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TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNDE EN AZ 50 YILI GERİDE 

BIRAKMIŞ FİRMALARIN, BİR EVLAT BÜYÜTMEK 

KADAR YORUCU, ENDİŞE YÜKLÜ AMA 

BİR O KADAR SEVİNÇLİ, HEYECANLI VE GURUR VERİCİ 

HİKAYELERİ...



Makine sektörünün yegâne ihracatçı birliği olarak, 
sektörün örgütlü bir nitelik kazanması ve uzun uğraş-
larla ürettiğimiz bilginin daha fazla kişiye ulaşması için 
birçok proje geliştiriyoruz. Sektörümüze karşı duydu-
ğumuz sorumluluk duygusuyla üzerine titrediğimiz bu 
projeleri asla yarım bırakmıyor, elimizden geldiğince 
düzenli ve sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. Ve şim-
di, ilkini 2012 yılında yayımladığımız Makine Hikayeleri 
serisinin 7. kitabı ile karşınızdayız. 
İlk kitabın ardından geçen 10 yılda, 50 yılı aşkın süredir 
makine sektöründe üretim ve ihracat yapan tam 139 
firmanın başarı hikayesini kayıt altına aldık. 
Makine Hikayeleri başlığı altında 1.355 sayfa içerik 
ürettik ve 77 bin adetten fazla basarak dağıtımını ger-
çekleştirdik. Bu kitaplar, makine sektöründeki firmala-
ra, bakanlıklara, bürokratlara, üniversitelerin makine 
mühendisliği bölümlerine, sivil toplum kuruluşlarına, 
meslek örgütlerine, kanaat önderlerine ve bağımsız 

araştırmacılara ulaştırıldı. Aldığımız birbirinden güzel 
geri dönüşler, bizlere ne kadar doğru bir yolda olduğu-
muzu tekrar tekrar gösterdi. 
Bu hikâye elbette ki burada bitmiyor. Hatta tam aksine, 
asıl şimdi başlıyor.
Çünkü biz geride bıraktığımız 10 yılda mevcut hikâyeleri 
toplarken makinecilerimiz yepyeni başarı hikayeleri 
yazdı. Makinecilerimiz dünyanın farklı bölgelerinde, 
farklı ölçekteki imalatçılarla iş birliği içinde rekabet 
gücünü her geçen dakika daha da artırdı.  Sektörümüz 
imalatta da ihracatta da Türkiye ortalamasının çok 
üzerinde büyümeyi başardı. İhracatının yüzde 70’e ya-
kınını AB ve ABD’ye yapan sektörümüz,  son 21 yılda 
ihracatını 14 katına çıkararak 2021 yılını 23 milyar do-
lar ihracat ile tamamladı. Makinecilerimiz ihracatını, 
2019’a yani pandemi öncesine göre yüzde 18, 2020’ye 
göre ise yüzde 23 artırarak rakiplerini geride bırakan 
bir performans sergiledi.
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Değerli meslektaşlarım ve makine sektörünün diğer tüm 
paydaşları,
Biz, Türkiye’nin Makinecileri markasını sadece Makine 
İhracatçıları Birliği’ni tanımlayacak bir kavram olarak kul-
lanmıyoruz. Türkiye’nin Makinecileri derken, yukarıda bah-
settiğim başarılı sonuçlara imza atan ve iş birliği içinde 
ülkemizin endüstriyel gelişimine katkı sunan bütün ima-
latçılarımızı, imalat sanayinin gelişimine sağladığımız tüm 
bilgiyi ve bu bilginin sizlere ulaşmasını sağladığımız tüm ka-
nalları kastediyoruz.
Sektörün İhracatçı Birliği olarak, ihracatçılarımızın dış ti-
caretteki taleplerinin karşılanması ve sorunlarının çözümü 
konusunda lobi gücü oluşturmanın yanında; bilimsel bilgi-
ye dayalı, çağdaş ve yenilikçi bir bilgi merkezi olmaya çalı-
şıyoruz. Gündelik sorunlarda boğulmak, ön yargılara saplı 
kalmak, hamaset ile vakit kaybetmek yerine bize bu sektörü 
kuran liderlerimizin yaptığı gibi, daima ileri bakmayı tercih 
ediyoruz. 
İşte bu anlayışla, Makine Hikayeleri ile sektörün kuruluş ve 
yükselişine katkı veren firmaların hikayelerini toplamaya ve 
sektörün hafızasını oluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü bu 
hikayeler, iktisadi olduğu kadar Türkiye’nin içtimai tarihinin 
seyrini göstermesi açısından da önemli. 
Kurucu jenerasyonun içinde bulunduğu koşullar eskisinden 
çok farklı. Ancak onların başarıya giden yolda gösterdikleri 
dirayet ve kararlılık bugün hala sektörümüze yön vermeye 
devam ediyor. Bütün ekonomik ve politik çalkantılara rağ-
men 50 yılı aşkın süredir ayakta kalmanın, son 20 yılda ya-
şanan büyük dijital dönüşüme ayak uydurmanın ve bütün 
bunları yaparken bir sonraki jenerasyonu gelecek 50 yıllara 
hazırlamanın değerini ve önemini biliyoruz. 
Bu hikayeleri yazanlar, Cumhuriyetimizin 100. yılına bir kala 
sektörümüzün ve ülkemizin önünü aydınlatıyor. Onların 
Perşembe Pazarı’nda başlayan, küresel rekabet ortamında 
devam eden hikayeleri, ikinci, üçüncü hatta dördüncü je-
nerasyonun başarılarıyla taçlanıyor. Sanayi 4.0’ı, “Karanlık 
Fabrika”ları kuracak kuşaklar, cumhuriyetimizi ikinci yüz 
yılına taşıyacak. Biz de MAİB olarak bu başarı yolculuğunu, 
kahramanlarıyla birlikte kayıt altına almaya devam edeceğiz. 
“Türkiye’nin Makinecileri” olarak, zorlu fakat zorlu olduğu 
kadar da keyifli olan bu yolda bizimle birlikte yürüyen üye-
lerimize ve paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyor, yayın 
ve hizmetlerimizden olabildiğince çok yararlanmalarını di-
liyor, bunları çeşitlendirmemize, içeriklerini zenginleştir-
memize ve yaymamıza yardımcı olacak katkı ve önerilerini 
bekliyoruz. 

Makine İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
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MAK-SAN SYF48 
Kaliteli üretim, 
kaliteli hizmet

DEMSAN DEMİRDÖĞEN SYF68
Osmanlı’dan 

Cumhuriyete demire 
şekil veren aile

DURA MAKİNA SYF74
Ağaç makinelerinde 

yarım asırlık tecrübeMUZAFFER KAĞITÇIOĞLU SYF58
Değirmencilikle başladılar, 
dünyaya makine satıyorlar

ALPLER ZİRAAT SYF38
İşlerini en iyi 

şekilde yaptılar; 
dünya markası 

oldular…



VARDARCI MAKİNA SYF80
Bilgi, tecrübe ve güven

ÖZAN PRES SYF96
Kararlılık, azim ve 
güven

ERMAKSAN SYF104
Türkiye’nin 

dünya markası

YÜCEL DEĞİRMENLERİ SYF114
Gece gündüz çalıştılar, 

başardılar

GARANTİ DEĞİRMENLERİ SYF88
“Bizim işimiz garanti”



ANKARA MAKİNA FABRİKASI SYF120
Fabrika yapan fabrika!

BAŞKAYA SYF138
Gıda makineleri 

sektörünün 
dünya markası

BURÇELİK SYF144
Bilgi, deneyim ve 

azim

AYDIN PULLUK SYF132
Başarmak erdemdir!



TOLKAR SYF160
İlklere imza atan

bir dünya markası
ANADOLU 
MAKİNE SYF186
Tezgah boş 
dönsün, ama 
durmasın

ALMAK ATEŞ MAKİNA SYF15O
Azim, çalışkanlık ve sabır

TAM TARTI SİSTEMLERİ SYF180
Tartı sistemlerinde
52 yıllık tecrübe

DEMİR SONDAJ SYF168
Sondaj sektöründe 

kalitenin adresi



ÇAĞI BAŞLIYOR
MAKİNELERİN



MİLYONLARCA İNSANIN AŞI, EKMEĞİ, 

KADERİ DEMEK OLAN MAKİNELER;

20’NCİ YÜZYIL TOPLUMUNUN 

YERKÜREDEKİ SERÜVENİDİR ASLINDA. 

SANAYİ DEVRİMİ İLE AÇILAN BU YENİ ÇAĞI 

ANLAMAK BİZİM HİKAYELERİMİZE DE 

ÇOK ŞEY KATACAKTIR.



Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim 
tarzından, makine gücünün hâkim olduğu üretim tar-
zına geçiştir. Bu tarz üretim 18’inci yüzyılda Birleşik 
Krallık’ta, özellikle dokuma sektöründe ortaya çıkmış, 
daha sonra diğer alanlara yayılmıştır. Makineye daya-
lı üretime geçişle birlikte üretimin şekli ve miktarı da 
artmıştır.
Diğer yandan, Sanayi Devrimi insanlık tarihinin önemli 
dönüm noktalarından biri olarak da kabul edilir. Batı 
insanının hayat tarzı köklü biçimde değişirken, dünya 
tarihinde ilk kez nüfus artışı ve hayat standartlarında-
ki artış birlikte gerçekleşmiştir. Sanayi Devrimi, nüfus 
artışının ekonomik büyümeyi sınırlamadığı tek başarılı 
örnektir. Bu özelliğiyle bir ekonomik büyüme örneği 
olarak da görülebilir.
Sanayi Devrimi’nin en açık özelliği; üretimin çapında 
görülen büyük artıştı. Daha fazla mekanik güç, daha 
fazla ham madde, daha fazla üretilmiş mal, daha fazla 
atık, daha fazla ulaştırma, sanayi ve ticaret süreçlerini 
izleyecek daha fazla yazman, malları satın alacak daha 

fazla tüketici ve satacak daha çok satıcı, büyük ser-
mayesi olan ve daha çok insan çalıştıran daha büyük 
firmalar hızla ortaya çıkmıştır. Daha eski ve basit ya-
pım biçimleri yerlerini daha ucuz ve bazen daha kaliteli 
mallarıyla fabrika üretimine terk etmiştir. 
Sanayi Devrimi’nin çıkış noktası olan makineler ise tek 
bir aleti kullanan işçi yerine, çok sayıda benzer aletleri 
çalıştıran ve gücünün biçimi ne olursa olsun tek bir de-
vindirici güç tarafından devindirilen bir mekanizmayla 
çalışır.
Birleşik Krallık’ta 1760’larda görülmeye başlanan 
ve yeni bir çağın başlangıcı olarak adlandırılan bu ilk 
Sanayi Devrimi’nin her şeye nüfuz edici ve yenilikçi hi-
kayesinin tümünü bir arada ve bu kadar kısa sürede 
anlatmak mümkün olmaz. Ancak bu süreç, kelimenin 
tam anlamıyla bir devrimdi ve uzun vadeli bir süreçti. 
Sanayi Devrimi, bir dizi buluşun, üretim gücünü teks-
til ve demir-çelik endüstrileri ile taşımacılığını etkile-
diği, Birleşik Krallık’tan başlayarak dünyada üretimin 
karakterinin değiştiği bir dönemdi. Bu itibarla Sanayi 

‘POPULAR SCIENCE’ DERGİSİNİN ARALIK 
1918 SAYISINDA YAYIMLANAN BİR BUHARLI 

GEMİ ÇİZİMİ
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Devrimi, 18’inci yüzyılın sonu ve 19’uncu yüzyılın başını 
kapsayan döneme de adını vermiştir.
Yakın tarihli çalışmalarda, Sanayi Devrimi’nin zamanı, 
ekonomik büyüme hızı ve özellikle de dış ticarette ne-
den olduğu gelişmeyle ilgili istatistiki bilgilerin arttığını 
da görüyoruz. Bu çerçevede, günümüzde kabul edilen 
görüşe göre, Sanayi Devrimi’nin başlangıcı, Birleşik 
Krallık’ın uluslararası ticaretinin yukarıya doğru önem-
li bir sıçrama gösterdiği 1780’ler olarak anılmaya baş-
lanmıştır. Diğer yandan, Sanayi Devrimi’nin başlangıç 
mekânı da Birleşik Krallık ile özdeşleşmiştir; Birleşik 
Krallık’ın bu önderliği, ülkede birçok özelliğin bir araya 
gelmiş olmasının da doğal bir nedeni olarak gösterilir. 
20’nci yüzyılın başlarında ABD’nin büyük güç olarak 
ortaya çıkışına kadar Birleşik Krallık, dünyanın en ileri 
sanayi ülkesi konumunu korumuştur. El aletleri yavaş 
yavaş yerini makinelere bırakırken, insan gücü yerine 
buharlı makinelerin enerjisi geçer. Bu yeniliklerin tümü, 
çalışma unsuru ile sermaye unsuru arasındaki ilişkile-
ri, üretim ve tüketim ilişkilerini de değiştirecektir.

ZAMANININ EN BAŞARILI GİRİŞİMCİLERİNDEN 
RICHARD HARTMANN’IN CHEMNITZ’DE KURDUĞU 
FABRİKANIN BİR ÇİZİMİ - 1968

ZAMANLA “COTTONOPOLIS” (PAMUKİSTAN) 
OLARAK ANILAN DÜNYANIN TEKSTİL 
ÜRETİM ÜSSÜ MANCHESTER’DAN BİR 
FABRİKA GÖRÜNTÜSÜ
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SANAYİSİNİN
KRONOLOJİK

öyküsü

TÜRK



CUMHURİYET İLAN EDİLDİĞİNDE, ELDE SADECE UN DEĞİRMENLERİ, SAYILARI GİTGİDE AZALMIŞ 

HALI VE DOKUMA TEZGÂHLARI, KÜÇÜK MADENİ EŞYA ATÖLYELERİ, BİR DE OSMANLI’NIN 

DEVLET FABRİKALARINDAN BEYKOZ DERİ FABRİKASI, FESHANE, CİBALİ TÜTÜN FABRİKASI 

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 BUGÜNLERE BÜYÜK MÜCADELELERLE 

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, ÖZEL SEKTÖR ANCAK 1950’Lİ 

YILLARDAN SONRA ÇARKLARIN BAŞINA GEÇTİ. BUNLAR, DEVLETÇİ ELBİSENİN ÇIKARILMASI 

HAMLELERİYDİ. 1980 SONRASINDA DEĞİŞEN DÜNYA VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA ÖZEL SEKTÖR 

ÇOK ÖNEMLİ İLERLEME SAĞLADI.



KURULUŞ YILLARINDA TÜRK SANAYİSİ (1923-1929)
Bu dönemin ana özelliği, özel sermaye birikimine dev-
letin katkısıdır. Ancak bu dönemde yerli sanayiyi geliş-
tirmek üzere çıkarılan teşvik yasaları ve diğer özendir-
meler etkili sonuçlar vermediği için sanayileşmede de 
ciddi gelişmeler yaşanmadı. Bunun önemli bir başka 
nedeni, o dönemde dışa bağımlı ticaret sermayesinin, 
etkinliğini kullanarak korumacı bir dış ticaret politikası 
izlenmesine olanak vermemesiydi. 
Cumhuriyet öncesi dönemde de geçerli olan, ulusla-
rarası iş bölümünde Türkiye’yi ihracata yönelik tarım 
ve madencilikte teşvik etme/uzmanlaştırma politikası, 
çeşitli araçlarla Cumhuriyet sonrasında da sürdürül-
dü. Uluslararası iş bölümünde Türkiye’nin yerinin bu 
tür bir ilişki içinde belirlenmesi, bu dönemdeki ya-
bancı sermayenin de ağırlıkla ihracata yönelik ticari 
faaliyetlere yoğunlaşmasını sağladı. Sonuçta, dönem 
boyunca sanayide gelişme sağlanamasa da ihracata 

yönelik tarımda önemli üretim alanları oluştu. Ancak 
dış ticaret politikasındaki liberal tutum, dönem sonun-
da ekonominin önemli bir ödemeler dengesi sıkıntısına 
girmesine yol açtı.
Diğer yandan, demir yolları yapımının hızlanması, yeni 
ulusal bankalar kurulması, merkez bankası işlevini gö-
recek bir devlet bankası için hazırlıklar yapılması ise 
1930’lar sonrası izlenecek ekonomi politikalarına elve-
rişli bir iç pazar sağlama ve tarımda daha çok pazar 
için üretim yapma koşullarını hazırlamış oldu. Bu dö-
nemde devlet eliyle özel sermaye birikimini hızlandır-
manın başlıca araçları; çeşitli alanlarda üretim, ithalat 
ve işletmeyle ilgili çok sayıda tekel ve imtiyazları yerli- 
yabancı sermayeye devreden düzenlemeler, sanayi için 
önemli özendirme ve destekleme olanakları getiren 
Teşviki Sanayi Kanunu olurken, 1923’te toplanan İzmir 
İktisat Kongresi’nde sanayiciler lehine birtakım ilkesel 
kararlar alındı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN BURSA MERİNOS DOKUMA 
FABRİKASI’NI ZİYARETİ - 1930
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Bu ilkeler çerçevesinde 1927 yılında Teşvik-i Sanayi 
Kanunu yeniden düzenlenerek uygulamaya konulur-
ken, yasaya göre hükümet sanayi kuruluşları için ge-
rekli arsayı belli koşullar altında parasız verecek, vergi 
ayrıcalıkları sağlayacak, sanayi kuruluşları için gerekli 
makine-teçhizatı gümrük vergisinden muaf tutacak ve 
sanayicilerin kullandıkları temel maddeler, ara malları 
ve mamul ürünler demir yollarında ucuz tarifeyle ta-
şınacaktı. Yine, kamu tekelindeki mallar da bu kuru-
luşlara ucuza satılacak, hükümet ve kamu kuruluşları 
bazı koşullarla yerli sanayi ürünlerini ithalattan yüzde 
10 daha pahalı olsa da tercihen satın alacaktı. Yasada, 
bu sayılanların dışında daha birçok teşvik önlemine de 
yer verilmişti.
Sanayiye sağlanan bu teşviklere karşın, bu dönem-
de kayda değer bir sanayileşmeden söz edemiyoruz. 
Sanayide gelişme sağlanamamasının nedenleri, ço-
ğunlukla savaş sonrasının ekonomik enkazı, nüfus 
mübadele hareketleri, altyapı yatırımlarının yeterince 
gelişmemesi gibi etkenlerle açıklanıyor. Bu etkenlerin 
sanayinin gelişmesi konusunda olumsuzluklar yarattı-
ğı genel anlamda doğruysa da bu konuda asıl etken, 
korumacı dış ticaret politikası izlenmesinin engellen-
mesi ve dış dinamiklerdir. Ticaret sermayesinin koru-
macı politikalar konusundaki olumsuz tavrına karşılık, 
sanayi sermayesini temsil eden İstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odası raporlarında, sanayinin yüksek gümrük 
duvarlarıyla korunması ilkesi ön plana çıkarıldığını 
görüyoruz. Sanayiciler, sanayinin gelişememesinin 
ancak Türkiye’de üretilen ham ve mamul maddelerin 

ithalatının sınırlanmasıyla olanaklı olabileceğini belir-
terek korumacı önlemler talep ederlerken, yine sana-
yicilerin yakındıkları ve kendi yararlarına çözümlen-
mesini talep ettikleri bir diğer konu da Teşviki Sanayi 
Kanunu çerçevesinde ham madde olarak nitelenen ve 
dolayısıyla gümrük vergisinden bağışık tutulan bazı 
ithal malların aslında yurt içinde üretilmelerine rağ-
men gümrüksüz ithalatının yerli sanayiye büyük darbe 
vurmasıydı.
Böylece ticaret ve sanayi sermayesi arasında, kendisi-
ni gümrük tarifeleri sorununda gösteren bu çatışmada, 
dışa bağımlı ticaret kesimi ağır basmış ve yerli sana-
yinin gelişiminde önemli bir etken olan korumacı ön-
lemler büyük ölçüde engellenmiştir. Dış dinamiklerin 
yerli sanayinin gelişimini engelleyici etkisini ise şöyle 
özetlemek mümkündür: Söz konusu dönemde ulusla-
rarası iş bölümü, Türkiye’nin 19’uncu yüzyılda olduğu 
gibi ihracata yönelik tarım ve madencilikte uzmanlaş-
masını öngörüyordu. Metropol ülkelerden kaynakla-
nan ithal ve ihraç kredileri biçimindeki tüccar kredisi, 
Türkiye’deki gelişmelerin uluslararası kapitalist sis-
temle bütünleşmesinin gereklerine uymasını sağla-
mada önemli bir araçtı. Başka bir deyişle, tüccar kre-
disi, ticaret sermayesinin hâkimiyetinin devamında ve 
Türkiye’nin dünya ekonomisi içindeki rolünün sürek-
liliğini sağlamada önemli bir etkendi. Metropollerden 
kaynaklanan tüccar kredisiyle hedeflenenlerden bir di-
ğeri de tarımsal üretime dinamizm kazandırmak ve dış 
pazarlara doğru yönlendirmekti. Üretim bölgelerinin 
demir yollarıyla limanlara bağlanması, oradan da dün-
ya ekonomisine katılımı büyük ölçüde 19’uncu yüzyılda 
gerçekleşmiştir. İşte bu dönemde yapılmak istenen de 
geçmişteki yapıyı koruyup sürdürmekti.
Tüccar kredisinin yanı sıra ekonomide genel anlamda 
ticareti, özel olarak dış ticareti başat kılan bir başka 
etken de banka kredilerinin ticarette yoğunlaşmasıydı. 
Sanayiye kredi verecek banka bulunmazken, sadece 
yabancı bankaların değil, yerli bankaların hatta tarıma 

KARABÜK DEMİR-ÇELİK SANAYİİ’NİN TEMELİ,
3 NİSAN 1937’DE ATILIR.

CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE DE GEÇERLİ 
OLAN, ULUSLARARASI İŞ BÖLÜMÜNDE 
TÜRKİYE’Yİ İHRACATA YÖNELİK TARIM VE 
MADENCİLİKTE TEŞVİK ETME/UZMANLAŞTIRMA 
POLİTİKASI, ÇEŞİTLİ ARAÇLARLA CUMHURİYET 
SONRASINDA DA SÜRDÜRÜLDÜ.
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kredi vermek amacıyla kurulmuş bankaların bile kredi-
leri 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 Türkiye 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. 
Sanayicilerse bu durumdan şikâyetçiydi ve imalat sa-
nayisine kredi verecek bir bankanın oluşturulmasını 
talep ediyorlardı. 
Bu çerçevede, dış rekabetin yıkıcı etkilerine karşı ko-
ruma olanakları sağlayamayan, başta kredi sorunu 
olmak üzere çeşitli dezavantajlara sahip olan Türk sa-
nayisinin, dönem boyunca varlık göstermesi ve sanayi-
de üretimin artırılması söz konusu olamadı. 1923-1929 
döneminde hızlı bir milli gelir artışı yaşansa da bu ge-
lişme sanayi alanına yansımadı. 1923’te GSYİH içinde 
yüzde 13,6’lık orana sahip olan sanayinin payı, 1929’da 
yüzde 9,9’a düştü.
Buna karşılık aynı dönemde, tarımda önemli bir ge-
lişme söz konusudur. Cumhuriyetin ilk yedi yılında dış 
ticaret dengesi devamlı açık verir. Tarımdaki üretim 
artışının ihracata (özellikle 1923-1925 yılları arasında) 
katkısına karşın ithalat sürekli artar. Nihayet, dönemin 
sonunda yoğunlaşan spekülatif amaçlı ithalatın da et-
kisiyle büyük bir dış ticaret açığı ve ödemeler dengesi 
sıkıntısına düşülmüştür. Bu sorunların, 1929 sonrası 
ekonomi politikalarının biçimlenmesinde önemli etki-
leri vardır. 
1923-1929 dönemindeki önemli bir gelişme de tarım-
dan ürün olarak alınan Aşar Vergisi’nin kaldırılarak 
yerine parayla ödenen Arazi Vergisi’nin konulmasıdır. 

Bu uygulama, tarımda pazar için üretimi harekete ge-
çiren, dolayısıyla tarım yapısının giderek çözülmesini 
uyaran, böylece önemli bir iç pazarın oluşmasının ko-
şullarını yaratan bir etki doğurmuş olabilir.
Bir diğer önemli gelişme, demir yolları yapımının hız-
landırılmasıyla ilgilidir. Cumhuriyet öncesi döneme 
oranla bu dönemde yabancı sermayenin demir yolları 
yapımına yönelik faaliyeti aynı yoğunlukta yaşanmaz. 
İhracata konu olan ürünlerin üretildiği bölgelerin de-
mir yollarıyla limanlara, oradan da metropollere bağ-
lanma sürecinin Cumhuriyet öncesinde büyük ölçüde 
tamamlanmış olması, yabancı sermayenin yeni demir 
yolu yapımına girişmemesinin gerekçelerinden biri 
olarak gösterilebilir. Bu dönemde Osmanlı’dan miras 
kalan 4.200 kilometrelik demir yolu şebekesi, 1932’de 
6.400 kilometreye çıkar. Ayrıca bu dönemde, stratejik 
özelliklerden dolayı birçok liman, tersane ve demir 
yolu işletmesi devletleştirilir. Bankacılığın kârlı bir 
sektör haline gelmesiyle gerek yerel, gerekse ulusal 
bankaların kurulması, bunlara devlet bankalarının ek-
lenmesi ve bir merkez bankası kurma fikrinin yeşerip 
olgunlaşması da dönemin ileriye yönelik etkisi olan ge-
lişmeleri arasındadır.

DEVLETÇİ SANAYİLEŞME YILLARI (1929-1939)
Sanayileşme sürecinde önemli adımların atıldığı bu 
dönem, iki alt dönemde incelenebilir. 1929-1932 ara-
sı, devletin sanayici kimliğiyle henüz devreye girmediği 
dönemdir; 1932 sonrası ise “sanayide devletçilik” dö-
nemini simgeler. 
1929 yılının sonuna gelindiğinde ödemeler dengesinde 
yaşanan bunalım ve 1929 Küresel Buhranı’nın yarata-
cağı olumsuzluklar, bir önceki dönemde izlenen libe-
ral dış ticaret politikasının yerine korumacı önlemler 
almayı gerektiriyordu. 1929 Küresel Buhranı ile dünya 
ticaret hacmi daraldı, krizin Türkiye’ye yansıması ise 
tarım ürünleri ihracatının azalması ve ürünlerin iç fi-
yatlarının önemli ölçüde düşmesi şeklinde gerçekleşti. 
Tarım ürünlerinden buğdayın fiyatının düşmesi, sana-
yici için ücretlerin düşmesi anlamı da taşıyordu. Çünkü 
buğday, işçinin ve ailesinin yeniden üretimini karşıla-
yan temel mallardan en önemlisiydi ve düşük fiyatlı 
buğday, düşük ücret anlamına da geliyordu. Tarımsal 
girdi kullanan dokuma ve gıda sanayicileri ise düşen 
fiyatlar nedeniyle ucuz girdi sağlama olanağı elde 
etmişti.

İZMİR İKTİSAT KONGRESİ’NDE SANAYİCİLER 
LEHİNE BİRTAKIM İLKESEL KARARLAR 

ALINDI. BU İLKELER ÇERÇEVESİNDE 1927 
YILINDA TEŞVİK-İ SANAYİ KANUNU YENİDEN 

DÜZENLENEREK UYGULAMAYA KONULURKEN, 
YASAYA GÖRE HÜKÜMET YERLİ SANAYİ 

ÜRÜNLERİNİ İTHALATTAN YÜZDE 10 DAHA 
PAHALI OLSA DA TERCİHEN SATIN ALACAKTI.
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Kısacası bu dönemde yatırım yapacak olan sanayici, 
Teşvik-i Sanayi Kanunu gereğince gümrüksüz girdi it-
hali olanağından, yararlanabilecek düşük fiyatlı tarım 
mallarını girdi olarak kullanacak, düşük işçi ücretleriy-
le mal üretip yüksek gümrüklerle dış rekabetten koru-
nan pazarda yine Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun sağladığı 
olanaklarla mal satabilecekti.
Girişimciler bu olanakları son sınırına kadar kullandı ve 
1930-1932 döneminde önemli bir büyüme gerçekleşti. 
Tarımdaki göreceli durgunluktan ötürü, GSYİH’nin dur-
gunluk gösterdiği bu yıllarda sanayinin yıllık ortalama 
büyüme hızı yüzde 13,6’ya ulaştı.
1932 yılı Temmuz ayından itibarense, bir dizi yeni ikti-
sat politikası ve araçlarıyla devlet işletmelerinin öncü-
lüğünü yapacağı bir sanayileşme hareketine girişildi. 
Önce, dış ticarette koruma önlemleri artırıldı ve koru-
manın sağladığı himaye rantının daha çok devlette top-
lanmasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Ardından, 
izlenecek ithal ikameci sanayileşme stratejisinin ön-
cülüğünü yapacak kamu sektörünün yatırım progra-
mını belirleyen “Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı” 
hazırlandı. Planda; yurt içinde üretilmesi düşünülen 
sanayi ürünlerinin, 1928-1932 yıllarında ithalatın yüzde 
43’ünü oluşturduğu belirtilerek, “Birinci Sanayileşme 
Planı bizi umumi ithalatımızın asgari yüzde 25 ila yüz-
de 30’undan müstağni bırakmak vazifesini üzerine al-
mış bulunmaktadır.” denilerek, izlenecek sanayileşme 

stratejisinin ithal ikameci niteliği vurgulandı. Planda, 
temelde kamu sektörünün sanayi hedeflerini belirle-
mekle birlikte, Türkiye İş Bankası aracılığıyla yapıla-
cak yatırım hedef ve politikalarına da yer veriliyordu. 
Planı uygulama görevini alan Sümerbank, bünyesinde 
çok sayıda devlet işletmesi kurarak işe başladı. Ayrıca, 
gerçekleştirilen millileştirmelerle geniş bir kamu sek-
törü ortaya çıktı. Dönemin sonunda plan hedeflerinin 
büyük ölçüde gerçekleştirildiği de görülecekti.
Bu dönemde sanayi yatırımları ağırlıkla dokuma, şeker 
gibi temel tüketim malları üretiminde yoğunlaşmışsa 
da ara ve yatırım malları üretimine de dörtte bir ora-
nında ağırlık verilmişti. Ara ve yatırım malları üretimi 
kömür, demir-çelik, kâğıt sanayilerinde gerçekleştiri-
lirken, sanayi üretimi 1936’ya kadar yüzde 2,7 oranında 
artış gösterdi.
1936’dan sonra gelişme hızlandı, katma değerin yıllık 
artış oranı 1937’de yüzde 9,8, 1938’de yüzde 16,9 ve 
1939’da yüzde 17 olarak gerçekleşti. İmalat sanayisinin 
GSYİH’deki payı da artarak cari fiyatlarla 1933’te yüzde 
13,5’e, 1939’da yüzde 14,7’ye çıktı. Böylece, korumacı 

1929 KÜRESEL BUHRANI İLE TARIMIN
ALEYHİNE, SANAYİNİN İSE LEHİNE DÖNEN 
İÇ TİCARET, TARIM DIŞINA KAYNAK AKTARIMINA 
DA OLANAK SAĞLAR.

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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dış ticaret politikasının ardından uygulanan ithal ika-
meci sanayileşme süreci sonucunda belli sanayi kol-
larında üretim arttı; ithal kısıtlamalarının etkisiyle dış 
ticaret açıkları da kapatıldı. 
O dönemdeki fon kaynakları ve sağlanış biçimlerini 
şöyle özetleyebiliriz: Fonun önemli bir kaynağı; devle-
tin, tarımdan tarım dışına aktarılan değerin büyük bir 
kısmına el koymasıyla sağlanıyordu. 1929’daki Küresel 
Buhran ile tarımın aleyhine, sanayininse lehine dönen 
iç ticaret hadleri tarımdan tarım dışına kaynak aktarımı 
olanağını yaratmıştı. Bu kaynak, devletin müdahalesi 
söz konusu olmasaydı, tarımla alışveriş yapan ticaret, 
sanayi ve dış ticaretle ilgili olduğu sürece dış serma-
ye arasında paylaşılacaktı. Ancak devletin müdahale-
siyle bu kaynağın önemli bir kısmı, devletçilik dönemi 
girişimlerinin önemli kaynaklarından birine dönüştü. 
Tarım ürünlerinde sıkı fiyat politikası uygulanırken, 
ücret mallarının en önemli kalemi olan buğdayın fiyatı 
düşük tutularak işçi ücretlerinin de düşük seyretme-
si sağlandı. Bu gelişmeyle, dokuma sanayisinin temel 
girdisi pamuğun üretimi teşvik ederken sürekliliği sağ-
landı ve göreli yüksek taban fiyatı uygulanmaya devam 
edildi. Ayrıca en önemli ihraç malı olan tütünün fiyatı 
da göreli yüksek tutuldu.
Yine bu dönemde, Karabük Demir Çelik için Birleşik 
Krallık’tan 2,5 milyon sterlinlik bir kredi alındı. Ancak, 
dönem boyunca ekonominin lokomotifliğini kamu sek-
törünün üstlenmiş olması, özel sermayenin dışlandı-
ğı anlamına gelmiyordu. Tersine, bu dönemde gerek 
ticarette gerekse sanayide özel sermayenin varlığı ve 
gelişmesi gözetilmeye devam edildi. Sanayicilere bü-
yük olanaklar sağlayan Teşvik-i Sanayi Kanunu, 1942 
yılına kadar yürürlükte kaldı. Dönem boyunca izlenen 
ekonomi politikasının sonucu olarak gerek himaye 

rantı gerek iç ticaret hadlerindeki değişmelerle orta-
ya çıkan kaynak, kamu ile özel sermaye arasında pay-
laşıldı. Kamu sektörünün özel sektörle rekabet değil, 
tamamlayıcılık ilişkileri içinde bulunduğu bir alan, 
dönem boyunca var olmaya devam etti. Özel sermaye; 
gerek devlet işletmelerine girdi sağlayarak ya da dev-
let işletmelerinin ürettiği girdileri kullanıp mamul mal 
üreterek, gerek devlet yatırımlarının ihalelerini alıp 
müteahhitlik hizmetinde bulunarak, gerekse de kamu 
sektörü öncülüğünde sürdürülen sanayileşmenin ya-
rattığı iş hacminden doğan pek çoğu aracılık gerekti-
ren işleri üstlenerek önemli ölçüde sermaye birikimi 
sağladı.

TÜRKİYE, IMF VE DÜNYA BANKASI İLE TANIŞIYOR
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, özellikle ABD’de ser-
maye birikiminin vardığı düzey, kapalı kapılar siste-
minin yıkılmasını, sermayenin uluslararası ölçekte 
kendisini yeniden üretmesini engelleyen öğelerin kal-
dırılmasını gerektiriyordu. Sistemin büyük gücü ABD, 
uzun vadeli çıkarlarını da hesaba katarak, bir yandan 
savaş enkazı altındaki Avrupa ekonomisini canlandırıcı, 

GEREK TİCARETTE GEREKSE SANAYİDE ÖZEL 
SERMAYENİN VARLIĞI VE GELİŞMESİ GÖZETİLEREK 

SANAYİCİLERE BÜYÜK OLANAKLAR SAĞLAYAN 
TEŞVİK-İ SANAYİ KANUNU, 1942 YILINA KADAR 

YÜRÜRLÜKTE KALDI. KAMU SEKTÖRÜNÜN ÖZEL 
SEKTÖRLE REKABET DEĞİL TAMAMLAYICILIK 

İLİŞKİLERİ İÇİNDE BULUNDUĞU BU DÖNEMDE 
SÜRDÜRÜLEN SANAYİLEŞMEYLE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE 

SERMAYE BİRİKİMİ DE SAĞLANDI.

GÖLCÜK TERSANESİ‘NDE 26 TEMMUZ 1934’TE KIZAĞA KONAN VE BU 
TERSANE İLE AYNI ADI TAŞIYAN GÖLCÜK TANKERİ’NİN SU SATHINDA 
BOYU 56,37 METRE, GENİŞLİĞİ 9,54 METRE, DERİNLİĞİ 3,70 METREYDİ. 
AĞIRLIĞI 1.250 TON OLAN TANKERİN ÇEKTİĞİ SU 310 TONDU.
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bir taraftan da uluslararası yeni iş bölümü bağlamında 
“az gelişmiş” ülkelerde sanayileşmeyi geliştirici po-
litikalar saptadı. Savaş sonrasının uluslararası iş bö-
lümü, 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 öngörüyordu. Böylece, belli bir 
süreç içinde bağımlı ülkelerde geliştirilecek sanayile-
rin kullanacakları makine ve teçhizat ile ara malları, 
metropollerdeki sanayilerden karşılanırken, bağımlı 
ülkelere yapılan sermaye ihracı sadece kredilerle de-
ğil, yabancı sermaye yatırımlarıyla da sanayi sektö-
ründe yoğunlaşmaya başladı. Belirlenen bu stratejiyi 
uygulayacak uluslararası kurumların oluşturulmasının 
ilk adımı ise 1944’te 44 ülkenin katılımıyla toplanan 
Bretton Woods Konferansı’nda atıldı. Konferansta, sa-
vaş sonrası ekonomik düzenin iki temel kurumu IMF 
ve Dünya Bankası’nın kurulması önerilirken Türkiye de 
bu yıllarda Bretton Woods Anlaşması’nı kabul ederek, 
savaş sonrasında uluslararası liberal sistem içinde yer 
alacağının ilk sinyalini vermişti.

