabrikaya taşındık.
2011 yılı sonunda Pancar Motor’da motor sesi duyulmaz olmuştu. Fakat bir yıl sonra, 2012 yılı sonunda
Gümüş Motor’da üretilen motorun sesi tekrar duyuldu.
Bu sesi, meşrubat ve pasta eşliğinde basit ama duygusal olarak çok anlamlı şekilde çalışanlarımızla birlikte
kutladık” diyor.
Bugün Gümüş Motor’un, Pancar Motor’un ürettiği motorlardan iki modeli üretip yurt içi ve yurt dışına satmaya devam ettiğini belirten Mesut Toprak, “Bu motorlar
ve pompalar için her türlü parçanın üretimi ve satışı
da yapılıyor. Yakın zaman içinde hazırlık çalışmalarını
tamamlayarak diğer modellerin üretimine geçeceğiz.
Ayrıca; yem makinesi, tarımsal sulama amaçlı pompa
üreterek ihraç ediyoruz. Hedef olarak; mevcut ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazar potansiyeli sonuna kadar
değerlendirilecek. Lisans bedelleri ödenerek sahip
olunan teknoloji daha da geliştirilip yeni ürünler ve pazarlar için çalışmaya devam ediyoruz” diyor.
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alacaklarına karşılık tezgahlara haciz koymuştur. Tezgahlardan bir kısmı sökülüp Eskişehir’e götürülerek
tahliye işlemi yapılıyor görüntüsü verilir, ancak başka
bir tedbir alınmaz. Fabrikanın Eskişehir’e taşınacağı
çok konuşulmasına rağmen oraya veya başka bir yere
taşınmaz. 2011 Kasım ayında Kayseri Şeker Fabrikası
icra yolu ile Pancar Motor’un elektriğini kestirir, bütün
tezgahlarını söktürür ve depo olarak kullanılmakta olan
eski dökümhane binasına doldurur. Üretim faaliyeti fiilen biter. Bütün çalışanların iş akitleri fesh edilir. 2012
yılında önce SGK Pancar Motor’un haciz koyduğu tezgahlarını, sonra işçi alacaklarına karşılık icra dairesi
geri kalan tezgahları açık artırma yoluyla satışa çıkartır.

OSMANLI MAKİNA
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“Benim ekmeğim
karada”
DİYEREK

ekmek kapısı
OLDU

58

70’li yıllar, ALİ OSMAN istanbul’da salyangoz hattı kuruyor
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Ali Osman 1931 yılında Rize’nin İyidere
ilçesinde dünyaya gelir. Gemi kaptanı olan
babasınıN göç etme kararı ile henüz DÖRT
yaşındayken İstanbul’a gelir. Ortaokulu
bitirdikten sonra babasının kaptanlık
yaptığı gemide çalışmaya başlar. Gemiyle
birkaç sefere gittikten sonra bu işi
yapmak istemediğini anlar ve çıktığı
beşinci seferde babasına, “Benim ekmeğim
denizde değil karada” diyerek gemide
çalışmayı bırakır...

Babasının yanından ayrıldıktan sonra çeşitli atölyelerde çıraklık ve kalfalık yapar ve kısa sürede iyi
bir sanatkar olur. 1950 yılında askere gider ve Kore
Savaşı’na katılır. 1953 yılında Kore Savaşı’ndan gazi
olarak döner. Askerlik dönüşünde farklı işler yapmaya devam eder Ali Osman. Bu işlerden biri de Balıkesir’deki uçak hangarlarının inşaatıdır. İşe başvurmaya gittiğinde asker dönüşü ellerinde nasır olmadığını
gören görevli, “Sen bizim işimize yaramazsın” diyerek
göndermek ister. Bunun üzerine Ali Osman, “Beni bir
teste tabi tutun, geçersem iki katı yevmiye isterim,
geçemezsem bir gün size bedava çalışır giderim” der.
Bunun üzerine Ali Osman’dan 72 metrelik bir kulenin
üzerindeki bir cıvatayı sökmesi istenir. Söylenen işi
yapar ve iki kat yevmiye ile çalışmaya başlar. Ayrıca
İstanbul’da Çemberlitaş’ın tadilat işini üstlenir. Ali
Osman, Eyüp Sultan Cami’nin perforjelerinin yenilen-

OSMANLI MAKİNA FABRİKASI - 2014
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ali osman, 60’lı yıllar

mesi gibi farklı tarihi eser revizyonlarında da ustabaşı
olarak görev alır.

Kendi atölyesini açar
Bir süre farklı işlerde çalışan Ali Osman, 1956 yılında
Fatih Küçük Mustafa Paşa’da Osmanlı Makina adıyla
kendi atölyesini açar. Yanına aldığı birkaç çalışanla birlikte demir-çelik aksam yenileme, çatı ve çelik konstrüksiyon işleri ve kalıp imalatı gibi farklı işler yapar.
1960 ihitilali olduğu zaman devlete yaptığı bir işin parasını alamaz ve oldukça zor günler geçirir. Yaşanan mali
sıkıntı zamanla aşılır ve aynı işler üzerine çalışmalar
devam eder. Bir yandan işle ilgili sorunları çözmeye
çalışan Ali Osman bir yandan da 1961 yılında kurulan
Adalet Partisi’nin kuruluş çalışmalarında görev alır.
Ali Osman 1967 yılında Hamiyet Osman ile evlenir ve
bu evlilikten 1968 yılında Hasip, 1970’te Murat, 1972’de
Yavuz ve 1978’de Fatih isminde dört çocukları olur. Çocukların hepsi 10 yaşını geçtikten sonra yavaş yavaş

atölyede çalışmaya başlar ve en alt kademeden başlayıp en üst kademeye kadar işi mutfağında öğrenirler. Eğitimini tamamlayan dört erkek çocuğun dördü
de Osmanlı Makina bünyesinde çalışmaya başlar. Dört
kardeş bugün de Osmanlı Makina’da çalışmaya devam
ediyor.

Gıda makinesi imalatı başlar
Osmanlı Makina’nın bugünkü üretim alanına geçmesini sağlayan gelişme 1970’li yılların başında
gerçekleşir. Bir müşterisi Ali Osman’dan o yıllarda
Türkiye’ye Avrupa’dan ithal edilen bir gıda makinesini yapmasını ister. Yapılması istenen makineyi bir
süre inceleyen Ali Osman, makinenin aynısı yapmayı başarır ve bu şekilde gıda makinesi imalatı işine
başlamış olur. Gıda makinesi imalatına başlayan Ali
Osman, 1972 yılında Balıkesir Gönen’den 20 dönümlük bir arazi satın alır. Bu araziye yaptığı 300 metrekarelik tesiste ortaklarıyla birlikte “Köyden Gıda”

MURAT OSMAN VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARI - 1986
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Haliç düzenlemesi ile Gönen’e taşınır
1980 darbesinde Osmanlı Makina büyük zarar görür.
Kendisinden haraç isteyen bir örgütün iki mensubunu
yakalayıp kolluk kuvvetlerine teslim eder. Bu yüzden
örgütle başı belaya giren ve tehdit edilen Ali Osman,
hem işini hem ailesini korumak adına büyük sıkıntılar
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markasıyla salça imalatı işine girer. Fakat bir süre
sonra ortaklıktan çıkar ve işyerini diğer ortaklarına
kiraya verir.
Ali Osman o yıllarda Türkiye’de kimsenin yapamadığı
makineleri yapmayı başarır. 1974 yılında Belçika’da
bir fuara satın almacıymış gibi gider ve makineleri inceler. Sadece dinleyerek makinenin iç aksamını tahmin eder, kendi boyuna göre ölçüler çıkarır ve
gözlemlerini hemen orada kağıda döker. Türkiye’ye
dönünce de bu makinelerin imalatını yapar. Türkiye’de
salça sektörünün kullandığı birçok makineyi ilk imal
eden Ali Osman olur.

MURAT OSMAN, GÖnen’deki “KÖYDEN GIDA” SALÇA imalatı
tesisinin kurulumu sırasında - 1985

112

Ali osman, 90’LI YILLAR

çeker. Osmanlı Makina 1984 yılında anonim şirket olur
ve çalışmalarına devam eder. 1985 yılı Osmanlı Makina için ikinci bir dönüm noktası olur. Kuruluşundan
1985’e kadar İstanbul’da faaliyet gösteren firmanın
bulunduğu arazi, dönemin belediye başkanı Bedrettin
Dalan’ın Haliç düzenlemesi sebebiyle istimlak edilir
ve taşınmak zorunda kalır. Ali Osman, iş çevresinden
bazı arkadaşlarının da tavsiyesi üzerine işe Balıkesir
Gönen’de sahibi olduğu tesiste devam etmeye karar
verir. Burada 600 metrekarelik yeni bir tesis kurar.

İnanmadığı projeyi yapmaz
Babasının tipik bir Karadenizli olduğunu belirten Murat Osman, “İş konusunda oldukça sert ve aksi bir insandı. Ciddiyetsizliğe asla tahammül etmezdi. Birlikte
çalıştığımız yıllar boyunca iş dışında tartışmamız kavgamız olmadı. Zaten yanında bacak bacak üstüne bile

atamazdık. Fakat insan olarak yardımsever ve cana
yakın biriydi” diyor. Yaptığı işte titiz olan Ali Osman,
para kazanacak olsa dahi inanmadığı projeyi yapmaz,
müşterilerini de uyarmayı görev bilir. Diyarbakır’a
kurması istenen salça fabrikası işi bunun ilginç bir
örneğidir. 1988 yılında Diyarbakır valisi salça fabrikası kurması için Ali Osman’ı arar. Bunun üzerine
Ali Osman, “Sayın valim, oraya bu şartlarda domates
fabrikası kurulmaz. GAP Projesi tamamen bittikten
15-20 yıl sonra iklim ancak uygun hale gelir” der. Fakat vali birkaç kez daha bu konu içi Ali Osman’ı arar.
Her defasında projenin verimsiz olacağını söyleyen Ali
Osman’ı en sonunda dönemin valisi Hayri Kozakçıoğlu
arar. Konuyu telefonla anlatamayacağını anlayan Ali
Osman Diyarbakır’a gider, yarım saatlik bir görüşmede projenin uygun olmadığını izah eder ve İstanbul’a
geri döner.

İşi çocuklarına devreder
Ali Osman 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren dört
çocuğunun da işe hakim olmaya başlamasıyla yavaş yavaş işten elini çeker. Önce haftada bir gün, iki gün derken yavaş yavaş işe gelmemeye başlar. Fakat bu süre
zarfından yokluğunda işlerin nasıl gittiğini kontrol etmeyi de ihmal etmez. Murat Osman, “İşi çok profesyonelce
bizlere bırakmayı bildi” diyor. İşi çocuklarına devrederken kendisi de akraba ve arkadaşlarına daha fazla zaman ayırmak için İstanbul’a gider. 1990’lı yıllarda Cibali
Spor Kulübü’nün başkanlığını yapar. Fakat vefat ettiği
2007 yılına kadar işleri kontrol etmeye devam eder.
Osmanlı Makina bugün 30 dönüm arazi üzerine kurulu
7 bin metrekare kapalı alanda imalat yapıyor. Komple
domates ve biber salçası tesisi kurmakta olan Osmanlı Makina, ayrıca pekmez hatları, konserve, reçel hatları da imal ediyor. Anahtar teslim tesis de kurabilen
Osmanlı Makina; Tamek, Öncü Gıda, Tukaş gibi birçok
firmayla çalışmaya devam ediyor. Almanya, Suudi Arabistan, Suriye, Azerbaycan, Romanya, İsviçre gibi birçok
ülkeye makine ihraç eden firma 35 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürüyor.

OSMANLI MAKİNA’NIN İLK DÜKKANI

OSMANLI MAKİNA’NIN İLK DÜKKANI

113

murat osman
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TURANLAR MAKİNA

İŞÇİLİĞİYLE
BAŞLAYAN

56

1963 - (SOLDAN SAĞA) Kamil doğan - KALFA, HASAN TATLI - ustabaşı, ibrahim turan - çırak, ahmet turan, ahmet akdağ - usta

1958 yılında askerliğini tamamlayarak dönen Ahmet
Turan, manavlığa devam etmek istemez ve İskitler
semtinde Kulaksız Lütfü Usta ile ortak olur. Bu ortaklık ile Ahmet Turan sanayiciliğe ilk adımını atarken
aynı zamanda Turanlar Makine’nin de temelleri atılmış
olur. İstanbul Caddesi, Kahveler Durağı, Çim Sokak’ta
24 metrekarelik bir atölyede, kriko tamiri ve siparişe
göre kamyonetlere metal ahşap karışımı karoser imalatı yaparlar.
O yıllarda henüz ilkokul çağlarında olan İbrahim Turan,
okul çıkışlarında ve tatil günlerinde atölyeye gider ve
babasına yardımcı olur. Çıraklık yaptığı dönemlerde
atölyenin yoğun bir çalışma temposuna girdiğini belirten İbrahim Turan, “Birgün babamın dostu Ali Azer
amca dükkana Amerikan elçiliğinde görev yapan Mr.
Cunneff adında bir bey getirdi. Bu bey demirden kitaplık ve balkona saksı reyonu yaptırmak istiyordu. Siparişlerinin teknik resimlerini getireceğini söyleyince
rahmetli babam, ‘Ali ağabey teknik resim de nedir?’
diye sordu. Ali amca, ‘Ahmetçiğim, bir insan kafasında
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Ahmet Turan, maddi imkansızlıklar
nedeniyle ancak ilkokul üçüncü sınıfa
kadar okuyabilir. Okulu bıraktıktan
sonra çeşitli işlerde çalışan Ahmet
Turan, Ankara - Ulus Rüzgârlı Sokak’ta
şehirlerarası otobüslerin kalktığı yerde
bir manav dükkAnı açar. Askerlik çağına
kadar burada manavlık yapan Ahmet
Turan, askerlik süresi boyunca kendisine
ve Rize’de yaşayan ailesine aylık 100 lira
gönderilmesi karşılığında manavı başka
birine devreder...
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dönemin başbakanı TURGUT ÖZAL’IN ziyareti - 1983

planladığı bir işi mektupla işin yapılacağı yere gönderir. Bunun için kâğıda şekil çizip üzerine ölçüleri yazar
ve isteği bu şekilde gerçekleşir’ dedi. Teknik resim ile
tanışmamız bu şekilde oldu” diyor.
İbrahim Turan’ın torna ile tanışması da yine bu dönemlere denk gelir. Atölyede sipariş bir demir kapının yapımı sırasında menteşe yaptırmak için tornacıya gidilmesi gerekir. Henüz ilkokul ikinci sınıftaki
İbrahim Turan, babasına silindirik menteşenin nasıl
yapıldığını merak ettiğini ve kendisinin de gelmek
istediğini söyler. O günü hiç unutamadığını belirten
İbrahim Turan, “Tornacı usta makineye bir demir çubuk bağladı ve hızla döndürmeye başladı ve demiri
kesen bıçak ile onu yontmaya başladı. Aman Yarabbi
sanki ağaç kertiyordu. Bu şekilde torna makinesi ile
tanıştım” diyor.

“Çocuğa yarım ekmek artanına da helva ver”
İbrahim Turan, yine ilkokul ikinci sınıfta yaşadığı ve
kendisini derinden etkileyen bir anısını da şöyle anlatıyor: “İskitler’deki evden Ankara Kalesi’ndeki Necatibey İlkokuluna elektrikli, üstten telli tramvay ile pasom
sayesinde 15 kuruşa giderdim, tabi param olduğunda.
Bir gün sınıf öğretmenimiz ‘Sınıfta babası demirci olan
var mı?’ diye sordu. Ben parmak kaldırdım, yarın baban okula gelsin dedi. Öğretmenimiz Bahçelievler’de
altı daireli bir apartman yaptırıyordu. Balkon demirlerini babama yaptırmak üzere anlaştılar. Bir pazar günü
yaptığımız balkon demirlerini, kaynak makinesini ve
takımları at arabasına yükledik. Babam, ben ve Ali Kalfa birlikte apartmanın yolunu tuttuk. Öğlene kadar demirleri balkonlara çektik. Babam ve Ali Kalfa balkondan ip sarkıtıyor, ben ise ipleri balkon demirlerinin iki

ucuna bağlıyordum. Öğle vakti oldu, bize yemek ikram
edilmedi. Ali Kalfa hazırlıklı olduğundan yemeğe gitti.
Babam ve ben bakkala gittik, babam bütün ceplerini
yokladı ve çıkan 30 kuruşu bakkala uzatarak, ‘Çocuğa yarım ekmek artanına da helva ver’ dedi. Bir çeşme bulduk, yanında ekmeği bölüşüp yedik ve su içtik.
Babamın buradaki tutumunun sırrını yıllar sonra daha
iyi anladım. Öğretmenden 300-400 lira alacağımız var
ama buna mahsuben bize oradan 10 lira ver demeyi
kendimize yediremiyoruz”

Makine tamirinden makine imalatına
Ahmet Turan yeni atölyesinde mobilya atölyelerinin
demir kapı, kepenk ve demir işlerini yapmaya devam
eder. Zaman içinde çevredeki marangozların bozulan
makinelerinin tamir işleri gelmeye başlar. Bu tamir
işlerinde bir süre sonra uzmanlaşan Ahmet Turan,
söz konusu makineleri kendilerinin de yapabileceğini

İlk fuar: İzmir Enternasyonal
1971 yılında Dirinler’den vargel planya tezgahı satın
aldıklarını belirten İbrahim Turan, “O yıllarda bu tip
makineler MKE gibi kurumlarda bulunurdu. Rahmetli
Cemal Dirin amca ile olan samimi dostluğumuz, vefatının ardından çocukları ile de her zaman iyi şekilde
devam etmiştir” diyor. 1972 yılında Halk Bankası’ndan
alınan uygun destek kredisi ile iki adet tos torna ve bir
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Ağaç İşleri Sitesi’ne taşınırlar
Ahmet Turan ve çalışanları İskitler’deki atölyede yoğun
bir tempoda çalışmaya devam eder. Fakat mahallede çok sayıda keresteci ve marangoz vardır ve sık sık
yangınlar çıkmaktadır. Ayrıca Ankara Çayı’nın bir kolu
mahalle ile hipodroma paralel aktığı için kuvvetli yağmurlarda mahalleyi sel basmakta, evler, dükkânlar su
içinde kalmaktadır. Böyle zamanlarda mahalledeki tek
iki katlı yapı olan Alemdağ Tereyağı fabrikasının üst
katına çıkılır ve suların çekilmesi beklenir. Bu sorunları fark eden Menderes Hükümeti tarafından ağaç işleri
ile uğraşanlar için bir site yapılır. Başlarda Menderes’in
yaptırmış olduğu Ağaç İşleri Sitesi’ne kimse gitmek istemez. Çünkü henüz, şebeke suyu bağlanmamış, yollar
asfaltlanmamıştır. Ayrıca şehir merkezine de oldukça
uzak bir bölgededir. Fakat zaman içinde keresteci,
doğramacı ve mobilyacıların hepsi mecburen bu siteye
taşınır. Ahmet Turan da Kopça Sokak 56 numarada 50
metrekare bir dükkan kiralar. Evini de 40 dakika yürüme mesafesinde olan Aydınlık Evler semtine taşır.
Dükkanda su olmadığı için içme ve kullanma suyunu iki
kilometre uzaklıkta, Kavaklar bölgesindeki pınardan
almak durumunda kaldıklarını belirten İbrahim Turan,
“Bu işten genellikle ben sorumlu olurdum. Şimdilerde
her yerde kolaylıkla bulunan plastik bidonlar o zamanlar olsa ne kadar rahat ederdim. Keza toprak testinin
boşu bile çok ağırdı” diyor.

düşünür. Çevredeki mobilyacıların da teşviki ile 1964
yılında, yatar daire testere makineleri yaparak makine
imalatına başlanır. İlerleyen yıllarda Gazi Teknik Öğretmen Okulu’nda bulunan Alman malı bant zımpara
makinesinden esinlenerek kendi bant zımpara makinelerini yaparlar ve üretime yeni bir çeşit daha eklenmiş olur. Daha sonra sırası ile yatay delme makineleri,
mekanik mobilyacı presleri, şakuli frezeler, zıvana ve
mors makineleri üretim çeşitleri arasında yerini alır.

90’lı yıllar
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1999

2000

2001

Romen üniversal freze alınır. Aynı yıl Halk Bankası’nın
Turanlar Makina’ya verdiği bir destek de o zamanların
yegane fuarı olan, İzmir Enternasyonal Fuarı’na firmayı götürmesi ve yüzde 100 sponsor olmasıdır. Bu hizmetin kendileri için oldukça önemli olduğunu belirten
İbrahim Turan, “Böylece fuarcılık kültürüyle tanışmış
olduk. Uluslararası bir fuarda makine teşhir etme, tanıtım; fuarcılığı öğrenmemizi sağladı. Ayrıca ziyaretçilerin de bizleri teşviki ve takdiri moral gücümüzü muazzam etkilemişti. Üstelik bunların hepsini hiç masraf
etmeden elde ettik. İzmir Fuarı’nda makinelerimiz açık
alanda teşhir ediliyordu. Stant zeminine toprak üstüne
çakıl taşı dökmüşlerdi. Makineler bunun üstündeydi,
yağmur yağma olasılığına karşı kenarda branda bekletiyorduk.“ diyor.
Fuarcılıkla ilk kez İzmir Enternasyonal Fuarı’nda tanışan Turanlar Makina’nın ilk yurt dışı fuar tecrübesi
1977 Ligna Fuarı Hannover-Almanya’da gerçekleşir.
Bu fuara sadece gözlemci olarak gittiğini belirten İbrahim Turan, “Ülkemiz ile Almanya arasında o zamanlar
muazzam fark vardı. Havaalanlarından, büyük mağazalarına, fuar alanlarından, metro ulaşımına her şey
çok farklıydı (En son 2014 yılında Berlin ve Nürnberg
havalimanlarından uçtum ve ülkemizle gurur duydum. Çünkü söz ettiğim yerler şimdi bizim havaalanları yanında kasaba havaalanı gibi). Fuar başlı başına
çok büyük alana yayılmıştı. Sabah 09:00, akşam 18:00,
beş gün boyunca sürekli bilgi topluyor, akşam otelde
notları toparlıyor, yaptığım çizimleri kataloglara iliştiriyordum. Tabi yurt dışı fuarları broşür, katalog istediğinizde kartvizit istiyorlar. Mobilyacı kartımdan da
yanıma almıştım. O tarihlerde mobilya alım satımı ile
ilgili bir mağazanın ortağıydım. Almanya’ya giderken
kendime müthiş güvenim vardı, zira aylık 50 adet arabalı yatar daire testere makinesi düzenli olarak üretiyorduk. Toplam 56 elemanla bir ay ilaveten 10 adet
bant zımpara üretmiştik. Ödül olarak çalışanları Ankara Ulus’ta Altınyıldız kumaş mağazasına götürdüm,
herkes kumaş beğendi. Bir terzi ile anlaştım, yazıhanede provaları yapıyordu. Tabi o tarihlerde hazır takım
elbise kavramı bugünkü gibi değildi” diyor.
80’li yıllarda Mobilyacılar Sitesi, mobilyacılığın üssü
konumuna gelir. 25 bin atölyenin ve mağazanın bulunduğu, yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığı adeta dünyanın
en büyük mobilya fabrikasıdır. Bundan başka Eskişehir, İnegöl, Çağlayan (İstanbul) tüm Türkiye’nin mobil-

ya ihtiyacını karşılamaktadır. Bu yıllarda Turanlar Makina da büyümeye devam eder.

“Yaptığın malın yarısını muhakkak yurt dışına
satmalısın”
1990’lı yıllara gelindiğinde Turanlar Makina uluslararası fuarlarda boy gösteren, sektörünün önemli firma-

İlk ihracat Kanada’ya
Turanlar Makina’nın ilk ihracatı, 1994 yılında geliştirdikleri laminat bükme postforming makinesi ile gerçekleşir. O zamanlar dünyada toplam beş firmanın
ürettiği ve sekiz metre uzunluğunda olan bu makineyi
üç metre uzunluğunda üretirler. Bu ölçü ile o zamana
kadar sadece çok büyük fabrikaların aldığı bu makineyi küçük ve daha ekonomik hale getirerek Türkiye’de
atölyelere de satmaya başlarlar. Bunu öğrenen bir Kanada firmasının kendilerini aradığını belirten İbrahim
Turan, “Kanada firması bana telefon açtı, fakat İngilizcem yeterli seviyede olmadığı için isteklerini faksla
belirtmelerini söyledim. O tarihlerde firmada İngilizce
bilen olmadığından gelen faksı, bir tercüme bürosuna
gönderdim. Gelen tercümeye cevap yazıp tekrar faksladım. Proforma faturaya ödeme olarak ‘Cash and Advance’ ibaresini ekledim. A4 ebadında makinenin teknik özelliklerini de ilave ettim. Ertesi gün satıcı firma
beni aradı, telefonda gülüyordu, ‘Makinenin kataloğu
yok, bari bir fotoğrafını koysaydın, müşteriye nasıl
anlatacağım bunu? Tamam, hesap numarasını söyle
parasını göndereyim!’ diyordu. Hakikatten hemen gönderdi. Makineyi Bulgaristan’da bir adrese göndermemizi istedi. Fakat nakliye konusunda bilgi sahibi değildik. Kendisi Kanada’dan araştırdı ve bir nakliye firması
buldu. Yalnız dört gün içinde İstanbul’da bir adresten
alınacak dedi. O zamanlar İstanbul da bizim yerimiz
yoktu, bir arkadaşa rica ettik, birkaç gün orada durdu
makineler. Şunu çok iyi anladım ki İstanbul’da teşhir,
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“Bunların müşterilerine kredi verin dolayısıyla çok
daha rahat ederler”
1984 yılında Ankara’da kapalı spor salonunun üst yürüme alanında bir mobilya fuarı düzenlenir. Dönemin
Ağaç İşleme Federasyonu Başkanı Kamil Kabakçı’nın
teşviki ile Turanlar Makina da fuara katılır. Dönemin
Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve pek çok bakanının
ziyaret ettiği fuarda, 100 civarındaki mobilyacı arasından tek makineci firmanın kendileri olduğunu belirten
İbrahim Turan, “Rahmetli Turgut Özal da fuarı geziyordu, bizim standa geldiğinde şaşırdı, ‘mobilyacıların içinde ne arıyorsunuz?’ dedi. Ankara’da fuar alanı
olmadığını ve onun için burada olduğumuzu söyledik.
Hemen yanında bulunan o zamanki Belediye Başkanı
Atasoy’a fuar inşa etme talimatı verdi ve ondan sonra Altın Park yapıldı. Yine Ankara’daki bir mobilya fuarında Rahmetli Özal bana ‘işler nasıl delikanlı?’ diye
sordu. Ben de düşük bir ses tonuyla ‘iyi efendim!’ dedim. Yanımda bulunan Halk Bankası Genel Müdürü’ne
döndü ve beni işaret ederek ‘Kibar çocuk, nezaketen
işler iyi diyor, bunlara kredi vermeyin, bunların müşterilerine kredi verin dolayısıyla çok daha rahat ederler!’ dedi. Hakikaten mobilyacılara verilen kredilere
mobilyacılar da çek ve senetlerini ekleyerek makineler
aldılar. Binlerce makine sattık. Bu makinelerle o tarihlerde teşvik edilen otellerin mobilyaları yapıldı. Bu
mobilya atölyelerinin çoğalması ile rekabet arttı. Ev
ve ofis mobilyalarının fiyatları düşmüş oldu. Şayet biz
bu makineleri üretmeseydik, yurt dışından çok yüksek
fiyatlara gelecekti, zaten sermaye birikimi de olmadığından kurulacak birkaç fabrikanın tekelinde olacaktı
mobilya üretimi. Halbuki biz Turan Makina atölyesini
mobilyacılar sayesinde Turanlar Makina fabrikalarına
dönüştürdük. Müşterilerimiz olan mobilyacılar da bizden aldıkları çok uygun fiyatlı sade makinelerle hem
makinelerini kullanmayı öğrendi hem de tesislerini
büyüttü. Böylece halkımız da uygun fiyatlı mobilyalar
edindi ve herkes kazanmış oldu.” diyor.

larından biri konumuna gelmiştir. Bu gelişmenin sonucu olarak ihracat firmanın gündemine girmeye başlar.
İhracata yöneldikleri dönemden bahseden İbrahim Turan, “90’lı yılların başında Ankara’da düzenlenen metal
makineleri fuarını ziyarete gitmiştik. Orada Durmazlar
Makina’nın sahibi Ali Ağabey ile bir akşam yemeğinde
buluştuk. Kendisine ihracatla ilgili düşüncelerini sorduğumda, ‘Çok zor, çok zor ama muhakkak yapmalısınız’ dedi ve bir de anısını anlattı. Uzak bir ülkeye fuar
için bir makine gönderiyorlar, fuarda bir firma makineyi satın alacağını söylüyor ve makineyi orada bırakıyorlar. Sonunda iş öyle bir noktaya geliyor ki ‘İbrahimciğim makineyi orada denize atacağım ama ona da
müsaade etmiyorlar. Bütün bunlara rağmen yaptığın
malın yarısını muhakkak yurt dışına satmalısın. Bütün
Avrupa öyle yapıyor’ demişti” diyor.
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servis, satış, lojistik, ihtiva eden ihracat birimi muhakkak gerekli. Ve bu gereklilik üzerine AAC makineyi kurduk.” diyor.