Öte yandan, 12 Mart 1947’de ABD Başkanı Truman, 
ABD Kongresi’ne sunduğu bir mesajla Soğuk Savaşı 
ilan etti ve 1948 yılına kadar ABD Kongresi’nin Türkiye 
ile Yunanistan’a 400 milyon dolarlık ödenek ayırmasını, 
devletlerin isteğine bağlı olarak her ikisine de sivil ve 
askeri personel göndermeyi, bu ülkelerin personelini 
yetiştirmek üzere yetki verilmesini istedi. IMF ve Dünya 
Bankası’ndan sonra uluslararası ekonomik örgütlen-
meler, Marshall Planı ve onun aracı olarak Avrupa 
Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun (OEEC) kuruluşuyla 
sürdü. Askeri alandaki örgütlenme ise Kuzey Atlantik 
Paktı (NATO) adı altında oluşturuldu. 
Bu çerçevede, Türkiye’nin 1945’ten sonra izleyece-
ği ekonomik ve siyasi politikaları belirleyecek plan ve 
programlarda savunulan görüşlerin ortak özellikle-
rinden birisi, belli ölçüde sermaye birikimine ulaş-
mış özel kesimin sanayi yatırımlarına yöneliş eğilim-
lerinin desteklenmesi, devletinse altyapı yatırımları 
ile ucuz girdi üretecek sanayilerde yoğunlaşmasıydı. 
Bu dönemde öne çıkan bir diğer görüş ise yabancı 
sermayeyi teşvik edici önlemlerin alınması olmuştu. 
Sanayileşme yönünde atılan bir diğer önemli adım da 
Dünya Bankası’nın da katkılarıyla, 1954’te Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası’nın (TSKB) kurulmasıydı. Kamu 
sektörünce üstlenilen altyapı ve sanayi yatırımları için 
proje-program kredileri, yerli-yabancı özel sermaye-
ce girişilecek sanayi yatırımları için de ağırlıkla Dünya 
Bankası’nın TSKB’ye aktardığı krediler, sermaye ih-
racının iki önemli kanalını oluşturdular. Bu alandaki 
bir diğer önemli kanal da 1954’te çıkarılan Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu ile Petrol Kanunu oldu.
Diğer yandan Türkiye, uyguladığı savaş ekonomisi po-
litikasının sonucunda İkinci Dünya Savaşı sonrası yıl-
lara önemli miktarda altın ve döviz rezerviyle girmişti. 
Ancak, 1946-1953 yılları arasında liberalleştirilen dış 
ticaret, bu rezervin tükenmesine ve 1953 yılı sonunda 
önemli bir ödemeler dengesi sıkıntısına girilmesine yol 
açtı. Bu durum, oldukça farklı özellikleri olmakla bir-
likte, 1929 yılında yaşanan ödemeler dengesi bunalımı 
sonucu alınan korumacı dış ticaret önlemleri ve ar-
dından oluşan ithal ikameci sanayileşme sürecinin bir 
benzerinin oluşmasını da sağladı. Ancak, önemle vur-
gulamak gerekir ki, 1930’larda izlenen dış ticaret politi-
kasını ortaya çıkaran nedenler ve izlenen ithal ikameci 
sanayileşme stratejisi, 1950’lerdekiyle yüzeyde ben-
zerlik gösterse de özde çok büyük farklılıklara sahipti. 
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1953-1960 döneminde izlenen sanayileşme çizgisinin 
1952 yılı sonlarından itibaren uygulanan korumacı dış 
ticaret politikasından etkilendiğini söyleyebiliriz.
Yeni ithalat rejimiyle ithalatı kısıtlanan mallar, o za-
mana kadar bu malları ithal eden tüccarların Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu ile Türkiye’ye gelen yabancı 
firmalarla bütünleşerek kurdukları fabrikalarda üretil-
meye başlandı. Böylece, bu dönemde ağırlıkla tüketim 
malları sanayisinde yoğunlaşan yatırımlarla ithal ika-
meci sanayileşmenin “kolay” aşaması büyük ölçüde 
tamamlandı. 1950 yılı sonrasında sanayi üretimi, ta-
rımsal üretimden daha hızlı artış gösterirken, 1950’de 
GSYİH içinde yaklaşık yüzde 12 olan payını 1960’ta 
yüzde 14,3’e, 1962’de ise yüzde 15,3’e çıkardı. Bu dö-
nemde, toplam olarak sanayinin (madencilik, imalat 
sanayisi, elektrik-gaz-su) GSYİH içindeki payında bir 
artış görülse de imalat sanayisinin toplam içindeki payı 
değişmeyerek yüzde 81 seviyesinde kaldı.
Ancak bu dönemde imalat sanayisinin yapısında üçlü 
bir değişim gözlendi: İmalat sanayisi içinde kamu sek-
törünün payının azalıp özel sektörün payının artma-
sı; imalat sanayisinde özel kesimin tüketim malları 

TÜRKİYE’NİN İLK UÇAK MÜHENDİSLERİNDEN SELAHATTİN ALAN İLE 
ANLAŞAN NURİ DEMİRAĞ BEŞİKTAŞ’TA ÜRETİME BAŞLADIĞINDA, TÜRK 
HAVA KURUMU’NDAN 10 EĞİTİM UÇAĞI VE 65 PLANÖR SİPARİŞİ ALDI.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASININ 
ULUSLARARASI İŞ BÖLÜMÜ, SERMAYE YOĞUN 

TEKNİKLERLE ÇALIŞAN, EMEK GÜCÜ VERİMLİLİĞİ 
YÜKSEK SANAYİ DALLARININ METROPOLLERDE; 

EMEK YOĞUN TEKNİKLERLE ÇALIŞAN, EMEK 
GÜCÜ VERİMLİLİĞİ DÜŞÜK SANAYİ DALLARININ 

İSE SÜREÇ İÇINDE “AZ GELİŞMİŞ” ÜLKELERE 
KAYDIRILMASINI ÖNGÖRÜYORDU. BAĞIMLI 
ÜLKELERDE GELİŞTİRİLECEK SANAYİLERİN 

KULLANACAKLARI MAKİNE VE TEÇHİZAT İLE ARA 
MALLARI, METROPOLLERDEKİ SANAYİLERDEN 

KARŞILANIRKEN, DÜZENİN İKİ TEMEL KURUMU 
IMF VE DÜNYA BANKASI’NIN KURULMASINI 
SAĞLAYAN BRETTON WOODS ANLAŞMASINI 
KABUL EDEN TÜRKİYE, SAVAŞ SONRASINDA 

ULUSLARARASI LİBERAL SİSTEM İÇİNDE 
YER ALACAĞININ İLK SİNYALİNİ DE BÖYLECE 

VERMİŞTİ.
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sanayisinden yatırım malları (daha doğrusu dayanıklı 
tüketim malları) sanayisine doğru yönelmesi ve ser-
mayenin yoğunlaşmasında önemli yollar kat edilme-
si. 1950-1963 döneminde KİT’lerin büyük iş yeri sayısı 
içinde payı artarken, istihdam, ücret, katma değer ve 
çıktı içindeki payı azaldı. Bu da imalat sanayisinin daha 
çok “özelleştiğinin” bir göstergesiydi. Kamunun tüke-
tim ve yatırım malları kesimindeki payı azalırken, ara 
mallardaki payı ise artmaya devam etti. Bu dönemde, 
hızlı büyüyen iç pazarın kârlı kıldığı alanlar özel kesi-
me bırakılırken, kamu kesimi ise giderek artan ölçüde 
niteliği gereği görece ileri teknoloji ve büyük ölçek ge-
rektiren ve diğer sektörlere girdi sağlayan ara malları 
üretimine yoğunlaştı.
İmalat sanayisinde görülen önemli bir başka özellik 
de özel kesimin yoğunlaşma alanının, tüketim malları 
sanayisinden dönem sonuna doğru dayanıklı tüketim 
malları sanayisine kaymasıydı. Ödemeler dengesi bu-
nalımının artmasıyla birlikte temel politika, sınırlı dö-
viz olanaklarını ithalatı zorunlu mallara tahsis etmek; 
zorunlu görülmeyen malların ithalatını ise sınırlamak 
veya yasaklamaktı. Böylece, bu yaklaşımla oluşturu-
lan ithalat rejimi sektörler arasında seçici davrandı ve 
sonuçta ithalatı sınırlanan malların üretimine odakla-
nıldı. Bu eğilim, istihdam ve katma değer içinde tüke-
tim mallarının payı azalırken ara ve yatırım mallarının 
payının artmasında da devam etti. Tüketim mallarının 
ithalat içindeki payı 1950’de yüzde 21’ken 1953’te yüz-
de 25’e çıksa da ithalat kısıtlamaları sonucu oluşan it-
hal ikameci sanayileşmenin etkisiyle bu kesimin payı 
1958’de yüzde 12’ye kadar indi. Buna karşılık makine ve 
aksamlarının payı 1950’de yüzde 34’ken 1958’de yüzde 
35’e yükseldi. Ham maddenin payı ise 1950’de yüzde 
33’ken 1953’ten sonra ithal kısıtlamalarıyla birlikte 
kurulan sanayinin talepleriyle 1958’de yüzde 44’e çık-
tı. Böylece, 1950’lerden itibaren; dokuma, tütün, gıda, 
dericilik, seramik sanayisi gibi nispeten basit teknolo-
jiyle 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 izledi. 
Bu dönemde imalat sanayisinde görülen önemli bir 
diğer özellik de sermayenin merkezileşmesi ve yo-
ğunlaşması sürecinin hızlanması; yabancı firmalarla 
bütünleşmiş şirketlerin ekonomide hâkimiyetlerini 
kurmalarıydı. 1950-1963 döneminde ortalama özel 

“büyük” firma ölçeği yüzde 63’lük bir artışla 40 kişiden 
65 kişiye çıktı, bir başka anlatımla sermayenin yoğun-
laşması oldukça hızlı bir seyir izledi. Türkiye’ye serma-
ye ihracı, ağırlıkla imalat sanayisinde ve bu sanayinin 
gelişim koşullarını hazırlayan enerji, ulaşım ve haber-
leşme gibi alanlarda yoğunlaştı.
Yabancı sermayeli şirketler iç pazara egemen olduktan 
sonra, metropol ülkedeki “ana firmaya ucuza satma/
ana firmadan pahalıya alma” yoluyla değer transferine 
yöneldiler. 1950’lerden sonra uygulanan ithal ikameci 
sanayileşmeyi biçimlendiren etkenlerden biri yabancı 
sermaye yatırımlarıyken, diğeri ağırlıkla program ve 
proje kredisi biçiminde verilen dış borç mekanizması 
oldu ve program kredileri, borçlu ülkenin ithalat ge-
reksinimlerinin karşılanmasında kullanıldı. 1950’ler-
de oluşan ithal ikameci sanayileşmenin bir özelliği 
de maliyetler, dolayısıyla iç pazar-ihracat ilişkisiyle 
bağlantılıydı. Korumacı dış ticaret politikası sektör ve 
birim gözetmeksizin toptan bir korumacılık yarattı-
ğı için her ölçekte işletme yaşama şansı bulmuştu. 
Büyük bölümü etkin verimlilikten uzak ölçekte kurulan 
bu işletmelerin ürettiği ürünler yüksek maliyetliydi ve 
dış rekabet kaygısının bulunmaması, iç pazarınsa her 
üretileni emebilme özelliği nedeniyle kalite ve ulus-
lararası standartlarda mal üretimi arka plana itildi. 
Sabit tutulan döviz kurlarının da etkisiyle iç pazar dışa 
göre daha çekici olurken, üretip ihraç etmek yerine 
ithal edip üretmek ve içeride satmak kârlı hale geldi. 
Metropollerin güdümünde gelişen bu sanayileşme sü-
reci, 1958’e önemli sorunlarla girilmesine de neden 

1950’LERDEN SONRA UYGULANAN İTHAL İKAMECİ 
SANAYİLEŞMEYİ BİÇİMLENDİREN ETKENLERDEN 
BİRİ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI, 
DİĞERİ İSE AĞIRLIKLA PROGRAM VE PROJE 
KREDİSİ BİÇİMİNDE VERİLEN DIŞ BORÇ 
MEKANİZMASIYDI. SABİT TUTULAN KURLARIN 
ETKİSİYLE İÇ PAZAR DIŞA GÖRE DAHA ÇEKİCİ 
OLURKEN, ÜLKEDE ÜRETİP İHRAÇ ETMEK YERİNE 
İTHAL EDİP ÜRETMEK VE İÇERİDE SATMAK 
KÂRLI HALE GETİRİLDİ. METROPOLLERİN 
GÜDÜMÜNDE GELİŞEN BU SANAYİLEŞME SÜRECİ, 
1958 YILINA ÖNEMLİ SORUNLARLA GİRİLMESİNE 
DE NEDEN OLDU.
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oldu. Sabit kur politikasının 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, katlı kur uygula-
masına, kısa dönemli borçların kabarmasına ve öde-
nemez duruma gelmesine neden oldu. İthalattaki güç-
lükler nedeniyle üretim kapasiteleri düştü, sonunda da 
IMF ile daha sık iş birlikleri yapılması kaçınılmaz oldu. 
Böylece ithal ikameci sanayileşme çizgisi, artık borç 
buldukça yaşayabilen bir yapıya dönüştü.

1960-1979 PLANLAR DÖNEMİ
1960’lar sonrasında hazırlanan ilk kalkınma planı olan 
Birinci Beş Yıllık Plan’ın “15 Yıllık Hedefler” bölü-
münde, ithal ikameci stratejinin gerekliliği savunulur. 
Bu tercih ile yurt içi yatırımların artırılması ve sanayi 
sektörünün büyümesini sağlayarak dışa bağımlılığın 
azaltılması bekleniyordu. Birinci Beş Yıllık Plan’ın ön-
gördüğü ithalat kısıtlamaları yeni alanlarda, genellikle 
imalat sanayisinde yatırım olanaklarının doğmasına 
yol açacak, kaynakların yeni sanayilere kaymasıyla da 
sanayi sektörü büyüyüp genişleyecekti. Öte yandan, it-
hal malların yurt içinde üretilmesiyle ithalat azalacak, 
dolayısıyla dışa bağımlılık düşecekti.
Planlı dönemde her plan yılı, oldukça iddialı büyüme 
hızı hedefleriyle başladı. 1977 yılına kadar da yük-
sek büyüme hızlarına ulaşıldı. 1962-1977 döneminde 
GSYİH yüzde 6,7 büyürken; tarım, sanayi ve hizmetler 
sektörleri sırasıyla yüzde 3,3, yüzde 10 ve yüzde 7,8 bü-
yüme hızı yakaladı. 1977’ye kadar özellikle sanayi ke-
siminde yüksek büyüme oranları gerçekleşti. 1977’den 
sonra ise hızlı bir düşüşle sektördeki büyüme 1979’da 
yüzde -3’e geriledi.
Sanayinin büyüme hızıyla ithalat arasında yakın bir 
ilgi vardır. 1970’e doğru, döviz darboğazı nedeniyle, 

gereksindiği ithal girdileri sağlamayan sanayinin bü-
yüme hızı düşmüş, 1970’ten sonra döviz rezervleri-
nin iyileşmesiyle büyüme hızlanmıştı. 1977’de, tekrar 
daralan döviz nedeniyle büyüme hızı keskin bir düşüş 
yaşadı. Bu hızlanma ve düşme, sanayi üretiminin gir-
di yönünden; sanayi yatırımlarının da sermaye malları 
yönünden dışa bağlı oluşundan kaynaklanıyordu. Bu 
dönemde sanayi, döviz buldukça büyüyebiliyor; döviz 
daraldıkça büyümesi duruyor, hatta geriliyordu.
Bu çerçevede, önüne koyduğu iddialı büyüme hızlarını 
gerçekleştirmek için gerekli kaynak birikimine ulaşa-
mayan Türkiye sanayisi, 1970’lerin ikinci yarısında yo-
ğun bir bunalım içine girdi. Yatırımlar tasarruflardan 
daha hızlı arttı ve sonuçta kaynak açığı doğdu. Yüksek 
büyüme hızı hedefleri doğrultusunda yatırımların 
GSYİH içindeki payı 1962’de yüzde 14,5 iken 1977’de 
yüzde 25,4’e çıktı. Toplam yatırımlar içinde tarımın 
payı azalırken sanayinin payı yükseldi. Sanayi içinde de 
imalat sanayisi yatırımları ağırlıktaydı. İmalat sanayi-
si yatırımlarının 1963-1967 dönemi toplam yatırımla-
rı içindeki payı yüzde 20,4’ken, 1973-1977 döneminde 
yüzde 28,2’ye çıktı.
Diğer yandan, imalat sanayisi yatırımlarında ağırlık 
1978’e kadar özel kesimdeyken, 1979’da kamu yatırım-
ları öne geçti. Düşüş, özellikle özel kesim yatırımların-
da önemli boyutlara ulaştı. İthal ikameci sanayileşme 
ağırlıkla dayanıklı-dayanıksız tüketim mallarında geliş-
tirildiği, yatırım ve ara mallarında önemli sayılabilecek 

1960’LAR SONRASINDA HAZIRLANAN İLK 
KALKINMA PLANI OLAN BİRİNCİ BEŞ YILLIK 
PLAN’IN “15 YILLIK HEDEFLER” BÖLÜMÜNDE, 

İTHAL İKAMECİ STRATEJİNİN GEREKLİLİĞİ 
SAVUNULUR. BU TERCİH İLE YURT İÇİ 

YATIRIMLARIN ARTIRILMASI VE SANAYİ 
SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİNİ SAĞLAYARAK DIŞA

BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI BEKLENİYORDU.

ÖNÜNE KOYDUĞU İDDİALI BÜYÜME HIZLARINI 
GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK 
BİRİKİMİNE ULAŞAMAYAN TÜRKİYE, 1970’LERİN 
İKİNCİ YARISINDA YOĞUN BİR SIKINTI İÇİNE 
GİRDİ. ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARININ 
GERİLEDİĞİ BU DÖNEMDE KAMU YATIRIMLARI 
ÖNE ÇIKTI. ÖTE YANDAN, YATIRIM VE ARA 
MALLARINDA ÖNEMLİ SAYILABİLECEK BİR 
ÜRETİM KAPASİTESİ KURULAMAMIŞ OLDUĞU 
İÇİN SANAYİ ÜRETİMİNE TÜKETİM MALLARI 
SEKTÖRÜ EGEMEN OLDU. KURULU KAPASİTENİN 
YAŞATILABİLMESİ İÇİN DE İÇ TALEP ÇEŞİTLİ 
YOLLARLA SÜREKLİ OLARAK KÖRÜKLENDİ.24



bir üretim kapasitesi kurulamadığı için sanayi üreti-
mine tüketim mallan sektörü egemen olmuş; kurulu 
kapasitenin yaşayabilmesi için iç talep çeşitli yollarla 
sürekli olarak körüklenmişti. Benzer şekilde, üretilen 
tüketim malları ihraç edilemediğinden bu mallara yurt 
dışından talep sağlanamamış ve tüketim malları sana-
yisini yaşatmak için zorunlu olan tüketim malı talebi 
tümüyle yurt içinden sağlanmıştı. 
1973’ten sonra Merkez Bankası’nın başta KİT’ler ol-
mak üzere kamu kesimine açtığı krediler hızla arttı. 
Dolayısıyla para arzı yükseldi ve üretim artışının çok 
üstünde seyrederek enflasyon artışına neden oldu. 
1962’de 241 milyon dolar olan dış ticaret açığı 1963’te 
320 milyon dolara çıkınca bu açık 14 gelişmiş ülke hü-
kümetinin oluşturduğu konsorsiyumun verdiği borç-
larla kapatılmaya çalışıldı. Konsorsiyum, 1970’lere 
kadar borçlanılan temel kaynaklardan biri olurken, 
dış kaynak sorunu yeni borçlanmalarla aşılmak is-
tendi. 1962’de 830 milyon dolar olan dış borç, 1975’te 
4,8 milyar dolara ulaştı. 1977 sonunda ise 2 milyar 
doları Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) borcu ol-
mak üzere 11,5 milyar dolara ulaştı. 1978’den itibaren 
tekrar Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi 

uluslararası kuruluşlardan, gelişmiş ülke hükümetle-
ri ve OECD’den uzun vadeli krediler sağlandı; IMF ile 
imzalanan stand-by anlaşmaları gereğince kısa vadeli 
krediler bulundu. Böylece 1979 yılı sonunda dış borç-
lar 10,2 milyar doları uzun vadeli, 4,4 milyar doları da 
kısa vadeli olmak üzere 14,6 milyar dolara çıktı. Alınan 
borçlar vadesinde ödenemediği için sık sık erteleme 
yoluna gidilmeye başlanırken, ithal ikameci model çer-
çevesinde sürdürülen sanayi birikimi artık tıkanmaya 
başladı ve “ihracata dönük sanayileşme” stratejisi öne 
çıkmaya başladı. Bu kapsamda Türkiye’ye, uluslarara-
sı arenada avantajlı olabileceği sektörlerde; özellikle 
de tekstil, gıda, cam sanayileri ile demir-çelik ve oto-
motiv sektörlerinin emek-yoğun aşamalarında uzman-
laşma yolu göründü.

1980 SONRASINDA SANAYİLEŞME VE ÖZELLEŞTİRMELER
Sanayileşme politikası açısından 1980 yılı bir dönüm 
noktasıdır. 24 Ocak 1980’de, önce istikrar önlemleri pa-
keti olarak uygulamaya konan ekonomi politikaları di-
zisi, zaman içinde ekonomik yapıda köklü değişiklikleri 
amaçlayan bir yapısal uyum programına dönüşmüştü. 
Bu programın düzenleme ve uygulama evrelerinde IMF 

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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ve özellikle Dünya Bankası gerek resmi anlaşmalar yo-
luyla doğrudan gerekse dolaylı olarak son derece etki-
liydi. Dünya Bankası ile 1980-1984 dönemini kapsamak 
üzere art arda beş yapısal uyum kredi anlaşması ve 
1985-1987 döneminde tarım, finans ve enerji sektör-
lerini kapsamak üzere sektörel uyum kredi anlaşma-
ları yapıldı. Bu anlaşmalar yoluyla sağlanan krediler, 
Türkiye’nin başta dış ticaret ve finans piyasalarında 
serbestlik olmak üzere çeşitli alanlarda köklü yapısal 
değişiklikler sağlaması şartına bağlanırken, Türkiye, 

piyasa ekonomisi güdümünde dünya ekonomisiyle bü-
tünleşme yörüngesine oturmayı amaçlayan ve daha 
sonraki yıllarda yaygınlaşan yapısal uyum önlemlerini 
alarak bunların şartlarını en az sapmayla yerine geti-
ren ülkeler arasında gösterilemeye başlandı.
Türkiye’nin 1980’den bu yana uyguladığı sanayileşme 
politikası, bu tarihe kadar uygulanmış tüm politikala-
ra tümüyle zıt ve tepkisel özellikler taşır. 1981 yılında 
kotaların kaldırılmasıyla ilk önemli somut adım atıl-
dıktan sonra, dış ticaret serbestliği ithalat yasaklarının 
çok büyük ölçüde kaldırıldığı 1983 sonlarından itibaren 

SANAYİLEŞME POLİTİKASI AÇISINDAN 1980 YILI 
BİR DÖNÜM NOKTASIDIR. 24 OCAK 1980’DE, 

ÖNCE İSTİKRAR ÖNLEMLERİ PAKETİ OLARAK 
UYGULAMAYA KONAN EKONOMİ POLİTİKALARI 

DİZİSİ, ZAMAN İÇİNDE EKONOMİK YAPIDA KÖKLÜ 
DEĞİŞİKLİKLERİ AMAÇLAYAN BİR YAPISAL UYUM 

PROGRAMINA DÖNÜŞMÜŞTÜR.

İHRACAT 1980’DEKİ 2,9 MİLYAR DOLAR 
SEVİYESİNDEN 1987’DE 10,2 MİLYAR DOLAR 
VE 1998’DE 26 MİLYAR DOLARA YÜKSELİRKEN, 
SANAYİ MALLARININ TOPLAM İHRACAT İÇİNDEKİ 
PAYI DA 1980’DEKİ YÜZDE 36’DAN 1998’DE 
YÜZDE 85’E YÜKSELDİ.

23 MÜHENDİS, TÜMÜYLE YERLİ BİR OTOMOBİL ÜRETMEK İÇİN 
ESKİŞEHİR CER ATÖLYESİ’NDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI.
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hız kazanır. Gümrük vergi oranlarının aşamalı olarak 
indirilmesinin de katkısıyla, ortalama koruma oranla-
rı önemli ölçüde düşer ve çeşitli ekonomik faaliyetler 
arasındaki koruma oranı azalır. 1980’li yıllarda gerçek-
leştirilen dış ticaret liberasyonu Türkiye’nin AB ile iliş-
kilerinden büyük ölçüde bağımsız bir gelişme gösterir. 
AB ile ilişkiler, Türkiye’nin Nisan 1987’deki tam üyelik 
başvurusu ve bunu izleyen Gümrük Birliği görüşmeleri 
çerçevesinde yeni bir ivme kazanır. Türkiye, 1995 itiba-
rıyla 12 Yıllık Liste’de yüzde 95; 22 Yıllık Liste’de yüzde 
90 oranında gümrük indirimi gerçekleştirir.
Türkiye’nin 1996’da AB ile Gümrük Birliği’ne girmiş ol-
ması da uluslararası piyasalarla bütünleşme amacının 
bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. 1989’dan sonra 
hız kazanarak 1990 yılına kadar ancak 181,6 milyon do-
lar düzeyine çıkan özelleştirme gelirleri, 1990-1994 dö-
neminde hızla artarak 1,9 milyar dolara, 1998 sonunda 
da 4,6 milyar dolara ulaşır. İhracat 1980’deki 2,9 milyar 
dolar seviyesinden 1987’de 10,2 milyar dolar ve 1998’de 
26 milyar dolara yükselirken, sanayi mallarının toplam 
ihracat içindeki payı da 1980’deki yüzde 36’dan 1998’de 
yüzde 85’e yükselir. Sanayi ürün ihracatındaki bu büyük 
artışla, ihracatın yapısında gerekli çeşitlilik sağlanır. 
Ancak sanayi ürün ihracatı, dokuma, giyim ve demir-
çelik gibi emek ve doğal kaynak yoğun mallar üzerinde 
yoğunlaşmaya devam eder. Bu dönemde Türkiye, dünya 
toplam ihracatı içinde dokuma ve giyim sektörü payının 
en yüksek olduğu birkaç ülke arasında yer alır.

KÜRESEL KRİZLER VE TÜRK SANAYİSİ
1997’de önce Güneydoğu Asya’da, izleyen yıl Rusya’da 
boy gösteren ve giderek dünya ekonomisine yayılan kü-
resel kriz, Türkiye ekonomisi ve dolayısıyla sanayisini 
de olumsuz yönde etkiledi. İç ve dış talepteki gerileme 
sonucunda, sanayide kapasite kullanım oranları düş-
tü, birçok alt sektörde üretim düşüşleri hızlandı; özel-
likle tekstil ve otomotiv gibi alt sektörlerde kriz daha 
erken ve güçlü hissedilmeye başlandı. Tekstilde, özel-
likle Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman bölgesinde 

yoğunlaşan iplik üretiminin aşırı kapasitelerde ve dış 
talebin süreceği beklentisiyle kurulmuş olması bu fabri-
kalarda ciddi krizlere yol açarken, otomobil üretiminde 
de çeşitli dünya firmalarının ortaklığıyla kurulan ve iç ta-
lebe bel bağlayan üretim, ciddi bir krizle yüz yüze kaldı.
Küresel krizden etkilenen sanayi kesiminde 1998’in 
ilk çeyreğinde üretim artışı yüzde 10,3 ile iyi bir du-
rumdaydı. Ancak baharla beraber üretim düşüşleri de 
başladı ve sanayinin genelinde ikinci çeyrekte üretim 
artışı yüzde 3,3’e geriledi. Sanayideki üretim düşüşle-
rine devlet-özel ayrımı açısından bakıldığında durum 
daha vahim görünüyordu. Birçok alt sektörde görüntü-
nün görece iyi olması, kamu sektöründeki rakamların 
yüksekliğindendi. Sadece özel sektör sanayisi olarak 
bakıldığında ise krizdeki sektörlerin görünenden fazla 
ve sorunun boyutunun daha büyük olduğu görülüyordu. 
Özel sanayi iş yerlerinde yılın üçüncü çeyreğinde sana-
yi üretimi yüzde 2,6 gerilerken, kamuda yüzde 7 artış 
oldu. Başka bir ifadeyle, kamu firmaları üretim azalışı 
krizine daha yavaş giriyordu. Örneğin tekstil sektörün-
de krizin özel sektörü vurduğu çok açıktı; kamuya ait 
tekstil iş yerlerinde 1998’in üçüncü çeyreğinde yüzde 
23’e yakın üretim artışı yaşanmıştı. Benzer şekilde, 
otomotiv sektöründe de özel sektördeki üretim düşüşü 
yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9,2’ye ulaşmıştı. Kimya 
sektöründe özel sektördeki düşü aynı dönemde yüzde 
5’e yakınken, çimento üretimi yolunda görünse de taş-
toprak sanayisindeki üretim düşüşü yüzde 4’ü geçmiş-
ti. Aynı ölçüde bir üretim gerilemesi, demir-çeliğin de 
dâhil olduğu metal ana sanayisinde de gözleniyordu.
Özetle, üretim ölçeğinin küçüklüğü, sermaye stokunun 
eskiliği, üretimin gelişmiş bölgelerde yoğunlaşması, iş 
gücünün eğitim ve beceri düzeyinin ve Ar-Ge harcama-
larının düşüklüğü, her zaman Türk sanayisinin temel 
zaafları arasında gösterilmiştir. Ne var ki Türkiye, ser-
best piyasa ağırlıklı model çerçevesinde dünya piyasa-
larıyla bütünleşmeyi amaçlayan sanayileşme politika-
larından hiç vazgeçmemiştir.

Kaynak: Mustafa Sönmez, “75 Yılın Sanayileşme Politikaları”

TÜRKİYE, SERBEST PİYASA AĞIRLIKLI MODEL 
ÇERÇEVESİNDE DÜNYA PİYASALARIYLA 
BÜTÜNLEŞMEYİ AMAÇLAYAN SANAYİLEŞME 
POLİTİKALARINDAN HİÇ VAZGEÇMEDİ.

1997’DE ÖNCE GÜNEYDOĞU ASYA’DA, İZLEYEN YIL 
RUSYA’DA BOY GÖSTEREN VE GİDEREK DÜNYA 

EKONOMİSİNE YAYILAN KÜRESEL KRİZ, TÜRKİYE 
EKONOMİSİNİ, DOLAYISIYLA SANAYİSİNİ DE 

OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ.
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1 TEKSİMA BOTSALI AİLESİ 1893 KONYA

TÜLOMSAŞ DEVLET GİRİŞİMİ 1894 ESKİŞEHİR

1 CER ATÖLYESİ DEVLET GİRİŞİMİ 1920 ESKİŞEHİR

1 ŞAKİR ZÜMRE CEPHANE FABRİKALARI ŞAKİR ZÜMRE 1925 İSTANBUL

6 SAVRUKOĞLU MEHMET SAVRUKOĞLU 1925 AFYON

1 TOMTAŞ VECİHİ HÜRKUŞ-DEVLET GİRİŞİMİ 1925 KAYSERİ

6 TURAN TARIM MÜRSEL TURAN 1925 ESKİŞEHİR

7 ALPLER ZİRAAT ALETLERİ MEHMET EMİN ÖZALP 1926 AYDIN

2 AYBAKAR İHSAN AYBAKAR  1932 ANKARA

1 NURİ DEMİRAĞ UÇAK FABRİKASI NURİ DEMİRAĞ 1932 İSTANBUL

1 GÖLCÜK TERSHANESİ DEVLET GİRİŞİMİ-ATAULLAH NUTKU 1934 KOCAELİ 

2 TUNAYLAR ORHAN TUNAY 1936 İSTANBUL

1 KARDEMİR DEVLET GİRİŞİMİ 1937 ZONGULDAK

4 TOLON KAMİL TOLON 1937 İZMİR

4 PRES AHMET BAKIR 1940 HATAY

7 MAK-SAN MEHMET SÜREYYA TOSUNOĞLU 1940 İZMİR

5 YOKEŞ MEHMET EMİN YOKEŞ 1943 İZMİR

DEMMAK ŞUAYİP DEMİREL 1944 AFYON

5 DATA HİDROLİK MEHMET HÜROĞLU 1945 İSTANBUL

2 VASTAŞ ZİYA ERGİN 1945 TEKİRDAĞ

5 HARYO RECEP YILMAZ 1946 AĞRI

2 İĞREK OSMAN İĞREK 1946 BURSA

6 SÖZER MAKİNA ALİ SÖZER 1946 KOCAELİ 

7 MUZAFFER KAĞITÇIOĞLU AKİF KAĞITÇIOĞLU 1946 İZMİR

5 BECAN MÜNİR BECAN 1947 EDİRNE

2 GÜNGÖR İSMAİL GÜNGÖR 1947 TEKİRDAĞ

TESPİHÇİ PRES HALİL TESPİHÇİ 1947 İSTANBUL

6 HACI AYVAZ HACI AYVAZ 1948 İSTANBUL

4 OMAK ÖMER FARUK ÇUKUROVA 1948 İSTANBUL 

4 TOKAR TODORİ KARAKAŞ 1948 İSTANBUL

2 ALARKO İSHAK ALATON 1950 İSTANBUL

4 ALTINÖZ ZİYA ALTINÖZ 1950 AYDIN

BAYKAL HAKKI BAYKAL 1950 BURSA

ÇEMSAN GANİ AÇILDI 1950 SAKARYA

3 ÇİFTYILDIZ MEVLÜT KANAT 1950 KONYA

3 ÇOŞKUNÖZ KEMAL ÇOŞKUNÖZ 1950 BURSA

6 İNANLAR ALİ İNAN 1950 KONYA

2 KAYAHAN MEHMET KAYHAN 1950 KONYA

3 MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU DEVLET GİRİŞİMİ 1950 ANKARA

FİRMALAR KURUCULAR KURULUŞ 
TARİHİ ŞEHRİ 

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

3 MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 2. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.2 MAKİNE HİKAYELERİ

50+ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.1 MAKİNE HİKAYELERİ
KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.
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FİRMALAR KURUCULAR KURULUŞ 
TARİHİ ŞEHRİ 

* 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 ve Borsalar Birliği üye kayıtları.

2 MVD İNAN MEHMET ALİ İNAN 1950 KONYA

3 NET CİVATA MURAT KETENCİ 1950 İSTANBUL

TEMEL CONTA TEMEL KİP 1950 İZMİR

7 VARDARCI ŞÜKRÜ VARDARCI  1950 İZMİR

7 DURA MAKİNA YAVUZ DURA 1950 İZMİR

7 DEMSAN DEMİRDÖĞEN NURETTİN DEMİRDÖĞEN 1950 İZMİR

ELGİNKAN AHMET ELGİNKAN 1951 İZMİR

3 TÜVASAŞ DEVLET GİRİŞİMİ 1951 SAKARYA

7 GARANTİ DEĞİRMENLERİ MUSTAFA UMSU 1951 İZMİR

5 AHMET DOĞAN TANKER AHMET DOĞAN 1952 ANKARA

2 DİRİNLER CEMAL DİRİN  1952 İZMİR

ERKUŞ VİNÇ BEKİR ERKUŞ 1952 İSTANBUL

4 NACE NAZMİ ENGİN, CEVDET ZORAL 1952 ANKARA

3 NAMTAŞ KEMAL ONUŞLUEL 1952 İZMİR

ÖZ SAKIZ CEMAL ÖZ 1952 İSTANBUL

6 TUTKUN KARDEŞLER ALİ BUĞRA 1952 KONYA

5 UĞURTAR OSMAN UĞUR 1952 BURSA

2 ERKUNT MUMİN ERKUNT  1953 ANKARA

MARATON ÇELİK MEHMET GANİYUSUFOĞLU 1953 İSTANBUL 

4 NURİŞ KAYNAK EKREM ÖZDEBİR 1953 ANKARA

ŞAHİNLER İSMAİL VE İBRAHİM ŞAHİN 1953 BURSA

5 UNOTEK İBRAHİM BİRİNCİ 1953 ANKARA

4 ALAPALA MEHMET ALAPALA 1954 ÇORUM

2 ATEK MUSTAFA KESER 1954 İSTANBUL

4 DEMİRDÖKÜM VEHBİ KOÇ 1954 İSTANBUL

2 HAKKI USTA OĞULLARI HAKKI GÖZLÜKLÜ 1954 AYDIN

5 ÖZTÜRK MAKİNA OSMAN NURİ ÖZTÜRK 1954 İSTANBUL

5 TOPER NURETTİN KARAKUNDAKOĞLU 1954 İZMİR

3 TÖRK MAKİNE ABDURRAHMAN ŞEKERCİ VE CEMAL EROL 1954 İSTANBUL

TÜFEKÇİOĞLU ABDÜLKADİR TÜFEKÇİOĞLU 1954 ANKARA

TÜRK TRAKTÖR VEHBİ KOÇ 1954 ANKARA

4 UĞUR MUSTAFA BARLIK 1954 ÇORUM

UĞUR SOĞUTMA MUHAMMET CELALI TAKMAKLI 1954 AYDIN

2 ÜSTÜNKARLI AZİZ ÜSTÜNKARLI 1954 İZMİR

CMS TONGUÇ ÖSEN 1955 İZMİR

2 ŞAFAK FETHİ ÇATALAY 1955 İSTANBUL

4 SELNİKEL FAİK HIZIROĞLU 1955 ANKARA

3 VATAN HİKMET EFE VE ŞÜKRÜ UMAR 1955 İSTANBUL 

4 ARIKAZAN ZEKİ ARIKAN 1956 ANKARA

5 MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 4. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR. 6 MAKİNE HİKAYELERİ

50+ 5. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR. 7 MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 6. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.4 MAKİNE HİKAYELERİ

50+ 3. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.
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3 MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 2. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.2 MAKİNE HİKAYELERİ

50+ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.1 MAKİNE HİKAYELERİ
KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

2 DURMAZLAR ALİ DURMAZ 1956 BURSA

3 GÜMÜŞ MOTOR (PANCAR MOTOR) NECMETTİN ERBAKAN 1956 ANKARA

3 OSMANLI MAKİNA ALİ OSMAN BEY 1956 İSTANBUL

4 TUNÇEL HAKKI TUNÇEL 1956 İSTANBUL 

YILDIZ KAZAN BASRİ GENEL 1956 İSTANBUL

6 BİLEKLER SAİM BİLEK 1957 BURSA

6 EKLER POMPA KAMURAN EKLER 1957 İZMİR

2 KAYM SAMİ BÜYÜKKAYNAK 1957 KONYA

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİ FETHİ AĞALAR 1957 GEBZE

2 SARIGÖZOĞLU İSMAİL SARIGÖZOĞLU 1957 İZMİR

SİLVAN SANAYİ SEBAHATTİN MOLLAOĞLU 1957 İSTANBUL

4 STANDART POMPA ŞERAFETTİN ÇELEBİ 1957 İSTANBUL

1 SUNGURLAR SABAHATTİN SUNGUROĞLU 1957 İSTANBUL

6 BİLGİLİ MEHMET BİLGİLİ 1958 İSTANBUL

5 DAL LUNAPARK BAKİ DAL 1958 ANKARA

6 EMNİYET SANAYİ HALİL BAŞTUĞ 1958 KIRIKKALE

2 KAMSAN NİHAT KAHYAOĞLU 1958 BURSA

6 KAN METAL FEVZİ ALİ KAN 1958 ANKARA

2 MUMAK MUZAFFER ÖKSÜZÖMER 1958 İSTANBUL

1 ŞEKER FABRİKALARI DEVLET GİRİŞİMİ 1958 ESKİŞEHİR

3 TURANLAR MAKİNA AHMET TURAN 1958 İSTANBUL

3 YILMAZ REDÜKTÖR MESUT YILMAZ 1958 İSTANBUL

AŞMAN VANA MUSTAFA AŞMAN 1959 İZMİR

6 GÖÇMEN MAKİNA SEZAİ GÖÇMEN 1959 KARAMAN

3 GÜRMAKSAN YILMAZ GÜRPINAR 1959 KONYA

2 ÖZARAR MİTHAT ÖZARAR 1959 İSTANBUL

2 TERMO-HEAT SAMİ ÖZYILDIRIM 1959 İSTANBUL 

4 TÜRKAY MEHMET TÜRKAY 1959 İZMİR

5 YILMAZ KARDEŞ RIZA BÜYÜKZEREN, YILMAZ BÜYÜKZEREN 1959 KONYA

4 YURDUSAR EBUBEKİR ŞENSARI 1959 İZMİR

4 AKSA JENERATÖR ALİ METİN KAZANCI 1960 İSTANBUL 

5 AYDIN TRAFO VELİ TÜJÜMET 1960 İZMİR

4 AZİM FARİS UYGUNTÜZEL 1960 AYDIN

BALKAN ÖRSDEMİR BALKAN 1960 AYDIN

6 DMS OSMAN ÇUBUK OSMAN ÇUBUK 1960 İZMİR

6 ELİBOLLAR İSMAİL ELİBOL 1960 AFYON

2 GÖÇMAKSAN ARİF GÖÇMEN  1960 ANKARA

5 HİMMET USTA FARUK ACAR 1960 KONYA

1 HSG TRAKTÖRLERİ HAMİT DEMİRTAŞ, SÜLEYMAN KADAYIFÇILAR, 
GAZANFER HAZARD-DEVLET GİRİŞİMİ 1960 ANKARA 

İMBAT TİMUR İMRAG 1960 İZMİR

NETMAK AHMET EROL ACARKAN 1960 İSTANBUL

FİRMALAR KURUCULAR KURULUŞ 
TARİHİ ŞEHRİ 
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5 MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 4. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR. 6 MAKİNE HİKAYELERİ

50+ 5. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR. 7 MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 6. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.4 MAKİNE HİKAYELERİ

50+ 3. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

3 ÖRNEK MAKİNA HAKKI ÖRNEKOĞLU 1960 İZMİR

6 SAMSUN KAZAN HAMDİ TOPAL 1960 SAMSUN

TİRYAKİ İBRAHİM TİRYAKİ 1960 BURSA

4 BARUTÇUOĞLU ŞÜKRÜ BARUTÇUOĞLU 1961 GİRESUN

3 BAŞAR MAKİNA MEHMET BAŞAR 1961 İSTANBUL

DEĞİRMEN ENVER ATASEVEN 1961 GAZİANTEP

2 HİDRO-MAK AHMET BAZMANOĞLU 1961 İSTANBUL

KAYA AHMET RIZA KAYA 1961 İSTANBUL

6 KOCAYUSUF YUSUF ZİYA GÜLERAY 1961 İSTANBUL

2 AKYAPAK LEVENT AKYAPAK 1962 BURSA

6 ÇELİKEL MUHSİN TÜRKMEN 1962 YOZGAT

5 DOMAK POMPA MANSUR YILMAZ 1962 SAMSUN

ETİ FİRUZ KANATLI 1962 ESKİŞEHİR

ÖZKÖSEOĞLU AHMET ÖZKÖSEOĞLU 1962 İSTANBUL

2 SAĞBİL MEHMET ALİ SAĞBİLİ 1962 KONYA

7 ÖZAN PRES AHMET ÖZAN 1962 İSTANBUL

6 ATEŞPAR AHMET BÜYÜKATEŞLİ 1963 KONYA

5 BOZKURT MİBZER KAZIM BOZKURT 1963 ANKARA

6 ERGÜNLER HÜSNÜ ERGÜN 1963 BURSA

3 GEDİK DÖKÜM HALİL KAYA GEDİK 1963 İSTANBUL

5 AKKAYA ALİ AKKAYA 1964 KONYA

3 DALGAKIRAN ÖMER DALGAKIRAN 1964 İSTANBUL

6 ELSAN ELEKTRİK HAZIM KINACI, AHMET AKTAR, KAZIM 
ÇUBUKÇU, GÜRBÜZ HANİF 1964 ANKARA

3 ERENSAN MESUT EREN 1964 İSTANBUL

5 KÖYLÜ TARIM HİKMET ÖZER 1964 KONYA

3 ÖZKOÇ ALİ ŞÜKRÜ KOÇAN 1964 İSTANBUL

UĞUR MAKİNA UĞUR BARLIK 1964 ÇORUM

5 ABM SAİM KEŞOĞLU 1965 İZMİR

5 EGEMAS ADİL ÇETİNGÖZ 1965 İZMİR

7 ERMAKSAN EROL ÖZKAYAN 1965 BURSA

4 FORM BEDİ KORUN 1965 ANKARA 

5 LAYNE BOWLER LAYNE & BOWLER CALIFORNIA – TÜRKİYE 
ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. 1965 ANKARA 

5 MEKAY MEHMET ALİ KÜÇÜKAY 1965 İSTANBUL

4 MOLİNO SALİH ALANÇLI ALAYBEYİ 1965 KONYA

4 TOMRUK PRES SURURİ TOMRUK 1965 TOKAT

4 YEMMAK RIDVAN KAVRUK 1965 ESKİŞEHİR

ÇAĞIL MEHMET ÇAĞIL 1966 ÇORUM

ERKEKOĞLU PRES 1966 İSTANBUL

6 GÖÇMENLER GROUP ARİF GÖÇMEN 1966 ANKARA

GÜRELMAK GÖKHAN GÜRELMAN 1966 GAZİANTEP

HEYBETLİ METALURJİ HEYBETULLAH KUYUMCU 1966 İSTANBUL

FİRMALAR KURUCULAR KURULUŞ 
TARİHİ ŞEHRİ 
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3 MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 2. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.2 MAKİNE HİKAYELERİ

50+ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.1 MAKİNE HİKAYELERİ
KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

HOLSAN ŞEN ÇETİN GÖKÇEATAM 1966 KOCAELİ

6 MUSTAFA YONTAR BİLAL YONTAR 1966 İSTANBUL

ÖZPOLAT MEHMET ŞERİF ÖZPOLAT 1966 GAZİANTEP

REMAS REDÜKTÖR 1966 İSTANBUL

SÜMER CELAL DEMİRGÜREŞ 1966 İZMİR 

YAKACIK VALF FADIL CURKİÇ 1966 İSTANBUL

YILDIZ BOYA FEHMİ YILDIZ 1966 İSTANBUL

7 YÜCEL DEĞİRMEN FEVZİ AYDIN 1966 İZMİR

AKEMSAN SAİM ERSOYBAŞ 1967 SAKARYA

ALSA LABORATUAR CIHAZLARI ALAATTİN ATIŞAY VE ŞADİ AGUN 1967 İSTANBUL

BİRLİK OTO YAN SANAYİ NACİ, MEHMET VE HAYRETTİN ÇETİNER 1967 İZMİR

BÖHLER TÜRKİYE BOEHLERİT ALMANYA 1967 KOCAELİ

ÇELİK MARANGOZ HALİL İBRAHİM UĞUR 1967 ANKARA

ÇETİNKAYA 1967 İSTANBUL

DEVRAN MOTOR YATAKLARI 1967 İSTANBUL

EMİROĞLU HAYATİ EMİROĞLU 1967 ANKARA

GÜÇSAN ZİHNİ ÖZCAN VE NURETTİN ÖZCAN 1967 KOCAELİ

GÜRSOFT HİDROLİK ALİ ÇALIK 1967 ANKARA

İMAS TURAN MUŞKARA 1967 İZMIR

KURT ANAHTAR NAZMİ KURT 1967 ADANA

MEDENİ BASKÜL İSMET MEDENİ 1967 ADANA

MİTA KALIP VE DÖKÜM 1967 İSTANBUL

SAMSUN MAKİNA 1967 SAMSUN

SİBEL POLAT DEMİR ALİ POLAT 1967 ANKARA

SİMS YAĞ KEÇELERİ İSHAK HAYİM VE LEVENT EĞRİBOZLU 1967 İZMİR

SİNTER METAL 1967 İSTANBUL

TEKMAK HÜSEYİN KUVVET 1967 BURSA

TEKSAN HALİL ERZURUM 1967 ANKARA

TUNATEK HASIR ÇELİK YILDIRIM TUNA 1967 ANKARA

AKGÜN SOĞUTMA AHMET AKGÜN 1968 İSTANBUL

7 ALMAK ALİ ATEŞ 1968 İSTANBUL

ANADOLU DÖKÜM 1968 KOCAELİ

ASRAY NİHAT ASLAN 1968 KOCAELİ

7 BAŞKAYA NAZIM BAŞKAYA 1968 BURSA

BIZCANLI REDÜKTOR AHMET BİZCANLI 1968 KONYA

7 BURÇELİK RAGIP SERDAROĞLU- ÖZER DOĞANSOY 1968 BURSA

ÇELİKEL ALÜMİNYUM DÖKÜM OSMAN DENİZ 1968 İSTANBUL

ÇUKUROVA MAKİNA MEHMET KEMAL KARAMEHMET- SADIK 
ELİYEŞİL - TEKİN GÜCÜM 1968 MERSİN

DOĞUŞ MAKİNA BEKİR DEĞİRMENCİOĞLU 1968 İSTANBUL

ELEKTRO-MAG SAMİM ERGÜT KAYMAS 1968 İSTANBUL

ERTUNÇ ÖZCAN ERTUNÇ ÖZCAN 1968 ANKARA

FİRMALAR KURUCULAR KURULUŞ 
TARİHİ ŞEHRİ 
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5 MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 4. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR. 6 MAKİNE HİKAYELERİ

50+ 5. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR. 7 MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 6. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.4 MAKİNE HİKAYELERİ

50+ 3. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

G & G MAKİNE ÖMER GÜNDOĞDU 1968 İSTANBUL

ISISAN MAHMUT ÖZBIYIK 1968 KAYSERİ

KANAT MAKİNA ALİ KANAT 1968 KONYA

KGM AĞIR MAKİNA SABAHATTİN KIRKAN 1968 İSTANBUL

KOÇMAK ADNAN KOÇ 1968 ANKARA

LUPAMAT MELİH GÜRSOY 1968 İZMİR

NHT TARIM MAKİNA NİHAT KOÇ 1968 AYDIN

NÜVE SANAYİ BİRKAN İZGİN, ALPTEKİN KÜÇÜKÇELEN 1968 ANKARA

OKYAY MAKİNA YAVUZ OKYAY 1968 ANKARA

TARAL SADIK VOLKAN BİNER 1968 İSTANBUL

TARANTO HAİM TARANTO 1968 İSTANBUL

TÜRKAY NAZIM TÜRKAY 1968 İZMİR

ÜNTES CAHİT ŞANAL 1968 ANKARA

YILTEKS BAHRİ YILMAZ - NECMETTİN YILMAZ 1968 İSTANBUL

YÜZÜAK MEHMET YÜZÜAK 1968 KIRKLARELİ

7 AYDIN PULLUK NİHAT KOÇ 1968 AYDIN

7 ANKARA MAKİNA FABRİKASI DEVLET GİRİŞİMİ 1968 ANKARA

ALPARSLAN TARIM MAKİNE ALPARSLAN ERDİRENÇELEBİ 1969 KONYA

AYYILDIZ SELAHATTİN AYYILDIZ 1969 TOKAT

7 DEMİR SONDAJ MAKİNA HULUSİ DEMİR - MUSTAFA DEMİR 1969 ANKARA

GÜRSOFT ALİ ÇALIK 1969 ANKARA

HACIBALI RULMAN ALİ İBALI 1969 KONYA

HÜRMAK ADNAN ANGAN 1969 KOCAELİ

İSTANBUL MAKİNA MAHMUT MİRASYEDİ 1969 İSTANBUL

KARGEM ÖZER ERZURUM 1969 ANKARA

MAKPLAST MAKİNA REMZİ KANBUR 1969 İSTANBUL

MERT AKIŞKAN GÜCÜ ARMAN MİNASYAN - ARABARTES ÖZYESAİ 1969 İSTANBUL

ÖZKARA HİDROLİK HASAN ÖZKARAOĞLU 1969 ANKARA

ŞENKAYA DÖKÜM AHMET HULUSİ ŞENKAYA 1969 İZMİR

ŞENTÜRK ÇELİK DÖKÜM MEHMET TÜRKAY 1969 İZMİR

SUAYP DEMIREL MAKİNA SUAYP DEMIREL 1969 AFYON

7 TAM TARTI SİSTEMLERİ ÖNDER ÖZKAN - KADRİ EROLAN 1969 İZMİR

7 TOLKAR MAKİNA HÜSEYİN KARACE - DARA TOLON 1969 İZMİR

UĞUR TEKSTİL HÜSNÜ AYIK 1969 İSTANBUL

ÜNSAL MAKİNA CEMAL ÜNSAL- SÜLEYMAN ÜNSAL- DAVUT 
ÜNSAL 1969 KAYSERİ

UYANIK YATAĞANLI MUSTAFA DOĞDU 1969 KONYA

ÜZÜMCÜ TIBBİ CİHAZLAR MUSTAFA ÜZÜMCÜ 1969 ANKARA

YAKUT MAKİNA ERDOĞAN YAKUTLU 1969 İSTANBUL

YAŞAR MAKİNA YAŞAR POLATCAN 1969 SAMSUN

YILDIZ KALIP CEMİL YILDIZ 1969 İSTANBUL

7 ANADOLU MAKİNE HALİT ÖDEN 1969 İSTANBUL

FİRMALAR KURUCULAR KURULUŞ 
TARİHİ ŞEHRİ 
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3 MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 2. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.2 MAKİNE HİKAYELERİ

50+ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.1 MAKİNE HİKAYELERİ
KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

ASTEKS KAUÇUK ABDURRAHMAN AKMAN 1970 İSTANBUL

AYMAKSAN NEZİR AYLA 1970 İSTANBUL

AYTEK KALIP MEHMET PAŞAOĞLU 1970 İSTANBUL

BMS BAHÇELİ ARİF BAĞÇELİ 1970 DENİZLİ

ÇAĞIN ASANSÖR DURMUŞ ALİ TUNÇAY 1970 ANKARA

ÇALIM KEPÇE ŞABAN ÇALIM 1970 İSTANBUL

CD MAKİNA NEZİR AYLA 1970 İSTANBUL

DİŞSAN REDÜKTÖR AYDIN YALÇIN 1970 İSTANBUL

EMİN MAKİNA EMİN TAŞÇI 1970 İSTANBUL

EMİTAŞ ÖNEL AKDİK 1970 İSTANBUL

ENHAS HASAN PÜSKÜL 1970 İSTANBUL

ESKASAN MUHARREM ZÜHTÜ ATIL - SATILMIŞ SAKALLI 
- NEVZAT ELİBÜYÜK 1970 ANKARA

GKMS MAKİNA SERKAN KÖKÇÜ 1970 BURSA

GÖKKAYA MURAT GÖKKAYA 1970 İZMİR

GÜCÜM POMPA ATALAY ŞENGÜL 1970 İSTANBUL

HAS TEKNİK HASAN DURAN- ALİ DURAN 1970 ANKARA

KAPTANLAR OSMAN KAPTAN 1970 AFYON

KARADAYI MAKİNA NECDET KARADAYI 1970 ÇORUM

MALKAN MUSTAFA ALKAN 1970 İSTANBUL

MEHMET ÖZEN MAKİNA MEHMET ÖZEN 1970 KONYA

METEOR VEDAT TANRISEVER 1970 İSTANBUL

MURATEKS DOĞAN ÇETİN 1970 İSTANBUL

OKUR MAKİNA ABDULLAH OKUR 1970 ANKARA

ÖMER ATİKER MAKİNE MEHMET ALİ ATİKER 1970 KONYA

ÖN-İŞ MAKİNA MUZAFFER ÖNADIM 1970 BURSA

ÖZEN KOMPRESÖR MEHMET ÖZEN 1970 KONYA

ÖZENİŞ MUAMMER KÜÇÜKBACAK 1970 KONYA

ÖZENTAŞ MUSTAFA ÜNLÜ 1970 İZMİR

ÖZKAN MAKİNA ÖMER ÖZKAN 1970 SAKARYA

POLDÖK İBRAHİM POLAT 1970 KONYA

SADIKOĞLU ALİ RIZA ULUDÜZ 1970 KOCAELİ

TİBET TEMUÇİN ARBAK 1970 İZMİR

BURAK ASANSÖR AHMET TEMTEK 1971 İSTANBUL

ÇİLTUĞ İBRAHİM TUĞSUZ 1971 GAZİANTEP

EVRENSEL MAKİNA ALİ EVRENSEL 1971 BURSA

FABU FAHRİ BULUT 1971 ADANA

GÖKAY MAKİNA AHMET GÖKAY 1971 AFYON

GÜVEN MAKİNA SELAHATTİN TÜTÜNCÜ 1971 İSTANBUL

NORMSAN MUSTAFA DARICI 1971 İSTANBUL

NURİ BAYLAR MAKİNA NURİ BAYLAR 1971 İSTANBUL

TÜRBOSAN BEHÇET KAYA BAYSAL 1971 İSTANBUL

FİRMALAR KURUCULAR KURULUŞ 
TARİHİ ŞEHRİ 
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ORTAKLIKTAN AYRILMA YA DA İSİM DEĞİŞTİRME GİBİ FARKLI NEDENLERLE TESPİT 
EDEMEDİĞİMİZ VE LİSTEMİZİN DIŞINDA KALAN FİRMALAR, MAKİNE HİKAYELERİ 50+ 
PROJEMİZE DÂHİL OLMAK İÇİN MOMENT EXPO EKİBİ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRLER.

5 MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 4. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR. 6 MAKİNE HİKAYELERİ

50+ 5. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR. 7 MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 6. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.4 MAKİNE HİKAYELERİ

50+ 3. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

ÜNLÜ ZİRAAT ALETLERİ HALİT ÜNLÜ 1971 MANİSA

VANTERM TURGUT YALVAÇ - VELİ ULVİ MALGİL 1971 İSTANBUL

YAVUZ DÖKÜM HİLMİ YAVUZ 1971 İZMİR

AK-SAY SEYFEDDİN AKÇİN 1972 İSTANBUL

AKKURT YALÇIN AKKURT 1972 İSTANBUL

AKONA MUSTAFA AKPINAR 1972 KONYA

ALFA TEST EKİPMANLARI ABDÜLKADİR ALPAY 1972 ANKARA

ALKO MAKİNA HALUK KARAKUŞ 1972 İZMİR

ALTINORDU ÖMER FARUK ALTINORDU 1972 ANKARA

ARIKAN VELİ ARIKAN 1972 ANKARA

B.M.S. BATARİ YUSUF TANRIKULU- ALİ ŞAHBUDAK- HASAN 
TANRIKULU- MUZAFFER ŞAHBUDAK 1972 İSTANBUL

ÇETİNEL İSMAİL BECERİKTÜRK 1972 İZMİR

DİTAŞ DOĞAN DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1972 İSTANBUL

ERDAL ENDÜSTRİYEL MUTFAK 
EKİPMANLARI İSMAİL ERVURAL 1972 KONYA 

FEKO MAKİNA GÜNTEKİN BALTALI 1972 İZMİR

GALERİ MAKİNA AHMET YAZGAN 1972 İSTANBUL

HAKSAN TAKIM TEZGAHLARI SOMALI KARDEŞLER 1972 İSTANBUL

HANMAK MAKİNA NURETTİN DABAK- HALİT DABAK 1972 KONYA

İNAN MAKİNA MEHMET TUSCUOĞLU 1972 İSTANBUL

KİBAR ASIM KİBAR 1972 İSTANBUL

KOZMAKSAN ERCÜMENT KOZANOĞLU 1972 ANKARA

KUMTEL MUSTAFA KÖSEOĞLU 1972 İSTANBUL

MADENLER MAKİNA ATA MADEN 1972 ANKARA

MAK-SAN MAKİNA SÜREYYA TOSUNOĞLU 1972 İZMİR

MAZSAN MAKİNA ALİ YILMAZ 1972 İSTANBUL

MEZGİT FEHMİ MEZGİT 1972 İZMİR

ORAU ORHAN İBRAHİM ORHAN 1972 BURSA

PİMAKİNA SANİ MÜFİT ERBİLGİN 1972 ANKARA

ŞENOL TURAN ŞENOL 1972 İSTANBUL

TARAKÇIOĞLU MEHMET TARAKÇI 1972 İSTANBUL

TOKSEL MAKİNA HÜSEYİN TOKMAKTEPE 1972 İSTANBUL

UMAR MAKİNA MUSTAFA UMAR 1972 İSTANBUL

ÜNSA MAKİNA SATILMIŞ DEĞİRMENCİ 1972 ANKARA

YAZICI DİKİŞ MAKİNELERİ MUSTAFA YAZICI 1972 İSTANBUL

YILMAZ HAMZA YILMAZ 1972 KONYA

FİRMALAR KURUCULAR KURULUŞ 
TARİHİ ŞEHRİ 
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TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN 50 YILI GERİDE BIRAKMIŞ FİRMALARI 

BUGÜNLERE NASIL GELDİ? HAYALLERİ VE HAYAL KIRIKLIKLARI, 

BAŞARILARI VE BAŞARISIZLIKLARI, KAZANDIKLARI VE 

KAYBETTİKLERİ, ŞANSLARI VE ŞANSSIZLIKLARI, CESARETLERİ VE 

KORKULARI, UMUTLARI VE UMUTSUZLUKLARI… 

İNSANA DAİR NE VARSA, ŞİRKETLERİN ÖMRÜNDE DE AYNISI 

VARDI. KURUCULAR, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KUŞAK TEMSİLCİLERİ 

HİKAYELERİNİ EN BAŞINDAN İTİBAREN PAYLAŞIYOR.



ALPLER ZİRAAT

95

İşlerini
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Dayısının yanına yerleşen Mehmet Emin Özalp, ilko-
kula burada başlar. Okuldan arta kalan zamanların-
da da dayısının atölyesinde çıraklık yapar. Köylülerin 
ihtiyacı olan tarım aletlerinin yapıldığı bu atölye, 
Mehmet Emin Özalp’in mesleği öğrendiği ve ustalaş-
tığı yer olur. Mehmet Emin Özalp 20 yaşına gelip iyice 
ustalaştığında dayısı “Artık senin vaktin geldi.” der 
ve kendisine yeni bir atölye açması için yardım eder. 
Dayısıyla birlikte örs, çekiç, mengene gibi temel alet-
leri alan Mehmet Emin Özalp, 1926 yılında Dalama’da 
15-20 metrekarelik bir atölye açar. Bu atölye, bugün 
bir dünya markası olan Alpler Ziraat Aletleri’nin doğ-
duğu yer olacaktır.
Dalama’da kurulan bu atölye kısa sürede tanınır ve 
müşterileri her geçen gün artar. Bu dönemde Hüsniye 
Özalp ile evlenen Mehmet Emin Özalp’in bu evlilikten 
altı çocuğu olur. En büyük oğlu Hüdayi Özalp 1932’de, 
Tevfik Özalp 1934’te, Mümtaz Özalp 1948 yılında dünya-
ya gelirler. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yedek olarak 
askere alınan Mehmet Emin Özalp, bu dönemde asker-
lere öğretmenlik yapar ve okuma yazma öğretir.

MEHMET EMİN ÖZALP, ÇİFTÇİ BİR AİLENİN 
ÇOCUĞU OLARAK 1906 YILINDA AYDIN’DA 

ŞAHNALI KÖYÜ’NDE DÜNYAYA GELİR. İLKOKUL 
ÇAĞINA GELDİĞİNDE ÇIKAN BALKAN SAVAŞI 
NEDENİYLE ASKERE GİDEN BABASI, SAVAŞIN 

ARDINDAN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN 
PATLAK VERMESİYLE ÇANAKKALE VE HİCAZ 

CEPHELERİNDE 11 YIL GÖREV ALARAK EVİNDEN 
UZAK KALIR. BU DÖNEM ASAYİŞİN BOZULDUĞU 

VE ÇETECİLERIN ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ DAĞA 
ÇIKARDIĞI BİR DÖNEMDİR. OĞLUNUN DA AYNI 

AKIBETE UĞRAMASINDAN ENDİŞE EDEN ANNESİ, 
KÜÇÜK MEHMET EMİN’İ DALAMA NAHİYESİNDEKİ 

KARDEŞİNİN YANINA YERLEŞTİRİR. KENDİ 
KÖYLERİNDE OKUL OLMAMASI VE DALAMA’DA 
EĞİTİM ALABİLECEK OLMASI, BU KARARIN EN 

BÜYÜK SEBEBİDİR…

AYDIN SANAYİ SİTESİ - 1974
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“PULLUKÇU EMİN USTA” 
Dalama’daki atölyede 12 yıl çalışan Mehmet Emin 
Özalp, bir dostunun tavsiyesi üzerine işine Aydın’da 
devam etmeye karar verir ve 1938 yılında Aydın’da 
yeni atölyesini açar. Aydın’da açılan bu yeni atölye 55 
metrekaredir. Mehmet Emin Özalp’in yeni atölyesini 
açtığı dönemler, Kurtuluş Savaşı’nın ve Yunan işgali-
nin etkilerinin yavaş yavaş geçmeye başladığı yıllardır. 
Bu dönem ülkeye hayvanla çekilen pullukların ithal 
edilmeye başlandığı dönemdir. Mehmet Emin Özalp de 
Avrupa’dan ithal edilen bu pullukları örnek alarak ken-
di üretimi olan pullukları üretmeye başlar ve yörede 
“Pullukçu Emin Usta” olarak anılır.
Uzun süre ağır koşullarda mesleği gereği çok fazla 
terleyerek çalışan Mehmet Emin Özalp romatizmaya 
yakalanır ve rahatsızlanır. 1954 yılında işleri, yanın-
da yetiştirdiği oğulları Hüdayi ve Tevfik Özalp’e bıra-
kır. Ana üretim pulluktur fakat müşterilerin pulluk 
dışındaki işleri de yapılmaktadır. Köylülerin hepsi 
traktöre geçemediği için hayvanla çekilen pulluk ih-
tiyacı devam etmektedir. Bu dönemde hem traktörle 

AYDIN SANAYİ SİTESİ - 1980’LER

MÜMTAZ ÖZALP VE OKUL ARKADAŞLARI, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 1967
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hem hayvanla çekilen pulluk imalatı birlikte devam 
eder.

“BABAMLA ÇALIŞIYORSANIZ, YAPTIĞINIZ İŞİ EN İYİ ŞEKİLDE 
YAPMAK ZORUNDAYDINIZ. ‘İDARE EDER’İ ASLA KABUL ETMEZDİ”
Alpler Ziraat Aletleri’nin kurucusu Mehmet Emin 
Özalp, 1998 yılında hayata gözlerini yumar. İşleri 
çocuklarına bıraktıktan sonra kendini hayır işlerine 
adayan Mehmet Emin Özalp, vefatından üç gün ön-
cesine kadar yaptırdığı bir caminin inşaatını kontrol 
etmiştir. Babasının çok titiz bir yapısı olduğunu be-
lirten Alpler Ziraat Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Mümtaz Özalp, “Babamla çalışıyorsanız, yaptığınız 
işi en iyi şekilde yapmak zorundaydınız. ‘İdare eder’i 
asla kabul etmezdi. Mükemmeliyetçi bir yapısı vardı 
ve kolay kolay iş beğenmezdi. Çalışmaya başladığı 
yıllarda malzeme bulmak büyük sıkıntıymış. Yunan 
ordusu kaçarken İzmir’i yakıp yıkmış. Bu yanmış yı-
kılmış evlerden çıkan balkon ve pencere korkulukla-
rını halk toplayıp belli noktalardaki hurdacılara satar-
mış. Babam da o hurdacıları dolaşır işine yarayacak 

SAHRA BAKIM BÖLÜĞÜ, ELAZIĞ - 1970

SAHRA BAKIM BÖLÜĞÜ, ELAZIĞ - 1970
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malzemeleri toparlar, at arabaları ve trenle taşır, bu 
şekilde ham madde temin edermiş. Büyük zorluklar 
ve imkânsızlıklar içinde işleri bugünlere getirmişler.” 
diyor.
1950’lerde Türkiye’ye traktör ve tarım aletlerinin itha-
latı hızlanır. Bu gelişmenin kendilerini de etkilediğini 
belirten Mümtaz Özalp, “Traktörler ve tarım aletleri 
geliyordu, fakat bunların yedek parçaları çok azdı, zor 
bulunuyordu.” derken, bu gelişmeleri ve piyasadaki bu 
açığı gören Hüdayi ve Tevfik Özalp’in 1953 yılında bu 
parçaları çok zor şartlar ve imkânsızlıklar içerisinde 
üretmeye başladıklarını söylüyor.
1955 yılından sonra traktörle çekilen pulluk yapımı-
na karar verdiklerinde ilk olarak iki bıçaklı bir pulluk 
yaparlar ve tamirat işlerini bırakmaya karar verirler. 
İlk pulluk yapılmış ve talep her geçen gün artmakta-
dır. Fakat 1958-1959 yılları Türkiye için ekonomik zor-
lukların olduğu bir dönemdir. Döviz sıkıntısı vardır ve 
ithalat çok kısıtlıdır. Haliyle ham madde sıkıntısı had 
safhadadır. Bu sıkıntılı dönemde Özalp kardeşler İkinci 
Dünya Savaşı’ndan hurdaya çıkarak piyasaya sürülen 

MÜMTAZ ÖZALP, AYDIN SANAYİ SİTESİ
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askeri hurdalıklardan malzeme tedarik ederek pulluk 
üretimini sürdürürler.

“OKUMAZSAN HEP BURADASIN VE BÖYLE ÇALIŞACAKSIN”
1959 yılında ilkokulu bitirerek sanat enstitüsüne başla-
yan en küçük kardeş Mümtaz Özalp de okul haricindeki 
zamanlarında firmada çalışmaya başlar. Babasının is-
teği üzerine sanat okuluna devam edemeyen ağabeyi 
Hüdayi Özalp’in, okuması için kendisini çok zorladı-
ğını belirten Mümtaz Özalp, “Ağabeyim okumam için 
beni atölyede çok zorlardı. Cüssem demirciliğe elve-
rişli olmadığı halde beni en ağır balyozla çalıştırırdı. 
İş bitse bile iyice yorulmam ve bezerek okula devam 
etmemi sağlamak için tekrar tekrar balyoz vurdurur-
du. Ardından da ‘Okumazsan hep buradasın ve böyle 
çalışacaksın.’ derdi. Sanat enstitüsünden sonra öğ-
renimine devam eden Mümtaz Özalp, Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden 1968’de makine mühendisi olarak 
mezun olur. Sonrasında 1969’da askere giden Mümtaz 
Özalp 1971’de askerliğini tamamlar ve iki ağabeyi ile 
firmada çalışmaya başlar.

ÖZALP KARDEŞLERİN MİSAFİRLERİYLE BİRLİKTE BİR ANISI, AYDIN SANAYİ SİTESİ
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Firmada çalışmaya başladığı 1971 yılında Sanayi 
Çarşısı’nda 800 metrekarelik yeni bir dükkâna taşın-
dıklarını belirten Mümtaz Özalp, o yıl yaşadığı bir anıyı 
ise şöyle anlatıyor: “Bir gün Söke’den bir Bey gelecek 
dediler. Önce bir arabayla beş altı kişi geldi, ‘Bey ge-
lecek, nereye oturtacaksınız?’ falan diyorlar. Bey bir 
Amerikan arabasıyla geldi. Yaşlıca biriydi ve atölyeye 
girince ağlamaya başladı. ‘Bir hata mı ettik?’ dediğim-
de bana, ‘Oğlum, biz Yunan gittiğinde taslarımızı kim 
lehimleyecek derdik. Bizim için en büyük dert o kulp-
ları lehimletmekti. Şimdi bu yaptıklarınızı gördükçe 
duygulanıyorum.’ dedi. İnsanlarımız çok zorlu dönem-
lerden geçtiler.”
Üç kardeş birlikte uyum içerisinde çalışmaya devam 
ederler. 1974 yılına gelindiğinde sanayideki yeni atölye 
de yetersiz kalmaya başlar. Sanayi sitesinde her yerin 
dolu olması ve elverişsiz çalışma koşulları yüzünden 
İzmir yolu üzerinden bir arsa alırlar ve yeni bir fabrika 
inşaatına başlayarak 1979 yılında buraya taşınırlar. Bu 
yeni fabrika 5 bini kapalı, 5 bini açık olmak üzere top-
lam 10 bin metrekarelik bir alana kurulur. Kısa süre 

sonra açık alanlar da kapatılır ve 16 bin metrekare 
alanda üretime devam edilir.

İLK İHRACAT SURİYE’YE YAPILIR
Alpler Ziraat Aletleri ilk ihracatını 1975 yılında Suriye’ye 
gerçekleştirir. O yıllarda ihracatla ilgili bürokratik sü-
reçlerin çok zorlu olduğunu belirten Mümtaz Özalp, 
“Suriyeliler Adana tarafında bizim pullukları görmüş 
ve çok beğenmişler. Gelip bizi buldular ve böylece 
ilk ihracatımızı yaptık. Suriye’den sonra Bulgaristan, 
Yunanistan derken ihracatımız her geçen yıl arttı. Bu 
yüzden bürokratik işlemleri hızlandırmak için İzmir’de 
kendi ihracat şirketimizi kurduk. İlk başladığımız za-
man evrakları bile bilmezdik. İhracatın bürokrasisi, 
nakliyesi, para alışverişi… Her şeyi çok zordu bugün-
lere göre.” diyor.