AAC Dış Ticaret kurulur
Turanlar Makina’nın ihracata yönelik olarak kurduğu AAC Dış Ticaret, günümüzde 2 bin 600 metrekare
showroom ve ihracat marketi tüm ayrıntılar hesap
edilerek inşa edilmiş. İbrahim Turan, Avrupa’dan
Amerika’ya; Avustralya’dan Güney Afrika’ya dünyanın
her yerinden gelen misafirlerinin AAC’den çok etkilendiklerini söylüyor.
İbrahim Turan AAC Dış Ticaret’in ilk yıllarında yaşa-

dığı bir olayı şöyle anlatıyor: “Ukrayna’dan Juventus
firması sahibi Aleksander Katsupiyev geldi. Kendisi
raf ürettiğini, kesim ve bantlama makinesi almak istediğini söyledi. Ona makineleri gösterdim, yaklaşık
6 bin dolar tutuyordu. Ben kendisine bizim mobilya
fabrikası projemizi bir saat anlattım, sabırla dinledi.
‘Bu iş için ne kadar yer gerekiyor?’ sorusunu ‘500
metrekare ve stok alanı.’ olarak yanıtladık. 12 parça makine toplam fiyatı 80 bin dolar tutuyordu. Bir
otomobil fiyatına küçük boy mobilya fabrikası kurulabiliyordu. Aleksander çok heyecanlandı. ‘Ben bu
iki makineyi almıyorum şimdi, Odesa’ya dönüp yer
bakacağım!’ dedi. Nitekim bir hafta sonra kiraladığı

fabrikanın krokisini gönderdi. Yerleşim planını çizmemizi, elektrik, basınçlı hava tesisatı çektireceğini
söyledi. Komple kurduğumuz fabrikada gayet iyi işler
yapıyordu. Türkiye’ye her gelişinde bize uğruyordu,
‘ben sana ilk geldiğimde Electrolux Ukrayna servisini
devretmiştim, hesabımda tam 80 bin dolar para vardı, ne işler yaparım diye düşünüyordum sanki düşüncelerimi okudun!’ dedi. Halbuki bu pazarlamayı yurt
içinde de uyguluyorduk, showrooma gelen misafirlere
önce makinelerde uygulamalar gösteriliyor ve ofiste
de detayları izah ediyorduk. Bir hafta 10 gün içinde
çoğunlukla geri dönüyorlardı. Zeytinburnu’ndan Müezzinoğlu Kardeşler’e de anlattık, bir yıl bize dönmediler. Ben prensip olarak müşteriyi tekrar ayıp rahatsız etmem, bir sene sonra geldiler. ‘Nerelerdesiniz?’
dedim, ‘biz sizin anlattıklarınızı hiç unutmadık, makineleri alsak yerimize sığmıyordu, biz de yandaki dükkanı satın aldık, borcu ancak bitti ve şimdi makineleri
almaya geldik!’ dedi.”

70’li yıllar
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Ahmet Turan’ın ardından çocukları devam ediyor
1958 yılında manav dükkanını bırakarak 24 metrekarelik bir atölye ile sanayiye ilk adımını atan Ahmet Turan,
2000 yılı Nisan ayında vefat eder. Ahmet Turan’ın bıraktığı eseri beş evladı daha yukarılara taşıma gayreti
ile birlikte çalışmaya devam ediyor.
Bugün Turanlar Makina tüm makine üretimlerini 80
bin metrekare üzerine kurulmuş toplam 20 bin metrekare kapalı alandaki fabrikalarında yapmaya devam
ediyor. Fabrikanın başında şirketin ortaklarından Aytekin Turan görev alıyor. Teknik eğitimli, genç ve dinamik kadrosuyla sürekli değişen pazarın taleplerini
karşılamaya çalıştıklarını belirten İbrahim Turan,
“İdari hizmetler ve personel müdürlüğü görevini Ertuğrul Turan yönetiyor. İleriye yönelik olarak 3. kuşak;
pazarlama, üretim, revizyon, satın alma, araştırma
geliştirme bölümlerinde yetiştiriliyor. Ankara mobilyacılar sitesinde 6 bin 500 metrekarelik bir alanda, öncelikle Turanlar makineleri olmak üzere, üretilmeyen
diğer makineleri de alınıp satılmakta. Bu kompleksin
başında İrfan Turan bulunuyor. İstanbul Samandıra’da
bulunan tesisler ise benim yönetimimde. Bugün sektörün en güçlü firmalarının başında gelen Turanlar
Makina’nın şu ana kadar makine ihraç ettiği ülke sayısı 92’ye ulaşmış durumda. Turanlar Makina yıllık ortalama 35 ülkeye ihracat yapmaya devam ediyor.

TURGUT ÖZAL ve İBRAHİM TURAN - 1984

90’LI yıllar
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Yılmaz Redüktör’ün ilk atölyesi, şişhane - 1958

İstanbul’a gelir gelmez, Kastamonuluların yoğun olarak yerleştiği Küçükpazar’a gelir. Burada bir arkadaşının kahvehanesinin çatı katında yatıp kalkmaya başlar.
Meslek öğrenme aşkıyla zorlu koşullara göğüs geren
Mesut Yılmaz, Perşembe Pazarı’nda bir Rum torna ustasının yanında çıraklık yapmaya başlar. Ustanın yanında mesleği öğrenir ve bir süre sonra oradan ayrılır. Çok
sevdiği ve saygı duyduğu Rum ustası hiç istemese de
6-7 Eylül 1955’de İstanbul’da yaşanan karışıklık sonrası Türkiye’den ayrılmak zorunda kalır. Bu esnada kısa
bir süre için Tavukçuoğlu Grubu’nda çalışmaya başlar.
O yıllarda ustalar belli bir yaşa geldiklerinde çalıştıkları yerden izin alarak, mesai sonrası kendi tornalarını
yapabilmektedir. Mesut Yılmaz ve arkadaşı sabahlara
kadar çalışarak kendilerine birer torna ve matkap tezgahı yapar. Torna ve matkapları bitirdikten sonra müsaade alarak o iş yerinden ayrılırlar.

İlk atölye 1953’te açılır
Mesut Yılmaz ve işten birlikte ayrıldığı arkadaşı ortak
bir atölye açmaya karar verir. İki ortak Şişhane’de iki
torna ve bir matkap tezgahı ile atölyelerini açtıkların-
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Mesut Yılmaz 1932 yılında Kastamonu’nun
Abana ilçesinde dünyaya gelir. İkinci
Dünya Savaşı yıllarının yoklukları
içinde geçen çocukluğunda “Sarı”
lakabı ile anılan babası Mehmet Bey’in
kahvehanesinde çalışır. Fakat küçük
Mesut’un hayalleri çok başkadır. İlkokulu
bitirir bitirmez meslek öğrenme hevesi
ile İstanbul’a gitmeye karar verir. Yaşamı
boyunca hep cesur kararlar verecek
olan küçük Mesut, Henüz 12 yaşındayken
bir yolcu gemisine atlar ve ailesine bile
haber vermeden İstanbul’a kaçar...
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da takvimler 1953’ü göstermektedir. Bu atölyede piyasaya fason imalat yaparak çalışmaya devam ederler.
Askerlik dönemi gelince, Mesut Yılmaz arkadaşının
yanından ayrılarak memleketi Abana’ya döner. Memleketine dönerken torna ve matkaplardan birini alarak
yanında getirir. Burada bir süre araba parçası üretenlere imalat yapar. Mesut Yılmaz 1954 yılında Sabahat
Hanım’la tanışır ve evlenir. Mesut ve Sabahat Yılmaz
çiftinin bu evlilikten sırasıyla; Şinasi, Mustafa ve Ender
adında üç çocukları olur. İlk çocukları Şinasi, Mesut
Yılmaz askerdeyken Abana’da dünyaya gelir. Özellikle
İstanbul’daki ilk yıllarda birçok zorluğa göğüs gerecek
ve daima eşine destek olacak olan Sabahat Yılmaz’ın,
Yılmaz Redüktör’ün bugünlere gelmesinde çok büyük
emeği olacaktır.

Kolundaki saati satarak yol parası yapar
Mesut Yılmaz askere gitmeden önce tornasını satar ve
döndüğünde tekrar İstanbul’a gitme düşüncesiyle pa-

rayı babasına verir. Askerliğini tamamlayıp döndüğünde, İstanbul’a gitmek için babasından parasını ister,
fakat babası parası olmadığını söyler. Bunun üzerine
kolundaki saati satarak yol parası yapan Mesut Yılmaz,
ailesini Abana’da bırakarak İstanbul’un yolunu tutar.
Belli bir süre çalışıp para biriktirdikten sonra ailesini
de İstanbul’a getirir. Balat’ta dört katlı ahşap bir evin
15 metrekarelik bir odasını kiralayan Mesut ve Sabahat Yılmaz çifti, zaman zaman akrabalarının da kaldığı
bu odada zor şartlar içinde yaşam mücadelesi verir.
Bütün çocuklar da bu evde doğar ve büyür. Sabahat
Hanım çalışma hayatı boyunca Mesut Yılmaz’ın en büyük yardımcısı ve destekçisi olur. 1956 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sekiz ay boyunca çalışamadığı
dönemde, iyi bir terzi olan Sabahat Hanım dikiş dikerek
aileye bakar.

(ORÜS), 125 adet redüktör için bir ihale açar. Başlangıçta bu ihaleye girmek istemez, fakat redüktör işindeki ustalığını duyan Bolu Orman işleri Müdürü, Mesut Yılmaz’a çok ısrar edince işi alır. Hatta sabahlara
kadar çalışarak projeleri birlikte hazırlarlar. O yıllarda
redüktörler yurt dışından getirilmektedir. Böylece redüktör imalatına başlar.

“Biz burada at mı koşturacağız?”
Atölye yetersiz kalınca 1970’te bugün merkez olarak
kullanılan Topkapı Maltepe’deki tek katlı bir fabrika
binası satın alınır. 200 metre karelik atölyenin yarısını
dökümhane olarak kullanırlar. 200 metrekarelik atölyenin o zamanlar kendilerine büyük geldiğini belirten
Ender Yılmaz, “Babam atölyeye geldiğimizde ‘biz burada at mı koşturacağız?’ demişti. Fakat kısa süre sonra
orası da küçük gelmeye başladı. Döküm işlerin dışarıya
yaptırmaya başladık ve dökümhaneyi iptal ettik.” diyor.
Yeni atölyede redüktör imalatı ile birlikte kongresör
(mıcır kırma makineleri) zincir ve zincir dişliler yapımına devam edilir. Fakat 1971’lerin sonlarına gelinirken
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25 metrekarede çalışmaya başlar
Bir süre farklı atölyelerde ustalık yapan Mesut Yılmaz,
1958 yılında kendi atölyesini açmak ister. Son çalıştığı yerde kendine bir torna daha yapar ve Perşembe
Pazarı’nda 25 metrekarelik bir atölyede tek başına çalışmaya başlar. Mesut Yılmaz’ın işe başladığı bu torna
bugün hala Yılmaz Redüktör’de bulunuyor. Atölyesinde
piyasa işleri yaparak çalışmaya devam eder. 1959 yılında ikinci oğlu Mustafa ve 1963 yılında üçüncü oğlu
Ender Yılmaz dünyaya gelir. Piyasa işleri ile devam
eden Mesut Yılmaz, arada bir de olsa redüktör tamiri
de yapmaya başlamıştır.
Redüktör imalatı başlar
Mesut Yılmaz’ın çalışma hayatı 1968 yılında aldığı bir
teklif ile tamamen değişir. Orman Ürünleri Sanayi
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diğer tüm işler bırakılır ve yalnızca redüktör imalatı ile
yola devam edilir.
İşler arttıkça 200 metrekare de yetersiz kalır ve 1980’de
iki kat daha çıkılır. Bunlar da yetmeyince 1987’de Beylikdüzü’ndeki bugünkü 23 bin metrekarelik araziyi alırlar ve burada 5 bin metrekare kapalı alana sahip bir
fabrika yaparlar. Yeni fabrika yapıldığında da babasının
aynı tepkiyi verdiğini belirten Ender Yılmaz, “Hiç unutmam, yine aynı şeyi söylemişti, ‘biz burada at mı koşturacağız?’ Bugün orası 35 bin metrekare kapalı alanda
çalışıyor. Şu an Çerkezköy’de 40 bin metrekare kapalı
alan da yetersiz kalmaya başladı. Üçüncü fabrika için
35 bin metrekare kapalı alana sahip inşaat çalışmaları
devam ediyor, 2015 ocak ayında üretime başlanacak.”
diyor.

İkinci kuşak görev alır
1980’lere girilirken Mesut Yılmaz’ın çocukları da aktif
olarak firmada görev almaya başlamıştır. Okul yıllarında da babasına yardımcı olan en büyük oğlu Şinasi
Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra firmada görev alır.
Ortanca oğlu Mustafa Yılmaz, ilkokulu bitirdikten sonra, babası ile yola devam etmek istemiş ve Perşembe
Pazarı yılarından beri babasının yanında çalışmıştır.
Küçük oğlu Ender Yılmaz ise askerlik görevi ve sosyoloji eğitimini tamamladıktan sonra firmada görev alır.

Küçük yaşlarından itibaren babalarının işine gidip gelen üç kardeşin birden firmada görev alması ile firma
daha da güç kazanır. 1987 yılında Topkapı’dan taşınıldığında, burası ticari bölüm olarak kalır ve bütün ticari
ve finansal işlerin yönetimi Ender Yılmaz’a bırakılır.
Ender Yılmaz, “Henüz 20 yaşındayken firma adına imza
yetkim vardı. Babam üçümüze de genç yaşlarımızda
imza yetkisi vermişti. Böyle bir özgüven ve sorumluluk
ile işe başladık ve bugünlere geldik. Mustafa Bey makinelerin başında, sahada durur; Şinasi Bey ise genel
olarak teknik ve yatırımların takibi ile işleyişi kontrol
eder. Aile içinde genellikle iş konularını konuşuruz ve
sürekli iletişim halinde oluruz.” diyor. Çocukların yetişmesiyle birlikte 1990’lı yılların başında işleri tamamen çocuklarına devreder Mesut Yılmaz. Üç kardeş
öncelikli ihtiyaçlarını belirler ve geri kalan her şeyin
şirketin olmasına karar verir. Şirketlerinin çok güçlü
olduğunu belirten Ender Yılmaz, “Bizde tüm yatırımlar
şirket adına yapılır, şirketimiz herşeyimizdir.” diyor.
Yılmaz Redüktör, 1994 yılında dış pazarlara açılır. Bu
noktada belirlenen hedef pazar ise Almanya’dır. Bu
tercihi bilinçli olarak yaptıklarını belirten Ender Yılmaz,
“Almanya’ya mal satarsak dünyanın her yerine mal satabileceğimizi ispatlamış olacaktık. Çünkü Almanya dünyanın en büyük ve gelişmiş teknoloji ülkesidir biz de tüm
kalite ve organizasyon çalışmalarımızı buna göre yaptık. Bu bizim için çok önemliydi. Daha önce İngiltere ve
İsveç’e de ihracat yapmıştık, fakat bunlar marka bilinirliği ile yapılmış çalışmalar değildi. Biz marka bilinirliğiyle
yapılan ihracatı ihracat olarak değerlendiriyoruz.” diyor.

Farklı arayışlar olsa da redüktöre devam edilir
1995 yılına gelindiğinde sadece redüktör imalatının
kendilerini taşımayacağını düşünen Yılmaz kardeşler,
fabrikanın boşta olan 3 bin metrekarelik alanında tekstil işi yapmak isterler. Bu iş için araştırma yapmak üzere önemli bir tekstil fuarı olan ITMA’ya gittiğini belirten
Ender Yılmaz, “Fuarda beş gün kaldım ve incelemeler
yaptım. Döndüğümde durumu değerlendirmek için
kardeşlerimle yedi saat süren bir toplantı yaptık. Fakat
yedi saatlik toplantının sadece bir saatinde tekstil yatırımı konuşulurken, geri kalan altı saat boyunca redüktör konuştuk. Çünkü ITMA Fuarındaki katılımcılarının
hepsi aslında redüktör müşterisiydi. Bunun üzerine bu
projeden vazgeçtik.” diyor. Yine aynı dönemlerde kağıt fabrikası kurma projesi üzerinde çalışılır. Bu konu
üzerinde de uzun süre araştırma yaptıklarını belirten
Ender Yılmaz, “Kağıt alacağımız bir firmanın müdürü,
‘Bu 80 gramlık kağıtları sana 79 gram yapayım, böy-

lece navlun paran çıkar, 3-4 bin dolar da para kazanırsın, bunu da kimse anlamaz!’ dedi. Biz bu teklifi
kabul etmeyince müdür, ‘sen bu işi yapamazsın, hem
bilmiyorsun hem de bu şekilde çalışmazsan para kazanamazsın!’ dedi. Kısaca benden çalmamı istiyordu.
Belli bir süre daha bu konu üzerinde çalıştıktan sonra, kağıt işinden de vazgeçtik.” diyor. Yine aynı yıllarda
alüminyum folyo tesisi kurmak, sitrik asit üretimi ve
buna benzer bazı yatırım fikirleri üzerinde çalışmalar
yapılır, fakat sonunda yalnızca kendi işlerini yapmaya
karar verirler.

“Türkiye’de hep ilkleri yaptık”
Yılmaz Redüktör 1996 yılında, üretim kalitesini ve
gelişimini önemli ölçüde etkileyen bir yatırıma imza
atar. O zamana kadar Türkiye’de olmayan bir dişli
taşlama tezgahı alırlar. Bu sayede redüktör üretiminde bir üst seviyeye çıktıklarını belirten Ender Yılmaz
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aldıkları dişli taşlama tezgahının hikayesini şöyle
anlatıyor: “Babam her konuda anormal korkusuz bir
adamdı. 1994 yılında İsviçre’deyken bu taşlama tezgahı için beni aradı, ‘Paramız var mı? Tezgah için 1 milyon 800 bin İsviçre Frankı istiyorlar. Bankacılar kredi
veriyor, krediyle alacağım!’ dedi. Babama paramız olmadığını, teklifleri almasını ve buraya geldiğinde birlikte araştırıp karar vermemiz gerektiğini söyledim.
Geldiğinde o tezgahı almaktan vazgeçtik. Bir yıl kadar
pazarlık aşamasından sonra aynı makineyi 800 bin İsviçre Frankına aldık.” Bu sayede redüktör üretiminde bir üste seviyeye çıkarken, 1994 yılında başlayan
ihracat hamlesiyle de firma çok daha iyi bir konuma
gelir. Ardından 1997’de, ekonomik kriz döneminde
bir yatırım daha yapılır. Yeni yatırımlar ve yeni arazi
alımları devam eder. Kazanılan her kuruşu bir makine
daha almak için kullanırlar. Sürekli yeni ürünler yaptıklarını belirten Ender Yılmaz “Türkiye’de hep ilkleri
gerçekleştirdik, hatta dünyada da benzeri olmayan
ürünler yaptık.” diyor.

“850 çalışanımızla devam ediyoruz”
Bugün toplam 100 bin metrekare kapalı alanda çalışmaya devam ettiklerini belirten Ender Yılmaz, “Baba-

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ABANA
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mızın tek başına başladığı işe bugün 850 çalışanımızla
devam ediyoruz. Yeni motor fabrikası ve döküm fabrikası da tam olarak devreye girdiğinde tahmini 15002000 kişiyi bulacağız. Üçüncü jenerasyon da yavaş yavaş işe dahil olmaya başladı. Onlarla ilgili çalışmalar
da yapıyoruz. Şirketin geleceğe taşınması için üçüncü
kuşağın sorumlulukları önemli. Bunun için bir aile anayasası hazırladık. Ayrıca kurumsal yapıyı geliştirmek
yönünde de çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde
şirketleri bütünleştirerek sermaye piyasasına girmek
için de çalışmalarımız var. Kurumsal bir yapılanmaya
gidilmezse, dışarıdan ve içeriden gelen etkiler şirketi
olumsuz etkileyebilir. Şirketimiz 57 yıllık bir geçmişe
sahip. Buradaki asıl amaç ‘şirketin aile için mi, yoksa
ailenin şirket için mi varlığı önemlidir?’ sorusuna cevap verebilmektir. Buna karar verebilen şirketler için
ortada iki yol vardır; ya kaybolup gidecekler ya da çok
uzun yıllar yollarına devam edecekler. İnşallah biz ikinci yoldan gideriz.” diyor.

129

Mesut Yılmaz veda eder...
2001 yılı, Yılmaz Redüktör ve Yılmaz ailesi için çok büyük bir kaybı da beraberinde getirir. İşleri çocuklarına
bıraktıktan sonra en büyük zevki Abana’da balık tutmak olan Mesut Yılmaz, teknesi ile avda iken ani bir
kalp krizi sonucu yaşama veda eder. Sanayicilik ruhunu babalarından aldıklarını belirten Ender Yılmaz,
“Babam çok girişimci ve cesur bir insandı. 1985’te cebinde hiç para yokken ve o zamanlar ‘dağın başı’ olarak nitelenen Beylikdüzü’ndeki yeri alması buna iyi bir
örnektir. Bir başka özelliği ise Almanların iş disiplinini
çok beğenmesi ve örnek almasıydı. Örnek almakla kalmaz ‘onları geçeceğim!’ derdi. Doğru, düzgün ve ahlaklı çalışmanın her şeyin başı olduğunu ve çalışınca
yapılamayacak bir şey olmadığını söylerdi hep.” diyor.
Yılmaz Kardeşler, Mesut Yılmaz’ın anısına Kastamonu Üniversitesi Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek
Yüksekokulu’nun yapımını üstlenirler ve bina 2013
yılında bitirilerek üniversiteye bağışlanır. 2003 yılına
gelindiğinde dökümhane, 2011 yılında da elektrik motor fabrikası hizmete girer. Elektrik motor fabrikasının
kendileri için bir zorunluluk haline geldiğini belirten
Ender Yılmaz, “Türkiye’nin en fazla elektrik motoru
kullanan fabrikasıyız. Uzun bir dönem elektrik motoru
yapmadık, fakat kapasitemiz yıllık 200 bin gibi büyük
adetlere yükselince ihtiyaç ortaya çıktı ve bu yatırımı
yaptık. Bugün elektrik motoru üreten iki-üç fabrikanın
toplam yıllık üretiminin 100-150 bin civarı olduğunu
düşünürsek yatırım nedenimiz daha iyi anlaşılır.” diyor.
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Yılmaz Gürpınar ve çalışanları işyerinde - 1970

Askerden döndükten sonra kendi işyerini açmaya karar
veren Yılmaz Gürpınar, 1959 yılında Akşehir’deki eski
sanayi sitesinde 50 metrekarelik bir atölye kiralar. Kiraladığı atölyede tek başına çalışan Gürpınar soba imalatı ile işe başlar. O yıllarda soba sacı bulmak oldukça
zor olduğu için kesilen gazyağı ve çiçek yağı tenekeleri ile imalat yapmaktadır. Hatta sobaların birleşimi
dahi perçinle yapılır, çünkü birleştirici punta bulmak
bile zordur. Bu şartlar altında ilk fırınlı kuzineyi üreten Yılmaz Gürpınar uzun süre bu kuzinelerin imalatına

Yılmaz Gürpınar ve çalışanları - 1972
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Yılmaz Gürpınar 1935 yılında Konya
Akşehir’de dünyaya gelir. Henüz 10
yaşındayken babasını kaybeden küçük
Yılmaz sanayide çeşitli atölyelerde
çalışmaya başlar ve askerlik çağına
kadar, soba imalatı, döküm ve hidrolik
sistemlerle ilgili çeşitli atölyelerde
çalışır...

Yılmaz Gürpınar ve arkadaşları çalışma alanında - 1959
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Yılmaz Gürpınar işyeri önünde - 1962

Hamza Gürpınar ve Yılmaz Gürpınar - 1940

Yılmaz Gürpınar, küçük atölyede çalışanlarıyla - 1967

Yılmaz Gürpınar ve arkadaşlaır - 1968

devam eder ve özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ne bu
kuzinelerden epeyce satar.
Kuzine üretimi devam eden Yılmaz Gürpınar bir süre
sonra farklı alanlarda da çalışmaya başlar. 1960’lı yıllar Türkiye’de nakliyeciliğin hız kazandığı bir dönemdir
ve yolların bozuk olması nedeniyle ağır tonajlı arabalar
sıklıkla makas kırmaya başlar. Makas tamiri ihtiyacının arttığı bu dönemde makas yapımı ve tamiri işine
yönelir. Aynı zamanda araba krikolarının tamiri ve ufak
tefek üretimlerle de çalışmaya devam eder. Yine bu yıllarda Akşehir’e gelecek elektrik direklerinin dikiminde
de çalışmış olan Yılmaz Gürpınar bu konuda çok emek
harcamıştır.