“DOLARIN SERBEST OLMASIYLA İHRACAT DAHA DA HIZLANDI”
İhracatın da devreye girmesiyle 1980’li yıllarda pulluk 
talebi hızla artar. Firma bu dönemde de aynı tip pulluk 
üretimine devam eder. 150 işçiyle faaliyete başlayan 

MEHMET EMİN ÖZALP VE OĞULLARI NECMETTİN ERBAKAN İLE BİRLİKTE - 1995
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fabrikada işçi sayısı kısa sürede 320’yi bulur. Firmanın 
fiili üretimi bir yıl içinde 34 bin adete yükselmiştir. 
1980’li yılların oldukça yoğun geçtiğini belirten Mümtaz 
Özalp, “Turgut Özal yönetime geldiğinde ülke hedefi 
olarak 10 milyar ihracat yapacağız dedi. Biz o zaman 
ülke olarak 2-3 milyarda zorlanıyoruz. 10 milyar nasıl 
olacak diye düşünerek pek de ciddiye almadık. Sonra 
Özal, doları serbest bıraktı. Doların serbest olmasıyla 
birlikte ihracat daha da hızlandı.” diyor.

“BEN SENDEN PETROL ALACAĞIM AMA ALDIĞIM PETROL 
KARŞILIĞINDA BİR DOLAR VERMEYECEĞİM”
Doların serbest bırakılması ve ihracatın önündeki en-
gellerin kalkmasıyla Alpler Ziraat’in ihracatında da 
büyük gelişmeler olur. Bu dönemde firmanın ihracat 
yaptığı ülkelerin başında Libya gelmektedir. Turgut 
Özal’ın Libya ile yaptığı anlaşmanın önemine dikkat 
çeken Mümtaz Özalp o yılları şöyle anlatıyor: “Turgut 
Özal Kaddafi ile 500 milyon dolarlık bir anlaşma yap-
tı. Ona ‘Ben senden petrol alacağım ama aldığım pet-
rol karşılığında bir dolar vermeyeceğim. Dolar yerine; 

AYDIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - 2017
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çimento, demir, traktör, tarım aleti… Ne istiyorsan 
onu vereceğim.’ dedi. Libya Türkiye’ye petrol verdik-
çe, listeden karşılığı kadar mal seçerdi. O kalemlerin 
içinde bizim pulluklar da olurdu. Böyle olunca Libya 
İtalya’dan, İspanya’dan değil, sattığı petrolün parasını 
almak için Türkiye’den bizim makinelerimizi alıyordu. 
Libya’da zirai ürünleri sadece devlet alıyor ve ihtiyacı 
olanlara dağıtıyordu. Şu an orada 100 pulluk varsa 90-
95’i bizim pulluktur. O zamanlar bizim çalışan sayımız 
da yükselmişti. Her yıl Libya’ya yüklü miktarda makine 
satıyorduk.”
1990’lı yılların başında hızla artan ihracat, üretim ka-
pasitesinin de artmasını gerektirmektedir. Üretim ka-
pasitesini artırmak için mevcut yer de yetersiz kalma-
ya başlamıştır. Hem yeni bir fabrika alanı hem de yeni 
teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır. Firma yeni kurulan 
Aydın Organize Sanayi Bölgesi’nde 50 bin metrekare 
yer alır. 2004 yılında yeni fabrika inşaatı tamamlanır 

ve böylelikle İzmir-Aydın yolundaki fabrika kapatılarak 
Aydın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikaya ta-
şınırlar. Bu yeni fabrikayla üretim sürecine yeni tekno-
lojiye sahip makineler de dâhil olur.

FARKLI ÜRÜNLER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAR
Aydın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika kısa süre-
de tam kapasiteyle çalışmaya başlar ve ihracat daha 
da hızlanır. 2010’lu yılların başlarında pulluk alan 
müşterilerin farklı ürünler de istemeye başladığını 
belirten Mümtaz Özalp, “Pulluklardan memnun ka-
lan müşterilerimiz faklı ürünler yapıp yapmadığımı-
zı sormaya başladılar. Birkaç kez ‘Yapmıyoruz’ dedik 
fakat talepler artmaya başlayınca diskaro, dip kazan-
lar, gübre makineleri gibi farklı ürünlere de başladık. 
Ürün gamı arttıkça, buradaki yerimiz yetersiz kalmaya 
başladı. Bunun üzerine üretimi ayırmaya karar verdik 
ve yine Aydın Organize Sanayi Bölgesi içinde 60 bin 

ÜRETİM HATTINDAN BİR GÖRÜNTÜ - 2019
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metrekarelik bir yer bulduk. İnşasını tamamladık ve 
faaliyete başladık. Orada diskli ve diğer makinelerimiz 
üretiliyor.” diyor.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK GÖREV ALIR
2000’li yıllar aynı zamanda üçüncü kuşağın firmada ya-
vaş yavaş görev almaya başladığı yıllar olur. Zamanla 
her kardeşin ikişer oğlu firmada görev almaya başlar. 
Mümtaz Özalp’in büyük oğlu Faruk Özalp dış ticarete 
bakarken, küçük oğlu Emre Özalp üretim müdürlüğü-
nü üstlenir. Tevfik Özalp’in büyük oğlu Mehmet Özalp 
sonrasında kendi firması olan Alpin Makine’yi kurar ve 
ayrılır. Kardeşi Mustafa Özalp firmanın genel koordi-
natörlüğünü üstlenir. Hüdayi Özalp’in küçük oğlu Esat 
Özalp firmanın finans işlerine bakar. Ağabeyi Ahmet 
Özalp ise tarım ve hayvancılık yatırımlarıyla ilgilenir.
Bugün 80 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 
150 bin metrekare alanda üretime devam eden Alpler 
Ziraat Aletleri, toprak işleme alanındaki hemen hemen 
her ekipmanı üretiyor ve beş kıta, 78 ülkedeki dünya 
çiftçilerine ihracat yapıyor. 2017 yılında 25 kişilik bir 
ekiple faaliyete geçen, sektörün en büyük üçüncü Ar-
Ge merkezine de sahip olan firma, 450’ye yakın per-
soneliyle yurt içi ve yurt dışındaki çiftçilerin ihtiyaç 
duyduğu her türlü toprak işleme ekipmanını üreterek 
çalışmalarını sürdürüyor.

ÜRETİM HATTINDAN BİR GÖRÜNTÜ - 2019
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Oldukça zeki bir çocuk olan Ali Nami Tosunoğlu, lise 
öğrenimini başarıyla tamamladıktan sonra Osmanlı 
Devlet Bursu almaya hak kazanır ve o yıllarda 
Avusturya-Macaristan’da bulunan bir kuruluşa teknik 
mühendislik eğitimi almak için gönderilir. Ali Nami 
Tosunoğlu, yurt dışında eğitimini tamamladıktan son-
ra İzmir’e döner ve öğretim görevlisi olarak çalışma-
ya başlar. O yıllarda İzmir’de faaliyet gösteren Mac 
Andrews and Forbes adlı İngiliz-ABD ortaklığındaki 
şirket Ali Nami Tosunoğlu’nu ikna eder ve teknik so-
rumlu olarak görevlendirir. Ali Nami Tosunoğlu’nun 
İngiliz şirketinde çalışıyor olması, 1915’te yaşanan 
Yunan işgalinden hem kendisinin hem ailesinin zarar 
görmesini önler.

ATATÜRK’ÜN YERLİ VE MİLLİ SANAYİ HAMLESİ
Milli Mücadelenin zaferle bitmesi ve Cumhuriyetin 

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN ZAYIFLAMASI VE 
KAYBEDİLEN SAVAŞLAR SADECE BALKANLARDA 

DEĞİL, GİRİT ADASI’NDA DA AYRILIKÇI 
İSYANLARA VE ULUSLARARASI SORUNLARA 

YOL AÇAR. ÖZELLİKLE 1877–1878 OSMANLI RUS 
SAVAŞI SONRASINDA GİRİTLİ RUMLAR DÖNEM 

DÖNEM BAZI İSTEKLER ÖNE SÜREREK İSYAN 
EDER. ALİ TOSUNOĞLU, BU SİYASİ VE ASKERİ 

KRİZLERİN ORTASINDA, 1893 YILINDA GİRİT’TE 
DÜNYAYA GELİR. ALİ NAMİ TOSUNOĞLU HENÜZ 

90 GÜNLÜKKEN BABASI RUM ÇETECİLER 
TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜR. BUNUN ÜZERİNE AİLE 

ANADOLU’YA GÖÇ ETMEYE KARAR VERİR…

SEKTÖRÜN AMİRAL GEMİSİ OLAN 400MM ÇAPLI VAKUM PRES - 1960’LI YILLARIN SONLARI
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ilanının ardından 1923 yılında Atatürk’ün 
emriyle bir yasa çıkartılır. Bu yasaya göre, 
gayrimüslim işletme sahipleri belirlenen bir 
tarihe kadar yanlarına bir Türk ortak almaz-
larsa, çalışma ruhsatları iptal edilecektir. 
O yıllarda Alsancak Limanı’nın karşısında 
üç İtalyan levantenin ortak olduğu, klasik 
parçalar yapan bir torna atölyesi vardır. Ali 
Nami Tosunoğlu da bu torna atölyesine iş 
yapmakta ve atölye sahiplerini iyi tanımak-
tadır. Atölyenin ortaklarından biri işi bırak-
mak ve Türkiye’den ayrılmak ister. Bunun 
üzerine yeni kanun gereği firmaya bir Türk 
ortak almak zorunluluğu olan diğer iki ortak 
Ali Nami Tosunoğlu’na teklifte bulunur. Ali 

TURGUTLU’DA ÇALIŞAN BİR VAKUM PRES - 1970’Lİ YILLAR

TÜRK MALI OLARAK ÜRETİLEN 
İLK VAKUM PRESİN FOTOĞRAFI
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Nami Tosunoğlu bu teklifi kabul eder ve böylece çalış-
ma hayatında yeni bir sayfa açılır. Ali Nami Tosunoğlu 
1927 yılında kendisi gibi göçmen bir ailenin kızı olan 
Kadriye Hanım ile evlenir ve bu evlilikten 1934 yılında 
Mehmet Süreyya Tosunoğlu dünyaya gelir.

ELEKTRİK ÜRETİMİNİN ARTMASIYLA KAPASİTE YÜKSELİR
1952 yılına gelindiğinde firmanın büyük ortağı ölür ve 
ailesi İtalya’ya dönmeye karar verir. Bunun üzerine 
Ali Nami Tosunoğlu ortaklarının hisselerini satın alır 
ve firmanın tek sahibi olarak yoluna devam eder. Bu 
dönemde Ali Nami Tosunoğlu, eski tip kayışlı üç adet 
torna, bir adet kayışlı planya, bir matkap tezgâhı ve 
küçük kapasiteli bir pik döküm ocağıyla ağırlıklı ola-
rak Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren zeytinyağı fabri-
kaları ve un değirmenlerinin tamirat işlerini yürütür. 
1950’li yıllardan itibaren elektrik üretiminin artması, 
makineleşmenin hızlanması ve ithalat politikalarının 
esnetilmesiyle firmanın üretim kapasitesi de artmaya 
başlar.

FİLTRELİ KARIŞTIRICI ÇALIŞMASI - 1970’Lİ YILLAR
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1956 yılında, Ali Nami Tosunoğlu’nun oğlu Mehmet 
Süreyya Tosunoğlu, üniversiteden elektrik mühendisi 
olarak mezun olur ve askere gider. Mühendis Mehmet 
Süreyya Tosunoğlu, askerliğinde Milli Savunma 
Bakanlığı Teknik Daire Başkanlığı’nda yedek subay 
olarak görevlendirilir. Bu dönemde sık sık MKE’ye ait 
fabrikalara gönderilir. Bu görevler sırasında, oradaki 
dökümhane ve makine parkındaki imkânlardan sipariş 
usulü parçalar yaptırıp, bir yerde monte ederek pek 
çok şey yapılabileceği fikrini benimser.

İKİNCİ KUŞAK ÇALIŞMAYA BAŞLAR
1958 yılında askerden dönen Mehmet Süreyya 
Tosunoğlu, ikinci kuşak olarak babasının yanında ça-
lışmaya başlar. Mehmet Süreyya Tosunoğlu firmada 
çalışmaya başladıktan sonra yeni üretim alanları araş-
tırmak için Avrupa’ya gider. Yaptığı gezilerde tuğla ve 
kiremit makinelerinin büyük bir pazarı olduğunu gö-
rür fakat o yıllarda bu gibi makinelerin ithalatı yasak-
tır. Bunun üzerine Türkiye’de de ihtiyaç duyulan fakat 

olmayan bu tuğla ve kiremit makinelerini kendi imal 
etmek ve tesislerini kurmak için çalışmaya başlar. 
Avrupa firmalarıyla bağlantıya geçerek Türkiye şartla-
rına uygun makineleri projelendirir ve bugün bazıları 
halen faal olan tuğla fabrika yatırımcılarının da büyük 
desteğini görür. Böylece, Mak-San’ın bugünkü fabrika-
sı kurulmuş olur.

“BİR ŞEY SATACAKSAN, KAZANAN ADAMA SATACAKSIN”
Mak-San’ın o yıllarda iş yaptığı yatırımcılardan biri olan 
İlhan Çenesiz, Mehmet Süreyya Tosunoğlu ile yaptık-
ları çalışmayı şöyle anlatıyor: “1965 yılının ilk aylarıy-
dı. Halit Hamoğlu, Mehmet Balaban, kardeşim İsmet 
Çenesiz ve ben, Çorum’da Güneş Kiremit Fabrikası’nı 
kurmak için çabalıyoruz. O yıllarda rahmetli Fethi 
Tüzel’in yaptığı kiremit presi ve vakum presin hari-
cinde bu konuda makine üretimi yoktu. Bunlar da ka-
lite ve kapasiteden yoksun makinelerdi. Ortaklarımız 
makine konusunda beni görevlendirdiler. Hamoğlu 
Kiremit Fabrikası’nın da vakum prese ihtiyacı vardı. 

ÇAP ÖLÇÜSÜ ARTIRILARAK REVİZE EDİLEN ALMAN MALI HAVAİ TORNA
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İzmir Alsancak’ta Tosunoğlu firması tarafından bu ko-
nuda girişim olduğunu duymuştuk. Rahmetli Mustafa 
Hamoğlu ile İzmir’e gittik. Tosunoğlu’nun fabrikasında 
üretilen makineyi görecektik. Alsancak’ta dar bir so-
kaktaki küçük bir bahçeden, Tosunoğlu’nun iş yerine 
girdik. Burası, son derece büyük bir torna tezgâhının 
yanı sıra her atölyede görülen birkaç tezgâhlı, bir kısmı 
da bazı küçük parçaların dökümünün yapıldığı döküm-
hanesi olan bir yerdi. Daha önceleri zeytinyağı maki-
neleri yapılıyormuş. ‘Burada makine yapılabilir’ diye 
düşünebileceğimiz bazı örnekler vardı. Yapılan vakum 
presi görmek istediğimizi söyledik. Bize duvarda asılı, 
ozalite çekilmiş makine resmi ile yerde duran yuvarlak 
kama yerleri açılmış mil ve büyükçe pik dişli, karşılığı 
olan küçük çelik dişliyi gösterdiler. Esas görüşmemi-
zin Süreyya Bey ile olacağını, kendisinin şehir dışında 
olduğunu, iki gün sonra geleceğini söylediler. İki gün 
sonra Süreyya Bey ile tanıştık. Almanya’da stajını ta-
mamlamış, uzun boylu, sarışın, son derece güzel ko-
nuşan, yakışıklı bir gençti. Bizim yapıldığını sandığımız 

makine ise ortada yoktu. Yapılacak makine üzerine 
konuşulacaktı. Ben, yerdeki pik dişliyi göstererek, 
‘Böyle bir işe dayanır mı?’ diye sordum. Süreyya Bey, 
‘Dayanır; bir pik, bir çelik birbiriyle çok güzel çalışır!’ 
dedi. Süreyya Bey’e, ‘Ne güzel zeytinyağı makineleri 
yapıyormuşsunuz. Çamur makinesi yapmak nereden 
aklınıza geldi?’ dediğimde, ‘İlhan Bey, zeytinin kilosu 2 
lira, zeytin ağacını sana bedava versem kilosunu 2 li-
raya toplamazsın. Zeytincide para yok. Makine yapsam 
neyini alacağım adamın? Ama kiremit topraktan oluyor 
ve 40 kuruş. Kiremitçi para kazanıyor. Bir şey sata-
caksan, kazanan adama satacaksın.’ dedi. Bir taraftan 
konuştuk, bir taraftan da pazarlığı bitirdik. 122 bin li-
raya iki vakum pres, vakum pompaları ve pompaların 
5 beygirlik motorları dâhil iki vals ve iki karıştırıcı ya-
pılacak; peşinat olarak 34 bin lira verilecek, makineler 
ortaya çıkıp yüzde 50’si yapıldığına kanaat getirilince 
kalan alacağın yarısı birinci taksit, kalan son taksitte 
makinelerin tesliminde ödenecekti. Bu, şapka çıkarı-
lacak alışverişti. Bir tarafta duvardaki makine resmine 

ÜRETİMDE HALEN ÇALIŞAN BOHRWERK (ÜNİVERSAL YATAY İŞLEME) TEZGÂHI
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bir daire parasını kapora olarak alabilen, diğer taraf-
ta da verebilen insanların birlikteliğinin oluşumuydu. 
Bu oluşum, Türkiye’de konusunda lider olduğu kadar, 
dünya markası da olduğunu tahmin ettiğim Mak-San 
firmasının ve ayrıca Klasis Otel’in, Hamoğlu Holding’in 
doğuşunun da başlangıcı olarak düşünülebilir.”

“SİZE ÇOK UCUZ İKİ FİL VERSEM ALIR MISINIZ?”
İlhan Çenesiz, anlatısına şöyle devam ediyor: 
“Makinelerin yapım süresince Alsancak bizim 
mekânımız oldu. Mustafa Bey ile İzmir’de rastladığımız 
hurdacıları geziyor, oralardan fabrikalarda kullanabi-
leceğimizi düşündüğümüz parçalar alıyor, Tosunoğlu 
atölyesinin bahçesine biriktiriyorduk. Aldıklarımızın 
içinde beş kanallı, kendisi büyük ama göbeği minicik 
bir kasnak vardı. Süreyya Bey aldıklarımızı inceliyor-
du. Kasnağı görünce ne için aldığımızı sordu. Rahmetli 

Mustafa Bey ‘Çok ucuzdu da…’ gibi bir şey söyleyince 
Süreyya Bey, ‘Size çok ucuz iki fil versem alır mısınız? 
Kasnağın göbeğinin genişleme şansı yok. Bu göbeğe 
göre de kasnağın beş kanalının üçü fazla.’ dedi. Hayli 
güldük… Sonraları bu ucuz fil örneğini ben çok kullan-
dım. Hoşuna gitmeyen, gülmeyen olmadı.”

“MAKİNENİZLE UĞRAŞMAKTAN ŞİKÂYETE VAKTİM OLMADI Kİ”
Makinelerin teslimi ve sonrasını ise İlhan Çenesiz 
şöyle anlatıyor: “Makinelerin teslim zamanı gelmişti. 
Mustafa Bey, vakum presin ana helezon bastırıcı çapını 
küçük bulduğunu söyleyip duruyordu. Son anda önemli 
bir yanlışı gördük. Bastırıcı ters dönüyordu. Vakum ka-
marasından helezona dökülen çamuru helezona bas-
tırmak yerine vakum kamarasına geri sevk ederek ma-
kinenin dolmasına sebep olacaktı. Rahmetli Mustafa 
Hamoğlu tepkisini çok sert bir şekilde ortaya koydu ve 

TÜM MAK-SAN AİLESİ İLE FOTOĞRAF - 2016
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‘Makineleri bu şekilde almıyoruz!’ dedi. Benim öyle bir 
lüksüm yoktu; fabrikamızın inşaatı bitmiş, makine da-
iresi kurulmuş, vakum pres bekliyordu. Ben basit bir 
çare ürettim, Süreyya Bey de kabul etti. Ana helezonlar 
yeniden döktürülecek, makine mili dünyada üretilenler 
gibi sağa dönmeyecek, sola dönecekti. Tosunoğlu mar-
ka makinelerin helezonlarının diğer makinelere göre 
ters yönde dönüşü isteyerek olmamış, yanlışın telafi-
sinden kaynaklanmıştı. Makinelerimizi bu yüzden 15 
gün gecikerek aldık. İstenilen verim alınamıyor; sık sık 
yapılan düzeltmeye rağmen vakum kamarası doluyor-
du. Kamarayı boşaltmak içim iki özel kürek hazırladık. 
Dolunca makineyi durduruyor, ustamızla karşılıklı ça-
muru çabucak boşaltıyor, yeniden çalışmaya başlıyor-
duk. Kürekle makine içi boşaltmada dünya şampiyonu 
olacak hale gelmiştik. Sezonu bununla birlikte, başka 
birçok sorun yaşayarak bitirdik. İzmir’e gidip atölyeden 

içeri girdiğimde ‘Şikâyetsiz müşteri geldi.’ dediklerin-
de, ‘Makinenizle uğraşmaktan şikâyete vaktim olmadı 
ki!’ dedim, hayli güldük. Ben bazı aksaklıklar olacağını 
beklediğim için katlandım. Makinenin siparişinde de 
zaten bu makineler üretilmiyordu. Bizden sonra sipa-
riş verenler, makine üretilirken görüp aldılar. Onların 
beklentilerinin fazla olması çok doğaldı. O yıllarda 
İzmir ve Eskişehir toprak sanayicilerinin zorunlu uğ-
rak yeriydi. Süreyya Bey ile yılda en az iki kez karşı-
laşır, iş haricinde sohbetler de ederdik. Bir keresinde 
fabrikanın bahçesinde konuşuyorduk. Volskwagen 
arabası da yanımızda duruyordu. Süreyya Bey, ‘Ben 
İstanbul’a gittiğimde Hilton’da kalırım. Lükse düşkün 
olduğumdan değil, lükse düşkün olsam bu arabaya 
binmem. Hilton’da karşılaşabileceğim bir insan bana 
çok şey kazandırabilir. Aksaray’daki otelde karşılaşa-
cağımız insanlarda böyle imkân olmaz.’ diyerek, neyi 
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tartıştığımızı şimdi hatırlamadığım bir konuyla ilgili 
mesajını vermişti.”

“JAPONYA’DA BÖYLE BİR JAPON BULAMAZSIN”
Yine İlhan Çenesiz’in anlatısından devam edelim: “1972 
yılında Japonya’da Dünya Fuarı’na iştirak eden Süreyya 
Bey’in bir av tüfeği hikâyesi vardır. Onu da anlatayım. 
Süreyya Bey av meraklısıydı ve çeşitli av tüfekleri var-
dı. Japonya’ya gelmişken, bir de Japon av tüfeğim olsun 
istiyor. Tüfek almak için bir mağazaya giriyor ve beğen-
diği bir tüfeğin fiyatında anlaşıyorlar. Tüfeği paketle-
yip vermelerini istediğinde, bunun imkânsız olduğunu, 
Japonya’dan ayrılırken uçakta teslim edebileceklerini 
söylüyorlar. Süreyya Bey, ‘Bunlar fazla idealist, aksilik 
olur, tüfeği alamadan Türkiye’ye dönebilirim’ diye dü-
şünerek tüfeği almadan mağazadan çıkıyor. Bu arada 
yanında genç bir Japon belirerek, ‘Tanıdığım bir mağaza 
daha var, isterseniz bir de oraya bakalım.’ diyor. İkinci 
mağazaya gittiklerinde de aynı cevabı alıp çıkıyorlar. 
Dışarıda Süreyya Bey Japon gence, ‘Bu tüfeği mağazadan 

bir Japon alsa, mağaza dışında bana teslim etse olmaz 
mı?’ diye soruyor. Japon genç düşünmeye başlıyor; yere 
bakıyor, Süreyya Bey’in yüzüne bakıyor, düşünüyor, dü-
şünüyor ve hayli zaman sonra ‘Bu gerçekten olabilir fa-
kat Japonya’da böyle bir Japon bulamazsın’ diyor.”

İKİNCİ KUŞAK İŞLERİ DEVRALIR
Hacılarkırı’ndaki yeni fabrikasına geçen Tosunoğlu 
firması, 1970’li yıllarda gelişen inşaat sektörü ve buna 
bağlı olarak her yıl yenilerine ihtiyaç duyulan tuğla ve 
kiremit fabrikalarının kurulması döneminde, sektör-
de öncü rol oynamaya başlar. Yaptığı tuğla makinesi o 
dönemde alternatifi olmadığı için çok rağbet görür ve 
1960’lı yılların sonundan 1970’li yılların ortalarına ka-
dar firma hızla büyür. Bu dönemde Mehmet Süreyya 
Tosunoğlu işleri babasından yavaş yavaş devralır. 
1970’li yıllar boyunca büyümeye devam eden firma 
1978’de “Mak-San” adıyla anonim şirket olur. 1989’a 
gelindiğinde artık mevcut atölye yetersiz kalır ve firma 
ısıl işlem için Kemalpaşa’da ikinci bir fabrika alır.
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Türkiye’nin o günkü ihtiyaçlarına uygun yapılanması 
ve Turgut Özal yönetimindeki 1980’li yıllarda serbest 
piyasa ekonomisine geçilmesinin getirdiği fırsatları iyi 
değerlendiren Mak-San, Türkiye çapında yüzde 90 pa-
zar payına ulaşır. Firma bu dönemde neredeyse tuğla 
ve kiremit endüstrisini tek başına kuran bir kurumsal 
yapıya dönüşür. 1989 yılına gelindiğinde firmanın çalı-
şan sayısı 200’ü bulur.
Mak-San’ın hızla geliştiği 1980’li yıllarda yavaş yavaş 
rakip yerli firmalar da pazara girmeye başlamıştır. 
1990’ların başlarından itibaren Türkiye’de tuğla fab-
rikaları büyük oranda doyuma ulaştığı için firma kü-
çülmeye başlar. Firma 1990’lı yılların ortalarına kadar 
gerek üretim gerek istihdam gerekse vergi yoluyla 
aldığı üstün başarı ödülleriyle bölgenin önde gelen sa-
nayi kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerine devam 
eder.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK GÖREVE BAŞLIYOR
1996 yılına gelindiğinde firmada üçüncü kuşak göreve 

başlar. Yurt içi pazarın iyice doyuma ulaştığını gören 
üçüncü kuşak temsilcisi Ali Tosunoğlu, firmanın yönü-
nü yurt dışı pazarlara çevirir. Sovyetler Birliği’nin dağıl-
masının ardından yeniden şekillenen dünya ekonomi-
sinin sunduğu fırsatları iyi değerlendirdiklerini belirten 
Ali Tosunoğlu, “Sahip olduğumuz kaliteli üretim ve 
hizmet prensibini yıllar içerisinde 40’a yakın ülkeye 
yayarak, sayıları ülkemizde çok fazla olan dostlarımı-
za yeni yabancı dostlar ekledik ve tam anlamıyla ev-
rensel bir nitelik kazandık. Rusya ve Türk devletleri ile 
yoğun iş birlikleri sonucunda Rusya Federasyonu’ndan 
Rosstrom firması ile stratejik ortaklık kurduk. Böylece 
Mak-San servis ve hizmet kalitesi doğrudan Rus paza-
rına sunuldu ve ayrıca aynı dönemde Afrika pazarına 
girilmesiyle Mak-San sektörde küresel ölçekte hatırı 
sayılır bir konum elde etti.” diyor.
Bugün Mak-San; deneyimli kadrosu, başarılı sonuç 
vermiş projeleri ve yüksek hizmet kalitesi ile dost ve 
müşterilerine, ilk kurulduğu günkü şevkle hizmet ver-
meye devam ediyor.

DEDE ALİ NAMİ TOSUNOĞLU’NUN RESMİ ÖNÜNDE 
MEHMET SÜREYYA TOSUNOĞLU İLE ALİ TOSUNOĞLU - 2016
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Kağıtçıoğlu ailesi İzmir Çiğli’de Boşnak Köyü’ne yer-
leşir ve Akif Kağıtçıoğlu 1904 yılında Çiğli Boşnak 
Köyü’nde dünyaya gelir. Henüz küçük yaşta anne ve 
babasını kaybeden Akif Kağıtçıoğlu, dedesinin yanında 
büyür. Okula gitmeyen Akif Kağıtçıoğlu, köyde tütün 
yetiştiriciliği ve ticareti yaparak geçimini sağlar. Akif 
Kağıtçıoğlu 20 yaşına geldiğinde köylüler onun muhtar 
olmasını ister. Çok genç yaşta köyüne muhtar seçilen 
Akif Kağıtçıoğlu bu dönemde evlenir. Kağıtçıoğlu çifti-
nin ilk çocukları Muzaffer Kağıtçıoğlu 1932 yılında dün-
yaya gelir. Muzaffer Kağıtçıoğlu yedi yaşına geldiğinde, 
aile Bostanlı’ya taşınmaya karar verir ve 1939 yılında 
Bostanlı’ya yerleşir. Muzaffer Kağıtçıoğlu Bostanlı’da 
Mustafa Reşit Paşa İlkokulu’nda öğrenimine başlar. 
İlkokulun ardından öğrenimine devam etmez.

DEĞİRMENCİLİKTEN MAKİNE TAMİRİNE…
1940’lı yılların başlarında Akif Kağıtçıoğlu köyde değir-
mencilik yapmaya başlar. O yıllarda elektrik olmadığı 
için pancar motoruyla çalıştırılan bu değirmende, köy-
lülerin buğdaylarını öğütür ve onlara un ve kepek verir. 

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DAĞILMA 
SÜRECİNE GİRMESİ VE PEŞ PEŞE GELEN TOPRAK 

KAYIPLARI, BALKANLARDAN VE “YUGOSLAVYA-
MAKEDONYA” TOPRAKLARINDAN MİLYONLARCA 

İNSANIN TÜRKİYE’YE GÖÇ ETMESİNE NEDEN 
OLUR. BÖLGENİN İÇİNE SÜRÜKLENDİĞİ 

KARGAŞA ORTAMI, MÜSLÜMANLARA VE 
TÜRKLERE YAPILAN BASKILAR BİRÇOK AİLE 

GİBİ KAĞITÇIOĞLU AİLESİNİ DE ETKİLER. AİLE 
HER ŞEYİ ARKADA BIRAKARAK 1893 YILINDA 

YUGOSLAVYA’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ EDER…

PAMUK SET BÖLME MAKİNESİ, DEMİRKÖPRÜ ATÖLYE ÖNÜ - 1975
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1944 yılında, yakın köylerin birinden Akif Kağıtçıoğlu’na 
hurda bir buğday temizleme makinesi getirirler. Bu 
makine, Atatürk zamanında Fransa’dan ithal edilen ve 
devletin köy muhtarlarına zimmetlediği bir makinedir. 
Fakat köylüler makineleri kullanmadığı için atıl şekilde 
bir köşede unutulmuştur. Akif Kağıtçıoğlu bir maran-
goz ve teneke ustasıyla birlikte bu makineyi temizler 
ve onarır. Bu makine, o güne kadar makineler konu-
sunda hiçbir bilgisi olmayan Akif Kağıtçıoğlu’nun haya-
tını değiştirir. Akif Kağıtçıoğlu makineyi tamir eder ve 
değirmeninde kullanmaya başlar. Bu makine buğdayı 
temizleyerek, değirmenin daha kaliteli un üretmesini 
sağlamaktadır. Bir süre sonra makineyi almak isteyen-
ler gelir fakat Akif Kağıtçıoğlu makineyi vermek iste-
mediği için yüksek bir fiyat söyler. Makineyi isteyenler 
bu yüksek fiyatı kabul eder ve alır. Makinenin çok para 
ettiğini gören Akif Kağıtçıoğlu, civar köyleri gezerek atıl 

durumdaki diğer makineleri aramaya başlar. Birkaç 
makine daha bulur fakat makinelerin muhtarlıklara 
zimmetli olması sorun yaratır. Bunun üzerine Tarım 
Bakanlığı’na başvurmaya karar verir.

KÖYLERDEKİ ATIL MAKİNELER TOPLANIR
O yıllarda 12 yaşında olduğunu belirten Muzaffer 
Kağıtçıoğlu, o günleri şöyle anlatıyor: “Babam 
Ankara’ya Tarım Bakanlığı’na gitti ve oradaki yetkili-
lere, Atatürk’ün köylere yolladığı yüzlerce makinenin 
atıl durumda olduğunu, bunları işe yarar hale getirerek 
piyasaya satmak istediğini ifade etti. Fakat yetkililer o 
makinelerin muhtarlara demirbaş olarak verildiğini ve 
alabilmesi için bakanlıktan bir yazı alınması gerektiğini 
söylediler. Babam konuyu takip etti ve bakanlık bu iste-
ği makul görerek bir izin yazısı çıkardı. Babam bakan-
lıktan aldığı bu izin yazısıyla birlikte köyleri dolaşmaya 

ATÖLYE MONTAJ BÖLÜMÜ - 1965
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ve muhtarlardan atıl durumdaki makineleri almaya 
başladı. Bu makineler o yıllarda yaklaşık iki kişinin 
kaldırabileceği ağırlıktaydı. Babam o makineleri alıp at 
arabasıyla köye götürüyor, oradan tren vagonuna yük-
lüyor ve İzmir’e getiriyordu. O zamanlar her vagon altı 
makine alabiliyor, babam bir vagonu tek başına doldu-
rabiliyordu. Çok sayıda atıl makine toplayabildiği için, 
yanındaki tenekeci ve marangozla birlikte üç kişilik bir 
ekip oluşturdular.”

“KAĞITÇIOĞLU” ADIYLA ÇALIŞMAYA BAŞLARLAR
Akif Kağıtçıoğlu bulduğu makineleri Çamdibi’nde çalış-
tırdığı değirmenin arkasındaki alanda yenileyerek 1945 
yılında “Kağıtçıoğlu” adıyla makine sektörüne girmiş 
olur. Kısa süre sonra değirmenciliği bırakır ve tama-
men makine üzerine çalışmaya başlar. Çamdibi’ndeki 
atölyeyi 1950 yılında Demirköprü’ye taşırlar. Beş yıl 

boyunca çevreden topladıkları makineleri yenileyip sa-
tarak çalışmaya devam ederler. Fakat 1955 yılına ge-
lindiğinde artık makine bulamaz hale gelirler. Bunun 
üzerine Akif Kağıtçıoğlu, makinenin kalıbını yapacak 
bir usta bulur. Önce makinenin kalıbını yaptırır, ar-
dından da içindeki mekanizmanın imalatını başarırlar. 
Böylece Kağıtçıoğlu firması makine imalatına başlamış 
olur.

“EN BÜYÜK ŞANSIMIZ, SEKTÖRDE TEK OLUŞUMUZDU”
Firmanın makine imalatına başladığı dönemde 
Muzaffer Kağıtçıoğlu askerliğini bitirmiş ve atölyede 
çalışmaya başlamıştır. Kısa süre içinde aynı kalitede 
makineler yapmaya başladıklarını belirten Muzaffer 
Kağıtçıoğlu, “1958 yılına geldiğimizde yaptığımız ma-
kineyle ilk fuarımıza katıldık. O yıllarda yaptığımız 
makineye ‘Triyör Makinesi’ deniyordu. Asında triyör, 

ATÖLYE BAHÇE ÖNÜ - 1965
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makinenin içinde kullanılan bir parçanın adıydı. Şimdi 
bu makineye ‘Selektör Makinesi’ deniyor. Makineyi 
yaparken, İtalyan makinelerinden esinlendiğimizi 
söyleyebilirim. İlk fuarımızda dönemin Ticaret Bakanı 
standımıza gelmiş, makinemizi incelemiş ve bizi tebrik 
etmişti. Başarımızın sırrı, yani bizim aslında en büyük 
şansımız, sektörde tek oluşumuzdu. Makinemizin için-
deki parçaları da kendimiz yapıyorduk.” diyor.

“AKİF KAĞITÇIOĞLU” ADIYLA DEVAM EDİLİR
1960 yılına gelindiğinde Akif Kağıtçıoğlu’nun oğulları 
Muzaffer ve Muammer de yanındadır ve firmanın ismi 
“Akif Kağıtçıoğlu” olarak değiştirilir. Demirköprü’deki 
atölyede çalışan sayısı 25 kişiye kadar çıkar. O yıllar-
da Türkiye’de profil ve kaynak teknolojileri henüz ge-
lişmediği için bütün şaseler ağaçtan yapılmaktadır ve 
atölyede çok sayıda marangoz çalışır.

MAKİNE MONTAJI - 1964

MAKİNE STOK BÖLÜMÜ - 1960’LI YILLAR
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Akif Kağıtçıoğlu, 1976 yılında işleri Muzaffer ve 
Muammer Kağıtçıoğlu’na devreder. Muzaffer 
Kağıtçıoğlu satış ve pazarlamadan, Muammer 
Kağıtçıoğlu üretimden sorumlu olur. İşleri kardeşiyle 
devraldığı dönemde Türkiye’nin her noktasına makine 
sattıklarını belirten Muzaffer Kağıtçıoğlu, “O yıllarda 
makinelerimizi sadece değirmenlere göre değil, to-
humluk buğdaylara uygun olacak şekilde de tasarlı-
yorduk. Makinemizi, mahsulünün içerisinden çıkan her 
şeyi ayrılmış ürün temizlendikten sonra, bir yıl sonra-
ki tohumluğu da ayıracak şekilde tasarlamıştık. Yani 
Türkiye’nin buğday elenen her noktasında vardık, hâlâ 
da varız ve var olmaya devam ediyoruz.” diyor.

“KAĞITÇIOĞLU MAKİNA KOLEKTİF ŞIRKETİ” KURULUR
Kağıtçıoğlu kardeşlerin yönetimindeki firma, 1980 

yılında kolektif şirkete dönüştürülür ve “Kağıtçıoğlu 
Makina Kolektif Şirketi” olarak faaliyetlerine devam 
eder. İki kardeş Demirköprü’deki atölyede makine-
lerin tasarım ve teknolojilerini yenileyerek çalışmaya 
devam eder. 1983 yılında, henüz proje aşamasınday-
ken, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nden yer aldıkları-
nı belirten Muzaffer Kağıtçıoğlu, o günleri, “Bu bölge, 
Milli Emlak’tan sanayi bölgesi olarak tescillendi. Daha 
sonra sanayicilere bu bölgelerden yer almaları söylen-
di. Giriş ücretiyle birlikte yıl bazında aidatlar ödeyerek 
herkese seçmiş olduğu metrekareler oranında yer 
tahsis edildi. Sonrasında bunların da kurası çekilerek 
arsa tahsis belgeleri herkese dağıtıldı. Buraya 1998 yı-
lının Aralık ayında taşındık. O güne kadar firmamızın 
kurulduğu yer olan Demirköprü’deki atölyede çalışı-
yorduk.” diyerek anlatıyor.

5 NO TRİYÖR MAKİNESİNİN İLK ÜRETİLEN MODELİ

63



KARDEŞLER YOLLARINI AYIRIR
25 yıl kadar birlikte çalışan Kağıtçıoğlu kardeşle-
rin yolları 1990 yılında ayrılır. Kardeşler, “Muammer 
Kağıtçıoğlu Tarım Makinaları” ve “Muzaffer Kağıtçıoğlu 
Tarım Makinaları Ltd. Şirketi” olarak iki ayrı şirket ola-
rak yollarına devam eder. Kardeşlerin kurduğu iki ayrı 
şirket, Demirköprü’deki atölye binasında aynı üretim 
faaliyetlerine devam eder. Görüş farklılıkları nedeniyle 
kardeşiyle ayrıldıklarını belirten Muzaffer Kağıtçıoğlu, 
“Kardeşimle işlerimizi ayırdık fakat yine aynı iş kolun-
da makineler üretmeye devam ettik. Gelen müşterileri 
sıralı olarak paylaştık ve abi kardeş ilişkimizi bozma-
dık. Bu şekilde çalışmaya devam ettik. Çiğli’deki yeni 
fabrikamızın kaba inşaatları ve idari binaları bitince, 
1998 yılı Aralık ayında iki firma olarak yeni yerimize 
taşındık. Firma olarak yeni yerimize taşındıktan sonra, 

5 NO TRİYÖR MAKİNESİNİN MOTORLU İLK MODELİ
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sıralı satış ve sipariş paylaşma anlaşması da 
bitmiş oldu. Birbirinden bağımsız, rekabet 
eden iki firma olarak yollarımıza devam ettik. 
Yeni fabrikamıza taşındıktan sonra iki firma 
da makinelerin kapasitelerinde ve modelle-
rinde değişiklikler yaptı. Tek tip makineler-
den 2,5 tonluk, 5 tonluk seyyar ve sabit tipte, 
daha modern makineler üretmeye başladık. 
Bu durum 2007 yılına kadar sürdü. Kardeşim 
2007 yılında sektör değiştirmeye karar verdi 
ve tarım makinelerindeki bütün ekipmanları-
nı bedeli karşılığında bize devretti. Muzaffer 
Kağıtçıoğlu firması şu an üçüncü kuşak ola-
rak tarım makineleri sektöründe faaliyetle-
rine devam ediyor. Türkiye’nin ziraat ile ilgili 
tüm tarım il müdürlüklerinde, ziraat odala-
rında, tarım kredi pancar kooperatiflerinde, 
çoğu devlet destekli projelerde, hâlihazırda 
en küçük çiftçiden en büyük üreticiye kadar 
her sektörde makinelerimiz faaliyet gösteri-
yor.” diyor.

ÜÇÜNCÜ KUŞAĞIN ZAMANI GELİR
1990’lı yıllar, Muzaffer Kağıtçıoğlu firmasın-
da üçüncü kuşağın görev aldığı yıllar olur. 
Ağabeyiyle birlikte küçük yaşlardan itibaren 
fabrikanın içinde olduklarını belirten Engin 
Kağıtçıoğlu, “Babam 2010 yılında işleri bize 
devretti. Ben imalattan sorumluyum, ağabe-
yim de satış, pazarlama ve diğer idari işlere 
bakıyor. Babam yönetimi bize bıraktı fakat 
hâlâ sabah 8 akşam 5 olmak üzere firma-
mıza gelir ve işleri kontrol eder. Firma ola-
rak hâlâ babamızın fikirleri doğrultusunda 
yolumuza devam ediyoruz. Öz kaynaklarıyla 
çalışmayı ilke edinmiş bir firmayız. Ayağımızı 
yorganımıza göre uzatıyoruz. Rahmetli de-
demizin bize söylediği gibi ‘Bildiğimiz işin en 
iyisi olmaya’ çalışıyoruz.” değerlendirmesin-
de bulunuyor.

İHRACATLA BAŞLAYAN BÜYÜME
2000’li yıllarda önemli yatırımlar yaptıklarını 
belirten Engin Kağıtçıoğlu, “Makine parkına 
ciddi yatırımlar yaptığımız için çalışan sayı-
mızı azalttık, fakat bu durum dönem dönem 

TAŞLI YEM KIRMA MAKİNESİ
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değişiklik gösterebiliyor. İmalatımızın yüzde 60’ını iç 
pazara dağıtırken, yüzde 40’ını ihraç ediyoruz. Firma 
olarak ilk ihracatımızı 1980-1990 arasında Makedonya 
ve Rusya’ya birtakım değirmen makineleri göndererek 
yaptık. Fakat ilk yüksek adetli ihracatımız, 2005-2006 
yıllarında Kuzey Irak’a oldu. Bir sezonda bölgeye takri-
bi 130-140 makine ihraç ettik. Bu sayı ilerleyen yıllar-
da 250-300 adetleri buldu. Firmamız tüm Türkiye’de, 
hububat makinelerinin temizleme, sınıflama ve ilaçla-
masını aynı anda yapabilen küçük butik tip ya da büyük 
tesis tipi makineler üretiyor. Tarladan çıkan ürünleri 
hububat ve baharat makinelerinde temizleyen, sınıf-
landıran, istenirse ilaçlayan ve her kesime ve kapasi-
teye hitap eden çalışma prensiplerine uygun makineler 
üretiyoruz. Aynı zamanda bakliyat eleyenlere yönelik 
butik tip temizleme makineleri yapıyoruz. Baharat iş-
leme tesislerine triyör dediğimiz kontrol makinelerini, 

pirinç fabrikalarına da pirincin içindeki kırık ve baldo 
pirinci ayıran kontrol makineleri yapıyoruz.” diyor.
Önümüzdeki dönemde yurt içi kapasitesini düşür-
meden ihracata ağırlık vereceklerini belirten Engin 
Kağıtçıoğlu, “Markalaşarak adımızı yurt dışında daha 
bilinir kılmak istiyoruz. Dünyanın en ücra köşelerinde 
bile tanınan bir marka yaratmak istiyoruz. Bununla ilgi-
li birtakım çalışmalar yapmaya başladık. Önümüzdeki 
dönem fuarlarda daha güçlü şekilde kendimizi göste-
receğiz. Devletten de destekler alıyoruz. KOSGEB’ten 
alacağımız bir sonraki destek, markalaşma üzerine 
olabilir.” değerlendirmesinde bulunuyor.
Bugün; Irak, Azerbaycan, Kırgızistan, Şili, Bulgaristan, 
Kosova ve Makedonya gibi ülkelere ihracat yapan 
Muzaffer Kağıtçıoğlu Tarım Makinaları; 3.500 metre-
karesi kapalı olmak üzere toplam 5.000 metrekarelik 
bir alanda, 60 çalışanıyla faaliyetlerine devam ediyor.

(SOLDAN SAĞA) ENGİN KAĞITÇIOĞLU, MUZAFFER KAĞITÇIOĞLU VE NECMİ KAĞITÇIOĞLU
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Nurettin Demirdöğen, ilköğrenimini Ödemiş’te tamam-
ladıktan sonra ortaokula başlar fakat birinci sınıfta 
okulu bırakır ve babasının çalıştığı demirci dükkânına 
çırak olarak girer. Babasının dört ortakla beraber iş-
lettiği bu demirci dükkânında askerlik çağına kadar 
çalışır. Askerliğini demir yolu eri olarak yapan Nurettin 
Demirdöğen, demir yollarının cer atölyesinde çalışır.

DÜKKÂNI BABASINDAN DEVRALIR
Askerlik dönüşü yine babasının yanında çalışma-
ya başlayan Nurettin Demirdöğen, babasının işi 
bırakması üzerine dükkânı devralır. Yeniçarşı’nın 
Peynirpazarı denilen bölgesindeki bu 20 metre-
karelik dükkânda el çapaları, tütün ve pamuk ça-
paları, beygir ve öküz pullukları yapılan dükkânın 
adını da “Cer Atölyesi” olarak değiştirir. Nurettin 
Demirdöğen 1950 yılında evlenir ve 1951 yılında ilk 
çocukları Tuğrul, 1955 yılında Turgut, 1958 yılın-
da Hüsnü Demirdöğen dünyaya gelir. 1950’li yıllar-
da Marshall Yardımı çerçevesinde Türkiye’ye büyük 
traktörler gelmeye başlar. Traktör sayısı arttıkça 

NURETTİN DEMİRDÖĞEN 1927 YILINDA 
ÖDEMİŞ’İN BİRGİ KÖYÜ’NDE DÜNYAYA GELİR. 

DEMİRCİLİK GEÇMİŞİ ÜÇ KUŞAK GERİYE, 
OSMANLI DÖNEMİNE UZANAN DEMİRDÖĞEN 

AİLESİ, SOYADI KANUNU ÇIKMADAN ÖNCE 
ÖDEMİŞ YÖRESİNDE “KUNDAKÇILAR” LAKABIYLA 

TANINIR. BUNUN NEDENİ BÜYÜK DEDELERİNİN 
OSMANLI DÖNEMİNDE TÜFEK KUNDAĞI İMALATI 

YAPMASIDIR. SOYADI KANUNU ÇIKTIĞINDA 
NURETTİN DEMİRDÖĞEN BABASINA, “BİZ 

DEMİRCİYİZ, SOYADIMIZ DEMİRDÖĞEN OLSUN” 
DER VE BÖYLECE AİLE DEMİRDÖĞEN SOYADINI 

ALIR…

NURETTİN DEMİRDÖĞEN, 23 NİSAN KUTLAMALARI, ÖDEMİŞ - 1969
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traktörlere takılan pullukların uçları ve kulaklarının 
tamir işleri de artar. Nurettin Demirdöğen de bu işle-
re ağırlık verir. Nurettin Demirdöğen, dükkânın “Cer 
Atölyesi” olan adı kısa bir dönemden sonra “Nurettin 
Demirdöğen ve Oğulları” olarak değiştirir.

ADAGİDE YOLUNDAKİ KENDİ DÜKKÂNLARINA GEÇERLER
1960 yılına gelindiğine Peynirpazarı’ndaki dükkânın sa-
hibi Nurettin Demirdöğen’den çıkmasını ister. Hüsnü 
Demirdöğen, ilk dükkândan çıkıp kendi dükkânlarını 
açmalarını şöyle anlatıyor: “Karşıyaka Caddesi’nde 
anneme ait büyük arazinin bir kısmını devlet istimlak 
ederek ilkokul yapıyor; geri kalan arazi parselleniyor. 
İstimlak edilen bu arsanın yerine de Adagide Yolu deni-
len bölgeden bir arsa veriliyor. Annemin incilerini, bile-
ziklerini satarak buraya ilk dükkânımızı yaptık. Dükkân 
50 metrekare, arkasında da iki göz oda var, yani dükkân 
aynı zamanda ev olarak da kullanılabiliyor. Babam bu 
dükkânda iki kişilik bir ekiple çalışmaya başladı, şeh-
rin içinden kurtulunca işleri de artmaya başladı. 1963 

yılında dükkânın üst katını da yaptık, arkadaki bahçeyi 
de depo olarak kullanmaya başladık.”
Nurettin Demirdöğen yeni dükkânında pulluk, tırmık 
tamiratı ve küçük imalatlarla devam eder. Zaman içinde 
yavaş yavaş traktörle ilgili parçaların yapımına da baş-
lar. Çocukluktan itibaren ağabeyiyle birlikte dükkânın 
içinde olduklarını belirten Turgut Demirdöğen, “Tatil 
günlerinde babamın yanında çalışırdık. Yaz tatillerimiz 
hiçbir zaman boş geçmezdi. Bizde sistem o şekilde ku-
rulmuştu. Abim ve ben, endüstri meslek lisesi tesviye 
bölümü mezunuyuz. Ben devam edip Ankara Devlet 
Mimarlık Mühendislik Akademisi’nde makine mühen-
disliği okudum. Kardeşim Hüsnü ise ilkokulu bitirdik-
ten sonra okumak istememesine rağmen babam onu 
zorla ortaokula yolladı ama kendisi okumamakta dire-
tince dükkânda çalışmaya başladı.” diyor.

“GEL ŞU MAKİNEYE BAK, BİZİ KURTAR”
1967 yılında Bozdağ’da bulunan Devlet Araştırma 
Enstitüsü’ne ait arazilerdeki patatesleri sökmek için 

DEMSAN DEMİRDÖĞEN’İN İLK TABELALRINDAN BİRİ
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Almanya’dan bir makine getirilir. Makinenin başındaki 
mühendisler makineyi kimseye göstermemek için el-
lerinden geleni yapar. İş bitince kimse görmesin diye 
makineyi Bozdağ Tarım Müdürlüğü’nün bahçesine ko-
yarlar. Akrabaları Nurettin Demirdöğen’e “Gel şu ma-
kineye bak, bizi kurtar!” diyerek haber verir. Nurettin 
Demirdöğen motosikletiyle makineyi görmeye gitse 
de mühendisler makineyi göstermezler. Bir süre son-
ra makine Ödemiş’teki Tarım Müdürlüğü’ne gelince 
Nurettin Demirdöğen fotoğraflarını çekip ölçülerini alır 
ve makinenin aynısını yapar.
İlk torna tezgâhlarını 1967 yılında aldıklarını belirten 
Hüsnü Demirdöğen, “Torna tezgâhını aldığımız 1967 
yılında babam ilk tek sıralı patates sökme makinesini 

yapmış. O yıllarda patates Ödemiş’in merkezinden çok 
yaylalarında ekilirmiş. Kürekle ya da beygir pulluğuyla 
sökülen patatesler toprağın altında kaldığı için topra-
ğın içinden patates toplayan kadınlar ‘Sen bizi kürek-
çilerden ve çamurun içinde çalışmaktan kurtardın!’ 
diyerek babama çok dua etmişler.” diyor.

“İTHALATA PAYDOS! PATATES SÖKME MAKİNESİ İMALATIMIZDIR”
Nurettin Demirdöğen 1969 yılının 23 Nisan kutlamala-
rına, traktörüne astığı “İthalata paydos! Patates sök-
me makinesi imalatımızdır!” yazılı bir pankartla çıkar. 
Hüsnü Demirdöğen o pankartın hikâyesini şöyle anla-
tıyor: “O günkü şartlarda bize iş yaptıran bir müşteri, 
babam kendisinden alacağını istediği için kızıyor ve 

HÜSNÜ VE TURGUT DEMİRDÖĞEN 
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makineleri ithal ettirmek için bakanlığa başvuruyor. 
Siyasi olarak da güçlü birisi. Bunun üzerine babam, 
ilkokul mezunu olmasına rağmen bakanlığa mek-
tup yazıyor. Mektupta makineyi imal ettiğini ve sattığı 
makinenin çalıştığını yazıyor. Makinenin iş gördüğünü 
belgelemek için de üniversiteden bir rapor alarak elini 
sağlamlaştırıyor. O dönemin sanayi bakanı bu mektup-
la ilgileniyor ve ithalatı durduruyor. Devlet babama 20 
yıl vadeli yüzde 2,5 faizle kredi teklif ediyor, yani baba-
ma ‘İşini büyüt!’ diyor ama babam korkuyor. Bugünün 
parasıyla 2,5 milyon lira para. Bir torna tezgâhının fi-
yatının 35 bin lira olduğu, verilen kredinin 2,5 milyon 
lira olduğu bir zamandan bahsediyoruz. Biz, hayatımız 
boyunca hep kendi imkânlarımızla çalıştık. Sırtımızı 
ne devlete ne de bankaya dayadık. Bu fabrikanın da 
ilk önce zorluklarla 600 metrekarelik birinci kısmını 
yaptık, ikinci kısmına daha sonra geçtik. Yaşım 63, ‘20 
yıldır Ödemiş’in çevre yolu açılsa da, çevre yolu üzerin-
deki arazide fabrika kursak!’ diye bekliyoruz. Ama her-
halde ömrüm buna yetmeyecek. Bu Ödemiş’in bir ayı-
bıdır. Bu işe devletin el atması lazım. Ben kendi adıma 
dışarıdan gelen yabancı tır şoförlerinden utanıyorum; 
adamlar manevra yapamıyorlar. Ödemiş böyle tıkanık 
bir şehir olarak kalmaya devam ediyor.”

TÜRKİYE’NİN İLK TEK SIRALI PATATES SÖKME MAKİNESİ
Patates sökme makinesinin çok başarılı olduğunu 
belirten Hüsnü Demirdöğen, “Ödemiş’ten sonra dı-
şarı açılmaya başladık. 1970’lerde bazı değişiklik-
ler yaparak aynı makineyi üretmeye devam ettik. 
Senede 40-50 makine yapıyorduk. Pulluk tamiratına 
da devam ediyorduk bir yandan. Daha sonra çeşit 
artınca tek sıralı makineler yeterli olmamaya baş-
ladı. 1970’lerin ortalarında çift sıralı patates söküm 
makinelerine geçiş yaptık. Söke’de çift sıralı pata-
tes söküm makinesini yapan bir firma daha vardı. 
Tek sıralı patates sökme makinesini Türkiye’de ilk 
yapan ise babamdır. Bizden sonra diğer firmalar 
da bizden kopya çekerek üretime başladı. 1970’li 
ve 1980’li yıllarda Türkiye’nin en çok patates ekilen 
şehirleri olan Nevşehir, Bolu ve Sakarya’ya maki-
ne satmaya başladık. Bizim esas konumuz patates 
söküm makinesi, ekim makinesi ve bu makinele-
rin yan ekipmanlarıdır. Bugün Fas, Cezayir, Tunus, 
Mısır, Suriye, Filistin, İsrail, Gürcistan, Azerbaycan, 
Kırgızistan, Kazakistan, Kosova, Makedonya, Polonya, 

Bulgaristan, Yunanistan, Kamerun, Sudan, Etiyopya, 
Ürdün, Meksika, Fransa, İspanya, Hollanda ve diğer 
ülkelere ihracatımız devam ediyor.” diyor.

İKINCİ KUŞAK İŞLERİ DEVRALIR
1980 yılında Tuğrul Demirdöğen’in askerliğini tamam-
layıp dönmesiyle Nurettin Demirdöğen hisselerini 
devreder ve işletmeyle resmi olarak hiçbir ilişkisi kal-
maz. 1980’lerde işlerin yoğunlaşması üzerine yeni bir 
atölyeye geçmeye karar veren Demirdöğen kardeşler, 
1987 yılında Sanayi Sitesi’nin yan tarafında bir arazi 
alır. O günün şartlarında türlü zorluklarla proje çıkartı-
lır. 1989’un sonunda inşaat biter ve firma bugünkü ye-
rine taşınır. 1.000 metrekaresi kapalı, 600 metrekaresi 
açık olmak üzere 1.600 metrekarelik bu yeni atölyede 
10 kişilik bir ekiple imalata devam ederler. 1997 yılında 
altlı üstlü 1.200 metrekarelik bir bölümü daha atölyeye 
katarlar.
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2000’li yıllarda müşterilerin taleplerine göre iyileş-
tirmelere gittiklerini belirten Hüsnü Demirdöğen, 
“Müşteriler yurt dışında gördükleri bazı makineleri 
yapmamızı istiyorlar. Onların taleplerine göre üreti-
mimizi devam ettiriyoruz. İhracatımız 2000’li yıllarda 
pek yoktu, Fas’tan bir müşterimiz vardı. 2007 yılında 
limited şirket olunca ihracatımız de 2009’da yükselme-
ye başladı. O zamana kadar daha önce sadece bir kez 
Hollanda ile iş yapmıştık.” diyor.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK DA EKİBE KATILIR
Demsan Demirdöğen’in kurucusu Nurettin 
Demirdöğen 2001 yılında vefat eder. 2010’lu yıllar 
Demsan Demirdöğen’de üçüncü kuşağın görev aldığı 
yıllar olur. Tuğrul, Turgut ve Hüsnü Demirdöğen kar-
deşlerin birer oğlu, okullarını bitirdikçe firma kadrosu-
na dâhil olur. 1978 doğumlu Serdar Demirdöğen üre-
tim, 1984 doğumlu Alper Demirdöğen ihracat ve satış, 

1991 doğumlu Nurettin Demirdöğen ise muhasebede 
görev alır. 2016 yılında üçüncü kuşak da firmaya ortak 
edilir.
Son yıllarda eleman sıkıntısının gittikçe arttığına dik-
kat çeken Hüsnü Demirdöğen, “Eskiden çırak gelirdi, 
tuvalet adabından müşteriyle diyaloğuna tüm eğitimini 
burada alırdı. Eğitim sistemi değiştiği için artık koca-
man kocaman çocuklar gelmeye başladı. Söz dinlemi-
yorlar, oysa ağaç yaşken eğilir. 18 yaşındaki bir adama 
bu eğitim verilmez. Bu yaşlar kalfalık, ustalık yaşları. 
Biz şirket olarak, nasip olur da çevre yolu açılırsa, yol 
üzerinde anneannemizden kalma arsamıza 5.000 met-
rekarelik bir kapalı alan yapıp üretimi büyütmek ve 
daha fazla işçi çalıştırmak istiyoruz.” diyor.
Bugün Demsan Demirdöğen, 2.000 metrekaresi kapalı 
800 metrekaresi açık olmak üzere toplam 2.800 met-
rekarelik fabrikasında 17 kişilik kadrosuyla üretime 
devam ediyor.

HÜSNÜ DEMİRDÖĞEN 
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Dura ailesinin en küçük çocuğu olan Yavuz Dura 1936 
yılında dünyaya gelir. Yavuz Dura henüz 9 yaşındayken 
babası sirozdan vefat eder. Üç ablası ve annesiyle bir-
likte yaşam mücadelesi vermeye başlayan Yavuz Dura, 
çalışmak zorunda olduğu için öğrenimine ancak orta 
ikinci sınıfa kadar devam eder. Akhisar’da bir tornacı-
nın yanında haftalık 25 kuruş ücretle çıraklık yapma-
ya başlar. Bir süre sonra torna atölyesini bırakır ve 
bir doktorun yanında, haftalık 5 lira ücretle kapıcılık 
yapmaya başlar. Tek işi, müşteri gelince bekletmek 
ve belediyede çalışan doktoru çağırmaktır. O dönemde 
herhangi bir çırağın kazandığından çok daha fazla para 
kazanır.

“ENİŞTESİNİN YANINDA TORNACILIĞA BAŞLIYOR”
Annesinin okuryazar olmamasına rağmen kendisi-
nin kapıcı olmasını istemediğini belirten Yavuz Dura, 
“Annem torna dükkânına gitmemi, meslek sahibi ol-
mamı istedi. Annem tütün mağazasına gidiyordu. Ben 
de cumartesi günleri annemi beklerken sabun satın 
alıp, tütün mağazasının önünde satıyordum. Karnımı o 

OSMANLI İMPARATORLUĞU DAĞILIRKEN, 
KAFKASYA VE BALKANLARDAN MİLYONLARCA 

MÜSLÜMAN TÜRK ANADOLU’YA GÖÇ 
ETMEK ZORUNDA KALIR. DURA AİLESİ DE 
BALKAN SAVAŞI NEDENİYLE 1912 YILINDA 
YUGOSLAVYA’DAN ANADOLU’YA GÖÇ EDEN 
AİLELERDENDİR. İZMİR’E YERLEŞEN DURA 

AİLESİ, İZMİR YUNANLAR TARAFINDAN İŞGAL 
EDİLİNCE BU KEZ AKHİSAR’A, AKRABALARININ 

YANINA TAŞINIR…

YAVUZ DURA, TÜYAP AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ FUARI, İSTANBUL - 2000
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parayla doyuruyordum. Evimiz büyüktü, bir bölümünü 
ayda 20 liraya bir veterinere kiraya verdik. O para bize 
büyük takviye oldu. Derken sünnet düğünümde hediye 
yerine herkes para verdi. O parayla da eve elektrik bağ-
lattık. Derken en büyük ablamın kocası İzmir’e geldi. 
Biz de onların peşinden İzmir’e döndük. Eniştemin bir 
torna dükkânı vardı, 13-14 yaşlarındaydım ve enişte-
min yanında tornacılığa başladım.” diyor.

Yavuz Dura, eniştesinin Kestanepazarı’ndaki 30 met-
rekarelik dükkânında çalışmaya başlar. Bu küçük 
dükkânda; bıçkı makineleri, marangoz makinele-
ri, planya ve hızar yaparlar. Yavuz Dura’nın eniştesi 
Hüsnü Garip Özkertan, 28 yaşındayken kalp roma-
tizması olduğunu öğrenir ve bir süre sonra dükkâna 
gelmemeye başlar. Eniştesinin dükkâna gelmediği 
günlerde Yavuz Dura, müşterileri eniştesinin evine 

YAVUZ DURA İZMİR ÇAMDİBİ’NDEKİ FABRİKANIN YAZIHANESİNDE - 1982 
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götürüp pazarlık ettirir. Bir süre sonra Hüsnü Garip 
Özkertan tedavi için İstanbul’a gider, fakat İstanbul’da 
kendisine yurt dışında tedavi olması gerektiği söylenir. 
Hüsnü Garip Özkertan 1954 yılında vefat eder; dükkân 
Yavuz Dura’nın ablasına kalır.

“MAKİNEYİ ÇALIŞTIRDIK VE PARA DÜŞMEDİ”
Yavuz Dura, eniştesinin ölümünden iki yıl sonra 1956 
yılında askere gider. Askerlik dönüşü atölyede çalış-
maya devam eder. Yavuz Dura, askerlik dönüşü aldığı 
ilk siparişi şöyle anlatıyor: “Ödemişli yağız bir adam, 
ustamın nerede olduğunu sordu; bir planya makinesi 
istediğini söyledi. Ben de ‘Eniştem İstanbul’a malzeme 
almaya gitti.’ diye yalan söyledim. Adamın istediği ma-
kine o günkü parayla 1.000 lira. Adam 250 lira kaparo 
bıraktı, ben de bir ay içerisinde teslim ederim dedim. 
O zamanlar haberleşmek için telgraf kullanıyorduk. 
Makineyi bitirip adama telgraf çektim. Adam üç gün 
sonra geldi, makineyi gördü ama parayı vermek için 
eniştemi sordu. Eniştemin öldüğünü, ona yalan söyle-
diğimi belirttim. Ben öyle söyleyince, adamın içine bir 
şüphe düştü. Makineyi çalıştırmamı söyledi. Makineyi 
çalıştırmadan önce bizim bir âdetimiz vardır; maki-
nenin üstüne madeni para koyarız. Bunu ustamdan 
görmüştüm, parayı da önceden koymuştum. Makineyi 
çalıştırdık ve para düşmedi. Adam hiçbir şey diyemedi, 
sırtımı sıvazladı, aldı makineyi gitti.”
Yavuz Dura 1960 yılında Nurcan Hanım ile hayatını bir-
leştirir. Yavuz ve Nurcan Dura çiftinin bu evlilikten üç 
çocukları olur. 1964 yılında kızı Dilek Dura, 1968 yılın-
da büyük oğlu Murat Dura, 1972 yılında da İsmail Dura 
dünyaya gelir. Yavuz Dura’nın çocukları tatil günlerini 
atölyede babalarına yardım ederek geçirir.

DAYI VE YEĞEN ORTAKLIK KURAR
Yeğeni Alpay Özkertan, askerlik dönüşünde dayı-
sı Yavuz Dura’nın yanında çalışmaya başlar. Yavuz 
Dura’nın ablası, dükkânı oğlu Alpay Özkertan ve karde-
şi Yavuz Dura’nın üzerine yapar. Dayı ve yeğen ortaklık 
kurunca, Dura ve Özkertan soy isimlerinden DUTAN 
kelimesini çıkartır ve firmanın adı olarak belirlerler. 
Dayı ve yeğenin bu birlikteliği 40 yıl sürecektir.
Yavuz Dura ve yeğeni Alpay Özkertan birlikte çalışmaya 
başladıktan üç yıl sonra, 1965 yılında 200 metrekare-
lik bir arsa alırlar ve bu arsaya içinde dökümhane olan 
bir atölye yaparlar. 3-4 yıl sonra bu dükkân da yetersiz 

kalır ve 1971 yılında 900 metrekarelik başka bir arsa 
daha alırlar. Üç yıllık yeni bir inşaat süresinin ardından, 
1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı yapıldığı sırada yeni atöl-
yelerine taşınırlar. Bu yeni atölyede 27 kişilik bir ekiple 
çalışmaya başlarlar.
Yavuz Dura ve yeğeni Alpay Özkertan 1995 yılında yolla-
rını ayırır. Alpay Özkertan başka bir arkadaşıyla, fark-
lı bir sektörde iş yapmaya başlar. Alpay Özkertan’la 
olan ortaklık bittikten sonra firmanın DUTAN olan ismi 
DURA olarak değiştirilir.

İKİNCİ KUŞAK İŞE DÂHİL OLUR
1990’lı yıllar Dura Ağaç Makinaları’nda ikinci kuşağın 
aktif olarak görev aldığı yıllar olur. Küçük yaştan iti-
baren hep atölyenin içinde olduklarını belirten Murat 
Dura, “Ben normal liseden mezun oldum. Babam bizi 
“İlla bu işi yapacaksınız’ diye zorlamadı, özel okullara 
gönderdi. Ben 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi’nden mezun oldum. Kardeşim İsmail Dura, 
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun 
oldu. İkimiz de ilkokuldan itibaren dükkâna gidip gel-
meye, çıralık yapmaya başlamıştık. Önce ortalığı sü-
pürme, arkasından küçük ve daha önemsiz tezgâhlar, 
daha sonra da önemli işlerin yapıldığı büyük tezgâhlar 
derken bütün atölyeyi rotasyonla dolaştık. Kardeşim 
İsmail üniversiteyi bitirdikten sonra babamın yanında 
çalışmaya başladı. Ben 1988’de üniversiteden mezun 
oldum ve askere gittim. 1990’da askerliğimi tamamla-
yıp döndüm. O yıllarda bankacılık çok popülerdi. 1991 
yılında İstanbul’da bir bankada müfettiş olarak işe baş-
ladım. Orada yedi yıl çalıştıktan sonra işi bıraktım ve 
burada çalışmaya başladım. Kardeşim İsmail Dura hep 
buradaydı. Onun için fabrika içi deneyimi benden daha 
yüksekti. O yüzden üretimden İsmail sorumluyken, ben 
daha çok mali işlere bakıyorum.” diyor.

KERESTECİLERE YÖNELİK MAKİNE İMALATI HIZ KAZANIR
1996’dan sonra mevcut modellerin iyileştirilmesi ve 
yeni modellerin geliştirilmesi işine hız verdiklerini be-
lirten Murat Dura, “Kardeşim ve ben şirkete geldikten 
sonra, marangozlardan çok kerestecilere yönelik maki-
ne imalatına ağırlık verdik. Örneğin artık bıçkı makinesi 
yapmıyoruz. Hızar ve planya için konuşursak, 1950’ler-
de İzmir’de başlayan üretimin önemli ölçüde Bursa’ya 
kaydığını söyleyebiliriz. İzmir’in liderliği 1970’lerden 
sonra kayboluyor ve üretim Bursa’da yoğunlaşıyor. 
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Ucuz malın ekonomideki yeri bellidir. Malzeme kadar 
işçilikten de tasarruf ederek ucuz işler ortaya çıkıyor. 
Memnun olan oluyor, olmayan yıllar sonra yenisini alı-
yor. Bu, bizim tarzımız değildi. Biz de elimizdeki stoklar 
tükenince yeniden üretim yapmamaya başladık. Bıçkı 
makineleri yerine piyasada rabıta makinesi adı altında 
geçen daha çok taban ya da duvar döşemeciliğine yö-
nelik tahtaların üretildiği makinelere başladık. Bu ma-
kinelerin farklı versiyonlarını yaklaşık 15 yıldır yoğun 
şekilde yapıyoruz.” diyor. 2008 yılından itibaren hayvan-
cılığa hitap eden talaş makinesi imalatına da önem ver-
diklerini söyleyen Murat Dura, “Son iki yılı boş geçsek 
de 100-120 civarında makineyi yurt dışına gönderdik. 
Bu makineyi Türkiye’de ilk biz yaptık. Türkiye’de talaş 
üretimi pek olmadığı için çok fazla talep olmadı, yürü-
medi bu iş. Talep de Türkiye’den gelmişti ama yürüme-
di. Ağaç fiyatıyla şu an halen piyasada bulunan toplama 
talaşlar arasındaki dengede, sıfırdan üretim ekonomik 
gelmedi kimseye.” değerlendirmesinde bulunuyor.

İLK İHRACAT İZLANDA’YA
Dura Ağaç Makinaları, ilk ihracatını 2009 yılında 
İzlanda’ya gerçekleştirir. “Yurt dışından talep olması 
için tanıtım yapmanız lazım!” diyen Murat Dura, sözle-
rine şöyle devam ediyor: “İhracat yapabilmek için fuar-
lar önemli, fakat biz internet üzerinde tanıtım yapmayı 
tercih ediyoruz. İnternet doğru şekilde kullanılırsa, ta-
nıtım için çok önemli olanaklar da sunuyor. Ayrıca fu-
ara göre daha ekonomik. İhracat biraz da kendine has 
prosedürleri olan bir konu ve deneyimi olmayan birisi 
için adeta bilinmeyen bulanık bir su gibi. Yedi yıllık ban-
kacılık tecrübem olunca bu iş benim için kolay oldu. 
İhracat bizimle başladı. Son 8-10 yıldır yoğun şekilde 
ihracata devam ediyoruz. İlk ihracatımızı 2009 yılında 
İzlanda’ya yaptık. İhracat yaptığımız müşterilerin bir 
kısmı, bizzat gelerek cismen varlığımızı ve makinele-
rimizi görmek istediler. Bir kısmı da çok ilginçtir, hiç 
gelmeden sipariş verdiler.”
Bugün 1.000 metrekarelik tesisinde beş kişilik bir 
ekiple üretime devam eden Dura Ağaç Makinaları; pro-
fil ve rabıta makineleri, ince kesim dilimleme makine-
si, yonga talaş makinesi, ağaç cips makineleri ve talaş 
pres balyalama makineleri imalatına devam ediyor. 
Dura Ağaç Makinaları, ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri 
olmak üzere Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerine maki-
ne ihracatı yapıyor.
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YAVUZ DURA, MURAT DURA VE İSMAİL DURA İZMİR ÇAMDİBİ’NDEKİ FABRİKALARINDA - 2015
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VARDARCI MAKİNA
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Ailesiyle birlikte henüz çocuk yaşlarda İzmir’e göç 
eden Şükrü Vardarcı, ilkokulu bitirdikten sonra İzmir 
sanayisinde iş hayatına başlar ve kısa sürede ustalaşa-
rak İzmir’de herkesin tanıdığı biri olur. Şükrü Vardarcı 
1943 yılında evlenir ve bu evlilikten 1945 yılında Yüksel, 
1949 yılında Tuncer ve 1958 yılında Zafer Vardarcı dün-
yaya gelir. 1945 yılında askerliğe giden Şükrü Vardarcı, 
askerlik dönüşü çalışmaya devam eder.

60 METREKARELİK ATÖLYEDE BAŞLANIR
1950 yılında bir arkadaşıyla birlikte iş yapmaya ka-
rar verirler ve Şehitler Caddesi’nde 60 metrekarelik 
bir torna atölyesi açarlar. Atölyeyi açtıktan kısa süre 
sonra, hemen yakınlarındaki Gomel Yağ Fabrikası’nın 
işlerini alırlar ve bu şekilde kısa zamanda işleri büyü-
türler. Ardından İzmir ve Denizli’deki küçük haddeha-
nelerin işleri yapmaya başlarlar.
Şükrü Vardarcı ve ortağı 1960’ların başlarında Koç 

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN ÇÖKÜŞÜ VE 
BALKANLAR’DAN ÇEKİLMESİNİ TAKIP EDEN 

YILLAR, BÖLGEDE YAŞAYAN TÜRK VE MÜSLÜMAN 
HALKLARIN KİTLESEL GÖÇLERİNE NEDEN OLUR. 