Tahin ve helva makineleri tamiri ile başlar
Yılmaz Gürpınar’ın ve Gürmaksan’ın kaderini değiştiren şey bölgenin ekonomik yapısı olur. Akşehir ve

çevresi tahin ve helvacıların yoğun olduğu bir bölgedir.
Tahin ve helva işlerinde artan makineleşme bir süre
sonra Yılmaz Gürpınar’ın iş hayatını da etkiler. Makineleşme arttıkça tamir işleri de artmaya başlar. Bir süre
sonra Yılmaz Gürpınar da ilgi duyduğu bu makineler
üzerine çalışmaya başlar. Başlarda arıza yapan makinelerin tamiri ile başlayan bu süreç kısa süre sonra
model çizimine ve makine imalatına dönüşür. Fakat
işler o yıllarda çok yoğun değildir. Hatta bu yüzden yaz
aylarında biçerdöver şoförlüğü bile yapmaktadır Yılmaz Gürpınar. İşlerini harman zamanına göre ayarlar
ve atölyesini kalfasına bırakarak bu dönemlerde üç ay
kadar biçerdöver şoförlüğü yapar. Sadece şoförlük değil, çalıştığı bölgelerde arıza yapan makinelerin tamir
işleriyle de ilgilenir.
Gıda makineleri üretimi ile iş hayatına şekil veren
Yılmaz Gürpınar’ın özel yaşamı da aynı dönemlerde

Yılmaz Gürpınar ve arkadaşları Akşehir’e gelecek
elektrik direklerinde çalışma anı - 1956

değişir. 1961 yılında evlenir ve bu evlilikten sırasıyla;
Perihan, Erhan, Erdal ve Mustafa adında dört çocukları olur. Belli bir yaşa geldikten sonra kardeşleriyle
birlikte babalarının atölyesine gitmeye başladıklarını
belirten Erhan Gürpınar, “Yavaş yavaş yaz tatillerinde
babamızın yanında çalışmaya başladık. O yıllarda ortaöğretim sabahçı ve akşamcı şeklindeydi ve ekonomik
olarak da sıkıntılı dönemlerdi. Biz sabah okula gidip,
öğleden sonra işyerine gidiyor, babamıza işinde yardım
etmeye çalışıyorduk.” diyor.

Çocuklar da işe dahil olur
Endüstri meslek lisesini bitiren Erhan Gürpınar sonrasında açık öğretim okumaya başlar. Açık öğretim okuduğu dönemde babasının atölyesi çok yoğun değildir ve
farklı yerlerde çalışır. Bir yandan açık öğretime devam
ederken aynı zamanda farklı bir şirkette muhasebeci
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Hamza Gürpınar, eşi, kardeşi ve çocukları - 1940

gösterir. Tahin ve lokum makineleri üzerine uzmanlaşmaya başlarlar.
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Yılmaz Gürpınar ve çalışanları - 1968

olarak çalışır. Kalan zamanlarında da iş yerine yardımcı olmaya çalışır. Erhan Gürpınar’ın farklı bir şirkette
çalıştığı dönemde kendinden iki yaş küçük olan kardeşi
Erdal Gürpınar da sanat okulu torna tesviye bölümünden mezun olur ve babasının yanında çalışmaya başlar. Bir süre sonra babasının yanında işlerin çoğalmaya
başlaması ile Erhan Gürpınar da hem öğrenimini hem
çalıştığı işi bırakır ve o da babasının yanında çalışmaya
başlar.
1987 yılına kadar 50 metrekarelik atölyede üretim yapan Gürmaksan’a artık bu atölye yeterli gelmez. 1987
yılında yine sanayide, kendi atölyelerinin karşısında 200
metrekarelik bir yer daha alınır ve üretime iki atölyede
birden devam edilir. Erhan Gürpınar ve Erdal Gürpınar
birer yıl arayla askere gider ve döndüklerinde o yıllara
kadar belli bir çizgide yürüyen Gürmaksan’ı büyütmeye
başlarlar. O zamana kadar tek başına işleri götürmeye
çalışan Yılmaz Gürpınar’ın, kısıtlı imkanlarla sürdürdüğü iş, çocuklarının da gelmesiyle önemli bir gelişim

Yılmaz Gürpınar, Akşehir’e gelecek elektrik direklerinin
dikimi sırasında arkadaşlarıyla beraber

Şirketleşme ve ilk ihracat
Gürmaksan, atılım yaptığı bu dönemde şirketleşmeye
gider ve 1990 yılında Gürmaksan Ltd. Şti. olarak yoluna devam etme kararı alır. Bu dönemin en önemli
hamlesi ise dış pazarlara açılmak olur. Gürmaksan’ın
ilk ihracatı 1990 yılında Sudan’a yapılır. Hem o dönem
ihracat yapmanın zorlukları hem de kendi tecrübesizlikleri nedeniyle bu ilk ihracatlarını başka bir firma
üzerinden, farklı bir marka adıyla gerçekleştirirler.
Akşehir’de o zamana kadar ihracat yapan firma yoktur ve memurlar da konuya pek vakıf değildir. Hayali
ihracat olaylarının da gündeme gelmesiyle birlikte
insanlar bu konuya mesafeli durmaktadır. Dürüst bir
iş yapsan bile ‘Acaba bana zarar gelir mi?’ düşüncesi
hakimdir. Bu olumsuzlukları aşmak için epey zorlandıklarını belirten Erhan Gürpınar, “O yıllarda Dışişleri
Yılmaz Gürpınar ve Mustafa Gürpınar - 1980

taki arsalar alınarak 3 bin metrekarelik imalathane ve
ürünleri sergilemek için de bir bina yapılır.

Tahin helvası fabrikası açılır
Makine üretimi devam ederken 1999 yılında Eskişehir
Gıda Sitesi’nde bir tahin helvası fabrikası kurma fikri ortaya çıkar. Bu iş için Gürimpeks adında ikinci bir
firma kurulur. Eskişehir’de kurulan fabrikanın ardından 2000 yılında bir fabrika da Romanya’ya kurulur.
Romanya’da fabrika açmalarının nedeninin AB ülkelerinin Türkiye’ye uyguladığı kota olduğunu söyleyen
Erhan Gürpınar, “AB ülkeleri helva ihracatında kota
uyguluyordu, belirli bir miktardan sonrasına vergi vardı. Bu kota hemen dolduğu için ve AB pazarında etkin
olmak için Romanya’da fabrika açmaya karar verdik.”
diyor. Romanya fabrikasından başlarda istediği verimi
alan, fakat daha sonra strateji olarak makine sektörüne yatırım yapmayı hedefleyen Gürmaksan, Romanya’daki fabrikasını devretme kararı alır. Bir süre sonra
Eskişehir’deki fabrikayı da kapatmaya karar verirler
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Bakanlığı’ndan ihracat belgesi alınması gerekiyordu.
Onun dışında daha pek çok belge lazımdı. Tecrübesiz
olduğumuz için çok zorlandık. Akşehir Vergi Dairesi
ihracat mevzuatını tam bilemediği için mevzuatla ilgili kitapları alıp okumuştum. Hatta vergi dairesi müdürüne ilgili kitaplardan bölümleri ve mevzuatı ona
da göstermiştim. O kitaplar hala duruyor. Artık güncel değiller fakat onlar nereden nereye geldiğimizin
kanıtları. İlk ihracatla bizzat uğraşmıştım. O dönem
aracı firmalara çok makine verdik.” diyor. Gürmaksan, yine aracı kurumlar üzerinden aynı yıl Belçika ve
Libya’ya da makine satar.
1994 yılına gelindiğinde sanat okulu mezunu olan en
küçük kardeş Mustafa Gürpınar da askerliğini tamamlar, ağabeyleri ve babasının yanında çalışmaya başlar.
Üç kardeş o tarihten bu yana işleri birlikte götürüyor.
Aynı yıl 200 metrekarelik atölyeyi 600 metrekareye çıkartırlar. Yıllar ilerledikçe, genişleyen müşteri portföyü daha fazla makine parkuruna ve daha büyük bir
imalathaneye ihtiyaç doğmasına sebep olur ve etraf-
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ve helva işinden vazgeçerler. Tabi bu süreçte müşterileriyle rakip olmaları da etkili olur. Bazı müşteriler
telefon açıp, “Ben senin makinenin parasını ödemek
için borca giriyorum ama sen bize rakip oluyorsun!”
şeklinde sitemde bulunur. “Bu gibi sorunlar neticesinde ‘en iyi iş bildiğin iş!’ diyerek helva işini bıraktık
ve makine imalatına yoğunlaşmaya karar verdik” diyor
Erhan Gürpınar.

“Paranı yitir ama itibarını yitirme”
2004 yılında Yılmaz Gürpınar Bypass ameliyatı olur işlerin kontrolünü yavaş yavaş çocuklarına bırakır. Fakat
vefatından üç ay öncesine kadar işe gidip gelmeye devam eder. Erhan Gürpınar, 2007 yılında vefat eden babası Yılmaz Gürpınar için, “Ufku çok açıktı ve kafası bu işe
çok iyi çalışırdı. Zaten onun geniş bakış açısı olmasaydı
Gürmaksan bugünlere gelemezdi. Ticarette ahlaka çok
önem verirdi. ‘Paranı yitir ama itibarını yitirme!’ derdi
hep. Bugün bir telefonla istediğim malı alabiliyorsam,
bunca yıldır ticarette olduğumuz halde bir kez dahi çe-

kimiz yazılmadıysa, bunu babamızın öğütlerine ve bize
verdiği iş ahlakına borçluyuz. Onun aklı ve bizim de gayretlerimizle bugünlere gelebildik” diyor.
Üretiminin önemli bir bölümünü ihraç eden Gürmaksan, bu noktaya gelebilmek için uluslararası fuarlara
katılmaya önem veriyor. Uluslararası pazarda tanınmalarında fuar organizasyonlarının önemli olduğunu
belirten Erhan Gürpınar, her yıl 10 civarında uluslararası fuara katıldıklarını belirtiyor. Son dönemlerde
Ortadoğu’da yaşanan karışıklıkların ihracata olumsuz
etki yaptığını belirten Erhan Gürpınar, “Bizim en iyi
pazarımız Ortadoğu. Örneğin Suriye’ye çok mal satıyorduk, şu an satamıyoruz. Mısır’a satıyorduk, iç karışıklıklar ve yeni hükümetin Türkiye ile ilişkilerinde
yaşanan olumsuzluklar yüzünden işler kötüye gidiyor.
Türkiye’nin Ortadoğu ile ilişkileri ne kadar yakın olursa
bu bizim için o kadar iyi olur. Sadece bizim için değil,
hemen her sektör için bu böyle.” diyor.
Zaman içinde, sektörün ihtiyaçlarına göre imalatı yapılan makinelerin çeşitlendiğini belirten Erhan Gür-

pınar, “Birbirini tamamlayıcı makineler üretiyoruz.
Bizim işimizde Ar-Ge’ye çok ihtiyaç var bu yüzden ArGe çalışmalarına ve müşterilerimizden gelen olumluolumsuz eleştirilere çok önem veriyoruz. Bunun yanı
sıra sektör olarak çektiğimiz bazı sıkıntılar var; teknik
personel yetersizliği ve ara eleman sıkıntısı önemli
sorunlarımız arasında. Biz Gürmaksan olarak kendi
personelimizi kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz ve bu
konu ile ilgili meslek liseleri ile bağlantılı çalışmaya
gayret ediyoruz.“ diyor.

Sektörünün lideri
Bugün sektörünün lideri konumunda olan Gürmaksan, 4 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 11
bin metrekarede faaliyet gösteriyor. 30’dan fazla çalışanıyla yoluna devam eden Gürmaksan; tahin, helva,
lokum, şekerleme, çikolata, tofy şeker, gofret, ambalaj
ve gıda işleme makineleri imalatına devam ediyor. Sektörde yüzde 20’lik paya sahip olan ve üretmiş olduğu
makinelerin yüzde 70’ini dış, yüzde 30’unu iç piyasaya

satmakta olan Gürmaksan; Amerika, Kuzey Afrika, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, İsrail, Yemen, Kuveyt,
Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, İran, Irak, Ukrayna,
Rusya, Özbekistan gibi ülkelere ihracat yapıyor.
Üçüncü kuşağın da yavaş yavaş görev almaya başladığı
Gürmaksan, 1959 yılında Yılmaz Gürpınar’la başladığı
yolculuğuna, sağlam adımlarla devam ediyor.

ERHAN Gürpınar
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ÖRNEK MAKİNA
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İŞİNİN

HAKKINI

verdi

54

ÇINARLI KÜÇÜK ATÖLYE - 1967

Henüz dört yaşında olan küçük Hakkı olanın bitenin
farkında olmasa da, Örnekoğlu ailesi İzmir’de çok zor
günler geçirmektedir. Ağırlıklı olarak göçmenlerin yaşadığı bugünkü Yenişehir semtine yerleşen aile, tek
odalı bir evde, Eskişehir’den ve akrabalarından gelen
yardımlarla yaşam mücadelesi verir. İlkokulu bitirdikten sonra ticaret lisesine yazılan Hakkı Örnekoğlu,
zor şartlar altında yaşayan ailesine destek olmak için
bir yandan okula giderken bir yandan da torna atölyelerinde çıraklık yapmaya başlar. Başarılı bir öğrenci
olmasına rağmen, maddi sıkıntılar yüzünden bir süre
sonra okulu bırakmak zorunda kalır. İzmir Özel Türk
Koleji’nin ve Tatiş Holding’in kurucusu Bahattin Tatiş
o yıllarda Hakkı’nın matematik öğretmenidir ve okulu
bırakmasını hiç istemez. Hatta evlerine kadar gelip
aileyi ikna etmeye çalışsa da sonuç alamaz ve Hakkı
Örnekoğlu’nun öğrenim hayatı bu şekilde son bulur.
Askere gidinceye kadar çeşitli atölyelerde çalışan
Hakkı Örnekoğlu, askerlik dönüşünde İzmir’in önemli sanayi kuruluşlarından Taç Sanayi ve İzmir Pamuk
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Balkan Savaşı mübadelesinde
Anadolu’ya göç eden binlerce aileden
biri de Örnekoğlu ailesidir. Romanya
Köstence’den zorluklar ve yokluklar
içinde Anadolu’ya göç eden aile Eskişehir’e
yerleşir. Dört çocuk sahibi Halil ve Sıdıka
çiftinin en küçük çocuğu Hakkı Örnekoğlu
da 1933 yılında Eskişehir’de dünyaya gelir.
Tatlı imalatıyla uğraşan Halil Bey’in
erken yaşta vefat etmesi üzerine aile 1937
yılında İzmir’e göç eder...

‘Montaj yapılacak parçaları biz evde yapalım!’ derdi,
yaz tatillerindeki işleri annemin konu komşuyla beraber yaptığı oluyordu.” diyor.
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Bekçi gelirse çırak ıslık çalar ve kepenkler kapatılır
Hakkı Örnekoğlu’nun çalışma hayatını değiştiren olay
ise 1960 yılında gerçekleşir. Musevi bir makine satıcısının “Hakkı oğlum, sen bir tane makine al, ben sana
kredi de açacağım, vade de yapacağım!” demesi üzerine kendi atölyesini açmaya karar verir. Kahramanlar’da
bir evin altında, 20 metrekarelik küçük bir atölye kiralar ve çalışmaya başlar. Bu küçük atölyede komşularından biri de Dirinler Makine’nin kurucusu, “Kovancı”
lakabıyla tanınan Cemal Dirin’dir. İzmir’de torna ustasının az bulunduğu bir dönemde atölyesini açan Hakkı

HAKKI ÖRNEKOĞLU’NUN OĞLU HALİL TORNADA ÇALIŞIRKEN - 1969

Mensucat fabrikalarında torna tesviye ve bakım görevlisi olarak çalışır. İyi ustaların yanında yetişen Hakkı Örnekoğlu kısa sürede herkes tarafından sevilir ve tanınır.
1957 yılı, Hakkı Örnekoğlu’nun yaşamında ilk önemli değişimin gerçekleştiği yıl olur. Hayatını Remziye
Hanım’la birleştirir ve bu evlilikten beş çocukları olur.
Annesinin Hakkı Örnekoğlu’nun başarısında büyük
katkısı olduğunu belirten Hakan Örnekoğlu, “Annem
babamızın yaptığı tüm yatırımlarda hep arkasındaydı.
Biriktirdiği tüm parayı, kolundaki bileziği bile sorgusuz
sualsiz işe verebilen bir yapısı vardır. Bir şeyler alırken
bize destek olanlardan biri de annemdir. Hep anlatır,
‘Babanın işleri vardı, bir makine alması lazımdı. Ben
sabahleyin bütün bileziklerimi verdim, baban peşinatı yatırdı. Üç ay sonra bana daha fazlasını aldı!’ diye.
Babam gece 10’a kadar çalışırken annem beş çocuğa
bakar, asla kapris yapmazdı. İşten kaçta gelinirse gelinsin yemek hazırlardı. İşe destek olmak için çimento kağıdından kese kağıdı yapıp sattıkları bile olmuş.

Örnekoğlu; traktör parçaları, tuğla fabrikalarına yedek
parçalar, bozulan araç gereçlerin parçaları, ithal makinelerin parçaları ve tekstil makinelerinin tornalık
parçalarını yaparak çalışmaya başlar. İmkanların kıt
olduğu o yıllarda elektrik sıkıntısı nedeniyle geceleri
çalışma yasağı vardır. İşleri yetiştirmek için geceleri de
çalışan Hakkı Örnekoğlu, çırağına köşe başında nöbet
bekletip atölyede çalışır. Bekçi gelirse çırak ıslık çalar
ve kepenkler kapatılır. Bekçi gittikten sonra yeniden
çalışmaya başlanır.

Yan sanayi üretimiyle büyürler
1960’lı yılların başında Atatürk Stadı’nın karşısında İzmir 1. Sanayi Sitesi’nin yapımına başlanır. 1960’ların
sonlarında açılan bu yeni sanayi sitesine ilk yerleşen-

PLANYA TEZGAHININ BAŞINDA - 1971

ÖRNEK MAKİNA ÇALIŞANLARI - 1974

BMC için pres ve kalıp işleri
1970’li yıların başında Arçelik’te yan sanayi üretimi yapılan firmalar arasına girer. 1974’ten sonra özellikle
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lerden biri de Hakkı Örnekoğlu olur. Burada kiraladığı
100 metrekarelik dükkanı için üç tane Bulgar torna alır
ve bu tornalarla çalışmaya devam eder. Bu yıllar aynı
zamanda İzmir’de Metaş Demir Çelik ve BMC gibi yeni
fabrikaların kurulduğu bir dönemdir. Bu yeni fabrikalar
torna ve diğer işleri için yan sanayi aramaktadırlar ve
Hakkı Örnekoğlu’yla anlaşırlar. Bu fabrikalara yan sanayi üretimine başlayınca yeni alınan tornaların yanına
yeni matkap ve testereler de alınır, çalışan sayısı da
beşe çıkar. Bir süre sonra Basmane’deki garaj da yeni
sanayi sitesinin olduğu bölgeye taşınınca çevre il ve ilçelerde parça yaptıracak olanlar da 1. Sanayi Sitesi’ne
gelmeye başlar. Yine bu dönemde Tofaş’la yan sanayi
anlaşması yapılır ve Murat 124’lerin el freni kollarının
yapımına başlanır.
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1. SANAYİ SİTESİ - 1979

BMC’nin istekleri doğrultusunda yavaş yavaş pres ve
kalıp işlerine başlayan Hakkı Örnekoğlu, aynı zamanda mobilyacılara ve iş makinesi imalatçılarına da torna
ve pres parçaları yapmaya başlar. Henüz standart bir
üretimin olmadığı, siparişlere göre üretim yapıldığı bu

KOLLU ReVOLVER MAKİNESİ İLE - 1983

yıllarda, özellikle BMC’nin yan sanayi işleri ağırlık kazanır. Yine bu dönemde bir de yedek parça satış yeri
açılır. Yerli araçların mamul parçalarının satışı yapılan
toptan oto yedek parça işi 1980 yılına kadar sürer ve 24
Ocak kararlarının ardından kapatılır.

İnşaatın çatısını kapatmaya parası yetmez
1970’li yılların ikinci yarısı aynı zamanda ikinci kuşağın
görev almaya başladığı yıllar olur. Lise öğrenimini tamamlayan Halil Örnekoğlu, o yıllarda yaşanan siyasal
çatışmalar nedeniyle yüksek öğrenime devam etmez
ve babasının yanında çalışmaya başlar. 1977 yılında
Çamdibi’nden bir arsa alan Hakkı Örnekoğlu, bu arsaya 1979 yılında 650 metrekarelik bir tesis yapmaya
çalışır, fakat 12 Eylül İhtilali ve ülkede yaşanan krizler nedeni ile inşaatın çatısını kapatmaya parası yetmez. Bunun üzerine arsanın 200 metrekaresini satarak geri kalan 450 metrekarenin çatısını kapatabilir.
Çamdibi’nde yapılan tesis o zamana göre büyük bir yer
olsa da, şehir içinden çıkınca piyasadan uzak kalınır ve
çok zor günler yaşanır.

“Arçelik bize hem ana sanayi kültürünü hem kalite
kültürünü öğretti”
1980-1990 yılları arası daha çok Arçelik, BMC ve Ege
Fren için yan sanayi üretimi ile geçer. Kalıp imalatının
da devam ettiği bu dönemde piyasadan ziyade Pınarbaşı’ndaki Efes Pilsen ve Tuborg gibi fabrikalara iş yapılır. Ana sanayiyle çalışmaya başlamamız işleri yoluna koydu diyen Hakan Örnekoğlu, “1980’lerden sonra
Arçelik’e çalışmak bize çok şey kazandırdı. Arçelik bize
hem ana sanayi kültürünü hem kalite kültürünü öğretti. Banta mal vermeyi, kalite standardımızı yükseltmeyi
öğrendik. Preslerimizin sayısı arttı, 10-12 prese çıkıldı.
Torna talaş kaldırma işinden uzaklaşmaya başladık.
Daha çok kalıp ve pres işlerine yoğunlaştık. O yıllarda
CNC teknolojisi Türkiye’ye çok uzaktı. Talaş kaldırmayla ilgili üretimlerde çok zorlanılmaya başlandı” diyor.
Baba ve oğullar birlikte çalışır
Hakan Örnekoğlu 1991 yılında üniversite öğrenimini
bitirir ve babasının yanında çalışmaya başlar. İki oğlu
da yanında çalışmaya başlayan Hakkı Örnekoğlu, 1992

yılında firmanın adını “Hakkı Örnekoğlu ve Ortakları”
yapar ve ortaklığa çevirir. Firmanın yapısı değiştikten
sonra abisiyle birlikte firmada yüzde 25’er hisse sahibi
olduklarını belirten Hakan Örnekoğlu, “Bu bizim için
büyük motivasyon oldu, işyerine daha da bağlandık.
Babam, ağabeyim ve ben beraber çalışmaya başladık.
Çok keyifli zamanlardı onlar. Güçlerin birleştiği dönemlerdi. Daha fazla iş alıp, daha aktif çalışmaya başladık” diyor. Çocukların işe iyice hakim olmaya başladığı bu dönemde Hakkı Örnekoğlu yavaş yavaş geri plana
çekilmeye başlar.

Kendileri hariç üç çalışanları kalır
Bu dönemde firma büyümeye devam eder; üretim ve
çalışan sayısı artar, 20 kişilik bir ekip oluşur. İşlerin
yolunda gittiği bu dönem 1994 yılında yaşanan ekonomik krizle son bulur. Ana firmaların tamamının üretimi azaltması işleri bir anda durma noktasına getirir.
Dokuz ay kadar neredeyse hiçbir şey üretmeden bütün
çalışanların maaşları ödense de işler düzelmez ve çalışanlar ayrılmaya başlar. Bu süreç sonunda kendileri
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örnek makina TESİSLERİNDE - 1974
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hariç üç çalışanları kalır. Böylesi zor bir sürecin ardından aldıkları bir işle tekrar toparlanmaya başladıklarını belirten Hakan Örnekoğlu, “Biz ana sanayiye çalışan
firma olduğumuz için ana sanayinin bütün krizlerini
yaşadık. Fakat finansal riskimiz olmadığı için tekrar
iş yapabilme yeteneğimizi kaybetmedik. Siparişe göre
çalıştığımız için çok borçlu yakalanmadık. Sıkıntılı dönemlerde kenardaki birikimimizle yaşamımızı sürdürdük. Tekrar işler açıldığı zaman hazırdık. Alacaklarımız olur, borcumuz olmazdı” diyor.

Plastik enjeksiyon işine girerler
1994 ekonomik krizinin ardından yavaş yavaş toparlanmaya başlayan Örnek Makina, 1998 yılında Arçelik için
yaptığı işlerin çoğalmasıyla yeniden büyümeye başlar.
Standart işlerin dışında bir de plastik enjeksiyon işine başlanır. Bu iş için bir ortakla birlikte Akay Plastik
Montaj şirketini kurarlar. Pınarbaşı’nda kurulan 2 bin
metrekarelik tesiste 45 çalışanla üretime başlanır. Bu

işle Halil Örnekoğlu ilgilenirken, Örnek Makine’nin işleriyle Hakan Örnekoğlu ilgilenir. Arçelik’in 2002 yılında fabrikasını Çerkezköy’e taşımasının ardından kendi
hisselerini diğer ortağa devrederek plastik enjeksiyon
işini bırakırlar.