YUGOSLAVYA’DA YAŞAYAN VARDARCI AİLESİ 
DE 1930’LU YILLARDA BU KERVANA KATILIR VE 

TÜRKİYE’YE GÖÇ EDER…

ALMANYA’YA İLK MAKİNE İHRACATI (LİNTER MAKİNESİ) - 1992
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markası altında su tribünleri imalatına başlar. 1967 
yılına geldiklerinde Birinci Sanayi Sitesi’nde Sungur 
Makina’yı kurarlar. İki ortak, Sungur Makina’da 
Türkiye’de ilk olarak, bitkisel yağ fabrikalarının bazı 
makinelerini imal etmeye başlar. İşleri hızla büyü-
yen Sungur Makina, kısa süre sonra Adana, Antakya, 
Kahramanmaraş bölgelerinin tüm ayçiçeği ve pamuk 
yağı tesislerinin makinelerini imal etmeye başlar.
Babasının ortağıyla çok iyi anlaştıklarını belirten Tuncer 
Vardarcı, “Hüseyin Bey çok atılımcı biriydi. Babam 
Şükrü Bey de çok güvenilir bir insandı. Biri kasaya 
bakarken diğeri işlerle ilgilenirdi. İzmir’de Metaş’ın 
haddehanesinin merdanelerini Sungur Makina işlerdi. 
Ayrıca Yurtçu Demir Çelik gibi birçok firmanın hadde-
hanelerini de yine Sungur Makina işledi.” diyor.

İKİNCİ KUŞAK İŞE DÂHİL OLUR
Bu dönemde Şükrü Vardarcı’nın çocukları da işe dâhil 
olmuştur. 7 yaşından beri işin içinde olduğunu belir-
ten Tuncer Vardarcı, “Abim ve ben, endüstri meslek 
lisesi mezunuyuz. Ben liseyi bitirdikten sonra mü-
hendislik bölümü okumak istedim. 1973 yılında ma-
kine bölümünden mezun oldum. İlk başta babamın 

HANNOVER FUARI, ALMANYA - 2000
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yanında değil, başka yerlerde çalışarak şansımı de-
nemek istedim. Öğrenciliğim sırasında Yurtçu Demir 
Çelik Fabrikası’nda atölye şefiydim. Gündüz orada ça-
lışır, geceleri okula giderdim. Babamlar bana ihtiyacı 
olduğunu düşünene kadar onlarla çalışmadım. Ama 
abim hep babamın yanındaydı. Çeşitli firmalarda mü-
hendislik yaptım ama aklım hep kendi firmamızdaydı.” 
diyor.
1980’li yıllara gelindiğinde, Zafer Vardarcı İstanbul 
Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü 
bitirir. İşleri iyice öğrenen Vardarcı kardeşler, fark-
lı işler de yapmak ister ve birlikte Vardarcı Makina’yı 
kurar. Şükrü Vardarcı, ortağıyla birlikte emekli olunca, 
Vardarcı Makina, Sungur Makina’nın yapmadığı işleri 
de yapmaya başlar.

400 METREKARELİK YENİ ATÖLYE
Vardarcı Makina yoluna böylece devam eder. Kısa süre-
de iş hacmi artan Vardarcı Makina, 4. Sanayi Sitesi’nde 
400 metrekarelik yeni bir atölye daha kiralar. İşçi sayısı 
80 kişiye kadar çıkan firma, yağ fabrikalarının çeşitli 
imalatlarına devam eder. Firma büyüdükçe yeni pro-
jeler almaya başlar. Bir süre sonra Yüksel Vardarcı 

LİNTER TESİSİ, TANZANYA - 2012

KELLER & VARDARCI SERBEST BÖLGE AÇILIŞI - 2009
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emekli olur ve firmayı Tuncer ve Zafer Vardarcı yük-
seltmeye başlar.

ALMANLARLA YAPILAN İŞ BİRLİĞİYLE 
KELLER & VARDARCI INDUSTRIES KURULUR
1990’lı yıllarda Vardarcı Makina’nın Almanlarla ilişkile-
ri gelişmeye başlar. Almanlarla ilişkilerinin parça alı-
mıyla başladığını belirten Tuncer Vardarcı, “Etik oldu-
ğumuz için, Sungur Makina’nın yapmadığı bir makine 
olan Linter makinesini yapmaya başlayınca Almanlarla 
ilişkimiz güçlendi. Bu makinelerin her yıl değişen par-
çaları vardı ve biz 50 makine için parça almaya baş-
lamıştık. Bir süre sonra biz de onlara parça satmaya 
başladık. İlişkilerimiz iyice gelişince bize ortaklık tek-
lif ettiler. 2004 yılında Alman Egon Keller GmbH & 
Co.KG ortaklığıyla, Ege Serbest Bölgesi’nde “Keller & 
Vardarcı Industries” firmasını kurduk. Ardından Halis 

Toprak’ın Lice’deki fabrikasını anahtar teslim şekilde 
yaptık. Bu süreçte firmaya dünya çapında projeler gel-
meye başladı. Dünyada pamuk yağı makinelerinin he-
men hemen tamamını yapan lider bir firmayız. Pamuk 
yağı yapılırken ilk önce çırçırdan çıkan çekirdek temiz-
lenir ve üzerindeki son lift alınır. Daha sonra kırılır, pi-
şirilir… Bu süreçte çalışan çeşitli makineler vardır. O 
hattın tüm makinelerini anahtar teslim yapabilen dün-
yadaki öncü bir firmayız.” diyerek anlatıyor.

“EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ, ZAFER’LE BİRLİKTE
İKİ MÜHENDİS KARDEŞ OLARAK YAKLAŞIK 25 YILDIR
İŞİMİZİN BAŞINDA DURMAMIZDIR”
Ege Serbest Bölgesi’ndeki fabrikalarına 2009 yılında 
taşındıklarını belirten Tuncer Vardarcı, “Firma olarak 
ilk ihracatımızı, ortak olmadan önce Almanlara yap-
tık. İlk krizimizi ise 2002’de yaşadık. Yurt içi projelerin 

300 TON GÜN PAMUK TESİSİ PROJESİ (PRES VALS GRUBU), TÜRKMENİSTAN - 2011

84



ardından 2012 yılında karşımıza bir Türkmenistan pro-
jesi çıktı. İç piyasa ve dış piyasa arasındaki dengeyi 
korumasını her zaman bildik. Bizim en büyük avanta-
jımız, Zafer’le birlikte iki mühendis kardeş olarak yak-
laşık 25 yıldır işimizin başında durmamızdır. Proje ve 
Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili planlamaları kendimiz yapı-
yoruz. Şu anda Türkiye’de mevcut bir yağ fabrikasının 
projesi var. O fabrikanın Ar-Ge’si ile ilgili dünyada hiç 
yapılmamış bir sistemin hazırlığını yapıyoruz. Bütün 
bunlar da tecrübelerimiz sayesinde oluyor. İzmir’de 
doğmak, okumak, çalışmak ve bu çalışmalar sırasında 
çok açık yürekli ve sağlıklı ilişkiler kurmanın size çok 
büyük avantajları var. Ben dört dönemdir İzmir Sanayi 
Odası Meclis Üyesiyim. Organize sanayi bölgelerinde 
birçok görevim mevcut. Bu yıl TOBB Delegeliğini de 
üstlendim. Bunlar bizim ülkeye hizmet etme yıllarımız 
ve artık daha çok örnek olmamız gereken yıllardayız. 

Ülkemizde şu sıralar genel anlamda bir kopukluk 
var. Bu kopukluk da coğrafyamızdan kaynaklanıyor. 
Birazcık iş hayatıyla meşgul olan herkesin çok akıllı ol-
duğunu, ben kendi adıma görebiliyorum.” diyor.
Vardarcı Makina’da 2000’li yıllar, üçüncü kuşağın işe 
dahil olduğu yılar olur. Zafer Vardarcı’nın kızı Gülser 
Vardarcı Kacar 2006 yılında firmada görev alır. Ayrıca 
Zafer Bey’in, Türkiye’de otizmden iyileşen ilk hasta olan 
oğlu Cem Vardarcı da Vardarcı Makina’da çalışmaya 
başlar. Tuncer Vardarcı’nın kızları Sedef ve Zeynep de 
firmada belirli yıllar çalışıp katkıda bulunurlar.
Bugün, Gülser Vardarcı Kacar firmanın Dış Ticaret 
Müdürü olarak tüm dünyada, özellikle Fransızca konu-
şulan Afrika bölgelerinde aktif çalışıyor ve Burkina Faso 
bölgesine büyük bir yağ fabrikasının kurulum projesini 
yürütüyor. Tuncer ve Zafer Vardarcı’nın torunları da şir-
ketin geleceğinde yer alabilecek şekilde yetiştiriliyor.

EGE SERBEST BÖLGESİ BİNA PROJELERİNİ ÇİZERKEN - 2007
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“ÖNCE GÜVEN VERMEYİ, BABAMIZDAN ÖĞRENDİK”
Zafer Vardarcı “Babam Şükrü Vardarcı’nın el sıkması, 
sözü yerine geçerdi. Herkes onun sözüne güvenirdi. Bu 
yüzden biz, firma olarak müşterilerimize önce güven 
vermeyi babamızdan öğrendik. Bilgimizi, mühendisli-
ğimizi ve tecrübemizi katarak şirketin bugünkü ulus-
lararası başarısını elde ettiğimizi düşünüyorum. Ayrıca 
Alman ortaklarımızla da 36 yıldır iş yapıyoruz onlarla 
da aile olduk.” değerlendirmesinde bulunuyor.
“Babam İzmir’in Şükrü Ağabeyi idi.” diyen Tuncer 
Vardarcı, Şükrü Vardarcı’yı şöyle anlatıyor: “Babam tüm 
İzmir’de çok sevilen biriydi. El becerisi kuvvetli ve ger-
çek bir sanatkâr olduğu için yapmış olduğu makineler ve 
üretimleriyle İzmir’de baş tacı edilen bir insandı. Hiçbir 
zaman kredi kartı kullanmadı; hep sağlamcıydı. Çalışma 
yaşamı boyunca kapısına hiç alacaklı gelmemiştir. Babam 
hiç vadeli çek kesmezdi, hep günlük keserdi. Hüseyin Bey 
ile ortaklıkları da muhteşemdi. Paylaşmayı çok severdi ve 
olaylara farklı açıdan bakmayı bilen bir insandı.”
İş hayatında başarının tek ölçütünün kârlılık olma-
dığını belirten Tuncer Vardarcı, şöyle devam ediyor: 
“Türkmenistan’daki projemiz Polimeks, çok iyi bir işti. 

Buraya 300 ton/gün pamuk çekirdeği işleyen ham yağ 
fabrikası kurduk. Arkasından Brezilya’dan iki tane pro-
je geldi. Bu projelerin manevi tarafları da kuvvetliydi. 
Çünkü oradaki insanlar bizlerle tanışmaya İzmir’e gel-
mişlerdi. Birlikte gezdik, ürünlerimizi ve makineleri-
mizi gösterdik. Daha sonra bizim müşterimiz olmaya 
karar verdiler. Makineler daha buradayken ödemesi-
ni yaptılar. Ardından, mevcut ürettiğimiz makinelerde 
Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladık. Teslimatımız ve 
makinelerimizi yerinde çalıştırmamızın ardından çok 
memnun oldular; bir tesis daha istediler ve onu da kur-
duk. Tesislerimiz çok güzel çalıştı. Böylelikle Brezilya 
bize kapılarını açmış oldu. İşlerimizin maddi tarafları-
nın yanı sıra manevi tarafları da bizi etkiliyor. Bundan 
dolayı çok da mutlu oluyoruz.”

TÜM DÜNYAYA HİZMET VERİLİYOR
Bugün Vardarcı Makina, pamuk yağı fabrikaları ile il-
gili anahtar teslim projeler gerçekleştirmeye devam 
ediyor. Firma, Almanlarla yaptığı ortak projeleri ve 
müşterilerin talep ettiği özel sistemleri Türkmenistan, 
Özbekistan ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin tamamında 
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sürdürüyor. Almanlar kanalıyla tüm dünyaya hizmet 
verdiklerini belirten Tuncer Vardarcı, “Sisteme sürekli 
katkıda bulunduğumuz için kapasitelerimiz büyüyor. 
Firma olarak gurur duyduğumuz şeylerden biri; yaptı-
ğımız makinelerin kaliteli olması gereken iç parçaları-
nı da kendi bünyemizde yapıyor olmamız. Makinelerin 
elektrik motorları dışında hemen hemen her şeyini te-
min etme şansına sahibiz. Firmamızda dönemsel ola-
rak 50 ila 100 kişi çalışıyor. Alınan işlere göre üç grup 
olarak çalışıyoruz. Yan sanayiden çok fazla istifade 
ediyoruz. Şu an yaklaşık 7.000 metrekarelik bir alanda 
faaliyet gösteriyoruz. Ege Serbest Bölgesi’nde olduğu 
için yerlerimiz kısıtlı olsa da bu şekilde daha planlı şe-
kilde hareket ediyoruz.” diyor.

“ŞİRKETİMİZİ YENİ KUŞAKLARA HAZIRLIYORUZ”
Bugün üçüncü kuşak temsilcisi olarak Vardarcı 

Makina yönetiminde görev alan Gülser Vardarcı Kacar 
ise firmanın gelecek planları hakkında şunları söylü-
yor: “Dünyada aile şirketlerinin sadece yüzde 3’lük 
bir kısmı üçüncü kuşaktan sonra devam edebiliyor. 
Biz de ailemizin yeni kuşaklarının firmamıza katıl-
ması için oryantasyon ve ‘Aile Anayasası’ çalışmaları 
planlıyor ve şirketimizi yeni kuşaklara hazırlıyoruz. 
Dedemin bir mirası olan ve 14 yaşından beri onun 
yanında yetişen üretim şefimiz Mahmut Yardımcı’nın 
ismini de burada anmam gerekiyor. Mahmut Yardımcı 
gibi, üretimimize yıllardır katkısı sağlayan tüm çalı-
şanlarımızla bir aile olarak daha nice uluslararası 
projelere imza atacağımızı umuyorum. Babam Zafer 
Bey ve amcam Tuncer Vardarcı’nın kurduğu, emek 
verdiği bu firmayı gelecek kuşaklara aktarmayı, Türk-
Alman sanayi ortaklığının başarısını tüm dünyaya du-
yurmayı diliyorum.”

ZAFER VARDARCI, GÜLSER VARDARCI KACAR VE TUNCER VARDARCI - 2020 87



GARANTİ DEĞİRMENLERİ

70

88



Süleyman ve Binnaz Umsu çifti, zorlu bir süreçten ge-
çen Yugoslavya’yı terk ederek, dört çocuklarıyla birlik-
te vatan toprağına kök salmak amacıyla, 1941 yılında 
İzmir’e yerleşir. 1931 Yugoslavya doğumlu Mustafa 
Umsu’nun hayatı, yeni şehre yerleşmelerinden kısa bir 
süre sonra babasının vefat etmesiyle radikal bir deği-
şime uğrar.
Küçük yaşta ailesinin maddi sorumluluğunu omuzları-
na almak zorunda kalan küçük Mustafa, evin tek erkeği 
olarak bir handa kahveci çırağı olarak başlar çalışma 
hayatına. Daha 13 yaşındayken alın terini ekmeğe çe-
virerek, haftanın yedi günü vatan toprağına tutunmak 
için emek verir hem kendi hem de ailesi için. Kısa 
bir süre sonra, İzmir’in tanınmış ustalarından Salih 
Usta ile tanışıp, yanında çırak olarak başlamak üzere 

YUGOSLAVYA İKINCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA MİHVER 
DEVLETLERİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLİR VE 

PARÇALANIR. İŞGAL ALTINDAKİ ÜLKE, SAVAŞ 
SONUNA KADAR SÜRECEK KANLI VE KAOTİK 

BİR DÖNEME GİRER. BU DÖNEMDE TÜM 
VARLIKLARINI GERİDE BIRAKARAK TÜRKİYE’YE 

GÖÇ EDEN BİRÇOK AİLE GİBİ, UMSU AİLESİ 
DE BİR MANGAL VE BİR GÜĞÜMLE ÖNCE 

İSTANBUL’A, ORADAN DA AKRABALARININ 
YANINA İZMİR’E GELİR…

SÜLEYMAN UMSU, BORNOVA - 1992
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kollarını sıvar. Salih Usta’dan bileme işleri ve değirmen 
tamiri öğrenir; çıraklıktan kalfalığa zamanla, büyük bir 
azimle yükselir. Ustası hayata gözlerini yumduğunda, 
Mustafa Umsu artık kendi atölyesini açmaya karar 
vermiştir. 1951’de Kestanepazarı Çerçioğlu Hanı’nda, 
7 metrekarelik bir dükkânda, “Yaptığım iş garantidir!” 
diyerek, işletmesine “Garanti” ismini vermiş, ustalık 
sürecine tek başına başlamıştır. Bir kaynak makinesi 
ve biley taşı olmuştur bu dükkânın sermayesi. Gece 
gündüz demeden makas ve bıçak bilemiştir, büyük bir 
titizlik göstererek. Ustanın öğütme alanında sahip ol-
duğu deneyimle, bu toprakların değerli kültürel mirası 
olan Türk kahvesi, zamanla Garanti’nin odağı haline 
gelir. Mustafa Usta, doğal Foça taşlı kahve değirmen-
lerini, o yıllarda teknoloji yetersizliğinden dolayı her bir 
taşa saatlerini harcayarak, ufak ufak özenle dişleye-
rek, üretimin yüzde doksanını el işçiliğiyle bitirir.

İŞ HAYATINDA BÜYÜME HIZ KAZANMAYA BAŞLAR
Büyük bir dönüşüm başlatmak adına, 1958 yılında 
Türkiye’ye ilk kez otomatik matbaa bileme makinesini 

getirir ve dükkânının karşısında yer alan 26 metreka-
relik bir dükkânı daha kiralar. Üretimini Kemeraltı’nda 
geliştirerek çalışmaya devam eden Değirmenci 
Mustafa Usta, sahip olduğu vizyonu gerçekleştirmek, 
iş dünyasında gücünü güvenle artırmak adına aynı yıl, 
kız kardeşinin oğlunu, kısa süre sonra da amcasının 
çocuğunu işe dâhil eder. Büyük bir aile işletmesine dö-
nüşen Garanti Değirmenleri, işini büyüten ve tanınan 
değirmen ve kavurma makineleri üreticisine dönüşür.

İTHALAT KRİZİ YENİ İMALAT ALANLARI AÇAR
Kalabalık bir aileden gelen Mustafa Usta, 1957 yılında 
kendi ailesini kurar. Bir yıl sonra ise dedesinin adını ta-
şıyan, geleceğin “Değirmen Ustası” olacak Süleyman 
Umsu dünyaya gelir. 1960’lı yıllarda büyümeye 

SALIH USTA VE MUSTAFA UMSU, KONAK - 1953

MUSTAFA UMSU, ÇAMDİBİ - 1998
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devam eden Garanti Değirmenleri, 1972’de Altındağ 
Çamdibi’nde üç katlı 750 metrekarelik yeni bir atölyeye 
taşınarak, üretim kapasitesini geliştirir ve seri üretime 
geçiş yapar. Kahve ithalatının bu dönemde oluşan eko-
nomik koşullar nedeniyle azalması, seri üretime geçen 
firmanın tuz kurutma, yıkama, helezon taşıyıcılar gibi 
yan kolların imalatını yapmasına, baharat öğütme üze-
rine ek çalışma yapmasına neden olur.

“BABAM ÇOK İSTEDİĞİ HALDE ÜNİVERSİTEYİ DEĞİL, 
İŞİ TERCİH ETTİM.”
Firma, ikinci nesil yöneticisine, Süleyman Umsu’nun as-
kerliğini yapıp atölyeye döndüğü 1980’li yılların ilk yarısın-
da kavuşur. İlkokul çağlarından itibaren babasının atöl-
yesine gidip gelmeye ve çalışmaya başladığını belirten, 

firmanın halen yönetimini sürdüren Süleyman Umsu, 
“Babamın atölyesinde çalışmayı ve işimizi çok severdim. 
Bu yüzden babam çok istediği halde liseden sonra öğreni-
mime devam etmedim ve 1975 yılında atölyede çalışmaya 
başladım. Ticaret ve üretime olan ilgim nedeniyle de üni-
versiteye gitmek yerine çalışmayı tercih ettim. 1980’den 
sonra işteki ağırlığım arttı.” diyor. Süleyman Umsu, uzak-
tan bir akrabalarının kızı olan, İstanbullu Gönül Hanım ile 
1987 yılında evlenir; 1988 yılında Sinem, 1992 yılında Can 
adında çocukları dünyaya gelir.

ATÖLYEDEN FABRİKAYA…
1990’lı yıllar firmanın köklü değişim yaşadığı zaman-
lardır. 1980’lerde yaşanan ihracat lisans problemi 
çözülerek 1990’da Yugoslavya’ya yapılan kahve maki-
nesi ihracatı, firmanın yurt dışı pazarında kendini ilk 
kez gösterdiği yıl olarak kayıtlara geçer. 1994 yılında 
firma, ortakların ayrılmasıyla kendine yeni bir yol çi-
zer ve Garanti Değirmenleri çekirdek aile (baba-oğul) 
işletmesine dönüşür. Yaşanan bu küçülme yönetim-
de kolaylık, üretimde esneklik ile işin 1990’lı yılların 
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ikinci yarısında büyümesine imkân tanır. 1997 yılında 
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nden arsa satın 
alınması, 2000 yılında firmayı atölyeden fabrikaya dö-
nüştürür. Böylece Garanti Değirmenleri, uluslararası 
alanda yerli üretim yapabilen, ihracat kapasitesi yük-
sek bir firma haline gelir.

“BABAMIN TIRNAĞI KADAR OLABİLİRSEK BU BİZİM İÇİN 
MUTLULUKTUR”
2002 yılında hayata gözlerini yuman Mustafa Umsu’nun 
iş hayatındaki yeri ve yaşamını, oğlu şu sözlerle özetli-
yor: “Babam herkesin ‘Dayı’ lakabıyla andığı, 1,5 met-
relik bir adamdı. Dayı lakabı da yeğenlerinin hitabından 
kalmıştır. İşine çok önem veren, çok titiz bir insandı. 

İlk dükkânından kalan 1945 model kaynak makinesi 
ile 1951 model biley taşı, hâlâ hatıra olarak kapımızın 
önündedir. İşimi oluşturan her unsuru saygıyla ana-
rım. Babam hep yarını düşünen, çok tedbirli bir insan-
dı. Para odaklı çalışmazdı, ‘Önce işimiz temiz olsun!’ 
derdi. Vefatına kadar çalışmayı bırakmadı. Sabahları 
gelir, makineleri kontrol ederdi. Zorluklarla büyümüş 
biriydi. Birçok insana ustalık yaptı ve çeşitli sektörlere 
vizyonuyla çok şey kattı. Bu camiada babamın tırnağı 
kadar olabilirsek, bu bizim için mutluluktur.”

ÜÇÜNCÜ KUŞAK GÖREVE BAŞLIYOR
2000’li yıllar aynı zamanda Garanti Değirmenleri’nde 
üçüncü kuşağın da görev aldığı yıllar olur. Yaşar 
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Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Sinem 
Umsu Açan, 2008 yılından itibaren firmada çalışmaya 
başlar. Kızının sektörde çalışan tek kadın yönetici ol-
duğunu belirten Süleyman Umsu, “Sinem, bir mühen-
dis olarak sektörde oldukça güçlüdür. Can ise aynı li-
sans eğitimini bitirdikten sonra, yüksek lisans yapmak 
için yurt dışına gitti. Oğlum kitap okumayı, öğrenmeyi 
çok sever; kültür ve sanatı kendi işiyle harmanlamaya 
her zaman çok meraklıdır. Sinem’in ve Can’ın işimizde 
olması, üçüncü kuşağın özelliklerinden yararlanmamı-
zı sağladı. Ben imalat bölümüyle ve yurt içiyle ilgilenir-
ken, Sinem dış pazarı değerlendirmenin yollarını bul-
du. Artık ihracatımız yurt içi satışlarımızdan çok daha 
yüksek. Can ise 2017 yılında aramıza katıldı, onunla da 
kurumsal bir firma olma yolunda ilerliyoruz.” diyor. 
Süleyman Umsu, sürecin en büyük destekçisi ve firma 
ortağı olan eşi Gönül Hanım için ise “Asıl patron, Gönül 
Hanım’dır. O’nun desteği olmasa, tek başıma bunca 
şeyi yapamazdım. Ne kadar teşekkür etsem az.” söz-
lerini kullanıyor.

“AMACIMIZ KAHVE SEKTÖRÜNÜN TÜM KONSEPTİNE HİTAP 
EDEBİLEN İLK TÜRK FİRMASI OLMAK”
Süleyman Umsu, ihracatı güçlendirmek için 2014 yı-
lında “Garanti Gıda İşleme” adıyla ikinci bir aile şirketi 
daha kurarak kurumsal vizyonu oluşturmaya baş-
lar. Yeni bir fabrika inşaatına başladıklarını belirten 
Süleyman Umsu, “Yan tarafımızdaki boş arazide yeni 
bir fabrika inşaatına başladık. Burada yapacağımız fab-
rikanın üst katında idari bölümler, alt katında da kahve 
tesisi olacak. Kendi kahve imalatımızı ve paketleme 
işimizi yapacağız. Yeşil kahveyi alıp, kavurup paketle-
yeceğiz. İnşallah bu tesisimizden de ihracat yapma-
yı düşünüyoruz. Şunu söylemek lazım, iş hayatımda 
gördüğüm kadarıyla sadece para kazanma ön planda 
olunca kalite düşüyor ve huzur kaçmaya başlıyor. Bu 
nedenle iç piyasada bir savaşa girmek, dostlarımızla 
rekabet etmek gibi bir niyetimiz yok. Biz en iyisini ya-
palım, nokta atışı yapalım ve butik iş yapalım derdin-
deyiz. Çok kazanmak gibi bir derdimiz yok. Yaptığımız 
işleri, birbirini besler hale getirerek kurumsal bir iş 
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düzeni kurmak istiyoruz. Amacımız kahve sektörünün 
tüm konseptine hitap edebilen ilk Türk firması olmak.” 
diyor.
Firma olarak her zaman kaliteyi ön planda tuttukları-
nı belirten Süleyman Umsu, “Biz ‘Kaç para?’ sorusu 
yerine ‘Neyi nasıl üretiyorsunuz, hangi teknolojileri 
kullanıyorsunuz?’ sorularını tercih ediyoruz. Patentli 
ürünlerimiz var. Ocak sistemlerinde özellikle Avrupa 
menşeli ürünler kullanıyoruz; asla akıllarda soru işa-
reti yaratan bir mal ya da parça kullanmıyoruz. Bazı 
yedek parçalarımız için beş yıl garanti veriyoruz. Satış 
sonrası hizmetlerimiz de var. Dünyanın bir ucu da 
olsa üç günde yedek parçalarımızı ulaştırıyoruz, ele-
man tedariki yapıyoruz. Ek olarak bazı Afrika, Güney 
Amerika, Asya ülkelerinde anahtar teslimi fabrikala-
rımız var. Bu ülkelerde günde 5-8 ton arasında üre-
tim yapan tesisler yapıyoruz.” değerlendirmesinde 
bulunuyor.

“ZAMANIN TECRÜBESİ ASLA PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ”
Her yıl uluslararası fuarlara katıldıklarını da söy-
leyen Süleyman Umsu, “1970’lerde ilk kez İzmir 
Enternasyonal Fuarı’na katıldık. Sonra İstanbul 
Fuarı’na gittik. Eskiden yurt dışı fuarlarda bizden daha 
iyi firmaların arkasına saklanırdık. Bugün ise dünyanın 
en iyi makinesinin önünde stant tutmaya çalışıyoruz. 
Bazı firmalar işe 1800’lerde başlar, bazıları 1900’lerde 
ve ne yaparsan yap o 100 yıllık farkı kapatamazsın. Ben 
o farka saygı duyanlardanım. Zamanın tecrübesi asla 
parayla ölçülemez.” diyor.
Üç nesildir aile işinin devam edebiliyor olmasına gurur-
la bakan Süleyman Umsu, bugün 2.500 metrekarelik 
bir alanda 20 çalışanıyla üretime devam eden Garanti 
Değirmenleri’nin yöneticiliğini yapıyor. Üretiminin yüz-
de 80’i kahve makinelerinden oluşan firma; kakao, 
malt ve buğday, pirinç, kuru yemiş kavurma makineleri 
ile kahve, baharat, mineral öğütme makineleri, yükle-
me/karıştırma ekipmanları gibi geniş bir ürün gamını 
yaklaşık 90 ülkeye ihraç ediyor. Yurt dışı firmalarıyla 
yapılan iş anlaşmaları, kısa ve uzun vadede işletmenin 
misyonunu besler nitelikteyken, ek olarak tanımlanan 
yeşil ve devamlı üretim sunabilecek ürünlerin sunul-
ması vizyonu, üçüncü nesil yönetiminin akademik iş 
birliklerinde bulunmasına ve yurt dışı trendlerini birin-
cil olarak takip etmesine teşvik ederek, firmaya ulus-
lararası bir kimlik kazandırıyor.

SÜLEYMAN UMSU, SİNEM UMSU AÇAN VE CAN UMSU, 
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Salih ve Hanife Özan çiftinin ilk erkek çocukları olan 
Ahmet Özan 1933 yılında, Kastamonu’nun Bozkurt ilçe-
sinde dünyaya gelir. Deniz yollarında mavnacılık yapan 
Salih Özan, buradan kazandığı parayla altı çocuğunu ge-
çindirmeye çalışır. İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye’nin ola-
sı bir savaş durumu için aldığı önlemler, büyük ekonomik 
sıkıntıları da beraberinde getirir. Ailesini geçindirmekte 
zorlanan Salih Özan İstanbul’a göç etmeye karar verir.

“ÇOCUĞUN HESABI NEYSE VERİN VE EVE GÖNDERİN”
Özan Ailesi 1942 yılında İstanbul Hasköy’e göç eder. Aile 
göç ettiğinde henüz dokuz yaşında olan Ahmet Özan, 
ilkokulu Hasköy’de bitirir. Ekonomik sıkıntılardan do-
layı öğrenimine devam edemeyen Ahmet Özan, çıraklık 
yaparak çalışmaya karar verir. Bunun üzerine babası 
mahallede tornacılık yapan Necmi Usta ile görüşür ve 
böylece Ahmet Özan torna atölyesinde çırak olarak ça-
lışmaya başlar. Bu atölyede 2,5 yıl çıraklık yaptığını be-
lirten Ahmet Özan, işten çıkış hikayesini şöyle anlatıyor: 
“Karlı soğuk bir kış günü ustam beni su almaya çeşme-
ye yollamıştı. Su almaya gittiğim çeşme, vapur iskelesi 

1930’LU YILLAR, GENÇ CUMHURİYETİN 
UZUN YILLAR SÜREN SAVAŞLARIN VE 

KAYIPLARIN ARDINDAN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
DEVRİMLERLE TÜRKİYE’Yİ; TARIM, SANAYİ, 

EĞİTİM, HAYVANCILIK GİBİ HEMEN HER 
ALANDA GELİŞMİŞ DEVLETLERLE REKABET 

EDEBİLİR SEVİYEYE ÇIKARACAK HAMLELERİ 
YAPTIĞI YILLARDIR. TÜM DÜNYA EKONOMİSİNİ 
DERİNDEN SARSAN 1929 BUHRANI’NA RAĞMEN 

TÜRKİYE HER ALANDA GELİŞMEYE ÇALIŞIRKEN, 
BU SAVAŞI SONRAKİ KUŞAKLARDA DEVAM 

ETTİRECEK ÇOCUKLAR DA DÜNYAYA GÖZÜNÜ 
AÇMAKTADIR. O ÇOCUKLARDAN BİRİ OLAN 

AHMET ÖZAN, CUMHURİYETİN 10’UNCU YILINDA 
DÜNYAYA GELİR…

HASKÖY, İSTANBUL - 1972
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yolundaydı ve babam işe giderken tesadüfen beni çeş-
menin başında gördü. Hava çok soğuktu ve üşüyordum. 
Babam beni öyle görünce çok kızmış ve doğruca bizim 
atölyeye gidip, ‘Çocuğun hesabı neyse verin ve eve gön-
derin.’ demiş. Suyu alıp atölyeye döndüğümde ustamın 
canı çok sıkkındı. ‘Neyin var usta?’ diye sorduğumda 
olanları anlattı. Ben de hesabımı kapatıp eve döndüm. 
Babam çok kızmıştı ama o yıllarda çıraklık böyle bir şey-
di. Usta ne derse yapılır, sorgulanmazdı. Böylece 2,5 yıl 
çıraklık yaptığım atölyeden ayrıldım. İşten ayrıldığımı 
duyan dökümcü Kemal Usta haber yollamış, ‘Çocuğu 
göndersinler, gelsin yanımda çalışsın.’ demiş. Yanına 
gittiğimde Kemal Usta kulağımı çekip, ‘Sen şef olacak-
sın, nereye gidiyorsun, gel çalış burada.’ dedi. Babama 
durumu anlatınca ‘Oğlum sen nasıl istiyorsan öyle yap.’ 
dedi ve böylece dökümhanede çalışmaya başladım.”
Ahmet Özan 15 yaşındayken Kemal Usta’nın Hasköy’deki AHMET ÖZAN

ÖZAN PRES’İN İLK KATALOĞU - 1970
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dökümhanesinde çalışmaya başlar. Sabah yediden ak-
şam yediye kadar süren bir çalışma temposunun içine 
girer. Bu dökümhanede uzun süre çalışır ve usta olur. 
Dökümhanede uzun süre çalıştıktan sonra Halıcıoğlu’nda 
kömür sobaları imal eden bir atölyede sigortalı bir iş bu-
lur. Burada ustabaşı olarak işe girer ve çalışmaya de-
vam eder. 1955 yılında askere gider ve Tuzla Uçaksavar 
Okulu’nda iki yıl askerlik yaptıktan sonra 1957 yılında 
terhis olur.

“BİRBİRİMİZİ HİÇ GÖRMEDEN NİŞANLANDIK”
Askerlik dönüşü hemen evlendiğini belirten Ahmet 
Özan, evliliğinin hikayesini şu şekilde anlatıyor: “Ben as-
kerdeyken babam babaannemi ziyaret için köye gitmiş. 
Köyde bizim hanımı görmüş ve ‘Bu kızı oğluma isteye-
yim.’ demiş. Pervin Hanım’a benim resmimi göstermiş-
ler. Böylece ben askerdeyken, birbirimizi hiç görmeden 

nişanlandık. Askerden dönünce de hemen evlendik. İlk 
çocuğumuz da 1957 yılında dünyaya geldi. Yedi çocuğu-
muz oldu. Biri küçük yaşta vefat etti.”

ÖZAN PİK DÖKÜM FAALİYETE GEÇER
Ahmet Özan evlendikten bir süre sonra babası Salih 
Özan vefat eder. Askerden henüz gelmiş ve evlenmiş 
olan Ahmet Özan kendi işini açmaya karar verir. Topkapı 
tarafında dükkân bakar fakat uygun bir yer bulamaz. 
Mahalleden Kadir adında bir ağabeyi “Senin tapulu ye-
rin yok mu?” diye sorunca, evlerinin altında 66 metre-
karelik bir dükkânları olduğunu söyler. Bunun üzerine 
Kadir ağabeyi, “Tamam o zaman, oraya bir dökümhane 
yapalım.” der. Eniştesinin de yardımıyla 3.000 lira borca 
girerek bu dükkâna bir dökümhane kurarlar. 1957 yılın-
da kurulan bu atölye “Özan Pik Döküm” adıyla faaliyete 
geçer.

HASKÖY, İSTANBUL - 1975 SALİH ÖZAN, HASKÖY, İSTANBUL - 1969
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1950’li yılların ikinci yarısı, Marshall Yardımı’nın kesil-
mesinin etkilerinin hissedilmeye başlandığı, yardımlar 
döneminde büyüyen ekonominin küçüldüğü yıllar olur. 
İşler eskisi kadar iyi değildir ve Ahmet Özan dökümhane-
de çalışan işçilerin maaşlarını ödemekte zorlanır. 1958 
yılında İstanbul’da çok fazla palamut olur. Bu dönemde 
palamut tutup satarak dükkânın giderleri karşılanır. Tek 
tük iş geldiği bu dönemde Ahmet Özan Hasköy’de bir de-
mir çekme fabrikasının müdürü olan Rauf Bey’den iş is-
ter. Ahmet Özan’ı eskiden beri tanıyan ve seven Rauf Bey 
fabrikanın döküm işlerini verir. Böylece muhtelif makine 
parçaları dökmeye ve demir çekme olukları yapmaya 
başlanır. Rauf Bey’den gelen işlerle kendini toparlamaya 
başlayan Özan Pik Döküm, bir süre sonra su vanası dö-
kümüne de başlar.

EK GELİR İÇİN MANAV DÜKKÂNI AÇARLAR
1960 ihtilalinden sonra piyasaların çok durgunlaşması 
firmayı olumsuz etkiler. İşçilerin maaşlarını ödemekte 

güçlük yaşanılan bu dönemde ek gelir elde etmek 
için bir tane de manav dükkânı açarlar ve bu dükkân 
6 yıl kadar çalışmaya devam eder. Ahmet Özan bu 
dükkândan kazandıklarıyla dökümhaneyi ayakta tut-
mayı başarır. 1962 yılına gelindiğinde Ahmet Özan, 
“Özan Pres Döküm” unvanıyla üretimine devam eder, 
Hasköy’deki pres üreticilerine pres parçaları dökmeye 
başlar.

İKİNCİ KUŞAK ÇALIŞMAYA BAŞLAR
Ahmet Özan 1969 yılına kadar evlerinin altındaki döküm-
hanede çalışmaya devam eder. Dökümhanenin yanına 
okul yapılınca kaymakamlık dükkânın boşaltılmasını 
ister. Bunun üzerine dükkânı Hasköy’ün merkezine ta-
şımaya karar verirler. Hasköy’de yeni bir dükkân kirala-
nır ve Özan Pres Döküm bu yeni dükkânda faaliyetlerine 
devem eder. Daha geniş bir kullanım alanına sahip olan 
bu yeni dökümhanede daha büyük parçaların dökümüne 
başlanır.

AHMET ÖZAN, GEBZE HASKÖY SANAYİ SİTESİ TEMEL ATMA TÖRENİ - 1990
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Bu süreçte Ahmet Özan’ın ço-
cukları da büyümüş ve döküm-
hanede çıraklık yapmaya baş-
lamıştır. Salih Özan da babası 
gibi ilkokulu bitirdikten sonra 
eğitimine devam etmez ve ba-
basının yanında çalışmaya baş-
lar. Çalışmaya başladığı yılları 
anlatan Salih Özan, “İlkokula 
gittiğim dönemde, okul çıkış-
larında ve tatil dönemlerinde 
dökümhanede çalışmaya baş-
lamıştım. Babam aşağıdan ça-
ğırınca hemen iner, ufak tefek 
işlere yardımcı olurdum. İşi çok 
sevdiğim için ilkokuldan sonra 
öğrenimime devam etmedim 
ve babamın yanında çalışmaya 
başladım.” diyor.

AHMET ÖZAN, GEBZE HASKÖY SANAYİ SİTESİ TEMEL ATMA TÖRENİ - 1990

GEBZE HASKÖY SANAYİ SİTESİ YAPIM AŞAMASINDA - 1991
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“MAKİNEYİ DAHA BOYAYAMADAN ALIP GÖTÜRDÜLER”
Firma Hasköy’deki yeni dükkânda işleri büyütürken, 
civardaki presçilere parça dökmeye devam eder. Bir 
süre bu pres parçalarının döküm işleri yapıldıktan son-
ra Ahmet Özan yeni bir dükkân tutar ve Polonya malı iki 
metrelik torna makinesi, matkap, planya alarak pres 

imalatına başlar. Torna atölyesi açılınca Ahmet Özan 
kardeşini de yanına alır ve birlikte çalışmaya başlarlar. 
Pres imalatına başladıkları yeni atölyede 6 kişilik bir 
ekiple gece gündüz çalışmaya başladıklarını belirten 
Ahmet Özan, “İlk başta 15 tonluk presler üretmeye baş-
ladık. O yıllarda pres çok satıyordu, Anadolu’dan yoğun 
bir talep vardı ve yapılan presler hemen satılıyordu. Bir 
gün Kayseri’den bir kilit fabrikasından adamlar geldi. 
Gece arabanın içinde uyudular, sabah da makineyi daha 
boyayamadan alıp götürdüler. O dönem biz avantajlıy-
dık, piyasadaki pres üreticilerinin dökümhaneleri yoktu. 
Bizim kendi dökümhanemizin olması ve kendi malze-
memizi kullanmamız diğer firmalara göre avantaj sağ-
lıyordu ve iyi de para kazanıyorduk. O dönemde döküm-
hanede 15, torna atölyesinde 15 olmak üzere toplam 30 
işçimiz vardı.” diyor.
Firma, 1969 yılında ürettiği ilk eksantrik pres makinesi-
nin imalatıyla büyümeye devam eder ve bir süre sonra 
büyük tonajlı döküm gövde preslerin imalatına da başlar. 
İşler büyüdükçe atölye yetersiz kalır ve Hasköy’de yeni 
bir atölye daha pres imalatı için tutulur. İşler büyüyün-
ce yeni tezgâhlar almak gerekir. Bunun üzerine Ahmet 
Özan, Arel Ticaret’ten Cafer Arel’in yanına gider ve yeni 
atölye için yeni makineler alır. Ardından bir süre sonra 
bir başka atölye daha açılır. Türkiye’de presçi sayısı art-
tıkça döküm işleri de artış gösterir. Ahmet Özan hem bu 
döküm işlerine hem kendi pres imalatına devam eder.

“HACI AMCA BIZE PRES LAZIM…”
Bu dönemde yardım amacıyla parasız iş yaptığı, pres 
verdiği firmaların olduğunu da belirten Ahmet Özan, 
“Atölyesinin pres ihtiyacı için Hasköy’de tüm firmala-
rı dolaşıp, gerekli peşinatı olmadığı için kimseden pres 
alamayanlar olurdu. Sonunda bana gelip ‘Hacı amca bize 
pres lazım ama şu kadar paramız var.’ derlerdi. Bazen 
hiç peşinatsız, bazen parasız ‘Al götür!’ dediğim insan-
lar oldu. İşin doğrusu o dönem pres işine girmek isteyen 
birçok firmaya yardımcı olmaya çalıştım.” diyor. Bir süre 
sonra imal ettiği presleri Perşembe Pazarı’ndaki tüccar-
lara satmaya başlayan Ahmet Özan, aynı yıl Okmeydanı 
Fetih Spor Kulübü’ne başkan olur ve üç yıl bu göreve de-
vam eder.

HALİÇ İMAR PROJESİ UYGULAMASI YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATIR
1985 yılına gelindiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından “Haliç İmar Projesi Uygulaması” nedeniyle 

10 TON EKSANTRİK PRES, HASKÖY, İSTANBUL - 1975
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Hasköy’deki torna, döküm, pres imalatçılarının iş yerleri 
istimlak edilir. Bunun üzerine Ahmet Özan’ın da içinde 
olduğu iş insanları toplanır ve dönemin Belediye Başkanı 
Bedrettin Dalan ile görüşürler. Bedrettin Dalan’ın ilk 
başta kendilerine İkitelli tarafında 50 dönümlük bir yer 
tahsis ettiğini belirten Ahmet Özan, o dönemi şöyle an-
latıyor: “Bedrettin Dalan bize 50 dönüm tahsis edece-
ğini açıklayınca, ‘Bu bize yetmez.’ dedik. O zaman 260 
atölyeydik ve bu alan oldukça yetersizdi. Bu 260 atölye 
birleştik ve 1985’in sonunda ‘Pik Dökümcü ve İşleme 
Sanatkârları Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’ni 
kurduk. Bir kahvehanede yaptığımız yönetim kurulu top-
lantısıyla da beni başkan seçtiler. Ardından arsa ofisine 
gittik ve arsa istedik. Yılmaz Hocaoğlu’nun da desteğiyle 
Pendik-Kurtköy’de 160 dönümlük bir araziyi satın aldık 
ve 1987 yılında TRT’den de canlı verilen temel atma töre-
niyle inşaata başladık. Ancak bu arsa hükümet tarafından 
planlanan ‘İleri Teknoloji Endüstrisi Parkı ve Havaalanı 
İnşaatı’ sahası içine alınınca, Bakanlar Kurulu tarafından 
inşaatların yıkım kararı çıkarıldı. Bunun üzerine sanayi 
sitesi için uygun bir alan aramaya devam ettik ve 1990 

yılında Gebze’de 149 bin metrekarelik yeni bir arsa bul-
duk. İnşaatlarımız 1991’de bitti. Böylece Hasköy’deki dö-
kümcüler, Gebze ve İkitelli’ye taşındılar. Bu kooperatifin 
başkanlığını 25 yıl yürüttüm.”
Ahmet Özan 1991 yılında tornahaneyi ve dökümhaneyi 
daha büyük bir yere taşır. Bu dönemde kurumsallaşma-
ya doğru ilk adımlarını atan ve limited şirket olarak isim 
değiştiren firmada Ahmet Özan ve beş çocuğu (Salih, 
İsmail, Beraattin, Şaban, Ahmet) birlikte çalışmaktadır.

“GÜN GELDİ EKMEK, ZEYTİN BULMADIK AMA ÇALIŞMAYA 
DEVAM ETTİK”
Tüm çalışma hayatı boyunca eşi Pervin Özan’ın büyük 
desteğini gördüğünü belirten Ahmet Özan, “Eşim işin ba-
şından beri hep yanımda oldu, destek verdi. Dükkânı yeni 
açtığım dönemde büyük ekonomik sıkıntılar yaşadık. 
Gün geldi ekmek, zeytin bulmadık ama çalışmaya devam 
ettik. Araba yolu bile yoktu, pikleri at arabalarıyla taşırdık 
dökümhaneye. O yıllarda döküm ham maddesi bulmak 
zordu, pik dolara bağlı ithal ediliyordu. Dolar yükselince 
pik de yükseliyordu. Preslere takılan elektrik motorları-
nı bulmak zor işti. Bulgaristan’dan motor getirtiyorduk. 
Bazen müşteri sipariş ettiği presi almaya geldiğinde 
presin motoru olmazdı. ‘Motoru kendin bul tak!’ diyerek 
pres yapılırdı bazen. 20’ye yakın çırak yetiştirdim, şimdi 
çoğunun kendi işi var.” diyor.
Özan Pres bugün üçüncü kuşak temsilcileri Mehmet 
Sefa ve Mert Ali Özan ile üretimine devam ediyor. Firma, 
15 ton ila 500 ton kapasiteler arasında C tipi, D tipi, H tipi 
eksantrik; servo, kemik eklemli yüksek hızlı presler, pres 
besleme sistemleri ve özel projeler yapıyor. Üretimin 
her aşamasıyla titizlikle ilgilendiklerini söyleyen Mert Ali 
Özan, “Üretilen her makine birer evlat gibidir. Üretimden 
önce tasarımı ve projesi biter, üretim esnasında oluşabi-
lecek aksaklıkları engellemeye çalışırız. İleri teknolojili 
üretim tekniklerini kullanarak üretim yapıyoruz. Kalite 
ve dayanıklılık, uzun yıllar kullanıcıya hizmet bizim için 
çok önemli.” diyor.
“Her geçen günün üzerine bir şey daha koyma prensibiy-
le çalışıyoruz.” diyerek devam eden Mehmet Sefa Özan 
ise “Markamıza sahip çıkıyoruz ve bize düşen vazifeleri 
hakkıyla yapmakla sorumluyuz. Yurt içinde olduğu ka-
dar yurt dışında da müşterilerimiz var. Amacımız sürekli 
gelişerek, teknolojisi ve katma değeri yüksek ürünler 
üreterek ekonomimize daha faydalı olabilmek.” değer-
lendirmesinde bulunuyor.

MERT ALİ ÖZAN (SOL) VE MEHMET SEFA ÖZAN (SAĞ),
BURSA ENDÜSTRİ ZİRVESİ - 2017
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Eğitimine Altıparmak İlkokulu’nda başlayan Erol 
Özkayan, babasının vefatının ardından evin geçimine 
katkıda bulunmak için henüz 10 yaşındayken çalışma 
hayatına atılır. O tarihlerde Altıparmak Çifte Kahveler 
yanında bulunan ve at arabası üretimi yapılan bir handa 
çıraklık yapmaya başlar. Demirin ocakta tavlanıp örs-
lerde dövüldüğü bu atölyede körük çekerek bir süre 
çalışır. Ardından Bat Pazarı’nda bir torna atölyesine çı-
rak olarak girer. Bu atölyede kaynak işleri ve tornacılı-
ğı öğrenir. Bu dönemde Osmangazi Lisesi’nden mezun 
olur. Bat Pazarı’ndaki torna atölyesinde iki yıl kadar 
çalıştıktan sonra askere gider. Etimesgut’ta yaptığı as-
kerliği boyunca kademe atölyesinde çalışır.

“ALMANYA’YA GİDERSEN, BEN YAŞAYAMAM”
O yıllarda Bursa’da iş sahası oldukça azdır. Hemen 
her Bursalı genç gibi Erol Özkayan’ın da karşısında iki 
seçenek vardır: Merinos’ta çalışmak ya da Almanya’ya 
işçi olarak gitmek. Erol Özkayan Almanya’ya işçi ola-
rak gitmek üzere İş ve İşçi Bulma Kurumu’na müraca-
at eder ve ilk imtihanda kabul edilir. Ancak annesinin 

1942 YILINDA BURSA’DA DÜNYAYA GELEN 
EROL ÖZKAYAN, HENÜZ ALTI YAŞINDAYKEN 

BABASINI KAYBEDER. KÜÇÜK YAŞTA YAŞAM 
MÜCADELESİNE ATILAN EROL ÖZKAYAN, 

İLKOKULU BİTİRDİKTEN SONRA BİR YANDAN 
ÇALIŞIR BİR YANDAN DA EĞİTİMİNE DEVAM 

EDER…
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“Sen Almanya’ya gidersen, ben yaşayamam!” demesi 
üzerine Almanya’ya gitmekten vazgeçer.
Bunun üzerine Erol Özkayan kendi işini yapmaya ka-
rar verir. 1965 yılında küçük bir dükkân kiralar ve bir 
zımpara taşı alarak çalışmaya başlar. Dükkânı açtık-
tan sonra, o yıllarda kendi alanında büyük işler yapan 
“Dökümcü Sait” lakaplı bir ağabeyinin yanına gider ve 
“Ben dükkân açtım. Bana kara tezgâhların ayakçıkla-
rından ver, toplayıp satayım. Sana da parasını getire-
yim.” der. Dökümcü Sait bu teklifi kabul eder. Oradan 
aldığı tezgâh ayakçıklarını bir torbaya doldurup sırtına 
vurur ve dükkânına getirir. Aldığı tüm ayakçıkları taş-
lar ve bir dokumacıya satar. Bu şekilde bir süre çalış-
maya devam eder.
Erol Özkayan, tezgâh ayakçıklarını taşlayarak çalışmaya 

devam ettiği dönemde bir torna tezgâhının satılacağını 
duyar. Mal sahibiyle konuşur ve 100 liralık 10 senetle 
tezgâhı satın alır. Tezgâhı satın aldıktan sonra armü-
rü tüm kafa kısmıyla yapmaya başlar ve kısa bir süre 
sonra haftada bir adet armür yapar hale gelir. Bir süre 
sonra işler biraz daha büyür ve dört mekikli ve jakarlı 
tezgâhlar yapmaya başlar. 1972 yılına kadar bu şekilde 
çalışmaya devam eden Erol Özkayan, piyasanın gidişa-
tına bakarak dokuma tezgâhı satışının duraklayacağını 
tahmin eder ve bunun üzerine marangoz makineleri 
üretimine başlar. Prese varıncaya kadar hepsini üretir. 
Bu alandaki faaliyetleri de 10 yıl kadar sürer.
Kendi sektörünü olduğu kadar ülke çapındaki ekono-
mik gelişmeleri de yakından takip eden Erol Özkayan, 
o yıllarda Türkiye’deki jeneratör açığını görür. Bunun 
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üzerine dizel motor alarak jeneratör üretmeye başlar. 
Alternatörün tamamını kendisinin yaptığı bu jeneratör-
leri hastanelerden benzin istasyonlarına, fırınlara ka-
dar çok farklı iş yerlerine satar. Jeneratörün ardından 
elektrik motoru imalatına da girer.

SATTIĞI MAKİNELERİN ÜCRETLERİNİ TAHSİL EDEMEZ
Jeneratör ve elektrik motoru imalatlarının ardından 
yüksek devirli, deri ve traş makineleri üretimi başlar. 
Fakat Erol Özkayan, deri sanayisinden umduğunu bu-
lamaz; sattığı makinelerin paralarını tahsil edemez 
ve büyük sıkıntılar çeker. Üç, dört yıl kadar süren bu 
sancılı dönemin ardından bu sektörden çekilir. Erol 
Özkayan sadece bir alana yoğunlaşarak çalışmayı se-
ven biri değildir. Sürekli olarak yeni ürünler ve farklı 
işler yapmak ister. Kalıcı olacağı ve her firmayla ra-
hatlıkla rekabet edebileceği bir alan bulma arayışın-
dadır. Deri sanayisine yaptığı işleri bıraktıktan sonra 
lift makinelerini otomotiv servislerine satmaya başlar. 
Ancak başka bir firma daha bu alana girince bu işi de 
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bırakır. 1980 yılına gelindiğinde kendi ürettiği maki-
nelerle tekstil sektörüne girer. Bu iş için kullandı-
ğı 24 adet tezgâhı da yine kendisi yapar. Bu iş için 10 
adet de Avrupa malı tezgâh satın alır. Dört yıl boyunca 
tekstil sektöründe faaliyet gösterir; fakat gece gündüz 
çalıştığı halde para tahsil etme noktasında yine büyük 
sıkıntılar yaşar. Artık işler yürütülemez hale geldiğin-
de şalteri indirir, makasla lüvertleri keser. Ertesi gün 
gazetelere ilan verir ve bir hafta içinde tüm tezgâhları 
satarak tekstil sektöründen çıkar.

SAC İŞLEME MAKİNELERİ DÖNÜM NOKTASI OLUR
Yeni bir üretim arayışında olan Erol Özkayan 1989 yı-
lında sac işleme makineleri imalatına başlar. Bu karar 
Ermaksan için dönüm noktası olur. Geçmişten gelen bi-
rikimlerinin sac işleme makineleri alanında kendisine 
büyük avantaj sağladığına dikkat çeken Erol Özkayan, 
“İlk yıllardan itibaren gözüm hep ihracattaydı. Hep, 
‘Yabancı ülkelere nasıl satış yaparım?’ diye düşün-
düm. Sac kesim makinelerine girince, elimde küçük 
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bir çantayla Almanya’ya gittim. Dilini bilmeden gittiğim 
bu ülkeye ilk makinemi satma başarısı gösterdim. Bu 
ihracat, bizim için çok önemli bir dönüm noktası oldu. 
İlk ihracatın ardından satışlarımız arttı.” diyor.

“BEN İŞİNİ İYİ BİLEN, İŞİNİ TUTKUYLA SEVEN BİR BABANIN 
OĞLUYUM”
Babası Erol Özkayan gibi küçük yaşlardan itibaren iş 
hayatıyla tanışan Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan da babasının 
izinde yetişerek, Ermaksan’ın dünya çapında dev bir 
markaya dönüşmesinde çok büyük paya sahip olur. 
Babasından çok şey öğrendiğini her fırsatta dilen ge-
tiren Ahmet Özkayan, “Küçük yaşlardan itibaren ba-
bamla birlikte işe gidiyordum. Babam beni 7-8 yaşla-
rımdayken atölyeye götürmeye başlamıştı ve bu durum 
hoşuma gitmişti. Kılavuz çekmeyi 9-10 yaşlarımda 

babamdan öğrendim. Yarıyılda, yaz tatillerinde hep ça-
lışıyordum. 33 yaşıma kadar her Cumartesi günü çalış-
tım. Ben işini iyi bilen, işini tutkuyla seven bir babanın 
oğluyum. Büyük efor harcadık ancak bugünlere bakın-
ca gerçekten inanılmaz bir büyüme yaşadık.” diyerek 
anlatıyor.

“ERMAKSAN’IN, ‘SEKTÖRÜN KÜRESEL OYUNCUSU’ OLMA 
MİSYONUNU EMİN ADIMLARLA GELECEĞE TAŞIMA 
GAYRETİNDEYİZ”
Halen, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Makina 
İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Üyesi olan 
Ahmet Özkayan, “Özellikle yerli üretimin yaygınlaştı-
rılması, geliştirilmesi ve üreticilerimizin küresel reka-
bette öne çıkmaları adına çalışmalarımızı tüm hızıyla 
sürdürüyoruz.” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Makine imalat sektörü, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu 
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gibi ülkemizde de sağladığı geniş iş hacmi, ileri tekno-
lojiyi kullanabilme yetkinliği ve yüksek istihdam kapa-
sitesiyle, ekonominin lokomotif sektörlerinin başında 
geliyor. Nitekim makine üretimiyle, teknolojiye geçiş 
süreci hızlanıyor ve savunma sanayisinden tıbba kadar, 
çok geniş alanda yaygın bir imalat gücü ortaya çıkıyor. 
Makine imalatçıları da içinde barındırdığı mühendislik 
ve Ar-Ge gücü sayesinde, yüksek teknolojiye en hızlı 
dönüşümü sağlayacak tek sektör olma özelliğini taşı-
yor. Her alanda gelişmiş bir ülke statüsüne ulaşabil-
menin yolu; rekabetçi ve aynı zamanda kendi makine-
sini üretip, teknolojiyi geliştirebilen bir makine imalat 
sanayisine sahip olmaktan geçiyor. Bu bilinçle, Ar-Ge 
ve inovasyon odaklı, yüksek katma değer yaratan ça-
lışmalarımıza devam etmek ve hem sahip olduğumuz 
teknolojiyi daha geliştirmek hem de marka değeri-
mizi küresel ölçekte bugünkünden çok daha yüksek 

seviyeye ulaştırmak adına çalışmalarımıza devam edi-
yoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, tüm stratejik 
ve operasyonel süreçlerimizi ‘İhracat Odaklı Üretim 
Modeli’ çerçevesinde şekillendiriyoruz. Ar-Ge ve ih-
racat odaklı üretim modelini benimserken, mevcut 
hizmet ağımızı yeni pazarlarla buluşturma noktasında 
da önemli adımlar atıyoruz. Ermaksan’ın, ‘Sektörün 
küresel oyuncusu’ olma misyonunu emin adımlarla 
geleceğe taşıma gayretindeyiz. Bu noktada ileri tekno-
loji odaklı çalışmalar, şirketimizin geleceği açısından 
hayati önem taşıyor. Ermaksan olarak; ürün geliştir-
me, yazılım teknolojileri ve bilgi birikimi Ermaksan’a 
ait olan ürünlerin üretimi konusunda, sürdürülebilir 
gelişim ve üretim stratejileri benimsemiş durumda-
yız. Özellikle Ar-Ge faaliyetleri kurumumuz için çok 
büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda da her yıl, ciromu-
zun yüzde 5 gibi önemli bir kısmını, teknolojiye yatırım 
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çalışmalarına ayırıyoruz. Birçok sürecin ve zaman 
kaybının ortadan kaldırıldığı yeni nesil lazer makine-
lerini, yüzde 100 yerli ve milli imkânlarla geliştiriyoruz. 
Geliştirdiğimiz tüm ürünler; işlevsellik, performans, 
verimlilik ve çevreci özellikleri sayesinde rakiplerine 
göre ön plana çıkıyor. 6 bin metrekarelik alanda kurulu 
ve 120 kişilik tamamen Türk mühendislerin istihdam 
edildiği Optoelektronik Ar-Ge Merkezi’mizin katkılarıy-
la, yarı iletken, elektronik sistemler, lazer rezonatör, 
SLM metodu ile çalışan metal 3D yazıcı gibi yeni ürün-
ler geliştiriyoruz. Ürün geliştirme yetkinliğimiz, süreç 

kabiliyetimiz, kullanıcı ve çevre dostu ürün odaklı üre-
tim anlayışımız, ihracat odaklı üretim modelimizle ül-
kemizin bu alanda dışa bağımlılığını azaltmayı hedefli-
yoruz. Bunların yanı sıra; elektronik tasarım, lazer ve 
görüntü işleme uygulamaları, robotik ve yapay zekâ uy-
gulamaları, makine-insan etkileşimli yazılımlar, ağ ve 
internet destekli yazılımlar üzerine sürdürülebilir ça-
lışmalar yürütüyoruz. Geliştirdiğimiz ER 4.0 yazılımıy-
la makinelerimizi herhangi bir konumdan izleyecek, 
verimliliğini takip edebilecek bir çözümü de müşteri-
lerimizle buluşturuyoruz. Tamamen milli imkânlarla 
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hayata geçirdiğimiz bu teknolojiler, ülkemizi dünya 
teknoloji liginde çok önemli noktalara taşıyacaktır. 
Üretimde verimlilik ve tasarruf sağlayan ileri teknoloji 
ürünlerimizle, ülkemiz ve tüm insanlık için değer üret-
meye devam edeceğiz. Türkiye’nin ileriye dönük güçlü 
hedeflerine ulaşması noktasında, iş dünyasına önemli 
sorumluluklar düştüğünün farkındayız. Bu bilinçle, bil-
giye ve teknolojiye yatırımlarımızı tüm hızıyla sürecek. 
Ülkemize ve sektöre yüksek katma değer sağlama he-
deflerimiz doğrultusunda, daima geleceğe odaklanmış 
durumdayız. Bu çerçevede yeni yatırımları da devreye 
alarak, sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusun-
da emin adımlarla ilerlemek istiyoruz.”

“YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER İLKESİYLE HAREKET EDIYOR,
SÜREKLİ OLARAK YENİ PAZARLARA AÇILIYORUZ”
Ermaksan, 2013 yılında Fibermak markasıyla fiber 
lazer kesim makineleri ve Evolution markasıyla hib-
rit abkant presi üretimine başlar. Bu ürünlerle dünya 
genelindeki kullanıcılarından tam not aldıklarını be-
lirten Ahmet Özkayan, “Örneğin Fibermak ile güçlü 
tasarım, ultra düşük enerji tüketimi, yüksek hızlı ke-
sim kapasitesi, sıfır bakım maliyeti, çok avantajlı parça 
başı üretim maliyeti, yansıma özelliği olan ametallerin 
kolay kesimi özellikleri ile lazer kesim teknolojisi sek-
töründe önemli bir yeniliğe imza attık. Evolution serisi 
hibrit abkant presler de yüzde 60 düşük enerji tüketi-
miyle çevre ve kullanıcı dostu, uzun ömürlü ve hassas 
bir makine olarak öne çıkıyor. Daha önce ithal edilen 
lazer tezgâhları nedeniyle ülkemizden yüklü miktar-
da döviz çıkışı oluyordu. Biz bunun önüne geçtiğimiz 
gibi, Avrupa ülkelerine ve dünyanın pek çok yerine la-
zer kesim makinelerimizi ihraç ediyoruz. Ermaksan’ın 
makine sektöründeki yolculuğu, aldığı cesur kararlar 
ve girişimci ruhuyla devam ediyor. Makine sektörün-
deki yatırımlarımız sürecek. ‘Yenilikçi teknolojiler’ il-
kesiyle hareket ediyor ve sürekli olarak yeni pazarlara 
açılıyoruz. Ar-Ge yapma kabiliyetimizle ileri teknolojili 
ürünler imal ederek, bu alandaki ithalatı kesmeyi, ül-
kemizde üretilmeyen teknolojik ara ürünler alanında 
yoğunlaşmayı stratejik planımız olarak benimsedik.” 
diyor.
Sac işleme makineleri sektöründe 56 yıllık deneyimiyle 
yoluna devam eden Ermaksan, 100.000 metrekarelik 
modern üretim tesislerinde, 800 kişilik nitelikli ekibiy-
le kullanıcılarına kaliteli ve yüksek teknolojiye sahip 

makineler üretmeye devam ediyor. İleri teknolojiye 
sahip, hassas ve en yeni CNC tezgâhlarla donatılmış 
Ermaksan ana fabrikası, uzman mühendisler göze-
timinde yıllık 3.000 adet sac işleme makinesi üret-
me ve inovatif ürünler geliştirme kapasitesine sahip. 
Ermaksan’ın özgün tasarımları ve üretim teknolojileri; 
dünya ölçeğinde 6 kıtada, 110 ülkede tıkır tıkır çalış-
maya devam ediyor. Ermaksan, “Kalite” ve “Güven” 
öncelikleriyle başarılı şekilde ülkemizi temsil etmeyi 
sürdürüyor.

AHMET ÖZKAYAN
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İzmir’in Tepecik Mahallesi’ne yerleşen Aydın ailesi, bu-
rada kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır. Aile göç 
ettiği sırada Makedonya Öğretmen Okulu’na devam 
eden Fevzi Aydın, öğrenimini yarıda bırakmak zorunda 
kalır. İzmir’de liman inşaatlarında çalışarak aile eko-
nomisine destek olan Fevzi Aydın, bir dönem tatlıcılık 
da yapar. Fevzi Aydın 1959 yılında askere gider ve iki 
yıl askerlik yapar. Askerden geldikten sonra 1964 yılın-
da Perihan Hanım ile evlenir. Çiftin ilk çocukları Yücel 
1964’te, ikinci çocukları Yüksel 1967’de dünyaya gelir.

“YÜCEL DEĞİRMEN MAKİNALARI” FAALİYETE GEÇER
Fevzi Aydın, evliliğin ardından değirmencilikle uğraşan 
göçmen bir akrabalarının yanında çalışmaya başlar. 
Burada değirmenciliği öğrenir ve kendi dükkânını aç-
maya karar verir. Dükkân açmak için biriktirdiği 1.200 
lira yetmeyince komşuları da destek olurlar. Kimi bi-
leme taşı verir, kimi örs verir ve böylece Fevzi Aydın 
1966 yılının Nisan ayında ilk dükkânını açar. Dükkâna 
ilk çocuğu Yücel’in ismini verir ve “Yücel Değirmen 
Makinaları” olarak çalışmaya başlar.

FEVZİ AYDIN 1934 YILINDA MAKEDONYA’DA 
DÜNYAYA GELİR. BABASI AT ARABASIYLA 

NAKLİYECİLİK YAPAN FEVZİ AYDIN, BİR YANDAN 
ÖĞRENİMİNE DEVAM EDERKEN BIR YANDAN DA 

BABASINA YARDIM EDER. 1954 YILINDA TÜRKİYE 
VE YUGOSLAVYA HÜKÜMETLERİNİN YAPTIĞI 

ANLAŞMAYLA, İSTEYEN AİLELERİN TÜRKİYE’YE 
GÖÇ ETMESİNE İMKÂN TANININCA AYDIN AİLESİ 

DE 1955 YILINDA TÜRKİYE’YE DÖNER…
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“GÖÇMEN OLDUĞUMUZ İÇİN HER ŞEYE SIFIRDAN BAŞLADIK”
Fevzi Aydın, Kestanepazarı’ndaki 18 metrekarelik bu 
küçük dükkânda kendi başına çalışmaya başlar. Kısa 
süre sonra yanına çırak da alır ve kahve makinesi ima-
latına başlar. Kahve makinesi imalatının 1960’larda 
yayılmaya başladığını söyleyen Fevzi Aydın, “İşe başla-
dığımda babadan kalma bir birikimim yoktu. Göçmen 
olarak geldiğimiz için her şeye sıfırdan başlamıştık. 
Dükkânı ayakta tutmak için çok emek harcadım, gece 
gündüz durmadan çalıştım.” diyor.
Fevzi Aydın henüz bir yılını doldurmuşken, mal sahibi 
dükkânı satmaya karar verir. Bunun üzerine yan taraf-
larında boşaltılan dükkân geçer. 45 metrekarelik bu 
yeni dükkânda çalışmaya devam eden Fevzi Aydın, ça-
lışan sayısını artırır ve Anadolu’nun hemen her bölge-
sine makine satarak işleri büyütür. Firma 1972 yılından 
itibaren kahve kavurma makineleri imalatına başlar. 

Haftada 3-5 adet kahve, baharat, yem değirmeni ve bu-
nun gibi farklı değirmenler yapmaya devam eder. 1977 
yılında da şu an üretime devam ettikleri Çamdibi’ndeki 
atölyeye geçerler.

KAHVE DEĞİRMENLERİ İLE BÜYÜRLER
O yıllarda kahve değirmeni, baharat, pudra şekeri, 
tuz ve hayvan yemi değirmenleri yaptıklarını belir-
ten Fevzi Aydın, “Müşteri talebine göre farklı de-
ğirmenler yapıyorduk fakat ana üretimimiz kahve 
değirmenleriydi. O zamanlar çok fazla sipariş aldık, 
gece gündüz demeden çalıştık. 1978’li yıllarda kahve 
ithalatının durmasıyla işler yavaşladı ama bu kez de 
tuz ön plana çıktı. Bizim o zamanlar demiri kesecek 
makinemiz bile yoktu. Elimizle keser ve işlemesini 
yapardık. Şu an elimizde her türlü makinemiz mev-
cut, teknolojik anlamda çok yenilikler oldu. Yine de 
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o zamanlar imalat yapmak bizim için daha rahattı.” 
diyor.
Yücel Değirmen Makinaları, 1985 yılında Suudi 
Arabistan’dan gelen bir sipariş üzerine bir kamyon ma-
kine satar ve böylece ilk ihracatını gerçekleştirir. Bu, 
değirmencilik sektörünün ilk büyük ihracatlarındandır.

İKİNCİ KUŞAK İŞLERİ DEVRALIR
1980’li yıllar Yücel Değirmen Makinaları’nda ikinci ku-
şağın göreve başladığı yıllar olur. Yücel ve Yüksel Aydın 
kardeşler, tüm öğrenim hayatları boyunca okulu ve işi 
birlikte götürürler. Tatil günlerinde babalarının yanın-
da çalışırlar. Çocuk yaştan itibaren atölyenin her kade-
mesinde tecrübe kazanır ve işi öğrenirler. Yücel Aydın, 
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nden; 
Yüksel Aydın ise Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olurlar. Her iki 
kardeş de öğrenimini tamamladıktan sonra firmada 

çalışmaya başlar. Yücel Aydın 1985, Yüksel Aydın 1990 
yılında işe dâhil olur. Böylece iki kardeş zaman içinde 
işleri devralmaya başlar ve Fevzi Aydın 1997 yılında iş-
leri tamamen iki oğluna devreder.

“BİZİM KÖKLERİMİZ DE TÜRK’TÜR”
Çalışma hayatına büyük zorluklarla başladığını be-
lirten Fevzi Aydın, “Adnan Menderes hükümetinin 
yapmış olduğu anlaşmayla Türkiye’ye, İzmir-Tepecik 
Mahallesi’ne göç ettik. Fakat bizim köklerimiz de 
Türk’tür. Buraya geldikten sonra eğitimime devam 
etmek istedim ama geçim sıkıntısından dolayı edeme-
dim. Bunca yıl boyunca tüm Anadolu’yu gezdim ve de-
ğirmen sattım. Birçok dostlar edindim, güzel insanlar 
tanıdım. İşe başladığımız yıllarda Türkiye makine sek-
törüne çok aç idi. En büyük sorunumuz ise malzeme 
temin etmekti. Kahve tüketiminin artmasıyla birlikte 
bizim işlerimiz de arttı. Çocuklarım her zaman bilinçli 
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olarak işlerin başında durdular. Ölçü almada benden 
çok çok daha iyilerdi. Mesleği öğrettiğim, işlerinde çok 
başarılı olan insanlar yetiştirdim. Bugün 84 yaşındayım 
ve hâlâ bu işten ekmek yiyorum. Bana bu işi öğreten 
ustalarıma teşekkür ederim.” diyor.
Yücel ve Yüksel Aydın’ın aktif olarak görev almasıyla 
firma1990’lı yıllarda ihracat alanında gelişme gös-
terir. Suudi Arabistan, Fransa, Almanya, Romanya, 
Yugoslavya, Yunanistan ve Irak’a ihracatlar başlar. 
Yine aynı dönemde ilk yurt dışı fuarlarına da katılırlar. 
Ana işlerinin kahve üzerine olduğunu belirten Yücel 
Aydın, “Firmamız bugün muhtelif kapasitelerde kahve, 

baharat, tuz, pudra şekeri, yem değirmenleri ile kahve 
kavurma makineleri ve ekipmanları (yükleyici, taş ayırı-
cı, baca gazı yakıcıları) imalatını sürdürüyor. Türkiye’nin 
hemen her bölgesine ürün veriyoruz. 1985 yılından itiba-
ren yurt dışına mal vermeye başladık. Suudi Arabistan’a 
hemen hemen her yıl yaklaşık 40 makine gönderiyoruz. 
Bugün ABD, Almanya, Hırvatistan, İsrail, Yeni Zelanda, 
Avustralya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Zaman için-
de ürün portföyümüzde teknolojinin getirdiği yenilikler 
de oldu. Şu an tecrübelerimizden faydalanarak faaliyet-
lerimize devam ediyoruz ama tabii ki ileriye dönük tek-
nolojik yatırımlar yapmamız da gerekiyor.” diyor.
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Şeker fabrikalarının yedek parça ihtiyaçlarının karşı-
lanması ve onarılması amacıyla 1933 yılında Eskişehir 
Şeker Fabrikası’nda tezgâh atölyesi, demirhane, te-
nekehane, marangozhane ve sandıkhaneden oluşan 
atölyelerde başlayan yerli üretimle makine fabrika-
larının çekirdeği oluşur. Özellikle İkinci Dünya Savaşı 
sırasında gerekli yedek parçaların ithalinde yaşanan 
zorluklar, hatta imkânsızlıklar, bu parçaların yerli 
olarak imal edilmelerini zorunlu kılar. 1951-1962 yıl-
larında kurulan şeker fabrikalarının makine ve tesis-
leri imkânlar ölçüsünde Eskişehir, Tokat-Turhal ve 
Erzincan’da bulunan atölyelerde imal edilir.
Bu atölyelerde kazanılan tecrübeler ve yapılan imala-
tın kalite ve fiyat yönünden ithal edilen malzemelerden 
daha uygun olduğu görülünce, bu atölyelerin geliştirile-
rek fabrika haline getirilmesine karar verilir. Bu amaçla 
Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Erzincan ve Tokat-
Turhal’da beş büyük makine fabrikası açılması planlanır.