Tel erezyon makinesi ile işler açılır
Plastik enjeksiyon işini devretmelerinin ardından o işten elde ettikleri gelirle çok pahalı bir yatırım yapmaya
karar verirler. İzmir’de pek fazla olmayan bir tel erezyon makinesi alırlar ve kalıp işlerine daha çok önem
verirler. Bu yatırımı çok doğru bir zamanda yaptıklarını belirten Hakan Örnekoğlu, “İzmir’de birçok firmaya
kalıp ve tel erezyon kesimi yapmaya başladık. Bu bizim
hem bilinirliliğimizi hem işimizi artırdı. İzmir’de kalıp
yapan tüm firmalara iş yapmaya başladık. Dört sene
içerisinde dört makineye çıktık.” diyor. Örnek Makina,
tel erezyon ve kalıp işleri sayesinde 2001 krizini yara
almadan atlatmayı başarır. Sadece üç tezgah çalışan-

hakkı örnekoğlu çalışanlarıyla - 1985

çamdibi TESİSİ - 1986

“Lakabı Hakkı Usta’ydı”
2006 yılına gelindiğinde Örnek Makina’nın kurucusu
Hakkı Örnekoğlu hayata gözlerini yumar. Babasının
2005 yılına kadar işe gidip gelmeye devam ettiğini belirten Hakan Örnekoğlu, “Çok iyi bir torna ustasıydı;
2004 yılında hasta ve yorgun haliyle bile tornada presin
ana milini tamir edebiliyordu. Personeliyle tatlı sert bir
ilişki kurardı. Kendisi de işin içinde olduğu için hataya
toleransı çok azdı. Bugün 1. Sanayi Sitesi’nde alışveriş
yapamayacağımız hiçbir firma yoktur. Herkesten istediğimiz kadar limitsiz alışveriş yapabilme sermayesini bıraktı bize. Hakkı Usta’nın oğlu olmanın avantajını

hep yaşadık, yaşıyoruz. Çabuk öğrenirdi, çözüm odaklıydı ve çok çalışkandı. O paydos etmeden kimse paydos etmezdi. Çok çırak yetiştirmiştir, yetiştirdiği bütün
çıraklar çok iyi yerlerde çalıştı ya da kendi işyerlerini
açtılar. Lakabı Hakkı Usta’ydı. Ben ona çok önem verirdim. İnsana Hakkı Bey, Hakkı Ağabey diyebilirsiniz ama
herkesin ona Hakkı Usta demesi onun adına önemliydi.
Büyükler de küçükler de, firma sahipleri de satın almadaki çalışanlar da, mühendisler de Hakkı Usta derlerdi.
Bize en önemli öğüdü; ‘Bir: İşyerimizde çalışanın parası ödenecek; iki: Devletin parası ödenecek; üç: Firmaya
borçlar ödenecek, kalanı sizindir. Küçük esnafı asla
iki kere para istemeye getirtmeyeceksiniz. Gerekli gereksiz yere çalışana sertlik yapmayacaksınız. Çalışma
şartlarını çalışana uygun hale getireceksiniz!’ derdi.
Eski yıllarda yemeğini herkes kendi evinden getirirdi.
İşyerinde yemek veren ilk firmalardanız. Temkinliydi, çok risk almadan çalıştık. Bilgimiz ve sermayemiz
arasında hareket ettik. Bilmediğimiz işe çok girmedik.
Paramızın yetmediği işe de burnumuzu sokmadık. O da
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ların giderlerini karşılamaya yeter. Bu dönemde de
gece gündüz çalışırlar. 2003 yılında Organize Sanayi
Bölgesi’nin denize kıyısı olan bölümlerinde yeni parseller açılır ve bu parseller için ihale düzenlenir. Bu
parsellerden bir arsa alarak yeni fabrika inşaatına başlanır. 2005 yılında inşaat biter ve yeni fabrikaya taşınırlar.
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öyleydi. Bu aslında bizim büyümemizi yavaşlattı ama
en azından iş yapabilme yeteneğimizi hiç kaybetmedik.
Aile yaşantımızı hiç bozmadık. Kendinden emin olduğu
için birçok yerde dik dururdu. Bu kimi zaman kalite,
kimi zaman da ücret konusunda böyleydi, tavizkar hareketler yapmazdı. İşyerinde dolaşmaya başladığında
çocuklar ‘Makinelerin sesi değişti!’ derlerdi. Çok zayıf,
ufak tefek bir adamdı ama yanında kimse sigara içmez,
sakız bile çiğnemezdi. Bizim yanımızdan emekli olan
ustabaşı yanımızdayken kan ter içinde kalırdı. 40 yıldır yaptığı işi yaparken bile çekinirdi. Onlarla beraber
bütün gün çalışır, maç biletleri alır, hep beraber maça
giderdi. Ağabey kardeş ilişkisi vardı ama mesafeyi korurdu. Gezmeyi, görmeyi çok severdi. Cumhuriyetin 50.
yılında Türkiye turu yaptırdı bize. 50. yılı Anıtkabir ve
Ankara’da geçirdik. Duyarlı bir insandı, biri ondan bir

yardım istediği zaman elinden geleni yapardı. Kendisi
ilkokul mezunu olmasına rağmen 35 sene evvel mühendis çalıştırırdı yanında. Ve o mühendis bizden ayrıldıktan sonra PETKİM’e başmühendis olarak gitti.
Almanya’da okumuş mühendis çalıştırırdı, o mühendisin şimdi kendi fabrikası var” diyor.

Lazer tezgahı ivme kazandırır
Yeni fabrikaya geçilir, fakat Çamdibi’ndeki yer kapatılmaz. Kalıphane ve tel erezyon işleri orada devam
ederken, presler ve saç işleri Çiğli’deki yeni fabrikaya
taşınır. Bu dönemde Hakan Örnekoğlu Çamdibi’nde,
Halil Örnekoğlu ise yeni fabrikada çalışmaya devam
eder. Bu süreçte eski firmalarının çoğuyla çalışmaya
devam ederler. İş ilişkilerinin her zaman uzun soluklu
olmasına önem verdiklerini belirten Hakan Örnekoğlu,

“İş ilişkilerimiz genel olarak uzun sürelidir; eklenenler oluyor fakat pek kopma olmaz. Ancak çalıştığımız
fabrikalar kapanırsa yapabileceğimiz bir şey olmuyor”
diyor. 2007 yılında kalıp ve pres işlerinin yanına, gelişen lazer teknolojisi de eklenir ve CNC lazer kesim
tezgahı alınır. Bu dönemde personel sayısı 30’a kadar
yükselir. Lazer tezgahı Örnek Makina’ya yeni bir ivme
kazandırır. Tel erezyon sayesinde oldukça gelişen kalıp
yeteneği ile Klimasan firmasıyla da çalışmaya başlarlar. Yine bu dönemde yapılan abkant yatırımı ile firmanın sac işleme alanındaki yeterliliği artırılır. Bu sırada
diğer yan sanayi işleri de devam eder.
Örnek Makine, 2007’den 2010 yılına kadar iki işletmede
çalışmalarına devam eder. 2010 yılına gelindiğinde var
olan işletmeler artık yetersiz kalmaya başlar ve Çiğli
Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekare içinde 2
bin 750 metrekarelik kapalı alana sahip bugünkü tesislere taşınılır. Çalışan sayısı 40’a kadar yükselir. Diğer iki yer kiraya verilir ve kalıphane boşaltılarak tek

A.O.S.B. - 2011

çatı haline gelinir. Örnek Makina bugün teknolojiyi
kullanan tecrübeli personel yapısı ile tam zamanında
üretim, en ekonomik fiyat ve yüksek kalite standardı
ile yıllık 1500 tona ulaşan sac işleme kapasitesi olan
İzmir’in en eski ve köklü yan sanayi firmalarından biri
olarak çalışmalarına devam ediyor.
HAKAN ve halil örnekoğlu
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Yaşar Başar, Seyfettin Caymaz (merhum)
Altta solda Hasan Hacımustafaoğlu ve
Cemal Başar - 1967

Çırak olarak girdiği atölyede bir patronu bir de ustası
olan Yaşar, dükkanın ve makinelerin temizliğinden sorumludur. Bir gün patron ve ustasının öğle yemeğine
gittiği sırada atölyeye bir müşteri gelir ve elinde getirdiği bir parçaya diş açtırmak istediğini söyler. Ustası
gelene kadar müşterinin gidebileceğini düşünen Yaşar
hiç düşünmeden tezgahın başına geçer. Parçayı istenildiği gibi işler ve müşteriye verir. “Borcum ne kadar?” diyen müşteriye, “Bunu ben bilemem yemekten
sonra patron gelecek ona verirsiniz!” der. Müşteri de
“Tamam sen şimdilik şu parayı al, eksik olursa üzerini
sonra tamamlarım!” der ve belli bir miktar para bırakarak gider. Yemekten dönen patron Yaşar’ın elindeki
parayı görünce “Bu ne?” diye sorar. Yaşar da müşteri
geldiğini ve işini yaptığı için bu parayı bıraktığını söyler.
Bunun üzerine patronu, “Sen daha iki haftalık çıraksın,
sen burada çalışamazsın!” der. Yaşar büyük bir şaşkınlıkla “Ben bir yanlış mı yaptım, size hakaret mi ettim
ki beni işten çıkartıyorsunuz?” diye sorar. Patronu da
“Yok!” der, “Ben seni daha iyi bir ustanın yanına vere-
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Yaşar Başar, Trabzon’un Of ilçesinin köklü
ailelerinden birinin çocuğu olarak 1940
yılında dünyaya gelir. Babası berberlik
yapan Yaşar Başar ilköğrenimini Of’ta
tamamlar. Ailesi, henüz 14 yaşındaYken
Yaşar’ı amcasının kızıyla evlendirir. Yaşar,
çocuk yaşta da olsa artık evli biridir
ve evine karşı sorumlulukları vardır,
çalışıp para kazanması gerekmektedir.
Babası berber, kayınpederi olan amcası
ise lokantacı olan Yaşar, bu iki mesleği
de yapmak istemez. Tam bu dönemde
tanıdıkları bir sanat okulu hocası Yaşar’ı
torna atölyesine çırak olarak verir. Bu
torna atölyesi Yaşar Başar’ın geri kalan
hayatının da şekillendiği yer olur...

150

Yaşar Başar - 1965

yim. Çünkü istikbalin parlak, bu mesleği çok iyi yapacaksın!” der ve Yaşar’ı başka bir ustanın yanına verir.
Diğer ustaya emanet ederken de pazarlık yapar ve “Bu
çocuğa şu kadar para vereceksin!” der. Askere gidene
kadar bu yeni atölyesinde çalışmaya devam eder Yaşar
Başar ve burada gerçek bir usta olup çıkar.

İlk atölye: Şenortaklar
Of’ta iş imkanlarının sınırlı olması nedeniyle Samsun
Bafra’ya giden Yaşar Başar, arkadaşı Seyfettin Caymaz
ile birlikte bir atölye kurar. Sadece bir tezgah alarak
açtıkları 40 metrekarelik atölyelerinin adını da “Şenortaklar” koyarlar. Bu küçük atölyede daha çok tarım aletleri ve römork tamiri yaparlar. 1961 yılında İlk
atölyesine sahip olan Yaşar Başar’ın ilk çocuğu da yine
aynı yıl dünyaya gelir. Dört yıl kadar bu atölyede çalışan
ortaklar, Seyfettin Caymaz’ın ailesinin İstanbul’a gitmek istemesi ve Bafra’da iş olanaklarının sınırlı olması
nedeniyle İstanbul’a gitme kararı alır. 1965 senesinde
İstanbul’a gelen iki ortak Topkapı’da Kazım Dinçoğlu
Sanayi Sitesi’nde yine 40 metrekarelik bir atölye kiralar. Burada makine imalatına başlayan ikili, çevrenin

de etkisiyle kauçuk sanayisine de iş yapmaya başlar.
Yaşar Başar, gördüğü şeyleri hemen hafızasına yazabilen ve pratik çözümler üretebilen biridir. Bir gün Yaşar
Başar ve ortağının atölyesinin üst katına bir dokuma
atölyesi kurulur. Atölye işçilerinin döner makinelerden
aldıkları örgü bobinlerini sırtlarında taşıyarak başka bir atölyeye götürdükleri gözünden kaçmaz Yaşar
Başar’ın. O atölyede çalışanların bobinleri önce yarıp
sonra tekrar sararak dokumacılara geri vermeleri dikkatini çeker. Bir gün dokuma atölyesine gider ve atölye
sahibine bobinleri neden diğer atölyede açtırdıklarını
sorar. Atölye sahibi, bobinleri yarma atölyesine götürmek zorunda olduklarını söyler. Bunun üzerine bu işi
daha basit şekilde çözebileceğini söyler Yaşar Başar.
Dokuma atölyesinin sahibi ile birlikte yarma atölyesine
giden Yaşar Başar, yarma makinesini bir süre inceler
ve aynı makinenin daha iyisini yaparak dokuma atölyesine verir.
Bu arada işleri büyüten ortaklar, Derby ve Rekor gibi
dönemin büyük lastik fabrikalarına kauçuk kalıplar
yapmaya başlamışlardır. Yaşar Başar bir gün kalıp götürdüğü Rekor Lastik fabrikasında o dönem çok popü-

Makineyi duvarın içine gömerler
1970 yılında Bursa’dan Sarı Pala firması, “Menderesin
Develeri” adıyla ürettikleri sırt kauçukları için bir makine yapmasını ister Yaşar Başar’dan. Yaşar Başar’ın
yaptığı makineyi o kadar beğenirler ki, kimse görmesin
ve kopya etmesin diye makineyi duvarın içine gömerler. Yaşar Başar, Sümerbank ve Ülker’e de böyle orijinal makineler yapar. Cemal Başar, “Babam hep böyle
orijinal makineler üretti. Daha önce gördüklerinin bildiklerinin mutlaka etkisi vardı, fakat asla ne kendisi
kopya yaptı ne de bize tavsiye etti” diyor.
1970’li yıllarda Cemal Başar da yardım için atölyeye
gidip gelmeye başlayara, çocuk yaşlardan itibaren işlerin içinde büyür. Hafta sonlarında ve yaz tatillerinde
sürekli babasının yanındadır. O yıllarda şimdiki üniversite sınavları gibi ilkokulu bitirme sınavı vardır. Öğretmenleri sınavdan çıkan öğrencilerine ileride ne olmak

istediklerini sorar. Herkes öğretmen, polis hemşire
olacağım derken Cemal Başar, “Ben makine mühendisi olacağım!” der. Tabi diğer çocuklar bu cevaba kahkahalarla güler. O dönemde ve özellikle o yaşta kimse
makine mühendisliğinin farkında değildir. Atölyeye gelen makine mühendislerini gördüğünü ve onlara özendiğini belirten Cemal Başar, “O zamanki mühendisler
şimdikiler gibi bilgisayarda değil büyük ozalitlere elle
çiziyorlardı projeleri.” diyor.

Yeni ortaklar, yeni şirket...
1973 yılına gelindiğinde Yaşar Başar daha büyük makineler yapmaya başlar. Aynı dönemde üçüncü bir ortak
daha alırlar. Böylece hem iş yerini hem de işleri daha
da büyütmek isterler. Fakat bir süre sonra ilk ortağı
Seyfettin Caymaz ayrılarak kauçuk işine devam etmek
istediğini söyler ve yollarını ayırırlar. Yaşar Başar yeni
ortağıyla yoluna devam eder ve bir yıl sonra bir ortak
daha alarak yeni bir şirket kurar. Üç ortağın isimlerinin
baş harflerinden (Yaşar, Adem, Yusuf) esinlenerek şirketin adını Yaymak Ağır Makine Sanayi koyarlar.
Üç ortak kauçuk makineleri yapımına devam ederken,
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ler olan “tokya terlik” imalatını izler. İşçilerin terlikleri
tek tek deldiklerini ve sonra da elleriyle kestiklerini
görünce bu işi daha pratik şekilde yapacak bir makine
yapmak ister. Atölyesine dönünce hemen işe koyulur
ve makineyi kısa sürede bitirir. Daha sonra fabrikadan
yetkilileri arayarak, 10-20 işçinin bir günde yaptığı işi
bir saatte yapabilecek bir makine yaptığını söyler. Fabrika sahibi Yaşar Başar’ın bu sözünü pek ciddiye almaz.
Bunun üzerine aynı işi yapan Derby Lastik fabrikasını
da arar fakat sekreter firma sahibiyle görüşmesine izin
vermez.
Bir gün iş yaptığı firmalardan bir arkadaşına yaptığı
makineyi ve yaşadıklarını anlatır. Bunun üzerine arkadaşı Derby Lastik’in sahibiyle görüşmesini sağlar. Yaşar Başar telefonda görüştüğü Derby Lastiğin sahibine
yaptığı makineyi ve ne kadar iş yapabildiğini söyler.
İsterseniz arabanızın arkasına biraz malzeme koyun
getirin, burada test edelim işinize yararsa alırsınız der.
Derby Lastiğin sahibi hiç beklemez, yanında mühendisler ve malzemeyle gelir. Malzemeleri yükleyerek
makineyi bir saat kadar çalıştırırlar. Patron makineden
çok memnun olur ve fiyatını sorar. Kendisi de tam olarak ne kadar edeceğini bilmeyen Yaşar Başar yaptığı
harcamanın dört katı gibi bir fiyat söyler. Patron kabul eder ve dört makine daha sipariş eder. Fakat Yaşar
Başar’a bu fiyattan zarar edeceğini söyleyerek, yeni siparişlerini ilk makinenin iki katı fiyata alacağını söyler
ve parasını da peşin verir.

1967 YILINDAN
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hemen yakınlarında olan Ülker Bisküvi fabrikasından
da iş almaya başlarlar. Ülker Bisküvi fabrikası o yıllarda makinelerinin neredeyse tamamını yurt dışından temin etmektedir. Ülker için önce yedek parça yapmaya
başlarlar. Çok hassas ve pahalı bir paketleme çenesini
orijinalinden üç kat daha dayanıklı ve ucuza yaparlar.
Yapılan işten oldukça memnun olan Sabri Ülker, bir
süre sonra “Madem parça yapıyorsun makine de yap!”
der Yaşar Başar’a. Bunun üzerine babasının hamur
yoğurma makinelerini de yapmaya başladığını belirten
Cemal Başar, “Babam hiç seri makine yapmadı, sürekli farklı makineler yaptı. Uzun süre 40 metrekarelik
atölyede kalmalarının nedeni de bu, siparişe göre makineler yaptılar.” diyor.
Cemal Başar bu yıllarda öğrenimine devam etmektedir. Orta okuldan sonra Sultan Ahmet Endüstri Meslek
Lisesi’ne başlar. Liseyi bitirdikten sonra Balıkesir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’ni kazanır fakat
kayıt için gittiklerinde siyasi olayların yoğun olduğunu
görürler ve kayıttan sonra bir daha gitmez. Yaşar Başar, “Boşver sen okula gitme yabancı dillere devam et,
Almanya’da oku.” der. Bunun üzerine yabancı dillere

devam eder, fakat bir sene sonra bu kez de 12 Eylül
darbesi olur. 15 Eylül’de Almanya’ya gidip kayıt yaptıracak olan Cemal Başar, darbe nedeniyle bir hafta yurt
dışına çıkma yasağı gelince kayıt zamanını kaçırır. Yaşar Bey, “12 Eylül oldu, artık Türkiye düzeldi, sen de
Türkiye’de okursun!” der ve tekrar sınava giren Cemal
Başar İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazanır. Diğer kardeşi ise ilkokuldan
sonra tahsilini yarıda bırakır ve babasının yanında çalışmaya başlar.

Yerli makinelerle kurulan ilk çay fabrikası
Cemal Başar okulu bitirmeden bir yıl önce Türkiye’de
çay fabrikası furyası başlar. Türkiye’de yerli makinelerle kurulan ilk çay fabrikasını da Yaşar Başar ve ekibi
projelendirir. Bunun üzerine o dönemde bitirme tezini
hazırlayacak olan Cemal Başar da çay soldurma makinesi üzerine bir proje hazırlar. O dönemde Türkiye’de
çay soldurma makinesi yoktur. Cemal Başar haftanın
belli günlerinde okuldan izin olarak MKE Kurumu’na
(Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu) gider ve oradan aldığı destekle projesini gerçekleştirir. O dönem

1972 YILINDAN

“Dünya cennetse ben cenneti istemiyorum”
1991 yılı Yaşar Başar’ın çalışma hayatında bir dönüm
noktası olur. O yıl bir çocuğunu kaybeden Yaşar Başar
işten soğumaya başlar. Artık çalışma azmi ve zevki kalmamıştır, “Dünya cennetse ben cenneti istemiyorum!”
der ve 1992 yılında ortakları ile birlikte şirketi kapatmaya karar verirler. Rize’ye gidelim orada çay fabri-

Cemal BAŞAR, Yaşar Başar ve Kemal Başar,
İstanbul Tüyap fuarı - 2005

kasında çalışalım diye düşünürler. Babası ve ortağı işi
bırakmayı istediklerini söyleyince Cemal Başar, “Ben
makine mühendisiyim, bu işten başka iş yapmam!”
der. Sonunda ortağı ve Yaşar Başar işi bırakır. Üzgün
ve moralsiz Yaşar Başar memleketine döner.
İşi bırakmak istemeyen Cemal Başar yalnız olarak bir
yıl çalışır. 1993 yılında ortağı ve Yaşar Başar, işi bırakacaklarını, makineleri satacaklarını söylerler Cemal
Başar’a ve ne yapmak istediğini sorarlar. Bunun üzerine makinelerin bir kısmını ayıran Cemal Başar, kardeşleri ile birlikte 1993 yılında “Başar Ağır Makina”
adında üç ortaklı yeni bir firma kurar. Fakat bir süre
sonra kardeşleri Cemal Başar’a bu işi yapmak istemediklerini, ticaret yapmak istediklerini söylerler. İki kardeş hırdavat işine devam ederken Cemal Başar, Başar
Makina’da çalışmaya devam eder. O dönemde çay makineleri işi bitmiştir. Farklı projelere makine üreterek
çalışmaya devam eder bir süre.

Plastik sektörüne giriş
Bir gün Cemal Başar’ın mühendis bir arkadaşı atölyeye
gelir. Bir projesi vardır ve bazı makineleri yapmasını
ister Cemal Başar’dan. Projeye kısaca göz gezdiren
Cemal Başar, makineleri yapmanın zor olmadığını, fakat biraz daha geliştirilmeleri gerektiğini söyler. Bunun üzerine birlikte şirkete giderler ve Cemal Başar
projeleri inceler. Makineleri kaça yapacağı sorulduğunda da son derece ucuz bir fiyat verir. Fakat rakamı
az bulan firma Cemal Başar’ın teklifinin üç katı para
vererek anlaşmayı yapar. Cemal Başar makineleri
kısa süre içinde hazırlar. Cemal Başar makineyi teslim
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Çaykur’un makineleri Kırıkkale’de MKE Kurumu’nda
yapılmaktadır. Çay makineleri işi başlayınca 40 metrekare olan atölyenin yanında 80 metrekare bir atölye
daha kiralanır. Orada da makine ve kurutma fırını üretimine devam ederler. O yıllarda MKE Kurumu’nda da
kurutma fırını yapılmaktadır, fakat bu fırınlar çok eski
teknolojilerle üretilmektedir. Yaşar Başar ve ortakları,
MKE Kurumu’nun yaptığı fırınlardan çok daha modern
fırınlar yapmayı başarır.
Cemal Başar, bu dönemde edindiği tecrübelerle çay
soldurma makinesini hazırlar ve imalata başlanır. Yaşar Başar ve ortakları bu makineyi yapınca rakip firmalar Karçay ve Akfa, kendilerine de fabrika kurmalarını
ister. Fakat o günkü şartlarda, o iki küçük atölyede bu
makinelerin yapılması mümkün değildir. Bunun üzerine artık yeni bir yer tutmaları gerektiğine karar verirler. Bu arada siparişler de gelmeye devam eder. Artan
taleplerin mevcut atölyelerde ve üretim biçimiyle karşılanamayacağını anlayan Cemal Başar, üretimin bant
üzerinde yapılması gerektiğini söyler. O zamana kadar
sadece sipariş ile makine yapıldığı için bant üzeri üretim hiç denenmemiştir. Bant sistemine geçme kararını
aldıkları 1986 yılında Yenibosna Doğu Sanayi Sitesi’nde
400 metrekarelik bir yer tutarlar. Bu sırada çalışan sayısı da artmaktadır, 12 kişilik kadro yeni atölyeye geçildiğinde 35 kişiye kadar yükselir. 1989 yılında Cemal
Başar askerliğini yapar ve atölyeye geri döner. Çay fabrikası makinesi işleriyle doğrudan ilgilenmeye başlar.
Bant sistemine geçen firma, daha önce altı ayda yaptığı
makinelerden 15 günde beş tane yapmaya başlar. Bu
hızlı gelişim nedeniyle atölye bir kez daha yer değiştirir ve 1990 yılında Beylikdüzü Birlik Sanayi Sitesi’ndeki
yere taşınırlar. Bu dönemde 25 tane büyük firmanın
siparişlerini, dışarıya da iş vererek yapmayı başarırlar. Bu sayede 1992 yılına kadar 46 tane çay fabrikası
kurarlar. 1992 yılına gelindiğinde Türkiye’de irili ufaklı
300 tane çay fabrikası kurulmuştur ve çay piyasası bu
noktada durmaya başlar.
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edeceği zaman, yaptığı makineye lisans veren Avrupalı firmanın tasarımcısı Türkiye’ye gelir. Cemal Başar
bundan sonrasını şöyle anlatıyor: “Tasarımcı makineye bakmaya geleceği zaman, Avrupa’daki makinelere
göre bizim makine daha yavaş çalışır diye utanıyordum
ister istemez. Neyse, makineyi açtık ve malzeme koyup çalıştırmaya başladık. Daha kısa bir süre olmuştu
ki Avrupalı tasarımcı ‘sakın bu makineyi satma!’ dedi.
Ben de ‘neden satmayayım, bizden sipariş edildi ve biz
de yaptık!’ dedim. Adam ‘makineyi onlara satma bana
sat!’ diyor! Meğer onların yapmış olduğu makine dakikada beş metre üretirken, bizim makine 25 metre çalışıyormuş!” Bu makine Başar Makine için bir dönüm
noktası olur ve böylece plastik sektörüne girerler. Bu
makineden sonra, o zamana kadar sadece çay makinelerinde yapmış oldukları bant sistemine geçerler. O
dönem tamamen plastik boru sektörüne imalat yaptıklarını belirten Cemal Başar, “O sistemle çok iş yaptık.

Sağ olsun o dönem Kar Holding’te çalışan müdürler ve
yöneticiler bizden sürekli yeni makineler istediler ve
bizi de teşvik ettiler. Bu sayede iş hacmimiz oldukça
arttı. Kadromuzu genişlettik ve yeni mühendisler aldık” diyor.
Başar Makina’nın ilk fuar deneyimi ve yurt dışına açılmasında Dizayn Teknik’in sahibi İbrahim
Mirmahmutoğulları’nın payı büyüktür. İbrahim Mirmahmutoğulları ekibiyle birlikte Almanya’da K Fuarı’na
giderken Cemal Başar da onlara katılır. Fuarda değişik
ürünler gören Cemal Başar, plastikte farklı neler yapabiliriz diye düşünmeye başlar. Çalışmalarının sonunda, Türkiye hakları kendisine ait olan “Ayarlı Kalibre”
adlı bir ürün yapar. Bu ürünün lisansıyla beraber hem
Türkiye’de hem yurt dışında fuarlara katılmaya başlar.
Fuarlarla birlikte yurt dışı pazarlarla tanışan Başar Makina, günümüzde 68 ülkeye boru makineleri ve ekipmanları ihracatı yapmaya devam ediyor.

Başar Makine ilk ihracatını Amerika’ya yapar.
Amerika’ya gönderdikleri ürün çok başarılı bulunur
ve bir teşekkür yazısı alırlar. Dünyanın önde gelen
bir markasından gelen bu teşekkür mektubu daha da
kamçılar Başar Makina’yı. Başar Makina bugün, başta
Güney Amerika ve Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli
bölgelerine makine ihraç ediyor. Yurt dışından oldukça
fazla talep gören firma, kapasitesinin yüzde 60’tan fazlasını ihracat için kullanıyor.

“Tezgaha geçmek isteyene sakın ‘dur!’ deme, çünkü ben
13 günlük çırakken tezgaha geçtim”
Başar Makina’nın bugün geldiği noktada babasının büyük payı olduğunu belirten Cemal Başar, “Babam hala
fabrikaya gidip gelir ve bize destek olur. Yetiştirdiği pek
çok usta, bugün farklı yerlerde çalışıyor. Babam bana,
‘Tezgaha geçmek isteyene sakın ‘dur!’ deme, çünkü
ben 13 günlük çırakken tezgaha geçtim.’ der. Bizde
yetişen çıraklara ben hiçbir zaman ‘şu parçayı kırdın,
aman makineden uzak dur!’ demem. İsteyen olursa o

tezgahın başına geçer. Ben onlara hep sadece şunu
söylüyorum; önce kendinize dikkat edin, makineye bir
şey olursa yerine yenisi gelir, fakat giden bir can geri
gelmez.” İş hayatında marka olmanın önemine dikkat çeken Cemal Başar, “Bir kurum, her zararı telafi
edebilir, fakat adına gelen zararı telafi edemez. Bazen
maddi anlamda veya zaman olarak kayıplar olsa da
bunlar telafi edilebilir, fakat markanın aldığı zarar asla
telafi edilemez. ‘Ben Yaşar Usta’nın oğluyum!’ derken
övünç duyuyorum. Oğlumun da ‘Ben Cemal Başar’ın
oğluyum!’ derken aynı övüncü duymasını isterim. Nereye gitsem ve ‘Ben Yaşar Usta’nın oğluyum!’ desem,
bütün kapılar açılıyor. Sağ olsun tanıyanlarımız asla isteklerimizi geri çevirmez. ‘Sen Yaşar Usta’nın oğlusun,
verdiğin sözü zamanında mutlaka yerine getirirsin!’
derler.” diye anlatıyor.
Bugün bir dünya markası olan Başar Ağır Makina,
büyük yabancı şirketlerden ortaklık teklifi alan, ürünlerinin isim hakları satın alınmak istenen bir firma
konumunda.
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GEDİK

“ ÇALIŞMAK
İBADETTİR”

DİYEREK GEÇEN
BİR

ÖMÜR
51

Kaynak Eğitimi sonrası - 1969

Babası bakkallık yapan Halil Kaya Gedik, küçük yaşlardan itibaren ticaretin içinde bulur kendini. Henüz okula
başlamadan babasının bakkal dükkanına gidip gelmeye
başlayan küçük Halil, kısa süre içinde kasada durmaya
başlar. 1940 yılında Uşak Müjde Mektebi’nde ilkokula
başladıktan sonra da bakkalda çalışmaya devam eder
Böhler Fabrikasında pratik Kaynak Eğitimi - 1971
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Milli mücadele yıllarında Anadolu halkı
büyük yokluklara ve acılara tanık olur.
Bu sıkıntılı dönemin tanıklarından biri de
Uşak’ın Buğdaylı köyünde yaşayan Gedik
ailesidir. Savaş yıllarında evi yakılan
Gedik ailesi, yine o yıllarda Yunanlılardan
kalma kısmen yıkıK bir eve sığınır. Ailenin
ilk çocuğu Halil Kaya Gedik 1933 yılında bu
evde dünyaya gelir...

KAYNAK EĞİTİMİ - 1971
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Elektrot üretim hattı - 1968

Halil, fakat artık bir görevi daha vardır: Askerden gönderilen mektupları okumak. O yıllarda sayısı az olduğu
için okur yazar olanlar toplumda saygı görmektedir.
Asker mektupları okuyarak birçok aileye yardımcı olan
küçük Halil böylece “Halil Paşa” olur.

Erkek Sanat Enstitüsü ile mesleğe atılır
Halil Kaya Gedik’in ilkokulu bitirdiği yıllarda, Uşak’ta
yeni açılan Erkek Sanat Enstitüsü büyük ilgi görmektedir. Tulumlarını giymiş öğrenciler, “Mazimiz parlak,
bilmeyiz yılmak. Aslan sanatkarın heybetine bak!”
diye marşlar söyleyerek Uşak sokaklarında gezmektedir. Bu öğrencilere heves eden Halil Kaya Gedik de
sanat okuluna gitmeye karar verir. 1945 yılında Uşak
Erkek Sanat Enstitüsü Torna Tesviye Bölümü’ne yazılan Halil Kaya Gedik, tüm öğrencilik yaşamında olduğu gibi burada da sürekli iftiharla geçer sınıflarını.
Uşak Erkek Sanat Enstitisü’nden mezun olan Halil
Kaya Gedik, 1951 yılında Yıldız Teknik Okulu Makine

Teknikerliği Bölümü’ne başlar ve 1953 yılında mezun
olur. Makine teknikerliğini bitirdikten sonra eğitimine
Almanya’da devam eden Halil Kaya Gedik, 1956 yılında Konstanz Devlet Üniversitesi Makine Mühendisliği
ve Frankfurt`ta Alman Kaynak Cemiyetinin Kaynak
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olur. İkinci Dünya
Savaşı’ndan yeni çıkan Almanya’da iş olanakları sınırlıdır. Fakat başarılı olduğu için Halil’i çok seven öğretmenleri, okulunu bitirene kadar MAN fabrikasında staj
yapmasını sağlarlar. MAN fabrikasında tanıştığı bazı
Rus ve Doğu Alman mühendisler Halil Kaya Gedik’e
kaynak mühendisi olmasını telkin eder. Mühendislerin
telkinleri ve dünyada yeni yeni gelişen bir alan olması

nedeniyle kaynak mühendisi olmaya karar verir Halil
Kaya Gedik. Geceleri kaynak kurslarına giderek belge
alır ve makine mühendisliğinin yanında kaynak mühendisi de olmayı başarır.

Türkiye’nin ilk diplomalı kaynakçılarından
Eğitiminin ardından Türkiye’ye dönen Halil Kaya
Gedik, 1957 yılında Eskişehir Devlet Demiryolları Fabrikaları Kaynak Grubu’nda çalışmaya başlar.
Türkiye’nin ilk diplomalı kaynakçılarından olan Halil
Kaya Gedik iyi bir ücretle işe başlar. Aynı yıl vatani görevi için Ankara Dışkapı’daki yedek subay okuluna gider. Eğitim döneminin ardından Çorlu’ya tayin edilir.
Kaynak atölyesi - 1970

Eskişehir CER atölyesi - 1961

Fabrika müdürlüğü teklifi
1963 yılına gelindiğinde Halil Kaya Gedik hayatının geri
kalanını etkileyecek önemli bir teklif alır. Perşembe
Pazarı tüccarları ve Avrupalı bir şirket ortaklığıyla
kurulan fabrikada müdür olması teklif edilir. İşi gereği tanıştığı pek çok Perşembe Pazarı tüccarı, çalışkanlığını ve titizliğini bildikleri Halil Kaya Gedik’in bu
görevi üstlenmesini ister. Yabancı Sermayeyi Teşvik
Kanunu çerçevesinde Kartal’da kurulan bu fabrika ile
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Çorlu’da İnşaat Emlak Taburu’na binbaşı tayin edilir
ve askerliğini demir yolarında sivil olarak tamamlar.
Askerliğin ardından çalışmaya devam eden Halil Kaya
Gedik, 1958 yılında Uşak’ın ileri gelen ailelerinden Hacim ailesinin kızı Vala Hanım ile evlenir. Vala ve Halil
Kaya Gedik çiftinin Hakkı ve Hülya isminde iki çocukları olur. Demir yollarında çalışmaya devam eden Halil
Kaya Gedik aynı zamanda Türkiye’nin ilk yerli montaj
arabası olan Devrim Projesi’nde görev alır.
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Halil Kaya Gedik’in sanayicilik serüveni başlamış olur.
Kaynak elektrot üretimi ile faaliyetlerine başlayan fabrika, zaman içinde gelişen teknolojik şartlar gereği
kaynak teli imalatına da başlar. Kaynak elektrotu, belli
çapı ve uzunluğu olan bir ürün olmasına karşın, kaynak
teli makaralara sarılı ve kullanım sürekliliği daha uzun
olan bir üründür. Kaynak teli imalatı, 1970’li yıllarda
hız kazanan köprü ve gemi yapımı işlerine sunduğu
avantajla Türk sanayisinin gelişimine de katkıda bulunur. Halil Kaya Gedik bir yandan fabrikanın gelişimi
için çalışırken bir yandan da kaynak eğitimleri vermeye
başlar. Sanayideki tüm kaynakçıları fabrikasına davet
eder ve onlara 7-15 günlük eğitimler verir. Gidiş geliş masraflarına kadar tüm harcamaları üstlenen Halil
Kaya Gedik, Milli Eğitim Bakanlığı’yla işbirliği içinde
verdiği bu kurslar sayesinde yüzlerce diplomalı kaynakçı yetişmesini sağlar. Böylece Türk sanayisinin gelişimine destek olurken aynı zamanda kendi ürünlerini
de tanıtma fırsat yakalar.

Kaynak ürünleri test aşaması, Oksijen Kaynağı bölümü -1959

Termo Vana ile döküm sektörüne girilir
Bu süreçte Halil Kaya Gedik’in başarılı yönetimini gören Perşembe Pazarı sanayicileri, kendilerinin
kurduğu Termo Vana fabrikasını da almasını teklif
eder. Bu teklife olumlu bakan Halil Kaya Gedik hisseleri alarak 1967 yılında vana ve döküm sektöründe de çalışmaya başlar. Kuruluşunda beş dönümlük
bir arazi üzerinde faaliyete geçmiş olan Kartal’daki
fabrika zaman içinde 30 dönüme kadar büyür, fakat
ürün çeşidinin ve kapasitenin sürekli artması sonucunda yetersiz kalmaya başlar. Bunun üzerine Pendik Yayalar’da 120 dönümlük arazi alınır ve üretim
buraya taşınır. Pendik’e gelindiğinde de Kartal fabrikasındaki kaynak elektrotu üretimi devam eder. Pendik tesislerine geçildikten sonra kaynak elektrotu ve
kaynak telinin yanında, yüzde 100 Türk sermayeli fakat Avusturya lisanslı bir şirket kurulur. Bu şirket ile
GeKa markalı kaynak makinesi üretimi başlar. Yine
bu yıllarda bazı yabancı firmaların kendi markaları

161

Almanya - 1955

Cer Atölyesi - 1959

ile üretim yapılması talepleri olur, o işler de yapılır.
1979 yılında İstanbul ve İzmir’de kurulan hassas döküm fabrikaları ile savunma, otomotiv ve tıp sanayilerinin ithalata dayalı hassas parçalarının üretimi ile
Türkiye’de ilk kez hassas döküm teknolojisi üretim
faaliyetleri başlar.
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Şirketler Gedik Holding çatısı altında toplanır
1983 yılında ise Kaynak ve döküm arasındaki tamamlayıcı bazı şirketlerin de kurulmasıyla holdingleşme ihtiyacı ortaya çıkar. İstanbul Fındıklı ve Perşembe Pazarı
bölgesinde yerleşim temin edilir ve 1983 yılında bütün
şirketler Gedik Holding çatısı altında toplanır ve aynı
tarihte ikinci elektrot fabrikası olan Kartal Kaynak fa-

aliyete geçer. Gedik Holding, kaynak elektrotuyla başlayıp, kaynak teli ve kaynak makinesi ile devam eden
üretimlerine, dünya pazarlarında yaşanan gelişmeler
ışığında toz altı kaynak tozu, özlü tel gibi değişik kaynak malzemelerini de ekler.
Müdür olarak geldiği fabrikada başarılı çalışmalara
imza atan Halil Kaya Gedik, ortakların ısrarı ile hisse
sahibi olur. İlerleyen süreçte Avrupalı ortakla yapılan
görüşmeler sonucunda hisselerin tamamını alır ve
1985 yılında şirket yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket halini alır. Holding bünyesindeki şirket sayısı bir
dönem 26’ya kadar çıksa da, 1990’lı yılların sonlarına
doğru benzer işleri yapan şirketler birleştirilir ve Gedik
Holding bugünkü halini alır.

Dünya kaynak sektöründe Gedik markası
Gedik Holding 1989 yılında ihracat departmanını kurar
ve kısa zamanda dünyanın dört bir yanına ürün ihraç
etmeye başlar ve dünya standartlarında yaptığı ürünlerle kısa sürede kendine yer edinmeyi başarır. İhracat
hamlesi ile kurduğu dış ilişkiler ve kaynak üzerindeki
uzmanlığı sayesinde Gedik Kaynak, önce Dünya Kaynakçılar Birliği’ne üye olur daha sonra da yönetim
kurulunda yer alır. Gedik Kaynak, Dünya Kaynakçılar
Birliği üyeliği ile kuruluşundan bugüne önem verdiği
kaynak eğitimi çalışmalarını da uluslararası standartlara taşır. Birlik üyesi olarak kaynak eğitimi verme
yetkisi alan Gedik Kaynak, 2008 yılından itibaren uluslararası kaynak mühendisliği eğitimi ve diploması verebilen bir eğitim kurumuna sahip.
Gedik Yatırım Menkul kurulur
Gedik Holding, 1992 yılında Gedik Yatırım Menkul şirketini kurar. Bu gelişmeyle birlikte, o güne kadar satış
ofisi olarak Türkiye’nin çeşitli illerinde alınmış olan
bürolara yeni bürolar eklenir ve böylece satış teşkilatı
daha da güçlendirilirken bu mülklerde Gedik Yatırım
Menkul şirketinin şubeleri de açılmış olur. Kısa süre
içinde büyük başarı sağlayan Gedik Yatırım Menkul,
2010 yılında bankalardan sonra işlem hacminde yedinci, karlılıkta ve öz sermayede birinci, müşteri sayısında ise üçüncü sırayı alır. Bugün Gedik Yatırım Men-

Cer Atölyesi - 1961
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Cer atölyesi tarafından üretilen ilk yerli Lokomotif Karakurt - 1961

kul SPK’ya tabii 100 şirket içinde, ilk işlemin cinsine
göre birinci ve üçüncü sıraları paylaşan bir konumda.
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2 GRAMDAN 20 KİLOGRAMA KADAR DÖKÜM
1980’li yıllarda başlayan hassas döküm alanının geliştirilmesi için 1990’lı yılların başında çalışmalar yoğunlaşır. Hassas döküm sanayisinin kuruluş amacı savunma sanayisi, uçak sanayisi ve medikal sanayisinde 2
gramdan 20 kilograma kadar işlemesiz mal üretmektir.
Döküm ve diğer sınai faaliyetler için yapılan yeni yatırımlarla birlikte Pendik’te ki fabrikalar yetersiz duruma
gelince Sakarya Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesinde
270 bin metrekare arazi satın alınır. İlk etapta 110 bin
metrekarelik bu alanda tek parça halinde 25 bin metrekarelik bir fabrika kurulur ve böylece Pendik’teki hassas döküm ve kum döküm tesisleri Hendek’e taşınır.
Bir eğitim gönüllüsü
Başarılı bir sanayici olan Halil Kaya Gedik, eğitim alanında da büyük hizmetler verir. Gedik Holding tarafın-

dan 1994 yılında kurulan Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (GEV), ülke eğitimine ve Türkiye’de kaynak
teknolojisinin gelişimine önemli katkılarda bulunur.
Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı kuruluşundan bugüne; Vala Gedik Uşak İlköğretim Okulu, Vala Gedik
Uşak Ortaöğretim Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları, Vala
Gedik İstanbul Tuzla İlköğretim İş Okulu, Vala Gedik
Uşak Lisesi, Halil Kaya Gedik Uşak 1 Eylül Üniversitesi
Eğitim Fakültesi ve Halil Kaya Gedik Pendik Anadolu
Meslek Lisesi gibi birçok eğitim projesine imza atmış
bulunuyor. Halil Kaya Gedik bu okulların sadece yapımını üstlenip devlete devretmekle yetinmez, okulların
sorunlarıyla daima ilgilenir ve çalışmalarını kontrol
eder. Bir eğitim gönüllüsü olan Halil Kaya Gedik, çalışma hayatının son yıllarını Gedik Üniversitesi’nin yapımı ve geliştirilmesi çalışmalarına adar. Üniversitenin
kuruluşunun ardından 2011 yılında Gedik Holding kurumsal dergisine verdiği bir röportajda, “Her gün işime
büyük bir hevesle ve çalışma azmiyle geliyorum. Kendimi şimdi daha çok eğitimci olarak tanımlıyorum ve

mesaimin büyük kısmını okulla ilgili işlere ayırıyorum”
der ve Gedik Üniversitesi öğrencilerine şu mesajı verir,
“Gerçekten azmeden, çalışan, bizimle aynı duygu ve
düşünceyi, heyecanı taşıyan gençlere her türlü imkanı
sunmaya hazırız. İnsan kendine güvenirse başarmayacağı şey yoktur. Benim her zaman gençlere tavsiyem,
çok çalışmalarıdır” der.

Bayrağı kızına teslim eder
2007 yılına gelindiğinde Gedik Holding’de bayrak değişimi yaşanır. Halil Kaya Gedik fahri başkan olarak yönetimi kızı Hülya Gedik’e devreder. Babası tarafından küçük
yaşlardan itibaren işlerin başına geçmesi için yetiştirilen
Hülya Gedik, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni
bitirdikten sonra Gedik Holding bünyesinde çalışmaya
başlar. Ağırlıklı olarak dış ticaret birimlerinde görev
almakla birlikte holdingin hemen her kademesinde
çalışarak yönetim kurulu başkanlığına yükselen Hülya
Gedik, babasının vefatından bu yana; Gedik Holding, Gedik Kaynak, Gedik Döküm ve Vana, Gedik Eğitim Vakfı ve
Gedik Üniversitesi’ni de yönetiyor. Kardeşi Hakkı Gedik
ise Gedik Menkul Değerler, Gedik Art Bilişim ve Gedik
Flora Tarım’dan sorumlu olarak çalışıyor. 2011 yılında
kaynak robotu alanında çalışmalar yapmaya başlayan
Gedik Holding, yurt dışından tedarikçilere işbirliği yaparak, robotik imalat bölümü açmış durumda.

rifliği sevmeyen ve çok titiz biridir. Lüksü sevmeyen ve
tüm kazancını işletmelerine yatıran Halil Kaya Gedik
aynı zamanda çalışanlarının tüm sorunlarıyla ilgilenir.
Yanında çalışan herkesi “çalışma arkadaşım” diye tanıtır. Disiplinli ve ciddi çalışıldığı takdirde Türkiye’nin
dünyada üretilen her şeyi yapabilecek güçte olduğuna
inanan Halil Kaya Gedik, çalışmayı ibadet olarak görür.
Bu yüzden holdinge bağlı tüm şirketlerin duvarlarına
“Çalışmak ibadettir” yazısı astırır.

İki dünya markası: Gedik Kaynak ve Gedik Döküm
Bugün Gedik Kaynak, İstanbul Pendik Şeyhli’ de 75 bin
metrekarelik alana kurulu tesislerinde, kaynak sarf
malzemelerinde GEKA, kaynak makinelerinde ise GeKaMac uluslararası ve tescilli markalarıyla çok geniş
bir yelpazede ürünler sunmaya devam ediyor. Yıllık 90
bin ton örtülü kaynak elektrotları, gazaltı, tozaltı, özlü
tip kaynak telleri, redresörler, gazaltı, tozaltı kaynak
makineleri, inverter tip kaynak makineleri ve kaynak
jeneratörleri üretimine devam ediyor. Şirket, robotik
kaynaklı çözüm uygulamalarıyla kaynak otomasyonu
konusunda da hem iç pazar hem dış pazara yönelik
üretim ve satış faaliyetleri gerçekleştiren Türkiye’nin
lider kaynak kuruluşu konumunda.
Türkiye’nin ilk vana üreticisi ve Sakarya Hendek 2.
Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 bin metrekare kapalı
alan, modern ve çevreci yeni dökümhanesiyle en büyük
entegre vana üretim firması olan Gedik Döküm & Vana,
1967’den bu yana ürettiği TERMO markalı vanalarla sanayimizin yıllar içinde değişen ve gelişen ihtiyaçlarına
yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmaya ve piyasaya yeni
ürünler sunarak pazarını genişletmeye devam ediyor.
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Ardında onlarca eser bıraktı
1963 yılından bugüne Türk sanayisine ve eğitimine büyük hizmetler vermiş olan Halil Kaya Gedik 2012 yılının
Ağustos ayında vefat eder... 79 yıllık yaşamına pek çok
başarı sığdıran Halil Kaya Gedik, başarılı sanayici kimliğinin yanı sıra uzun yıllar boyu eğitime ve toplumsal
sorunlara yönelik projelere verdiği destekle de takdir
toplamış biridir. Eğitime verdiği destekten dolayı pek
çok kurum tarafından ödüllere layık görülür. Özürlü
okulları, atölye ve spor salonları, eğitim binaları, Uşak
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ek Binası, hatıra ormanları ve Özürlü Yaşam Köyü projesiyle 2007 tarihinde
TBMM tarafından üstün hizmet madalyasına layık görülür. Uşak Üniversitesi’nin Fahri Doktora verdiği Halil
Kaya Gedik, 2010 yılında Uluslararası Kaynak Enstitüsü
tarafından Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görülmüş,
enstitü ayrıca her yıl bilim adamlarına dağıttığı ödüller
arasına “Halil Kaya Gedik Ödülü”nü de eklemiştir. Hayatını işine adayan Halil Kaya Gedik, evine bağlı, müs-

Halil Kaya Gedik - 1982
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İlkokulu bitiren Ömer çok istediği halde okula devam
edemez ve annesine İstanbul’a gitmek istediğini söyler.
Başlarda annesi Ömer’i İstanbul’a göndermek istemez.
Babası denizde çalışan bir çocuk oralarda yalnız başına
ne yapar, kimin yanında kalır, ihtiyaçlarını nasıl karşılar
diye düşünür. Fakat sonunda annesini ikna eder ve köyden komşuları kunduracı Hasan ile İstanbul’a gitmek için
izin alır. 1952 yılının Temmuz ayında Hasan ağabeyi ile
İnebolu’dan bindikleri Erzurum vapuru, Ömer için yeni
bir hayata atılan ilk adımdır. Erzurum vapuru, yeni bir
hayata doğru götürürken aynı zamanda bu hayatın zorluklarıyla da yüzleştirir Ömer’i. Gece olduğunda herkesin
uyumak için kamaralarına gittiğini gören Ömer, Hasan
ağabeyine, “Ben de kamarama gidip uyumak istiyorum,
bizim yerimiz hangi numara?” diye sorunca, “Güvertede
Ömerciğim” cevabını alır. Paraları ancak güvertede yolculuk yapmaya yetmiştir ve Ömer yeni takım elbiseleriyle
iki gece güvertede yatarak İstanbul’a varır...

“Sana makineyi öğreteceğim, makinistlik yapacaksın”
Tophane’de vapurdan inerken bu kocaman şehirde yer
etmek için çok çalışması gerektiğini düşünür Ömer, ta-
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Ömer Dalgakıran 1938 yılında
Kastamonu’nun Cide İlçesine bağlı
İlyasbey köyünde denizci bir ailenin
çocuğu olarak dünyaya gelir. Babası
İstanbul’da kum motorculuğu yapan
Ömer, ekonomik zorluklar içinde
bitirdiği ilkokuldan sonra babasının
yanına, İstanbul’a gitmek ister. Fakat
bunun nedeni babası gibi denizci OLMA
İSTEĞİ değil, limanda görüp özendiği
ustalar gibi bir makineci olma
isteğidir...
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bii önce babasını bulması gerekmektedir. Uzun bir yolculuk sonunda Küçükpazar Kantarcılar Caddesi’ndeki
Vatan Kahvesi’nde bulur üç yıldır görmediği babasını.
“Şakiroğlu” lakaplı Mehmet Dalgakıran çevresinde
sevilen sözü dinlenen iyi bir kaptandır. Birlikte yemek
yiyip sohbet ettikten sonra Beşiktaş’ta kum boşaltan
bir gemiye giderler. Kumu boşalttıktan sonra tekrar
Marmara Ereğlisi civarına açılacak olan Mehmet kaptan Ömer’e sefere gelmek isteyip istemediğini sorar ve
Ömer de bu teklifi memnuniyetle kabul eder. Mehmet
Kaptan yolda oğluna, “Sana makineyi öğreteceğim,
makinistlik yapacaksın” der. Gemi kum alınacak yere
demir attıktan sonra, aralarında Ömer’in de bulunduğu
gemiciler kayıkla kıyıya çıkar, küreklerle sandala kum
doldurur ve tekrar gemiye dönerek kumu güverteye
boşaltmaya başlar. Kıyı ve gemi arasındaki bu zorlu
gitgeller güverte kum dolana kadar devam eder. Bu
iş daha ilk günden Ömer’in gözünü korkutur. Dönüşte
babasına “Beni deniz tutuyor” diyerek bu işi yapmak istemediğini söyler. Mehmet Dalgakıran, “Benim gibi denizci adamın oğlunu deniz tutar mı?” dese de durumu
anlar ve “Peki o zaman seni yollamayacağım, benim
genç bir arkadaşım var adı Fethi Karakaş, makinenin

parçalarını yaptırıyorum ona. Perşembe Pazarı’nda,
onun yanına götüreceğim seni!” der. Ve böylece Fethi
Usta’nın yanında çırak olarak çalışma hayatına atılır
Ömer Dalgakıran.

“Perşembe Pazarı üniversitedir, bizim diplomamız
oradandır!”
Ömer Dalgakıran’ın çıraklığa başladığı bu atölye aynı
zamanda; tornacıları, pik ve sarı dökmecileri, frezecileri, planyacıları, kaynakçıları, gemi makineleri tamircileri ve daha pek çok küçük işletmesiyle Türk makine
sanayisinin efsanevi merkezi Perşembe Pazarı’ndadır.
Perşembe Pazarı’nın hem kendisi hem de Türk sanayisi için öneminden bahseden Ömer Dalgakıran, “Bugün
çocuğunuz İTÜ’yü kazandığında nasıl seviniyorsanız, o
yıllarda da çocuğunuz Perşembe Pazarı’nda iyi bir ustanın yanında namuslu-dürüst bir işe girerse öyle sevinirdiniz. Bize düşen sesimizi çıkarmadan öğrenmeye
çalışmaktı. Orası Perşembe Pazarı üniversitesidir, bizim diplomamız oradandır.” diyor.
“Var olmak veya yok olmak meselesi”
O yıllarda Perşembe Pazarı’nda verilen mücadelenin

sadece kendisi gibi çırakların, kalfaların veya ustaların
ekmek mücadelesi olmadığını, bunun aynı zamanda
Türk sanayisinde Türklerin de en az diğer sanayiciler
kadar güçlenmesi için verilen bir mücadele olduğunun
altını çizen Ömer Dalgakıran, “İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türk sanayisinin altyapısının oluştuğu Perşembe Pazarı’nda iş hakimiyeti Rum ve Ermeni ustalar,
Yahudi tüccarlar, kısmen de İngiliz ve İtalyan mühendislerin elindeydi. 1950’li yıllarda Türkler piyasa hakimiyetini ele geçirmek için büyük mücadele vermişlerdi. Aslında Türk ekonomisini destekleyen bu mücadele
bir çeşit “var olmak” veya “yok olmak” meselesiydi. İş
bulmak başlı başına bir sorundu. Çocuklarını, meslek edinebilecekleri Rum ve Ermeni ustaların yanına
işe sokmak aileler için inanılmaz bir mutluluktu. Ben
sanayinin altyapısı olan bu yörede mücadele vermiş
üçüncü kuşaktan sayıyorum kendimi. Birinci kuşak
onca yokluk içinde, zor koşullarda neredeyse işi kavrayabilmek için sürekli basit yöntemler üreterek, mucitlik yaparak Türk sanayisinin ilk tohumlarını atmıştır.

İkinci kuşaksa, piyasa hakimiyetinin yüzde 60’ını ele
geçirmiş, kendilerinin ve çevrelerindekilerin refah seviyesini artırmıştır. Mücadeleyi sürdüren üçüncü kuşak
yalnız parça imalatı ve onarımıyla yetinmeyerek teknolojik uzmanlaşmaya da önem vermiştir. Dördüncü kuşak pratiğin teoriyle sentezlendiği bu aşamada yoluna
devam ederken, sahip olduğu yüksek imkanları daha
da geliştirmektedir.” diyor.
Perşembe Pazarı’nda dostluk ve dayanışmanın önemini belirten Ömer Dalgakıran, “Perşembe Pazarı esnafı
birbirine her işte destek olurdu, eksikler giderilirdi.
Perşembe Pazarı baştan sona bir entegre tesis niteliği
taşıyordu. Biz bu sanayi beldesinde torna, tesviye, freze tezgahlarını kullanarak herhangi bir mekanik parça
imal etmeyi öğrenmenin dışında, ustalarımızdan, büyüklerimizden, çok daha önemli şeyler öğrendik: Disiplin, saygı, sosyal yaşamın gerekleri, beşeri ilişkiler...”
diyor. Perşembe Pazarı’nda edindiği tecrübelerin izleri, Ömer Dalgakıran’ın daha sonraki bütün iş ve sosyal
hayatında kendini belli edecektir...
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“Tüm dünyanın kullanabileceği bir makine nasıl
yapabilirim?”
Fethi Usta genç fakat çok iyi ve çalışkan bir ustadır. İş
ne zaman biterse atölyeden o zaman ayrılır; tabi çıraklar da ona uymak zorundadır. Bu dönemde altı ay kadar
hemşerileri Yusuf Ortaç’ın evinde misafir olur Ömer
Dalgakıran. Bu evde kendisine çok iyi bakılır, fakat onlara daha fazla yük olmak istemez ve dört arkadaşıyla
birlikte giriş katında bir ev tutarlar. Artık kendi evi olan
Ömer Dalgakıran, işyerinde ve sosyal hayatta daha aktif olmaya başlar. Atölyeyi açmak için erkenden yola
koyulan Ömer Dalgakıran, her gün kepenkleri kaldırdıktan sonra atölyeyi hazırlar, ustalar ve diğer çalışanlarla birlikte besmele çekerek çalışmaya başlar. Atölyede torna tezgahı, planya, freze gibi takım tezgahları
vardır ve gemi makinesi parçaları, bu parçaların bakım
ve onarımı, otomatik inşaat vinci parçaları ve tamiri
gibi çok yönlü imalat yapılmaktadır. Yoğun bir tempoda
yaptığı farklı işler Ömer Dalgakıran’ın çok iyi bir tornacı olmasını sağlar. Fakat sadece atölyede değil, atölye
dışında da çok çalışır Ömer Dalgakıran. Bekar odasında kaldığı zamanlar çoğu arkadaşı her gece sinemaya
giderken, o evde oturur, teknik kitaplar okur ve bilgisini daha da artırmak için çalışır. Akşamları teknik resim
kurslarına katılır. Tophane ve Sultanahmet sanat okulundan tanıdığı hocalardan çok şeyler öğrenir. Kendini
iyice geliştiren Ömer Dalgakıran bir süre sonra parça
üretimi ve tamiriyle yetinmek istemediğini fark eder.
Aklında “Tüm dünyanın kullanabileceği bir makine nasıl yapabilirim?” sorusu dönüp durmaya başlar...
Kompresör işine Niko ile girer
Ömer Dalgakıran komple makine yapan bir işyerinde

çalışmak istediğini mahalleden komşusu Yusuf ustaya
da söyler. Yusuf usta da kompresör imalatı yapan Niko
adlı birinin iyi bir tornacı aradığını söyler ve Niko ile
görüştürür Ömer Dalgakıran’ı. Ömer Dalgakıran’ı büyük bir muhabbetle karşılayan Niko, “Madem ki büyük
iş yapmak istiyorsun, makine yapmak istiyorsun, bak
işte biz burada kompresör ve şeker makineleri yapıyoruz, gel başlayalım!” der. Böylece kompresör imalatını öğreneceği yeni bir sayfa açılır Ömer Dalgakıran’ın
hayatında, takvimler ise 1955 yılını göstermektedir.
Artık hem daha yüksek maaş alacak hem de makine
imalatı konusunda kendini geliştirebilecektir. Bir haftalık deneme sonunda yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlatıyor Ömer Dalgakıran, “Bir haftalık deneme sonunda
aldığım ücretle aylık ne kazanacağım konusunda bir
kanıya varmıştım. Yeni haftalığım neredeyse Fethi ustadan aldığımın iki katı idi. Bu beni çok mutlu etmişti,
zira ben ücret bile konuşmadan işe başlamıştım. Çünkü amacım daha fazla iş öğrenmek ve kendimi daha da
geliştirmekti. Niko bana yanlış ödeme yapıldığını söylediğinde biraz üzülmüştüm yine de. Meğer 20 lira eksik ödeme yapılmıştı kendileri bir haftalık işime bakıp
bana bu ücreti layık görmüşlerdi. Bu olay beni daha da
motive etti” diyor.

Atölyenin belkemiği olur
Yeni iş yeri hem kendini geliştirme, hem farklı kültürleri tanıma anlamında çok faydalı olur Ömer Dalgakıran
için. Her öğle paydosu ayrı bir şenliktir. Perşembe
Pazarı’nın ünlü ithalatçı firma sahipleri, ustalar, bazı
çalışanlar Varyemez’in kahvesinde toplanır. Oyunlar
oynanır, eğlenilir, gülünür. O yılların hatıralarında büyük yeri olduğunu belirten Ömer Dalgakıran, “Rum,
Ermeni, Musevi vatandaşlarımız ve dostlarımızla yaptığımız her çalışma, her yarışma, her oyun büyük bir
hoşgörü, samimiyet ve anlayış içinde gerçekleşirdi.
Sanki o büyük savaşların ardından bin yıl geçmişti” diyor. Niko, iyi bir insan ve iyi bir patrondur. Çalışanlarına
karşı anlayışlı ve onları nasıl motive etmesi gerektiğini
bilen biridir. Bu yüzden tüm çalışanlar işe kendi işleri gibi bakar ve özenle çalışır. Ömer Dalgakıran artık deneyimli bir tornacı olduğu için zor işleri üstlenir.
Bir-iki yıl sonra ise kendini iyice yetiştirir ve çalışanları
koordine etmeye başlar. Niko, bütün projeleri birlikte
planladığı ve atölyenin belkemiği haline gelen Ömer
Dalgakıran’a imalat müdürü olmasını teklif eder. Fakat

Ömer Dalgakıran’ın yapması gereken önemli bir görevi
daha vardır; 1958 yılında askere gider.

Askerlik dönüşü yeniden İstanbul
Edremit’te yaptığı iki aylık acemiliğin ardından İstanbul
66. Piyade Tümeni Ordonat Bölüğü’ne, Rami’ye gelir
Ömer Dalgakıran. 23 ay süren askerliği boyunca ordonat
bölüğü seyyar onarım atölyelerinde önemli işler yapar
ve 27 Mayıs İhtilali’nden kısa bir süre sonra teskeresini
alarak memleketine döner. Ailesini görüp hasret gideren Ömer Dalgakıran, tekrar İstanbul’a döner. Fakat
şartlar artık daha da zordur. İhtilalden sonra ekonomik
sıkıntılar iyice artmış ve işyerleri neredeyse çalışanlarının üçte ikisini işten çıkarır hale gelmiştir. Askerliğinin ardından eski patronu Niko işin başına dönmesi için
Ömer Dalgakıran’a ısrar eder, fakat Ömer Dalgakıran
bu teklifi ilk başta kabul etmez. O dönemi şöyle anlatıyor
Ömer Dalgakıran, “Niko işe dönmem için ısrar ediyordu
ancak ben askerdeyken yerime aldıkları tornacı Ahmet’i
işten çıkaracakları için teklifi kabul etmedim. Piyasanın
o koşullarında aile sahibi olan birinin işsiz kalmasının
ne anlama geleceğini çok iyi biliyordum. Ancak Niko,
Ahmet ustanın işinden hiç memnun değildi ve ben olmasam da başka bir tornacı almayı kafaya koymuştu.
Ahmet ustanın işsiz kalma sebebinin ben olmayacağıma
inanınca iş teklifini kabul etim.”

30 metrekarede başlar
1965 yılına geldiğinde Ömer Dalgakıran artık kendi iş

yerini açmakla ilgili planlar yapmaya başlamıştır. Tecrübesine ve çalışkanlığına güveni tamdır, fakat kendi
iş yerini açabilecek kadar parası yoktur. Küçük birikimine kardeşinin de yaptığı katkıyla bir torna tezgahının peşinatını denkleştirmeyi başarır, fakat o yıllarda
Perşembe Pazarı’nda kiralık dükkan bulmak da önemli
bir sorundur. Uzun zaman kiralık bir dükkan arar ve
nihayet Arap Camii civarında ikinci katta 30 metrekarelik bir dükkan kiralar. Dalgakıran Kompresör’ün
hikayesi işte bu dışı ahşap, içi betonarme küçücük
dükkanda başlar; takvimler 13 Eylül 1965 yılını göstermektedir. Dükkanı açmadan birkaç gün önce Niko
Ömer Dalgakıran’ı yazıhaneye çağırır ve “Senden sonra çok zor durumda kalacağız, senin yerini doldurması
için birini bulduk. Senden ricamız 20 gün daha burada
kalman ve ona işi öğretmen.” der. Ömer Dalgakıran,
bunca yıllık dostlarına ve iş arkadaşlarına yüz çeviremez ve hazır olan atölyesini kapalı tutarak Niko’nun
ricasını yerine getirir.
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Evlilik ve çocuklar...
Askerlik görevini tamamlayan ve yeniden çalışmaya
başlayan 23 yaşındaki bu delikanlı artık yalnızlığına
son vermeye ve yıllardır hasretini çektiği bir yuvaya
sahip olmaya karar verir. Hemşehrilerinin de tavsiyesi
üzerine memleketinden Öznur Hanım ile tanışır. Öznur Hanım, İstanbul’da doğup büyümüş, fakat annesini
kaybettikten sonra babasıyla birlikte memleketine yerleşmiştir. Bir kez bir araya gelir, konuşur ve o zamanın
koşullarında birbirlerini tanımayı önlerindeki yıllara bırakarak 1961 Ekim’inde evlenirler. Çağlayan’da bir ev
kiralayan Dalgakıran çifti, sade fakat sıcak bir yuva kurar kendine. Dalgakıran çiftinin üç çocukları olur: 1962
yılında Adnan, 1964’te Ayhan ve 1966’da Esen dünyaya
gelir sırasıyla. Peş peşe dünyaya gelen çocuklar hep
birlikte okula gider ve birbirlerini korurlar.
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Kompresörler büyük ilgi görür
Başlangıçta DKÇ-100 ve DKÇ-200 tipi kompresörlerin
imalatına ağırlık veren Ömer Dalgakıran dışarıdan gelen işleri de geri çevirmez. Çünkü sermayeye ihtiyacı
vardır. Özellikle savaş yıllarından kalmış, Türkiye’de
parçası bulunmayan makinelerin arızalanmış parçalarını tamir eder veya yeniden imal eder. Böylece hem
kendi para kazanır hem de hurdalığa atılacak birçok
makineye hayat vererek ufak da olsa Türk ekonomisine
katkı sağlar. Yanına aldığı iki çırağıyla birlikte çalışmaya devam eden Ömer Dalgakıran, dükkanının alt katında marangoz makineleri satan dükkanın vitrinine teşhir amaçlı olarak DKÇ-100 tipi kompresörlerden birini
koyar. Kompresör hemen ertesi gün 900 liradan alıcı
bulur. Ardından gemiler için tasarladıkları DKK-40 tipi
yüksek basınç kompresörünü de üretmeye başlarlar.
Deniz ticaret sektöründe kullanılan ve ana makinelerde
marş görevi yapan bu kompresörler çok ilgi görür. Bu
kompresörler bugün dahi sektörde tercih edilmektedir.
Gece gündüz demeden çalışmaya devam eden Ömer
Dalgakıran, bir yandan işlerini bir yandan da çocuklarını büyütür. Çocukların tahsili konusunda çok titiz olan
Ömer Dalgakıran, Beşiktaş Serencebey’den bir ev alır
ve ilkokulu Çağlayan’da okuyan Adnan’ı Gaziosmanpaşa Ortaokulu’na yazdırır. Bunun nedeni, o yıllarda
Gaziosmanpaşa Ortaokulu’ndan mezun olan öğrencilerin hiçbir sınava tabii tutulmadan Kabataş Lisesi’ne
alınmasıdır. Başarılı bir öğrenci olan Adnan, ortaokulun ardından Kabataş Lisesi’ne girer. Aynı dönemde
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Ayhan dördüncü, Esen ise birinci sınıfa gitmektedir.
Lise çağına geldiğinde işlere yardımcı olur düşüncesiyle Ayhan’ı Maçka Endüstri Meslek Lisesi’ne gönderir Ömer Dalgakıran. Esen ise Beşiktaş Kız Lisesi’nde
okur. Adnan Dalgakıran İstanbul Üniversitesi Kimya
Fakültesi’nden, Ayhan Ekonomi Bölümü’nden ve Esen
de Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olurlar.

Atölyesi mühürlenir
1968 yılına gelindiğinde artık işler büyümüştür ve 30
metrekarelik dükkana sığamaz olurlar. Yelkenciler
Caddesi, Azapkapı’da yeni açılan bir iş yerinden 60
metrekarelik bir dükkan kiralar Ömer Dalgakıran. Bu
yeni dükkana geçerken eski dostu Niko’dan da maddi destek görür. Bu dükkanda uzun süre çalışan Ömer
Dalgakıran, kullanılan tezgah ve çalışan sayısının artması üzerine 1978 yılında Perşembe Pazarı’ndan çıkar
ve Topkapı Litros yolunda 150 metrekarelik yeni atölyesine taşınır. Fakat bu taşınma işlemi de pek kolay
olmaz. Yeni atölyenin açıldığı ilk günlerde Zeytinburnu
Belediyesi’nden gelen zabıta memurları herşey usule
uygun olmasına rağmen işyerini kapatacaklarını söyler. İşlemde olan fakat bürokrasinin ağır işlemesinden
dolayı henüz alınamamış çalışma ruhsatı yüzünden 25
kişinin çalıştığı atölyeyi mesai bitiminde mühürlerler.
Mali müşavirin şehir dışında olmasından dolayı meseleyle bizzat Ömer Dalgakıran ilgilenir ve zor da olsa
konuyu çözer.

DALGAKIRAN MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK
ÜRÜN EĞİTİM SEMİNERİ - 2014

Özellikle Adnan Dalgakıran’ın askerliğini bitirerek firmada görev almaya başlaması Dalgakıran Kompresör
için önemli bir dönüm noktası olur. Adnan Dalgakıran,
“Firma olarak öyle bir noktadayız ki, büyük firmalar
bizim için çok güçlü rakip, küçük firmalardan ise daha
iyi durumdayız. Fakat ortada olmak bize avantaj sağlamıyor. Bugünkü iş kapasitesi şirketin masraflarını
karşılamaya yetmez. Baba bu işi büyütmemiz şart. İşle
ilgili bazı planlarım var, eğer bunları gerçekleştirirsek
şirketi hiç düşünmediğin noktalara getirebiliriz. Fakat,
bulunduğun noktada ağır ağır güvenle ilerlemeyi tercih edeceksen ben kendime başka bir iş bakacağım”
der. İlk olarak, aylık 20 adet olan pistonlu kompresör üretimini önce 60’a sonra da 100’e çıkarmaları
gerektiğini söyler. Oğlunu dikkatlice dinleyen Ömer
Dalgakıran, yılar önce kum çekme işine tanık olduktan sonra babasının karşısına oturup denizde çalışmak istemediğini söylediği anı düşünür. Babası Ömer
Dalgakıran’ı kaçırmıştır, fakat Ömer Dalgakıran’ın
oğullarını kaçırmaya hiç niyeti yoktur. Farklı fakat bir-
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İki oğlunun desteğiyle büyür
80’li yılların başında iki oğlunun da firmada aktif görev almaya başlaması Ömer Dalgakıran’a güç verir.
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birini tamamlayan özelliklere sahip iki oğul ve yılların
tecrübesiyle uzmanlaşmış bir baba; Adnan, Ayhan ve
Ömer Dalgakıran artık üç ortakmışçasına çalışmaya
başlarlar. Kısa sürede iş hacmini büyüterek çalışan
sayısını artırırlar.

Vidalı kompresör sektörünün lideri olurlar
1980’li yılların başında artan iş hacmi ve personel sayısı
Dalgakıran Kompresörü daha büyük bir yere taşınmaya zorlar ve 1985 yılında İMES’e taşınırlar. Dalgakıran
Kompresör bu yeni yerde aynı zamanda stratejik bir
karara da imza atar: Artık vidalı kompresör üreteceklerdir. Vidalı kompresör üretme kararı alınırken başta
bazı çekinceleri olduğunu belirten Ömer Dalgakıran,
“Vidalı kompresör işinin parça temini ayağı ve bunun
getireceği maddi boyutla ilgili çekincelerim vardı. O zamana kadar tüm malzemesini yurt içinden temin edebildiğimiz pistonlu kompresör üretiyorduk. Adnan da
bazen anlatırken ‘Babam benim vidalı kompresör üretimine geçmemi pek istemedi!’ der sağ olsun. Evet, doğrudur pek istemedim, fakat bunun da bir nedeni vardı:
Başka vidalı kompresör üreticileri de mevcuttu ve onlar
Almanya’daki parça temin eden fabrika ile bağlantılarını kurmuştu. Biz ise bu parçaları ikinci elden alacaktık.
Bu durum öncelikle bizim rekabet gücümüzü düşürecekti; daha da önemlisi, gün gelip kendisine rakip olduğumuz tedarikçimiz ‘parçaları vermiyorum!’ dediğinde
ne yapacaktık? Karşı çıkmamdaki temel neden buydu.
Bu nedenle Adnan’dan önce dışarıdaki üreticilerle bağlantı kurmasını istedim. Bir süre yurt içi tedarikçilerle
çalıştıktan sonra yurt dışına yöneldik.” diyor. O yıllarda
vidalı kompresörler Türkiye’de henüz yeni yeni üretilmeye başlanmıştır ve bu işi yapan az sayıdaki firma Dalgakıran Kompresör’ün bu pastadan pay alma şansının
az olduğunu düşünür. Ancak Dalgakıran Kompresör,
1965’ten o güne uzanan 20 yıllık tecrübesi ve geniş ürün
yelpazesi ile kabul görmüş, güven kazanmış bir firma-

dır. Ömer Dakgakıran ve oğulları karamsar yorumlara
aldırış etmez ve çalışmaya devam ederler. Kısa süre
sonra vidalı kompresör sektörünün de lideri olmayı
başarırlar. Ömer Dalgakıran elde edilen başarıda oğullarının büyük payı olduğunu söylerken eşi ve kızını da
unutmuyor, “Şirketimizi tam bir aile şirketi yapan, her
zaman yanımızda durarak bize destek veren kızım Esen
ve eşim Öznur Hanım aile içinde oluşturdukları huzur
atmosferi ile en büyük destekçimiz oldular.” diyor.

Uluslararası fuarlarla dünyaya açılırlar
Vidalı kompresör imalatı şirketin iş hacmini oldukça
artırır. 1990’lı yıllara gelindiğinde Dalgakıran Kompresör yurt dışı pazarlara açılmak için yabancı fuarlarda
boy göstermeye başlar. İhracata atılma sebeplerini
Türk ekonomisini çizdiği inişli çıkışlı grafiğe bağlayan
Ömer Dalgakıran, “Bu şartlara uyum sağlayabilmek
pek kolay değil, büyük bir sermaye birikimine sahip olmanız gerekiyor. Bir kriz veya devalüasyon sonucunda
bir bakıyorsunuz doların durumuna sizi bir yerden almış başka bir yere götürmüş. Uluslararası platformda
çalışırsak önümüz daha da açılacak, güç kazanacağız
diye düşündük.” diyor.
Bugün yalnızca basınçlı hava sektörüne odaklanmış
olan Dalgakıran Kompresör, müşterilerine bu sektörde
oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Müşterileri
ve basınçlı hava sistemleri iş ortakları için; ağır hizmet
tipi pistonlu ve vidalı hava kompresörleri, pistonlu ve
vidalı buster kompresörler, yağlı ve yağsız hava kompresörleri, invertörlü direkt akuple vidalı kompresörler, seyyar vidalı kompresörler, gemi kompresörleri,
denizcilik ve enerji istasyonlarına yönelik start havası
kompresörleri, çimento nakil kompresörleri üretip;
hava tankları, her türlü basınçlı hava kurutma cihazları, basınçlı hava filtreleri ve basınçlı hava tesisatlarının kurulum ve tedarik hizmetlerini vermeye devam
ediyor. Böylesine geniş ürün yelpazesi ve güçlü üretim

ADNAN DALGAKIRAN

1952 yılında İnebolu Limanı’ndan kalkan bir vapurla yolculuğuna başlayan “Dalgakıran” markası, adına
yakışır şekilde pek çok zorluk ve sıkıntı dalgasını azim
ve kararlılıkla kırarak bugünlere gelmeyi başarmış.
Karaköy’de 30 metre karelik bir atölyeden başlayıp
dünya markası olmayı başaran Dalgakıran Kompresör,
kararlı ve inançlı bir şekilde dalgaları kırarak yoluna
devam ediyor.

Hedef: Dünyanın ilk BEŞ kompresör üreticisinden
biri olmak
Üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden Dalgakıran Kompresör, dünyada 100’ün üzerinde ülkede güvenle kullanılıyor. Farklı lokasyonlarda satış ve dağıtım kanallarına sahip olan firma, 35’in üzerinde exclusive bayisi ile
ulaşılması en güç bölgelere dahil geniş servis ağı ile
hizmet veriyor. Her yıl pazara iki yeni ürün sunan firma,
yeni tesisler ile birlikte yurt içi ve yurt dışı müşteri hizmet noktaları açarak büyüme ve müşteriyle yakınlaşma stratejisi izliyor. Yurt dışına sektöründe gerçek anlamda marka olarak açılan ve buna yönelik stratejiler
uygulayan Dalgakıran Kompresör’ün hedefi dünyadaki
ilk beş kompresör üreticisinden biri olmak.
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altyapısı ile yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da oluşan talebe doğru yanıt verebilmek ve yurt dışında kalıcı olabilmek için Rusya, Almanya, Ukrayna’da satış ve
satış sonrası ofisler açarak distribütör ağları kurmuş
olan firmanın ürünleri bugün 100’den fazla ülkede sorunsuz şekilde çalışmaya devam ediyor.

ÖMER DALGAKIRAN
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ERENSAN

50

YGNİS (ERENSAN) kazan fabrikasının açılışı - 24 NİSAN 1970
(Soldan sağa: 1. Atilla Galatalı, 3.Faruk Hatırnaz, 8. Mesut Eren)

Mesut’u okula göndermek için çareler arayan Ali Rıza
Efendi, Uşak’a vaiz olarak atanan Hüseyin adlı arkadaşının teklifi ile rahatlar. Arkadaşı, “Mesut bana gelsin,
bizde kalır, hem bizim çocuklara da arkadaş olur” der.
Bu teklif aileyi çok sevindirir ve Uşak’a giden Mesut
Eren, orada ortaokula başlar. Mesut Eren’in orta ikinci
sınıfa devam ettiği yıl, amcasının Ankara’ya tayini çıkar.
Bunun üzerine babası, daha iyi bir eğitim alması için
Mesut’u Ankara’ya amcasının yanına göndermeye karar verir ve okuldan tasdiknamesini alan Mesut bu kez
de Ankara’nın yolunu tutar. Mesut Eren’in orta ikinci
sınıfı bitirdiği yıl ikinci dünya savaşı başlamıştır. Alman
ordularının Avrupa’ya korku saldığı, Yunanistan’a kadar ilerlediği bir dönemdir. Bu durum üzerine babası,
“Oğlum tasdiknameni al ve gel. Almanlar burayı da istila ederse Ankara’ya gidemezsin, burada bir yer bulalım sana” der. Bunun üzerine Mesut Eren bir kez daha
tasdiknamesini alarak memleketine geri döner. Fakat
memlekette uygun bir okul bulamayan babası, oğlunun
okutmak için İzmir müftülüğüne tayinini ister ve tayini
gerçekleşir. Böylece İzmir’e giden Mesut Eren ortaokulu ve liseyi İzmir’de bitirir.
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Manisa’nın Demirci kazasında tarımla
uğraşan Hacı Ali Rıza Efendi ve Zekiye
çiftinin ilk çocukları Mesut Eren,
1926 yılında dünyaya gelir. İlkokulu
bitirdikten sonra öğrenimine devam
etmek ister, fakat o yıllarda Demirci’de
ortaokul yoktur ve en yakın okul ise
Demirci’ye 45 kilometre mesafede bulunan
Simav’dadır...
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1951 mühendislik fakültesi mezunlarının, İTÜ son sınıf malzeme dersi
profesörleri rehberliğinde yaptıkları Anadolu’daki sanayi bölgeleri gezisi

Hoca Paşa Camii’nden üniversiteye
Çocukluğundan beri mühendis olmak isteyen Mesut
Eren 1945 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü’ne başvurur. Başvurusu kabul
edilir, fakat o günkü mevzuat gereği makine ve elektrik
kısmını kazanan öğrencilerin öncelikle sanat okullarında altı aylık bir eğitim alması ve staj yapması gerekmektedir. Bu gereklilik aynı zamanda Mesut Eren’in sanayiyle tanışmasına da vesile olur. İzmir Sanat Okulu’nda
altı aylık staja başlayan Mesut Eren, ilk kez burada
dökümcülük, modelcilik ve tornacılık öğrenir. Stajını
bitiren Mesut Eren, babası ve arkadaşı Hakkı Anter ile
birlikte Bandırma Vapuru’na binerek İstanbul’a gelir.
O yıllarda üniversitelerin hemen hepsi İstanbul’dadır
ve uzun süre araştırmalarına rağmen ne yurt binası ne
kiralık bir yer bulabilirler. Bunun üzerine babası Sirkecideki Hoca Paşa Cami imamı ile konuşur ve çocukların
bir süre camide kalarak okullarına gidip gelmelerini is-

ter. Hocanın bu isteği kabul ettiğini belirten Mesut Eren,
“Camiye gittik, yatağımızı serdik. Sabah namazı oluyor
‘Allahu Ekber’ cemaat geliyor, yatsan bir türlü kalksan
bir türlü. İstanbul Üniversitesi’nin karşısında halk evi
vardı, camide kaldığımız dönemde saat 10’a kadar oranın elektriğinden istifade ederek ders çalışırdık. Sonra
gelirdik camiye yatardık. Dersimiz varsa yapardık.” diyor. İlk yılı böyle geçirdikten sonra, ikinci sınıfta Halk
Partisi’nin yurdunda bir yer bularak oraya geçerler. Zorlu bir yaşam savaşı vererek okuluna devam eden Mesut
Eren 1951 yılında okulu bitirir.

Tesisat müdürü olarak çalışmaya başlar
Üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara’da iş arayan Mesut Eren 1952 yılında Deniz Kuvvetleri İnşaat Şubesinde tesisat mühendisi olarak çalışmaya başlar. Altı ay
kadar burada çalıştıktan sonra askerliğini yapmak için
işten ayrılır. Askerliği Konya Askerlik Şubesine çıkan

Mesut Eren. burada da çalışmaya devam eder ve Konya’daki askerlik görevi sırasında Askeri Hastane’nin
kalorifer tesisatlarının yapımında görev alır. Askerlik
görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a dönen Mesut
Eren, üniversite son sınıfta burs aldığı İlbank şirketinden Kenan Bey’e “Hem maddi hem manevi borcumu
ödeyebilmek için para mevzubahis olmadan bana verebilecek bir işiniz varsa çalışmak isterim.” diye mektup yazar ve böylece İlbank Temel Ltd’in İzmir’deki
şantiyesinde işe başlar. İşe başlar fakat aslında yaptığı
hiçbir iş yoktur. Bu duruma dayanamaz ve Kenan Bey’i
arayarak, “İki aydır buradayım ama hiçbir iş yapmıyorum. Beni buradan alın veya ben ayrılacağım!” der. Bunun üzerine Kenan Bey işten ayrılmamasını, bir sonraki haftaya oraya geleceğini söyler. Sorunların çözümü
için gönderdiği görevli de şantiye şefinin işine son verir
ve şantiyeyi Mesut Eren’in idaresine bırakır. Bunu üzerine şantiyede şefi olan Mesut Eren makine mühendisi
olduğu halde inşaat altyapı işlerinden müteşekkil Halkapınar şantiyesindeki projeyi altı ayda bitirir. İş bitiminde istifasını vererek ayrılır ve İstanbul’a döner. Zira
hayatı boyunca sadık refikası olacak Nezahat Hanım ile
nişanlanacaktır.

‘Mesut Eren’ adıyla kendi firmasını kurar
Deniz Kuvvetlerindeki görevinden sonra Özel sektörde
şansını denemek isteyen Mesut Eren, deniz kuvvetlerinden tanıdığı Sebahattin Sunguroğlu’nun yanına gider ve işten ayrıldığını söyler. Sebahattin Sunguroğlu
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“Bizim devletten rızkımız kesildi”
İzmir’deki şantiyeden ve İlbank şirketinden ayrıldıktan sonra yeniden İstanbul’da Deniz Kuvvetleri İnşaat
Şubesi’nde çalışmaya başlayan Mesut Eren 1954 yılında
nişanlanır ve 1955 yılında evlenir. 1956 yılına kadar Deniz
Kuvvetlerindeki Kontrol Mühendisliği görevine devam
eder. Deniz Kuvvetlerinden 1956 yılında istifa edeninde
Mesut Eren, eşine, “Bizim devletten rızkımız kesildi!”
dediğinde eşi “Ben çocukken babam erkenden işe gider,
gece yarısında işten dönerdi. Ben babamı göremedim,
sen neden böyle yaptın? Senden kürk manto mu istedim, daireler, mücevherler mi istedim?”der. “İstemedin,
isteseydin sen istedin diye yapmış olacaktım, keşke isteseydin!” diye anlatıyor Mesut Eren. Aynı yıl Eren çiftinin
ilk çocukları Ali Eren dünyaya gelir. İkinci çocukları Haluk Eren ise 1960 yılında dünyaya gelecektir.

EREN AİLESİ

İTÜ MEZUNİYET YILLIĞI

Anadolu’daki sanayi bölgeleri gezisi
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Mesut Eren’e aldığı bazı projeleri verir. Aldığı projeleri geceleri evinde çalışır. Projeleri aldıktan sonra bir
elektrikçi arkadaşıyla Karaköy’de Kayini Han’da küçük
bir yazıhane tutarlar. Kapalıçarşı’dan ve bit pazarından satın alınan bir masa ve sandalyeler ile yazıhaneye yerleşirler. Böylece “Mesut Eren” adıyla kendi
firmasını kurmuş olur. Dışarıdan da iş almaya başlayan Mesut Eren, İstanbul Üniversitesi’nin 90 bin liralık
kalorifer ihalesine girer ve 25 firmanın girdiği ihaleyi
kazanır. Teminat mektubu için evini ipotek ettiği bu işten para kazanır.

“Dikkat et, o senin kazanı yapar, başkasına satar”
Böylece ısıtma ve tesisat müteahhitliğine adım atan
Mesut Eren’in aldığı ikinci ihale, Manisa Kadınlar Akıl
Hastanesi’nin tesisat işi olur. O dönemde bu işi almanın kendisi için büyük cesaret olduğunu belirten Mesut
Eren, “O yıllarda radyatör ithal, boru ithal, boru bağlan-

tı edevatları ithal, çimento ithal ve bütün müteahhitler
demirini, çeliğini, boyasını Perşembe Pazarı’ndan alırdı. Yabancı firmalarla ilişkileri Perşembe Pazarı’ndaki
Rumlar, Ermeniler, Yahudiler kurmaktaydı. Ayrıca o
dönemlerde Milli Koruma Kanunu çıkmıştı. Ticaretin
büyük kısmı faturasız olarak yapılıyordu. bu kanunla
faturasız mal satanlara ciddi cezalar gelmişti. Haliç’te
bir Rum asıllı kazan imalatçısı vardı. En iyi Kazanı o yaparmış dediler, gittim konuştum fiyatta anlaştık. Onun
hakkında bana ‘Aman dikkat et, o senin kazanı yapar,
takip etmezsen başkasına satar!’ dediler. İş yapılıyor
mu yapılmıyor mu diye her gün Rum ustaya gitmeye
başladım. Bir gün gittim benim kazanın çalışması durmuş. Bende ustaya bu işi bitirmezsem ceza alacağımı
söyledim. Hakikaten o kadar cezayı ödeyemezdim. Usta
bana kazanın her şeyinin hazır olduğunu bir tek çelik
boru bulamadığını söyledi. Onu da biz bulduk, işi yaptırıp bitirdik.” diyor. Kazan işini başka bir firmaya verme-
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sine rağmen malzemesiyle kendi ilgilenmek zorunda
kaldığını görünce bu işe merak duymaya başlıyor.

“Sen sanayi vekili oldun ama ben burada küçük bir
atölye sahibiyim”
Üretime başlanmasının ardından 60 metrekarelik dükkan yetersiz gelmeye başlar. Bunun üzerine
Çağlayan’da 300 metrekarelik bir yer bulunur. Çağlayandaki yeni yere geçildikten sonra çalışan sayısı
da hızla artmaya başlar ve 20 kişiye kadar yükselir.
Kasımpaşa’da dışarıya yaptırılan işleri içeride yapmak için yeni makineler de alınır ve tamamı olmasa
da birçok parçayı kendileri imal etmeye başlarlar. Bu
döneme ait bir anısını şöyle anlatıyor Mesut Eren: “Biten ürünleri koyacak yer kalmayınca, büyük buhar kazanını dışarıya çıkarmamız icap etti. Geniş bir kaldırım
vardı, biz de çıkardık kaldırımın üzerine koyduk. Belediyeden zabıta geldi ve mühürledi dükkanı. Artık dük-
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‘Ygnıs’ kazanları dönüm noktası olur
İhalelere girerek tesisat işleri yapan Mesut Eren’in
gönlünde kazan imalatı yapmak vardı. Böylece hem
dizayn hem üretim ile uğraşarak makine mühendisi olarak becerilerini kullanmak fırsatını yakalayabilecekti. Dönüm noktalarından biri 1968 yılında
İsviçre’nin “Ygnis” kazanlarıyla tanışması olur. Verim
değeri çok yüksek olan bu kazanları inceleyince çok
etkilendiğini söyleyen Mesut Eren, “Ygnis firmasının
broşüründe ‘Yüzde 90 randımanlı kazan’ deniyordu.
Biz üniversitede en yüksek verimli kazanı yüzde 75
randımanlı olarak biliyorduk. Yüzde 90’ı görmek bizim bütün vizyonumuzu değiştirdi. İsviçre’ye gittik,
gördük. Kendi kendime, pabucumu satacağım ve bu
işe başlayacağım dedim. Firma satış bazlı bir anlaşma yapmak istedi. Ancak o zamanlar ithalat çok zordu. Biz firmayı ikna ederek lisans anlaşması yaptık
ve 1968’den itibaren bu kazanları Türkiye’de lisans
altında imal etmeye başladık. Ygnis daha randımanlı,
daha küçük ve üretim maliyeti diğer kazanlara göre
daha ucuzdu. O zamanlar Türkiye pazarının Ygnis’ten
haberi yoktu. Anlaşmayı yaptığımızda Kasımpaşa’da
60 metrekarelik bir dükkanda Nihat Usta ile birlikte
kazanları üretmeye başladık. Nihat Usta ve benden
başka kimse yoktu. Kazanların bazı kısımlarını fason
yaptırıyorduk. İş için aldığım yüzde 30 avansla malzemeleri alabiliyorduk.” diyor.
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kana ne girebiliyoruz ne çıkabiliyoruz. O zamanlar sınıf
arkadaşım Makine Mühendisi Mehmet Turgut Sanayi
Bakanı’ydı. Aradım Mehmet Turgut’u ‘Sen sanayi vekili oldun ama ben burada küçük bir atölye sahibiyim.
Yerim olmadığı için ürettiğim kazanı dışarı çıkardım.
Belediye geldi mühürledi benim yerimi. İş yapmaya çalışıyorum. Bunu halletmen lazım!’ dedim. O da ‘Hemen
halledeceğim!’ dedi. Kağıthane Belediye Reisine telefon etmiş ve durumu anlatmış. Bir-iki gün kapalı kaldık
ama ama sonra açıldı atölyemiz.”
Bu dönemlerde Mesut Eren’in çocukları da büyümekte
ve iş yerine gidip gelmektedirler. Ortaokul çağlarında
hem Ali hem Haluk hafta sonları babalarının yanına
gidip yardımcı olurlar. Yaz tatillerinde babalarıyla çalışan iki kardeş diğer işçilerden farksız şekilde çalışırlar. Sabah 7’de işbaşı yapan kardeşler, işe babalarının
aracıyla değil dolmuşla gider gelirler. Çağlayan’daki
atölyenin sıfırdan nasıl bir doluluk oranına ulaştığına
iki kardeş de şahit olur.

“Bu yola girme, herkesin aldığı klasik kazanı yap”
Bu dönemde Erensan’ın kendi talebini kendinin yarattığını belirten Mesut Eren, “İş yerinin muhasebesini,
tahsilatını, pazarlamasını, tedarikini ve imalatını kendim yaptım ilk başlarda. Diğer taraftan resmi işlerde
zorlanıyorduk, çünkü şartnamelerde eski sistem kazanlar tarif ediliyor, bizimki daha verimli olmasına rağmen şartname dışı kalıyordu. Her ne kadar teknolojik
olarak tarif edilse de bürokrasi laf anlamıyor, verimlilik seviyesine inanılmıyordu. Her kazanı yapar teslim
eder, ilk ateşlemeye ben giderdim. O sıralar üstümde
müthiş bir yük vardı. 60’ların sonları 70’lerin ortalarına

kadar zor zamanlar geçirdim. Ankara’ya sürekli gider
gelirdim ihalelere girmek için. Tabi orada oluşmuş bir
lobi vardı. O zamanlar aklımız ermezdi, bize karşı yeni
teknoloji getirdiğimiz için düşmanca davranışlar içerisindeydiler. Üniversitedeki profesörler dahil ürettiğim kazanın verimliliğine inandırmak ve ihalelerde yer
alabilmesini sağlamak için gitmediğim merci kalmadı.
Ortaya koyduğum test neticeleri karşısında hepsi kabullenmek zorundaydı ama bir türlü başaramıyordum.
Bana “Mesut sen babadan görme kazan yapamaz mısın? Bu yola girme, herkesin aldığı klasik kazanı yap.”
diyorlardı. O dönemler devlet en büyük alıcı ama tek
alıcı değil, özel sektör de yavaş yavaş başlıyordu almaya. Konut sektörünün artmasıyla özel sektörde alıcı olmaya başladı” diyor.
Beş yıl kadar boyunca Çağlayan’da yoğun bir tempoda
çalışmaya devam edilir. Mesut Eren’in deyimiyle “harıl
harıl çalışılan” bir dönem olur. İmalatın hızla devam
ettiği ve kapasitenin büyüdüğü bu dönemde yeterli sermaye biriktirilince yeni bir yere taşınma ihtiyacı doğar.
Bunun üzerine 1968 yılında Yenibosna’dan arsa alınır
ve iki yıllık bir inşaat sürecinin ardından 1970 yılında
Çağlayan’dan Yenibosna’daki fabrikaya geçilir.

İkinci kuşak işe dahil olur
1972 yılına gelindiğinde Erensan ilk ihracatını gerçekleştirir. Irak’a yapılan ihracat kısa zaman içinde
farklı ülkelerle devam eder. 70’lerin ortalarında Mesut Eren’in kayınbiraderi Doğan Gürsoy da makine
mühendisliğini bitirerek ekibe dahil olur. 1984 yılına

parkını temsil eden üretim imkanlarını hayata geçirir. Bu yatırım kredisi kapsamında Erensan’ın üretim
imkanları dünyadaki teknolojinin seviyesine getirilmiş olur. İkinci nesil Ali ve Haluk Eren’in de devreye
girmek suretiyle yeni bir soluk getirdiği bu dönemi iyi
değerlendiren Erensan, 1990 yılına kadar ciro bazında sekiz kat büyütmeyi başarır. Bu dönemde ısıtmada
kömür kazanlarının yaygın olarak kullanıldığı bir dönemdir. Erensan’ın yerel verimsiz kömürleri çok iyi
ve kolay yakabilen yeni bir dizaynı vardır. Bu dizayn ile
tüketici Erensan NA.K kazanları sayesinde dönemin
en ekonomik ısınmasını sağlayabilmektedir. 1990 yılında ise kömür döneminin sonu, doğalgazın doğuşu
gündemdedir. Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşması
Erensan’ın ikinci büyüme dalgasına zemin oluşturur.
Bu dönemde Ankara ve İstanbu’a doğalgaz gelmiş ol-
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gelindiğinde Erensan yönetiminde ikinci kuşağın ağırlığı hissedilmeye başlanır. Boğaziçi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra ABD’de ekonomi
lisansı ve yüksek lisans yaparak yurda dönen Ali Eren
1984 yılında 20 kişinin çalıitığı firmada işbaşı yapar.
İlk iş olarak yatırıma girişen Ali Eren, pazarlama ve
planlama departmanlarını kurarak üretimden ayırır.
Bu yıllar, Türkiye’de kooperatiflerin hızla yayılmaya
başladığı ve büyük bir konut arzın gerçekleştiği Özal
dönemidir. Kamu sektörü hala eski kazanları aladursun, özel sektör ve Müteahhitler Ygnis kazanının verimini algılamış, adeta kapıda sıraya girmiş bu kazanı
istemektedirler. Yatırım yapılması gerekmektedir.
Ali Eren, Sınai Yatırım Bankası aracılığı ile temasa geçtiği Dünya Bankasından temin ettiği bir kredi
ile bugünkü Erensan’ın nüvesini teşkil eden makine
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satışa sunulur. Böylece Erensan’ın üretim ve satış kanalları da çeşitlendirilmiş olur. Bu hamle ile gelişen
kombi pazarında sağlam bir yer edinilir. 1990’lı yılların
başları Erensan için oldukça hızlı bir gelişme dönemidir. Bu yılarda turizm ve menkul değerler gibi farklı
yatırımlar da yapar Erensan. 1991 yılında İtalyan Riello
ile distribütörlük anlaşması imzalanır.

ması bu defa kömürlü kazanların değişimini gündeme
getirecektir. Artan talepleri karşılamak için doğalgaza
yönelik üretim planlanır. Bunun için büyük bir Alman
firması VAILLANT ile ortaklık kurulur. Kurulan yeni
şirketin Genel Müdürü de Haluk Eren olur. Bu yeni
yapılanmada Erensan’ın mevcut bayi sisteminden de
yararlanılır. Alman firmanın üretimleri de Türkiye’de

“En iyi bildiğimiz işi, aldatmadan ve aldanmadan
yapmaya çalışıyoruz”
Erensan hızla büyümeye devam ederken 1994 ekonomik krizi yaşanır. Bu süreçte aile turizm, gıda, finans
sektörlerinde çeşitli yatırımlara girmiştir. 1994 krizi ile
birlikte artan sermaye maliyetlerini de gözönüne alan
aile mevcut yatırımları sadeleştirerek Erensan’ın ana
faaliyet alanına ağırlık verme kararı almış. Ali Eren,
“Finansal durumu, nakit akışını tekrardan merkezileştirdik. Babamın çok sevdiğim bir lafı vardır, ‘En iyi
bildiğimiz işi, aldatmadan ve aldanmadan yapmaya
çalışıyoruz!’ Biz de bu dönemde diğer tüm yatırımlardan çekilerek en iyi bildiğimiz işe ağırlık verdik.” diyor.
1995-1996 yılını krizin etkileriyle mücadele ederek geçiren Erensan, 1997 yılından itibaren tekrar büyümeye başlar ve 1998 yılında Yozgat Fabrikası kurulur. Bu
fabrikada sıcak su kazanları üretimi, endüstri kazanlarından ayrılarak yeni ve modern bir tesiste hat üretimi
olarak başlar. Bu yıllarda üretimin yüzde 50’si ihraç

MESUT EREN

manya ve İspanya ve Romanya daki ihracatlarını artırarak kalite konusunda Avrupa liginde önemli bir yer
sahibi olur. 2008 yılında Avrupa Isı Birliği’ne (EHI) kabul edilen Erensan’ın Genel Müdürü Ali Eren, Isıtma ve
Kazanlar Komitesine davet edilir. Özellikle 2010 yılından itibaren Erensan özellikle Avrupa’da çok önemli
projelere imza atar. Erensan Romanya, Erensan Echipante Termice S.R.L şirketi 2010 yılında açılır. Erensan
Türkiye’de yüzde 24 pazar payı ile kazan sektörünün
büyük şirketi haline gelir. 2011 yılında Fransız Atlantic
Group’un teklifi ile yapılan ortaklık Erensan’ın stratejik
vizyonunda önemli bir merhale teşkil etmektedir.
Erensan bugün, 14 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 45 bin metrekarelik Yozgat ve Yenibosna
tesislerinde ısı kazanları, endüstri kazanları ve enerji
kazanları üretimine devam ediyor. 2014 yılında 40 milyon euro ciro yapan Erensan Grubu, 55 ülkeye ihracat
gerçekleştiren bir dünya markası olarak katma değer
yaratmaya ve üretmeye devam ediyor.
ALİ EREN
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edilmektedir. Erensan için kolay geçmeyen ikinci bir
dönem de 2001 krizi olur. Fakat şirketin finansal idaresini elinde bulunduran Ali Eren 1994 krizinden edinilen
tecrübelerle bu krizleri aşmayı başarır. 2003 yılından
itibaren de Erensan yeniden büyümeye başlar. Bu dönemde Yozgat fabrikasına ağırlık verilir. Erensan,bir
taraftan da Ali Eren vasıtasıyla Avrupa Birliği basınçlı kaplar direktifine göre uygunluk değerlendirmesi
prosedürlerinin Türkiye de uygulanarak kazanlarda
CE işareti kullanımının yasalaştırılmasına önayak olmaktadır. Nitekim, Türkiye’de kazanlarda CE Belgesine hak kazanan ilk kazan üreticisi olur. Ancak uzun
bir süre başka bir kazancı CE Belgesi alamadığından
belge denetimleri yapılamaz. Erensan bu belgeyi almış
olmaktan büyük zarar gördüğü bir dönemi geçirmektedir. Bu süreç içerisinde CE belgelendirmesinin getirdiği üretim maliyet artışlarının getirdiği dezavantajlar
ile iç piyasada geri düşen Erensan, ağırlığını ihracata
vererek dış piyasalarda etkinliğini artırır.
Erensan bu dönemde Avrupa’da İngiltere, Fransa, Al-
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AHMET ÖZER (ORTADA) VE ALİ ŞÜKRÜ KOÇAN (SAĞDA) KENDİ ATÖLYELERİNDE

İstanbul’da teyze ve halalarının yanında kalmaya başlayan Ali Şükrü için İstanbul’da iş bulmak ayrı bir sorundur. Rahmetli babasının, zamanında kendisine
iyilikte bulunduğu bir büyüğü tarafından, Karaköy’de,
Kalafat yerinde bir işe yerleştirilir. “Tüm söyleyeceklerimi önceden ezberlemiştim. Fakat yanına vardığımda
heyecandan, sadece ağlayıp ‘Bana bir iş bulur musun
Osman Abi!’ diyebildim” diye anlatırken, hala gözleri
buğulanıyor, bugün 81 yaşındaki Ali Sükrü Koçan’ın.

Çocuk yaşta usta olur
Karaköy kalafat yerinde Arif Usta diye tanınan tornacının dükkanında çırak olarak işe girdiğinde henüz 12
yaşındadır. Arif Usta’nın atölyesinde, gemi ve gemi
motorları tamiri yapılmaktadır. Batı dillerine “mühendislik” kavramına ismini veren bu motorlar (engineengineering) bugünün alaylı-mühendisinin ve makinecisinin de eğitiminin başladığı yer olacaktır. Merakı,
zekası, çalışkanlığı ile Ali Şükrü 17–18 gibi çok erken
yaşlarında, gemi ve motor tamiri için o zamanın yokluklarında, yaratıcılığıyla teknik sorunlara pratik çözümler üretebilen, kalafat yerinde tanınmış bir ustadır

187

Karadenizli bir ailenin çocuğu olan
Ali Şükrü Koçan 1933 yılında Rize,
Derepazarı’nda dünyaya gelir. Babası
ayakkabı tamircisi, annesi ise ev hanımı
olan Ali Şükrü Koçan İlkokulu Rize’de
bitirİR. Henüz çocuk yaşlarda babasını
ve kız kardeşini verem hastalığından
kaybedeR. Ali Şükrü Koçan, annesinin evde
kesekağıdı yapıp pazarda satmasıNIN,
dikiş yama işleri yapmasıNIN ve abisinin
DE ayakkabı tamirciliğiyle UĞRAŞMASININ
geçinmeleri İÇin imkansız OLDUĞUNA KARAR
VEREREK, yaşam mücadelesine devam etmek
için İstanbul’un yolunu tutar...
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ALİ ŞÜKRÜ KOÇAN (SAĞ ÜST) VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARI, KALAFAT YERİ - 1950

artık. Kalafat yerinde komşu Ermeni ve Rum demirci
ustalarının dükkanlarından demir dövme ve şekillendirme ile ilgili işlem ve malzeme bilgisini de edindiğini
tebessümle anlatıyor Ali Şükrü Bey bugün. Gelecekte
burada gördükleri çok işine yarayacaktır.
Arif Usta’nın yanındaki son işi, askeriyenin hurdaya çıkardığı bir gemiyi, motorunu, pervanesini, vinç sistemini vs. tamamen revize edip tekrar yüzdürmektir. O
zamanda böyle bir gemiyi motoru ve tüm aksamıyla bir
atölyenin imkanlarıyla yüzer hale getirmek herkesin

yapacağı iş değildir. Patronu Arif Usta ve Adil Göksu
ile boğazda ilk yüzdürme denemelerini yaparlar. İş tesliminin hemen ardından Ali Şükrü Koçan Almanya’nın
yolunu tutacaktır. O hazırlıklarını çoktan yapmıştır. Arif
Ustası tren istasyonuna kadar gelir ve onu gözyaşlarıyla uğurlar.
O yıllarda çalışma koşullarının oldukça zor olduğunu
belirten Ali Şükrü Koçan, “İş bulmak çok zordu ve iş
yerlerinde küçük çırak çocuklara çok kötü davranılır,
küfür edilir, dayak atılırdı. O zamanın çalışma kültürü

öyleydi işte. Arif Usta’nın yerinde böyle bir şey asla olmazdı. Ben, iş yerimi kurarken çalışma ortamı ve ahlakını mutlaka oradan almışımdır diye düşünüyorum.”
diyor.

Almanya’ya gider
Hayatında hiçbir işi gelişigüzel yapmayan Ali Şükrü
Koçan, Almanya’ya gitmeden Almanca öğrenmenin
gerekli olduğunu düşünür ve gündüzleri atölyede çalışırken geceleri Goethe Enstitüsü’nde Almanca kurslarına devam eder. Almanca öğrenmesinin faydalarını
ileride görecektir. 1960 yılında hazırlıklarını tamamlar
ve Almanya’ya gider. Adil Göksu’nun da referansıyla
Almanya’da takım tezgahları yapan bir fabrikada çalışmaya başlar. Türkiye’de ileride kuracağı makine firmasının teknik, kalite ve organizasyonel altyapısı da atılmaktadır burada. Ama o, bunu henüz bilmemektedir.

Evlenince Amerika’ya gitmekten vazgeçer
Üç yıl çalıştığı fabrikadan ayrılıp Türkiye’ye dönmek
istediğinde patronları, “Türkiye’de ne yapacaksın?
Orası fakir bir ülke, mutlaka dönersin. Döndüğünde
muhakkak buraya gel.” der. Oysaki o, Almanya’daki
işini Amerika’ya gitmek için bırakmıştır. “Almanya beni tatmin etmemişti, Amerika’ya gidecektim.
Bir Alman arkadaşla beraber bütün hazırlıkları
yaptık. Türkiye’ye gelip ailemle görüştükten sonra
Amerika’ya gitmeyi düşünüyordum, fakat Türkiye’ye

Ahmet Özer ile Özkoç’u kurarlar
Almanya dönüşünde bir fabrikada çalışmaya başlayan
Ali Şükrü Koçan farklı arayışlar içine girer. Bu dönemde, çocukluk arkadaşı Ahmet Özer, Türkiye’de plastikçiliğin çok kazandırdığını ve bir plastik enjeksiyon
makinesi yaparak plastik eşya imalatına girmeyi teklif eder. Ali Şükrü Koçan bu teklife sıcak bakar ve iki
ortak, 1964 yılında 60 metrekarelik bir atölyede çalışmaya başlar. Firmanın adı da iki ortağın soyadlarından
yola çıkarak Öz-Koç olur. Plastik işi o dönem gerçekten iyi para kazandırmaktadır. Fakat küçük el makinelerinden başka makine yoktur. Hidrolik makineler ise
çok nadirdir. Bir tanıdıklarının İtalya’dan getirdiği plastik enjeksiyon makinesini kopyalamaya karar verirler.
Fakat daha makine tamamlanmadan çokça talibi çıkar.
Teklifler iyi olunca, “Kendimize yine yaparız!” diyerek
makineyi satarlar. Fakat her bitirdikleri makine hemen
alıcı bulur ve plastikçiliğe asla geçemezler. Onlar artık
makine imalatçısı olarak yollarını çizmişlerdir.
İşler hızla büyür
İşlerin yoğunluğu ve talebin artması nedeniyle kısa
süre sonra Rami’deki Bakırcılar Sitesi’nde 300 metrekarelik bir dükkana geçerler. “O kadar çok müşteri
geliyordu ki yetiştirmekte zorlanıyorduk. Çevremizdeki
arkadaşlara ‘Siz de makine yapın!’ desek de, bu iş bilgi
ve beceri gerektiriyordu. Düşünsenize, bırakın pompayı-valfi, şimdi köşedeki hırdavatçıdan hemen aldığınız
cıvata-somun bile yoktu, gidip hurdalardan bulurduk.”
diyor Ali Şükrü Koçan. O zamanın imalat koşullarında
teslim sürelerinin bazen iki yılı bile bulduğunu belirten Ali Şükür Koçan, “Gece yarılarına kadar çalışırdık.
Peki, çok mu para kazandık? Hayır.” diyor. Teslim sürelerinin uzunluğundan, “Alman kalitesinde” iş yapma
sevdasından, yokluklardan ve bir de o zamanlar ne
olduğunu tam bilmedikleri enflasyondan zarar ederler farkında olmadan. “Allah’a şükür hep işimiz vardı
ama.” diyor Ali Şükrü Bey bugün gülerek…
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Herkesin takdirini kazanır
Ortama acemidir, pek çok yöntem, kullanılan malzeme
bildiklerinden farklıdır. Uzun süre, fabrika prosedürü gereği sadece çıraklık yaptırırlar, “Kalafat Yeri”nin
tanınmış Ali Şükrü Ustası’na. Hiç gocunmaz, kendine
çıraklık yapacak durumdakilere çıraklık yapmaktan;
yakında herkesi şaşırtacaktır... Almanlar gibi iş ayırt
etmez. Tornada da çalışır, frezede de, borverkte de,
montajda da. Bu, Almanlar için alışılmış bir durum değildir. Kısa süre sonra, 700 kişilik fabrikanın ek mesailerde aranan, Almanların taktirini kazanmış “Spesyal”
adamıdır. İşi daha pratik hale getirmek için kimseye
sormadan bazı yenilikler yapar; karşılığında, haberi dahi olmadan, adını onur listesine asarlar ve teşvik
edici hediyeler verirler. “Buna çok değer verdiklerini
sonradan öğrendim. Yoksa icat edecek daha çok şey
vardı da üzerine eğilmiyordum.” diye anlatıyor.

gelince sözlendim ve 1963 yılında evlendim. Bunun
üzerine Amerika’ya gitmekten de vazgeçtim.” diyor.
1963 yılında yaptığı evlilikten üç çocuğu olur Ali Şükür
Koçan’ın. Beraber gitmeyi planladığı arkadaşı yıllar
sonra kendisine, üzerinde köprü olan bir kartpostal
atacaktır. Kendisi gidememiş fakat arkadaşının gitmesine vesile olmuştur.

kuvvet uygulayabilmesiydi. Kalıp kapandıktan hemen
sonra pres basınca geçmezse lamalit adındaki koruyucu malzemesinin ön kristalleşmesi sebebiyle ürün
olumsuz etkileniyordu. Batıda ön dolum valfi diye bir
şeyin olduğu bilinirdi, ama nedir, nasıl çalışır nereden
bileyim. Başladım araştırmaya…” diyor. Ön dolum valfi
sayesinde büyük pompalar devre dışı kalacak, presler
daha sade, arızasız ve verimli hale gelecektir. Çünkü
ön dolum valfi koçun aşağı hızlı hareketi için yer çekimini kullanmanızı sağlar. Koçun aşağı inişi bedavaya
gelir yani. Sonuç olarak pres imalat maliyetleri de, melamin ürünü imal etme maliyetleri de düşer. Nihayet
Ali Şükrü Bey aylar süren geceli gündüzlü deneme yanılmalarla ön dolum valfini yapar. Bu ilk yerli ön dolum
valfidir; kopya değildir. Yapar ama basınca geçme sürelerinde sorunu halletmesi bir o kadar daha zamanını
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Kendi melamin presini yapar
Ahmet Özer ile ayrıldıktan sonra Ali Şükrü Bey, bir süre
daha enjeksiyon makinesi yapmaya devam eder. Fakat
artık pek çok firma bu makinelerden yapmaya başlamıştır. Faydasız rekabeti sevmez Ali Şükrü Bey; hemen farklı ve henüz yapılmayana yönelir. Yenilik onun
doğasında vardır. 1970’li yıllarda Türkiye’de hidrolik
preslerde üretilen melamin mutfak eşyaları çok moda
olmuştur. Fakat piyasadaki presler çok verimsizdir. Bu
iş için yeni bir pres yapmayı kafasına koyduğunu belirten Ali Şükrü Koçan, “Plastik preslerinden farklı olarak bu presler dik çalışırlardı. O zamanlar pres koçunu
aşağı hızlı indirmek için büyük pompalar kullanılırdı.
Bu müthiş bir israf ve teferruattı; çünkü aslında melamini sıkıştırmak için küçük bir pompa yeterliydi. Fakat
bu sistemin iyi tarafı kalıp kapanır kapanmaz presin
Ali Şükrü Koçan, yıllar önce Güneşli’deki
fabrika binasının inşaatını kendi elleriyle
yapar. Yıllar sonra Hadımköy’deki
fabrikanın inşaatında da aynı modeli
çocukları takip edecektir. Yaşına rağmen
Ali Şükrü bey inşaatın her tarafını kontrol
etmek için 12 metreye yukarıya çıkmaktan
çekinmez.

(SOLDAN SAĞA) ALİ ERDEM KOÇAN, CEM KOÇAN VE ALİ ŞÜKRÜ KOÇAN, HADIMKÖY FABRİKASI İNŞAATI - 2000’Lİ YILLAR

alır. Mucit olmaya giden şevk ve azim de bu meydan
okumalardan beslenmez mi zaten?

Ali Şükrü Koçan’I Bugün bile fabrikada
elemanlarıyla preslerin tepesinde
görmeniz mümkündür. - 2014

Pres ve melamin mutfak eşyasında yeni bir devir açar
Aylar sonra Ali Şükrü Bey, son barutunu atmaya yakınken bu sorunu da çözdüğünde Özkoç presleri, piyasadaki en iyi melamin presinin bir çevrimde iki adet
yapabildiği üründen sekiz ve daha sonra da 16 adet
yapabilecektir. Üstelik en büyük pompalar bile yer
çekimine yetişemediği için çevrim süreleri daha kısadır. Presler daha az hacim ve enerji harcar. Arızasız ve bakımı kolay ön dolum valfiyle çalışan bu yeni
kuşak Özkoç presler, Türkiye’de, hem pres imalatında hem de melamin mutfak eşyasında yeni bir devir
açmıştır. Birkaç yıl içinde melamin ürünler ucuzlayıp
lüks mağaza raflarından pazar tezgahlarına, halkın
Ali Şükrü Koçan - 80’Lİ YILLARIN BAŞI

“Makineyi yaptık, ihraç edeceğiz ama bir sandığı
yapamadık”
Melamin presi işiyle önemli bir gelişim içine giren Özkoç
Makina, ilk ihracatını 1976 komşu bir ülkeye yapar. Bu ilk
ihracat anısı hala Ali Şükrü Bey’i güldürmektedir. Presi
içine koyacakları bir sandık yaptırmak için bir marangozla anlaşır. Marangoz istenen sandığı yapar, getirir. Presi
içine yerleştirirler. Fakat daha sandığı kamyona yelleştirirken sandık parçalanır, presi sağ salim tekrar yere zor
indirirler. Ali Şükrü Koçan “Makineyi yaptık, ihraç edeceğiz ama bir sandığı yapamadık” diye gülerek anlatıyor.
Bugün Özkoç Almanya, ABD, İtalya, gibi ülekeler dahil
dört kıtada 35 ülkeye ihracat yapmaktadır.
Melamin presleri Özkoç için bir dönüm noktası olur,
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kolayca ulaşabileceği fiyatlara inmiştir. “Yaklaşık olarak 1975’te kullanmaya başladığımız ön dolum valfleri
bugün hala aynı tasarımla kullanılmaya devam ediyor.
Pek çok pres üreticisi de bizim ön dolum valflerimizi
kopya etmiştir. Olsun, etsinler… Öncülüğün kaderi ve
sorumluluğudur bu…” diyor Ali Şükrü Koçan bugün.
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1978 yılında Güneşli‘de bir arsa alınır. Fabrika binasının tasarımını eş dost tanıdık firmaların binalarını
inceleyerek kendi yapar. Sadece tasarımla kalmaz fabrikanın tüm işleriyle kendi ilgilenir. Bütün çelik yapı,
direkler, makaslar, vinç köprüleri, çerçeveler hatta çelik kapılar; hepsi Rami’deki dükkanda yapılır ve
kamyonlarla Güneşli‘ye getirilir. Ne vinç vardır ne de
vinç kiralayacak para. Akşam 5’ten sonra işten çıkar,
çocuklarıyla birlikte. Güneşli’ye gider ve inşaat işlerine devam eder. Montajı da yapar, kaynağı da… Henüz
ilkokul ve ortaokul çağlarında olan çocukları Ali Erdem
ve Cem de okuldan sonraki zamanlarda ona yardım
ederler. Yeni yapılmakta olan Basın Ekspres Yolu yepyeni fabrikanın girişini yıkıp 5 metre aşağıdan geçince,
yolun bitimini beklemek zorunda kalır. Taşınma 1986
yılını bulacaktır.
1980’lere gelindiğinde Özkoç’un ürettiği melamin presinin onlarca kopyası piyasada yer alır. Cem Koçan
“Babamın bir yönü var, ürettiği bir makineyi piyasada
başkaları da yapmaya başlayınca, farklı bir makine
yapmaya yönelir” diyor. Ali Şükrü Bey’in şapkasında
daha çıkaracağı çok şey vardır; yine farklı bir arayış
içine girer. 1980’lerde çelik tencere üretimi Türkiye’de
yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu iş için sıvama (derin
çekme) presleri gerekir. Yıllar önce ortağı Ahmet Özer
ile Uzel’de gördükleri bir sıvama presinden esinlenerek bir pres yapmışlardır zaten. Fakat, o zamanlar;
Türkiye’de henüz sıvama preslerine fazla talep olmadığından uzunca bir süre fason bisiklet çamurluğu basmışlar sonra da aynı müşteriye vermişlerdir bu presi.
Ali Şükrü Bey yıllar sonra melamin preslerde uyguladığı ön dolum valfini bu preslere de uygulayacak ve çok
iyi sonuç alacaktır. Yine hızlı, kullanımı kolay ve sorunsuz preslerle girer piyasaya. “Bir paslanmaz kase,
o günün presleri ile en fazla 800 adet basılabiliyordu.
Bizim makinemiz ise aynı kaseden tam 2 bin 500 adet
basabilme kabiliyetine sahipti” diyor Ali Şükrü Koçan.

“Bugün Türkiye metal eşya alanında Çin’den sonra
ikinci sıradaysa bunda Ali Şükrü Koçan’ın ve Özkoç’un
önemli payı var”
Özkoç Makina’nın sektöre girişi hem kalıp hem makine
anlamında mutfak eşyası sektöründe ciddi değişimlere neden olur. “Bugün Türkiye metal eşya alanında Çin’den sonra ikinci sıradaysa bunda babamın ve
Özkoç’un önemli payı var. Sektördekiler bunu bilir.”

diyor Cem Koçan. Aynı dönemde piyasanın kauçuk
presine ihtiyaç duyduğunu fark eder ve kauçuk presi
yapımına da başlar. Yine piyasadaki preslerden farklı bir pres üretir ve oldukça ilgi görür. Zaman içinde
o makine de taklit edilir. Fakat Güneşli’ye taşındıktan
sonra artık Özkoç çok farklı teknoloji ve yapılarda pres
üretmeye başlamıştır. Otomotivden, petrol arama işlerinde kullanılan değişik preslere, yüksek basınçlı oksijen tüp imalatında kullanılan otomatik preslerden, balata preslerine o kadar değişik yapıda presler yaparlar
ki preslerinin taklit edilmesini hiç sorun etmez Özkoç.
İmalatın yarısından fazlası zaten Ar-Ge’dir, daha Ar-Ge
teriminin henüz duyulmaya başlandığı yıllarda.

“Senin işini ancak Ali Şükrü Bey halleder”
Bugün Türk ordusunun ürettiği kurşungeçirmez kompozit esaslı levha, miğfer ve benzeri korunma malzemelerinin, teknoloji makine ve donanım olarak
Özkoç’un imzasını taşıdığını belirten Ali Şükrü Koçan,
“Yıllar önce 1990’ların başlarında sanıyorum, 10-15 yıl
önce bizden iki tane makine satın almış ve o makinelerle otomobiller için silecek üretimi yapmakta olan
çok eski bir müşterimiz geldi. O sırada başka bir ziyaretçi içeri girdi. Eski müşterimiz presinden ne kadar
memnun olduğunu anlattı uzun uzun ve ellerine sağlık
Ali Şükrü Bey deyip çıktı. Odada bulunan diğer ziyaretçimiz de tanıdığımız biri değil. Kendisiyle tanıştık;
kevlardan Türk ordusu için kurşungeçirmez yelek üretimine çözüm arayan emekli bir generalmiş. Görüşme
sırasında kendisine ‘Bizi nereden buldunuz?’ diye sorunca, ‘Nereye gitsem, senin işini ancak Ali Şükrü Bey
halleder cevabı aldım. Neden öyle dediklerini az önce
şahit olduğum sohbet açıklıyor zaten!‘ dedi. Bu benim
için gurur verici bir öyküdür” diyor. Özkoç bugün kurşungeçirmez kompozit esaslı malzeme teknolojilerinin
dünyada tanınmış aktörlerinden biri konumunda.
Yaptığı işi çok sevdiğini ve bunun artık kendisi için bir
yaşam biçimi olduğunu belirten Ali Şükrü Koçan, “Olay
illa ki para kazanmak değil, yaptığınız şeyi iyi yapmaktır. Eğer yaptığınız, muadillerine kıyasla kullanıcısına
daha faydalı ve kaliteli ise eserinize her zaman talep
olur ve zaten o zaman para da kazanırsınız.” diyor.
Gençlere tavsiyesi ise “Yaptığınız şeye bir yenilik veya
artı fayda eklemiyorsanız yerinizde sayıyorsunuz demektir. Yeni ve orijinal eserlerden veya metotlardan
korkmayın.”

“Yeni ve farklı olandan korkmayın”
Yeniyi ve farklı olanı istemeyi başarının olmazsa olmazlarından sayan Ali Şükür Koçan, bununla ilgili bir anısını
da şöyle anlatıyor: “Biz yıllardır silindirlerimizi, kendi
bulduğumuz özel bir yöntemle haddelenmiş platina
sacları kıvırarak imal ederiz. Bugün piyasada bildiğiniz
kıvırma yöntem ve makineleriyle bizim kullandığımız
et kalınlıkları bu küçük çaplara kıvrılamaz. Son yıllarda
varlığımızdan haberdar olan bazı Fransız, Alman ve İtalyan hidrolik pres firmaları bizimle belli alanlarda ortak
çalışmalar yapmak istediler. Hepsini en çok etkileyen
bizim silindirlerimiz olmuştur. Bunlardan biri bizden
kendileri için 2 bin mm strokta, 600 ton bir pres silindiri
üretmemizi istedi. Mühendisleri zaten daha önce birkaç
defa bizi incelemek için ziyaret etmişti. Siparişi verdiler,
imalata başladık. Firmanın ileri gelen mühendislerinden birisi, bir gün bizi endişeyle aradı. Kendilerince hesap etmişler, bu silindirin bu et kalınlığında, bu kadar
küçük çapa kıvrılmasının mümkün olmadığına karar
vermişler. Cevabımız bizim 30 yıldır tüm silindirlerimizi
bu metotla yaptığımız şeklinde oldu tabii. Ziyaret eden
arkadaşlarının da müdahaleleriyle sanıyoruz, tartışma
uzamadı; silindiri yaptık, gönderdik. Yaklaşık 30 yıl önce,

çatlayan döküm silindirlere karşı bir meydan okumanın
somut başarısıdır bu. 30 yıldır bizim silindirlerimiz hep
böyle imal edilir. O zaman bu yöntemi bir yerde görmedim, kimse bana yapılıp-yapılamayacağı hakkında bilgi
vermedi. O zamanlar zaten bilgi bugünkü gibi kolay ulaşılır da değildi. Bugün bile Avrupalı firmaların uygulanabilirliğinden tereddüt ettiği bu yöntemi biz 30 yıl önce
uygulamaya koyduk. Hatalarımız tabii oldu ama korkmadık, geri adım atmadık, ‘bu Avrupa’da bile yapılmıyor,
bize mi kaldı yapmak!’ demedik. Yeni ve farklı olandan
korkmayın.”
Bu şekilde motivasyonu meydan okuma ve merak olan
pek çok başarı hikayesi var Ali Şükrü Bey’in. 1980’lerin
ilk yılları, paslanmaz tencere imalatında patlama yaşanan yıllar. Tencerelerin altlarına, bugün termal taban
dedikleri, alüminyum yapıştırma işlemi önem kazanıyor. O zamanlar nasıl yapıldığını henüz kimse bilmiyor.
Pahalı, Avrupa’dan ithal bazı yöntemler mevcut. İlaç
ya da ergitme ile yapılan işletme giderleri yüksek yöntemler bunlar da. Aslında direkt kendi alanı sayılmasa
da Ali Şükrü Bey, merak bu ya, buna bir çözüm bulmaya uğraşıyor. Hidrolik pres ile ısı ve basınç altında
taban yapıştıracağına inanıyor.
50 yıllık bir aile firması olan Özkoç’ta 3 kuşak bir arada
(SOLDAN SAĞA) ALİ ŞÜKRÜ KOÇAN, BİROL ÖZER
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“Babam gündüz dükkanda bastığı örnekleri getirir, sobanın üstünde onları ısıtıp suda soğuturduk, akşamları
yatana kadar işimiz buydu… Tencerelerin tabalarının
kullanıma göre dayanımı ölçerdik. Babam onları alır
ertesi sabah dükkanda kendince geliştirdiği dayanıklılık testlerine tabii tutardı.” diye anlatıyor, o zamanlar
bir ortaokul öğrencisi olan Cem Koçan. Ali Şükrü Bey,
bir yıl gibi bir sürede hiç yoktan, taban yapıştırma metodunu, parametreleri, sıcaklık değerleri, kalıp yapısı,
gibi birçok bilinmeyeni kendi deneme yanılmalarıyla
buluyor. Uzun bir dönem, bu bilgiler zamanla öğrenilip, daha hızlı friksiyon preslerinde alüminyum taban
çakma işlemi yapılana kadar, Özkoç, tanınmış birçok
tencere firmasına kendi oluşturduğu bu sistemle fason taban yapıştırma işi yapıyor. Bugün halihazırda bu
sektörde yapılan taban yapıştırma işlemleri Ali Şükrü
Bey tarafından oluşturulmuş/geliştirilmiş çalışmaların
devamıdır.
Türk makine sanayisine uzun yıllar hizmet etmiş ve bu
alanda çalışmaya hala devam eden bir sektör duayeni
olan Ali Şükrü Koçan, “Ben ilkokul mezunuyum. Çeşitli fabrikalardan mühendisler ve yöneticiler istedikleri
makinenin özelliklerini anlatmaya, sipariş vermeye
geldiklerinde bana hangi dönem mezunu olduğumu
sorardı. Ben de ilkokul mezunu olduğumu söyleyince
karşımdaki kişi şaşırır biraz da mahcup olurdu.” diyor.
Fabrika ve işini geliştirirken çocuklarının eğitimini de
ihmal etmez Ali Şükrü Koçan. Çok sayıda çırak, usta
ve mühendis yetiştirir. Kendisi alaylı olduğu için sadece okul eğitimi değil pratik eğitimin de önemini bilmektedir. Ali Erdem de, Cem de çocuk yaşta başlarlar
firmada çalışmaya. Bununla ilgili bir anısını da şöyle
anlatıyor Ali Şükrü Bey, “Yıllarca beraber çalıştığımız
bir ustanın mühendis ve öğretim üyesi olduğunu sonradan öğrendim. Niye kendisini akademisyen kimliğiyle tanıtmadığını sorduğumda; ‘Mühendis oldum, çeşitli
yerlerde çalıştım, kendimi de mühendis biliyordum;
fakat anladım ki bu işi benden çok daha iyi bilenler var,
diploma yeterli değil, pratik tecrübe de lazımmış. Ben
de sıkıldım artık kendimi mühendis olarak tanıtmıyorum!’ cevabını verdi.”

“Bizim firmada 10 yıllık eleman hala yeni elemandır”
Ali Şükrü Bey, bugün 81 yaşında ve halen aktif olarak
işinin başında. Söz krizlerden açılınca tecrübelerinden
hareketle: “Üretim yaptığımız makinelerde piyasa-

ALİ ŞÜKRÜ KOÇAN

da bir sorunla karşılaştığımızda, daha verimli ve yeni
makineler yapabileceğimize inanıyoruz. Geliştirilecek
hala birçok makine tipi var. Diyelim ki piyasada işler
azaldı, biz yeni tip makineler geliştirme doğrultusunda zaman harcayabiliriz, ta ki piyasa belli bir düzene
kavuşana kadar. ‘Piyasada şartlar olumsuz, biz de bu
durumda küçülelim!’ gibi bir bakış açısına hiç sahip
olmadık. O tür zamanlarda biz daha önce yapılmamış
olan, piyasa açıldığında zaten ihtiyaç duyulacak verimliliği artıracak yeni makinelerin çalışmalarına yöneldik.
Tabii burada önemli olan o Ar-Ge kültürünü firmada
hep canlı tutmak. Tabii bu güçlü bir kadronuz ile mümkündür. Bizim firmada 10 yıllık eleman hala yeni elemandır örneğin.” diye cevap veriyor.

“Bizim oyun alanımız atölye, oyuncaklarımız metal
parçalardı”
Çocuk yaşlardan itibaren işin içinde olduklarını, kendi-

nin de ilkokul 2. sınıfın yaz tatilinde ilk kez iş tulumunu
giydiğini belirten Cem Koçan, “Bizim oyun alanımız atölye, oyuncaklarımız metal parçalardı. Abimle dükkanda
yağın, çeliğin içinde oynardık. Her yaz tatilinde dükkanda çalışırdık. Tornada da, frezede de, kaynakta da çalıştık, ta küçüklükten imalatın her aşamasında bulunduk.”
diyor. Her iki kardeş de YTÜ’de makine mühendisliği
eğitimleri sırasında göreceklerdir yaz tatillerinde çalışmanın faydalarını; özellikle meslek derslerinde…
“Mavi yaka beyaz yaka ayrımı yoktur bizde!” diyen, Cem
Koçan, işe gelir gelmez hemen iş elbiselerini giydiğini ve imalata indiğini, yeni alınan mühendis arkadaşların da aynı terbiye ile işe devam ettiklerini söylüyor.
Bugün Özkoç A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığını yapmakta olan Cem Koçan, 1993 yılında YTÜ’yü bitirdikten
sonra MBA yapmak için Amerika’ya gider. Tatillerde
geldiğinde de ihmal etmez fabrikada çalışmayı. 1997
yılında Türkiye’ye döndükten sonra artık tam zamanlı
işletmeci ve mühendistir. Ağabeyi Erdem ise İngiltere

dönüşünde Özkoç’un kardeş kuruluşu İnter Eva Foam
firmasında yöneticilik yapmaya başlar. “Kurumsal anlamda daha sağlam bir yönetim için herkesin aynı yerde olması doğru değil. Sorumluluklarla çizgiler çekmek firmaların geleceği için çok faydalı.” diye düşünüp
hep birlikte bu görev tanzimine karar verirler. Hayatın
ilginç bir hikayesi olarak, Ali Şükrü Koçan’ın çocukluk
arkadaşı ve eski ortağı Ahmet Özer’in oğlu Birol Özer
de Ali Şükrü Bey’in damadıdır. O da çocukluğundan
beri makinecilikte pişmiş, hidrolik ve konstrüksiyona
son derece hakim bir makine mühendisidir. Bugün, Birol ve Cem, Ali Şükrü Bey ve onun zaman içinde oluşturduğu değerli kadrosuyla Özkoç’un gelecek yıllarının
stratejilerini çiziyorlar.
Bu yıl 50. senesini kutlayan Özkoç, İstanbul
Hadımköy’de 8 bin metrekare kapalı, 30 bin metrekare
toplam açık alanda, dünyaya Türk makinesini gururla
tanıtan bir firma olarak geleceğe güvenle ilerlemekte
ve pek çok firmaya da bu yönde cesaret vermektedir.
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