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN SON 
DÖNEMLERİNDE DÜŞÜNÜLEN FAKAT TEŞEBBÜS 

AŞAMASINDA KALAN ŞEKER FABRİKALARI AÇMA 
FİKRİ, CUMHURİYET DÖNEMİNDE ATATÜRK’ÜN 
SAĞLADIĞI GENİŞ İMKÂNLARLA HAYAT BULUR. 

1926 YILINDA UŞAK VE KIRKLARELİ-ALPULLU’DA 
HİZMETE GİREN ŞEKER FABRİKALARIYLA 

BAŞLAYAN SÜREÇ, BİR SÜRE SONRA YEDEK 
PARÇALARIN KARŞILANMASI VE ONARILMASI 

AMACIYLA İMALAT ATÖLYELERİ AÇMA İHTİYACINI 
DA BERABERİNDE GETİRİR…

İKİNCİ HOL TEMEL ATMA TÖRENİ - 1973
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AMF TARAFINDAN İMALATI YAPILMIŞ OLAN ÇİMENTO DEĞİRMENİ

KAYNAK MUAYENESİ İÇİN RÖNTGEN (X-RAY) ÇEKİMİ

AMF TARAFINDAN İMALATI YAPILAN 
ÇİMENTO DEĞİRMENİ SEVKİYATI

AMF TARAFINDAN İMALATI YAPILAN 
ÇİMENTO DEĞİRMENİ SEVKİYATI

KULE DİFÜZÖRÜ DIŞ GÖVDE İMALATI

AMF İMALATINDAN GENEL GÖRÜNÜŞ

12
2



İKİNCİ HOL İNŞAATI

BUHAR KAZANI BORULARI İMALİ

TURHAL ŞEKER FABRİKASI İÇİN 
İMAL EDİLEN DDS DİFÜZÖRÜ 

BUHAR KAZANI BORULARI İMALİ

SEVKİYAT ÖNCESİ BOYA İŞLEMİ

123



“TÜRKŞEKER ANKARA MAKİNA FABRİKASI” 1968 YILINDA 
FAALİYETE GEÇER
Gerek şeker fabrikalarının gerekse hızla gelişen yurt 
içi sanayinin ihtiyacı olan büyük boyutlu makine ve te-
sisin ithalatını önlemek amacıyla “TÜRKŞEKER Ankara 

Makina Fabrikası”nın kurulmasına karar verilir. Temeli 
22 Eylül 1966 tarihinde atılan fabrika, Birinci Beş Yıllık 
Plan devresinde, Türkiye’nin ilk entegre makine imala-
tı fabrikası olarak 1 Temmuz 1968’de tek hol şeklinde 
işletmeye alınır.

1985 YILI FABRİKALAR ARASI FUTBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYON OLAN AMF TAKIMI OYUNCULARI

FRANCIS TÜRBİNİ İÇİN SALYANGOZ İMALATI
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ZAMANIN EN İLERİ TEKNOLOJİSİ KULLANILIR
Fabrikanın Türkiye’de o tarihlerde kullanılmayan, hat-
ta Avrupa’da bile az bulunan, dünyanın en kaliteli ve 
en ileri teknolojiye sahip tezgâhlarla hizmete sokuldu-
ğunu belirten TÜRKŞEKER Ankara Makina Fabrikası 
Müdürü Tamer Ünsal Eraslan, “Fabrikamız 1968 yılın-
da hizmete girip, 1982 yılında beş hol olarak tevsisat-
ları tamamlandığında 14 metre çapında dik torna, 18 
metre boya kadar değirmenleri işleyebilen plan punta 
tornası, 70 ton ağırlığa kadar kapasiteli döner tabla-
lı frezeler, 8 metre çapa kadar işleyebilen dişli freze 
tezgâhlarına sahipti. Planlama yapılırken sadece şeker 
fabrikalarının değil, Türkiye’nin ağır sanayi ihtiyaç-
ları da göz önüne alınmıştı. Fabrikamız zaman içinde 
birçok şeker fabrikasını kurmuş, hatta Özbekistan’da 
da 1998’de bir şeker fabrikası kurulumunu tamamla-
mıştır. Ayrıca birçok çimento fabrikasının, demir-çelik 
fabrikalarının, petrokimya tesislerinin büyük parçaları 
da burada üretilmiş, başka yerde yapılamayan işler ilk 
kez burada yapılmaya başlanmıştır. Örneğin, Türkiye 

Elektrik Kurumu ve Makine ve Kimya Endüstrisi iş bir-
liğiyle Türkiye’nin ilk hidrolik türbini projelendirilmiş 
ve imalatı yapılmıştır. 32 megavat gücündeki bu türbin 
şu anda Hirfanlı Barajı’nda ve hala çalışıyor. Bu tür-
bin yapıldıktan sonra görülüyor ki bunlar Türkiye’de 
de yapılabiliyor ve bunun üzerine TEMSAN kuruluyor. 
Dolayısıyla bu fabrika, birçok ilke öncülük yapmış bir 
fabrikadır.” diyor.
Ankara Makina Fabrikası kuruluşunun dördüncü yılın-
da en yüksek kapasitesine erişirken, fabrikadaki çalı-
şan sayısı da 900’e ulaşır. 1968 yılında 13 olan şeker 
fabrikası sayısı, Ankara Makina Fabrikası’nın hizmete 
girmesinin ardından 27’ye yükselir. O zamana kadar 
Alman ve Fransızların yaptığı işleri Ankara Makina 
Fabrikası yapmaya başlar.

“BRAVO TÜRK İŞÇİSİNE, BRAVO TÜRK MÜHENDİSİNE…”
Ankara Makina Fabrikası’nın bugün en eski çalışanı 
olan emektar Ali Barca, fabrikada çalışmaya başladığı 
yılları şöyle anlatıyor: “1976 yılında işe girdiğimde beni 

AMF KAYNAK EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN GAZALTI KAYNAK EĞİTİMİNE KATILAN PERSONEL
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dik planyaya verdiler. Ben işe başladığımda fabrikanın 
1980’e kadar yıllık iş planı doluydu. Bir iş bitip hemen 
diğeri başlıyordu. Üç vardiya olarak 900 kişilik bir ekip-
le durmadan çalışıyorduk. Çalışanlarımız, mühendis-
lerimiz hepsi işini iyi bilen, çalışkan insanlardı. Öyle 
yoğun bir çalışma temposu içindeydik ki inanın çalıştı-
ğım yerin arka tarafında bir kalite kontrol servisi oldu-
ğunu, diğer hollerin olduğunu uzun süre bilemedim. O 
bölümleri hiç görmeden çalıştım. Çünkü tezgâhımızın 
başından ayrılamazdık, bir yere gidemezdik, ayda 1.000 
tonluk iş çıkarıyorduk. Yaptığımız işlerde Türkiye’de ra-
kibimiz yoktu. O yıllarda tuvalete giderken bile izin alı-
nırdı. Örneğin elektrot koçanları sayılırdı: Kaynakçılar 
gün içinde kullandıkları elektrotların koçanlarını kutu-
ya koyardı ve akşam olunca ustabaşı gelip bu koçanları 
sayar, işçinin o gün ne kadar kaynak yaptığını defter-
lere yazar, böylece çalışanların performanslarını de-
ğerlendirirlerdi. O dönemlerde sanayide usta kaynak-
çılar yoktu. Fabrikanın kaynak ustaları mesaiden sonra 
OSTİM’de de kazan kaynağı yapar, çırak yetiştirirdi. 

Fabrikanın akşam servisleri OSTİM’e geldiğinde adeta 
boşalırdı. Hiç unutmam, 1983’te Hirfanlı Barajı’nın tür-
binini yaptığımızda Hürriyet gazetesi büyük bir haber 

AMF KAYNAK EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN GAZALTI KAYNAK EĞİTİMİNE KATILAN PERSONEL
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yapmıştı ‘Bravo Türk işçisine, bravo Türk mühendisine, 
Hirfanlı Barajı’nın dördüncü türbinini Ankara Makina 
Fabrikası çalıştırdı’ diye. Diğer üç türbin bir gün çalışıp 
bir gün dinlendirilirken, bizim yaptığımız türbin 24 saat 
durmadan çalışıyordu. Bugün de çalışmaya devam edi-
yor ve henüz bir arıza çıkarmadı. Çok güzel, dolu dolu 
yıllardı. Üç vardiya şeklinde 7/24 çalışıyorduk. O yıllar-
da fabrikanın otoparkında hiç araba yoktu. Herkes bi-
sikletle gider gelirdi işe.”

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ HOLLER DEVREYE GİRER
Kısa sürede hızla artan talepler ve Üçüncü Beş Yıllık 
Plan dönemindeki yatırımlar da göz önüne alınarak 
fabrikanın ek birimlerle genişletilmesi zorunlu hale 
gelir. İlk genişletme çalışması iki kademede gerçek-
leşir ve 1 Ocak 1976 yılında tamamlanır. Bu çalışma 
sonuncunda mevcut hole ikinci ve üçüncü holler ekle-
nir ve gerekli tezgâhlarla donatılır. İkinci genişletme 
çalışması ise 1982 yılı sonunda dördüncü ve beşinci 
hollerin, kullanımı şart olan tezgâh ve teçhizatın ek-
lenmesiyle gerçekleşir. Bu çalışmayla birlikte fabrika 
beş holden oluşan bugünkü şeklini alır ve Türkiye’nin 
en güçlü makine fabrikalarından biri haline gelir.
Fabrikanın, kurulduğu günden bu yana hem şeker 
fabrikaları hem de özel sektör için çok önemli işle-
re imza attığına dikkat çeken TÜRKŞEKER Ankara 
Makina Fabrikası’nın Müdürü Tamer Ünsal Eraslan, 
“Fabrikamız gerek tezgâh kapasitesi gerekse kapalı 
alan boyutlarıyla çelik konstrüksiyon ve talaşlı imalat 

yönünden Türkiye’nin en büyük tesislerinden biridir. 
Ankara Makina Fabrikası, ithalat ikamesi durumunda 
olan, yurt içinde diğer sanayi kollarının imkânlarıyla 
imalatının gerçekleşmesi güçlükler arz eden ya da 
mümkün olmayan makine ve tesislerin imaline uygun 
şekilde projelendirilip kurulmuştur. Burada, şeker 
fabrikalarının yüzde 95’i, çimento fabrikalarının ise 
yüzde 85’i imal edilebiliyor.” diyor.

“ÜRETİM ALANI ADETA BİR ARI KOVANI GİBİ İŞLİYORDU”
Ankara Makina Fabrikası’na ilk kez öğrencilik yılların-
da geldiğini belirten Eraslan, fabrikayla olan geçmişini 
ise şu şekilde anlatıyor: “İstanbul Teknik Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Buraya ilk 
kez 1975 yılında, Şeker Fabrikası Mekanik Atölyesinde 
staj yapmak için geldim. O zamanlar Ankara Makina 
Fabrikası’nın kapasitesinin 1983 yılına kadar dolu ol-
duğunu söylediler. İçeri girmemize müsaade yoktu. 
Üretim bölümüne açılan kapının kenarından içeriye 
baktığımı hatırlıyorum. Üretim alanını saran kaynak 
dumanları, her yerden yükselen çekiç sesleri, çalı-
şan yüzlerce insan… Üretim alanı adeta bir arı kova-
nı gibi işliyordu. O zaman kendi kendime ‘Böyle bir 
fabrikada çalışmalıyım.’ demiştim. Ve çok şükür bu 
dileğim kabul oldu. İTÜ’den mezun olduktan sonra 
üç yıl boyunca Sanayi Bakanlığı’nda otomotiv sanayi-
siyle ilgili büro hizmetinde bulundum. Bir kamu hiz-
meti olarak Türk Standardları Enstitüsü’nde Makine 
İhtisas Grup Başkanlığı da yaptım. Birçok standardın 

AMF GENEL GÖRÜNÜM 
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hazırlanmasında hem raportör hem grup başkanı ola-
rak emek verdim. Ardından sahada aktif çalışmak is-
tedim ve 1982 yılında Ankara Makina Fabrikası’nda işe 
başladım. 1985 yılında İtalya’nın çeşitli sanayi kuruluş-
larında altı aylık tesis/işletme mühendisliği stajı yap-
tım. Mühendis, şef mühendis ve baş mühendislikten 
sona 2000 yılında Fabrika Müdürü oldum.” 
TÜRKŞEKER Ankara Makina Fabrikası’nın imal et-
tiği ve Özbekistan’ın Harezm bölgesinde kurulan, 
3000 ton/gün pancar işleme kapasiteli şeker fabri-
kası, kurumun tarihinde önemli bir dönüm noktası-
nı oluşturur. Yurt dışında komple kurulan ilk şeker 

fabrikası olan bu proje, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş. (TÜRKŞEKER) Genel Müdürlüğü ve Yüksel İnşaat 
ortaklığıyla gerçekleştirilir. “Şarkyıldızı” adlı Türk 
patentli bu fabrika 1998 yılında tamamlanır ve aynı 
yıl şeker üretimine başlanır. Bugün de başarıyla ça-
lışmaya devam eden fabrikada yılda 30 bin ton şeker 
üretilmektedir. Yapımına 1 Kasım 1993 tarihinde baş-
lanan ve bugünkü cari fiyatlarla yaklaşık 80 milyon 
dolara mal olan fabrikanın inşaat işleri Yüksel İnşaat 
tarafından gerçekleştirilirken, fabrikanın makine ve 
ekipmanlarının büyük bölümü ise TÜRKŞEKER’e bağ-
lı makine fabrikaları tarafından Türkiye’de imal edilir. 

ETİ BAKIR İŞLETMELERİ İÇİN İMAL EDİLEN OTOJEN DEĞİRMENİ
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Fabrikanın yapımı için gerekli finansmanın bir bölümü 
Özbekistan hükümeti tarafından, bir bölümü de Türk 
Eximbank’ın bu ülkeye sağladığı dış kredilerden sağ-
lanır. Yurt dışına kurulan bu fabrika ile sanayimizde 

çalışan yönetici, mühendis ve işçimizin bilgi birikimi 
doruk noktasına ulaşır. Bu fabrika, yeterli imkân sağ-
landığı takdirde yurt dışı anahtar teslimi tekliflerde 
gerek teknoloji gerek fiyat yönünden benzer yabancı 

BURÇELİK FİRMASI İÇİN ÇEVRE DİŞLİ İMALATI - 2017
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firmalarla rekabet edebilecek konumda bulunduğu-
muzun da göstergesi olur. 

“BİZİM BURADAKİ GÜCÜMÜZ, TÜRKİYE’NİN PAZARLIK GÜCÜNÜ 
ARTIRIYOR”
Kâr amacı güdülmeden açılmış bir kamu kurumu olan 
Ankara Makina Fabrikası, şeker fabrikalarına oldu-
ğu kadar özel sektör için de önemli avantajlar sağlar. 
Yerli sanayi firmalarının yabancı imalatçılar karşında 
pazarlık gücünü artırdıklarına dikkat çeken Eraslan 
sözlerine şöyle devam ediyor: “Örneğin, bir sanayici-
miz yurt dışında bir iş yaptıracak. Bu işi yabancı ima-
latçı firma 15 milyon dolara yaparım diyor. Biz ise aynı 
işi 5 milyon dolara yapabiliyoruz. Yabancı firma bizim 
teklifimizi duyunca şaşırıyor ve gelip fabrikamızı ince-
liyor. Fabrikamızı ziyaret edip, bizim bu işi yapabilece-
ğimizi anlayınca o da fiyatını 5 milyon dolara çekiyor. 
Bunun çok örneğini yaşadık. Bizim buradaki gücümüz, 
Türkiye’nin pazarlık gücünü artırmamızdır.
Bu konuya bir örnek de ETİ BAKIR A.Ş. Murgul İşletme 
Müdürlüğü’ne yaptığımız otojen değirmendir. ETİ BAKIR 
A.Ş. Murgul İşletme Müdürlüğü bize 2007 yılında bakır 
ihtiva eden cevherin yaş öğütme işleminde kullanılan 
otojen değirmenlerinin tamir işi olduğunu, bunu yapıp 

ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASI İÇİN İMAL EDİLEN PANCAR YIKAMA MAKİNESİ - 2017
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yapamayacağımızı sordu. Biz de bunu tamir edebilece-
ğimizi söyledik. Otojen değirmenini tamir ederken bir 
yandan da projesini çıkardık ve isterseniz yenisini de 
yapabiliriz dedik.  Onlar da olumlu baktılar, ‘Biz bunları 
hep yurt dışından getiriyoruz, elimizde yedek bulunsun.’ 
dediler. Ve o projeyi geliştirerek 180 ton ağırlığında oto-
jen değirmenini yaptık. Yaptığımız değirmen bugün de 
çalışmaya devam ediyor. Daha önce büyük paralara yurt 
dışında yaptırılan değirmeni, neredeyse nakliye masrafı 
karşılığında yaptık. Bu boyut ve özelliklerdeki bir değir-
menin Türkiye’de ilk kez, Ankara Makina Fabrikası mü-
hendis ve işçilerinin emeğiyle imal edilmiş olması, o kriz 
ortamında dövizimizin yurt içinde kalmasının sağlanması 
yönünden de önemli bir katma değer yaratmış, ayrıca ağır 
sanayi tesislerimiz için yapabileceklerimizin göstergesi 
olmuştur. Bizim, makine fabrikası olarak en önemli özel-
liğimiz, entegre bir makine fabrikası olmamızdır. Entegre 
derken, bir taraftan ham madde sac olarak girdiğinde 
öbür taraftan makine olarak çıkar. Bugün sanayide bir-
çok parça farklı fabrikalarda işlenir ve montajlanır. Bizim 
fabrikamızda kaynaklı işlemler yapılıyor, her türlü tezgâh 
işleri yapılıyor, gerilim giderme gibi ısıl işlemler yapılıyor. 
Bunun dışında da tahribatlı ve tahribatsız her türlü testleri 
yapabiliyoruz. Bu tesisi kuranlardan, projelendirenlerden 
Allah razı olsun. Bu fabrikayı şu anda yapmaya kalksanız, 
bu tezgâhları alamazsınız. İhaleye çıksanız Uzak Doğu 
malı tezgâhlar 100 lira, bizim elimizdeki tezgâhlar 1.000 
liradır. O tezgâh varken 1.000 liraya kimse bu tezgâhları 
tercih etmez. Ankara Makina Fabrikası olarak, imal et-
tiğimiz biri yurt dışında (Özbekistan) olmak üzere bir-
çok şeker ve çimento fabrikasına ait makine ve tesisler, 
Aliağa ve İPRAŞ Rafinerilerinin basınçlı kap, dram, kolon 
ve eşanjör imalatları ile Türkiye’de ilk kez imal edilen 
Hirfanlı Barajı’nın 4. Ünitesi ve bunu izleyen diğer türbin 
imalatlarımızla ülkemize kazandırılan tesislerin yapımın-
daki payımızla gurur duyuyoruz. 
Fabrikamız, yine bir lokomotif sektör olarak çevresin-
deki yan sanayiye de her zaman destek olmuş, eğiticilik 
görevini yaparak teknik bilgi ve teknolojilerinin geliş-
mesine katkıda bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası 
standartlarda imalat yapmalarına öncülük etmiştir. 
Yıllarca bir teknik okul gibi görev yapmış, bir yandan 
kendi işçisi ve teknisyenlerini eğitirken, bir yandan da 
beraber çalıştığı yan sanayi ve tedarikçilere de mal-
zeme bilgisini, kaliteyi ve standartları öğretmiştir. Bu 
fabrikada yetişen usta ve kaynakçılar ayrıldıklarında, 

gittikleri tesislerde öncü ve yönetici olarak yıllarca bilgi 
ve tecrübelerini aktardılar. Türkiye’nin ağır sanayisinin 
temel taşlarını oluşturdular.”

ANKARA MAKİNA FABRİKASI ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINIR
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 12.08.2008 tarih ve 
2008/50 Sayılı Kararı ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
Genel Müdürlüğü bünyesinde özelleştirme programına 
alınan Ankara Makina Fabrikası, özelleştirme süreciyle 
birlikte hem işçi sayısı hem de yapılan iş hacmi olarak 
küçülmeye gider. Özelleştirme süreciyle fabrika kapa-
sitesinin düştüğünü belirten Eraslan, “Fabrikamız bü-
yük cesaret ve bilgi birikimiyle kurulmuş, halen işlevini 
sürdüren bir fabrikadır. Bizim arzumuz, bu fabrikanın 
ister devlet ister özel sektör elinde olsun daha verimli 
hale gelmesi ve Türkiye’ye katma değer sağlamaya de-
vam etmesidir.” diyor.
Bugün 206 bin metrekare açık, 32 bin metrekare kapalı 
alanda, 68 kadrolu işçi ve 76 alt işveren işçisi, 34 me-
mur ve yedi mühendisle faaliyetlerini sürdüren Ankara 
Makina Fabrikası, Türk ekonomisine katma değer sağ-
lamaya devam ediyor.

TAMER ÜNSAL ERASLAN - AMF FABRİKA MÜDÜRÜ
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Nihat Koç’un çırak olarak girdiği atölyede tarım maki-
neleri tamiratı ve pulluk işleri yapılmaktadır. Genç ve 
yaşına göre oldukça kuvvetli olan Nihat Koç, bu atöl-
yede balyoz ustası olur ve demir dövmeyi öğrenir. Aynı 
atölyede yedi yıl kadar çalıştıktan sonra 20 yaşında as-
kere gider. Askerlik döneminde nişanlanan Nihat Koç, 
terhis olup dönünce evlenir. Nihat Koç evliliğinin ar-
dından kendi atölyesini açmaya karar verir. Almanya’ya 
işçi olarak gideceği için dükkânını devreden biriyle an-
laşır ve 15 metrekarelik bu dükkânda 1968 yılında ken-
di işini yapmaya başlar.

“BEN PULLUK YAPARIM”
Atölyesinde kaynak işleri yapan Nihat Koç, daha çok 
bozulmuş ilaç makinelerini tamir eder. Bir gün ilaç 
makinesini tamir ettiği bir çiftçi, makinenin çalışma-
sını çok beğenir ve Nihat Koç’a esas mesleğini sorar. 
Nihat Koç, “Ben pulluk yaparım.” cevabı verince çiftçi 
kendisine bir pulluk yapmasını ister. Bu ilk pulluğun 
ardından çevreden tanıyanlar ve komşuları da pulluk 
siparişleri vermeye başlar. Nihat Koç böylece haftada 

YÖRÜK BİR AİLENİN ÇOCUĞU OLAN NİHAT 
KOÇ, 1946 YILINDA AYDIN’IN ARAPKUYUSU 

KÖYÜ’NDE DÜNYAYA GELİR. DEVE İLE NAKLİYE 
İŞLERİ YAPAN ALİ KOÇ’UN YEDİ ÇOCUĞUNDAN 
BİRİ OLAN NİHAT KOÇ, İLKÖĞRENİMİNİ KÖYDE 

TAMAMLAR. ARDINDAN AYDIN LİSESİ’NE 
BAŞLAYAN NİHAT KOÇ, ORTA İKİNCİ SINIFTAN 

SONRA OKULA GİTMEZ VE BİR DEMİRCİNİN 
YANINA ÇIRAK OLARAK VERİLİR…

NİHAT KOÇ VE ÇIRAKLARI
İSMAİL YORULMAZ (SOL) İLE SALİH VARHAN (SAĞ),

TORLAK’TAKİ DEMİRCİ DÜKKANI - 1971
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bir tane ikili pulluk imal etmeye başlar. Bu ilk pul-
lukların üzerine “Kısmet” yazılır. Yaptığı pulluklar 
beğenilince yakın bölgelerden de sipariş almaya baş-
layan Nihat Koç, tamamen pulluk yapımına yönelir. 
1974 yılında oğlu Bülent Koç dünyaya gelir. 1976 yılı-
na gelindiğinde dükkân yetersiz duruma düşer ve 50 
metrekarelik daha büyük bir dükkân kiralanır. Bu yeni 
dükkâna pres makinesi ve yeni kesiciler alınır. Daha 
önce dışarıya kestirdiği malzemeleri kendisi kesme-
ye başlayan Nihat Koç, yeni makineleriyle pulluklara 
kendisi şekil vermeye başlar ve üçlü pulluk üretimine 
başlar.
1983 yılına gelindiğinde yeni atölye de yetersiz kalır ve 
400 metrekarelik daha büyük bir atölyeye geçilir. Bu 
yeni atölyede 20 işçi ile üretime devam edilir. Bu atöl-
yeye geçildikten sonra dörtlü pulluk imalatına başlanır. 
Bu süreçte her yıl büyümeye devam eden firma, 1989 
yılında Suriye’den 180 pulluk siparişi alır ve böylece ilk 

ihracatını da yapmış olur. Aydın Pulluk, 1991 yılında 
Astim Organize Sanayi Bölgesi’nde aldığı 4.000 met-
rekarelik yeni fabrikaya taşınır. Yeni fabrikayla birlikte 
Aydın Pulluk beşli pulluk yapımına başlar.

İKİNCİ KUŞAK GÖREV ALIR
1990’lı yıllar Aydın Pulluk’ta ikinci kuşağın görev al-
dığı yıllar olur. 1974 yılında Aydın’ın Arapkuyusu 
Köyü’nde dünyaya gelen Bülent Koç, lise öğrenimini 
Aydın Lisesi’nde tamamladıktan sonra Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi’nde Ziraat Mühendisliği bölümüne kaydo-
lur. Çalışmaya çok erken başladığını belirten Bülent 
Koç, “Hafta sonu ya da okul olmadığı zamanlar babam-
la birlikte dükkâna giderdim. Üniversiteyi 1997 yılında 
bitirdim, fakat mezun olmadan önce, 1995’te fabri-
kada çalışmaya başlamıştım. O yıllarda babam yavaş 
yavaş işten çekilmeye başlamıştı. Pazarlamacılardan 
biri işten ayrılınca ‘Ben yaparım!’ dedim ve çalışmaya 

NİHAT KOÇ, 1. SANAYİ SİTESİ - 1982
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başladım. İşe ilk girdiğimde her bölümde çalıştım. 
Beni, nerede boşluk varsa orada çalıştırdılar. Makine 
de yaptım, kaynak da yaptım. Babamın amacı da bir 
usta yaratmak değildi. Gayesi buranın kokusunu al-
dırmak, bu işi sevdirmek, teorik bilgimi geliştirmekti. 
Çünkü bir işi sevmezseniz devam ettirmeniz çok zor 
olur. Örneğin, benim şu anda hayatta en çok sevdiğim 
şey pulluktur; pulluğa uzun yıllardır görülmeyen bir 
sevgiliye bakarmış gibi bakarım.” diyor.

NİHAT KOÇ VEFAT EDER…
Aydın Pulluk kurucusu Nihat Koç 1997 yılında hastala-
nır ve 1999 yılında vefat eder. Nihat Koç’un işini çok se-
ven ve işinden başka bir şey düşünmeyen biri olduğunu 
belirten Bülent Koç, babasını şöyle anlatıyor: “Anne ba-
basından gelen bir birikimi olmayan, köyden tek başına 
çıkıp iş kuran insanlar, başarısız olup doğup büyüdük-
leri yerlere geri dönmek istemezler. Babam da böyle 
biriydi ve başarmayı erdem sayardı. Tipik bir Anadolu 
insanıydı. Açık görüşlü biriydi. İş konusunda farklı fikir-
lerim olduğunda beni serbest bırakırdı, önümü açardı. 
Pulluğa çok önem verirdi. Makineye uzaktan baktığın-
da hataları çok iyi görürdü. Ben biraz daha işi ustalara 
bırakıyorum çünkü babam kadar anlamam imkânsız. O 
her şeyi kendi üstüne alırdı. Ustalara da işi o göste-
rirdi. Çünkü 40 yaşına kadar kendi yapmış pulluğu. 40 
yaşından sonra bırakmış kendi başına yapmayı. Çok iyi 

NİHAT KOÇ VE BÜLENT KOÇ,
ASTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDEKİ FABRİKA - 1992
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bir balyoz ustasıydı. Babamın çırakları hala bizimle ça-
lışıyor, buradan emekli olan insanlar var. Babamın çok 
iyi bir usta olduğunu söylüyorlar.” 
Yoluna Bülent Koç yönetiminde devam eden Aydın 
Pulluk, özellikle 2000’li yıllarda önemli bir büyüme 
yakalar. Bu dönemde fabrika 16.000 metrekareye ka-
dar büyür. Bülent Koç 2000 yılında evlenir; 2003 yılında 
Nihat, 2006 yılında Efe Koç dünyaya gelir.

FUARLAR VE İHRACATLA BÜYÜRLER
2000’li yıllar firmanın önce Türkiye, ardından yurt dışı 
fuarlarına katılmaya başladığı yıllar olur. Fuarlara ka-
tılmalarının ardından ihracatta da önemli bir gelişme 
yaşadıklarını belirten Bülent Koç, “Yurt içi fuarların-
da çiftçilerin ve piyasanın ihtiyaçlarını daha iyi görme 
fırsatımız oldu. Hemen ardından yabancı fuarlara ka-
tılarak yurt dışındaki rakiplerimizin neler yaptığını da 
görme fırsatı yakaladık. Yurt dışı fuarlara katılınca an-
ladık ki bizim pullukların Avrupa’da kullanılma imkânı 
yok. Çünkü biz imalatımızı Araplara göre yapıyorduk. 

Biz Türkler her şeye çok çabuk uyum sağlayabiliyo-
ruz. Sorunu görünce çok çabuk çözüm üretebiliyor ve 
aradaki farkı hızlı bir şekilde kapatabiliyoruz. Böylece 
birkaç yılda gelişimimiz hızlandı. Geçen yılki fuarda, 
Avrupa ile aramızdaki açığı kapatmaya başladığımızı 
anladık. Önümüzdeki yıl daha da iyi durumda olacağız. 
Her geçen yıl kendimizi daha da geliştiriyoruz. Artık 

BÜLENT KOÇ VE AYDIN PULLUK ÇALIŞANLARI - 2010
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aradaki o eski makas yok. Dev üreticilerin ensesinde-
yiz. Avrupa’ya ihracat çok zordu o yıllarda. Hâlâ da çok 
zor. İtalya, Almanya gibi ülkelere giremiyoruz çünkü 
oralarda çok büyük imalatçılar var.” diyor.

“BENİM BÜTÜN AMACIM BU ADI YAŞATMAK”
Aydın Pulluk’un başlangıçtan bugüne sadece pulluk 
ürettiğine dikkat çeken Bülent Koç, “Yardımcı toprak-
lama aletleri işine hiç girmedik. Bundan sonra da yap-
mayı düşünmüyoruz. Benim bütün amacım bu adı ya-
şatmak. Bizim gibi firmalar belli bir zaman sonra para 
kazanmaktan ziyade bir kurucunun adına layık olmaya 
çalışan işler yaparlar. İkinci ve üçüncü nesillerin tüm 
amacı budur. İnşallah üçüncü nesilde de başarılı olu-
ruz. Çocuklarım yaz mevsiminde gelip burada benimle 
çalışıyorlar. Bütün planlarımı bu işi sevmeleri üstüne 
kurdum, fakat takdir edersiniz ki bu işlerde peşin ko-
nuşulmuyor. Ben artık çocuklarıma bilgilerimi nasıl 
aktarabileceğim konusunda kafa yoruyorum.” diyor.

“AVRUPA’DA NE OLURSA TÜRKİYE’DE DE AYNISI OLUR”
Ekonomik dalgalanmaların yansımasını Türkiye piya-
sasında hissettiklerini, yurt dışında ise böyle bir durum 
olmadığını belirten Bülent Koç, “Bu sektörde Avrupa’da 
ne olursa Türkiye’de de aynısı olur. Dünyada çiftçi sayı-
sı çok azdır ama Türkiye’de çiftçi sayısı, giderek azalsa 
da halen çok fazladır. Çünkü biz de profesyonelleşip 
makineleşiyoruz. Ben yeni bir üretim yaptığımda, za-
man zaman bunu kimsenin almayacağını, satacak yer 
bulamayacağımı söylüyorlar. Ama ben ürettiğim malın 
şimdi olmasa da belki beş yıl sonra alınacağını, sektö-
rün buna mecbur olduğunu biliyorum. Çünkü dünyada-
ki trendleri yakından takip ediyorum. Avrupa tarımda 

bizden daha önde, önce bunu kabul etmeliyiz. Dünyada 
çiftçi sayısı yüzde 5’in altında. Bu sayı üretimin düştü-
ğü anlamına gelmiyor, aksine makineleşme ile tarımda 
verimlilik artıyor. Değişen çağa ayak uyduramazsanız 
kaybolup gidersiniz. Örneğin biz, sürücüsüz traktörle-
rin arkasına pulluk yapıyoruz artık. ‘Peki, Türkiye’de 
sattınız mı?’ diye sorarsanız ancak üç tane satmışımdır 
şimdiye kadar.” değerlendirmesinde bulunuyor.
Bugün üretiminin yüzde 40’ını ihraç eden Aydın Pulluk, 
özellikle Balkan ülkeleri olmak üzere 20-25 ülkeye ih-
racat yapıyor. Yakın zamanda yeni bir fabrikaya taşına-
caklarını da belirten Bülent Koç, “40.000 metrekarelik 
yeni fabrikamızın inşaatını bitirdik. Yeni yerimizde ka-
pasite sorunu çıkma ihtimaline karşı bu tesisi de yedek 
parça imalatı yapmak için tutacağız. Dünyada yapılan 
bütün pullukları biz şu anda yapabiliyoruz. Önümüzdeki 
dönemde, pulluklarımızın albenisini de geliştireceğiz. 
Daha önce başarısız bir taşınma yaşadığımız için ma-
kinelerimizin akış şeması da kötüleşmeye başlamıştı. 
Şimdi tüm sorunları ardımızda bırakacak ve pullukla-
rımızın görüntüsüne yatırım yapmaya başlayacağız.” 
diyor.

ZİRAAT MÜHENDİSİ BÜLENT KOÇ
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Bursa Orhangazi İlkokulu’nu bitiren Nazım Başkaya 
öğrenimine devam etmez ve küçük yaşta çalışma haya-
tına atılır. İlk olarak Bursa Tahıl Hanı’ndaki bir karoser 
atölyesinde çıraklık yapmaya başlar. Ahşaptan otobüs 
kasaları yapılan bu atölyede iki yıl kadar çıraklık yap-
tıktan sonra, Kayhan’da Şevket Alpay adında bir torna 
ustasının yanına geçer. Gıda makineleri imalatı yapılan 
bu yeni iş yerinde askerlik çağına kadar çalışmaya de-
vam eder. Nazım Başkaya askerliğini yaparken, 1965 
yılında, bebekliğinden beri elinde büyüdüğü anneanne-
si vefat eder.

USTASI VEFAT EDİNCE KENDİ DÜKKÂNINI AÇAR
Nazım Başkaya askerlik dönüşü yine aynı atölyede 
çalışmayı sürdürür. 1966 yılında evlenir ve 1967 yılı-
nın Aralık ayında ilk çocukları Hüseyin Başkaya dün-
yaya gelir. Nazım Başkaya, ustası Şevket Alpay bir av 
sırasında vefat edince kendi dükkânını açmaya karar 
verir ve 1968 yılında Uluyol Kiremitçi Mahallesi’nde 
“Başkaya Makina” adıyla kendi torna atölyesini açar.

NAZIM BAŞKAYA, RİZE’NİN DEREPAZARI İLÇESİNE 
BAĞLI FIÇICILAR KÖYÜ’NDE 1943 YILINDA 

DÜNYAYA GELİR. NAZIM BAŞKAYA HENÜZ 3 
YAŞINDAYKEN, BABASI HÜSEYİN VE ANNESI 

MÜESSER BAŞKAYA VEREM HASTALIĞINDAN 
VEFAT EDERLER. ANNE VE BABASINI AYNI YIL 

KAYBEDEN NAZIM BAŞKAYA, ANNEANNESİ 
VE DAYISININ YANINDA YAŞAMINA DEVAM 

EDER. İNŞAAT KALFASI OLAN DAYISI İŞ İÇİN 
BURSA’YA GİTMEYE KARAR VERİNCE, DAYISI 
VE ANNEANNESİYLE BİRLİKTE 1947 YILINDA 

BURSA’YA YERLEŞİR...

NAZIM BAŞKAYA 1968 YILINDA KURDUĞU İLK İŞ YERİNDE ÇALIŞIRKEN
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Bu atölyede dokuz yıl çalıştıktan sonra Elmas-
bahçeler’de yeni bir dükkâna taşınır. Yeni atölyesinde 
bezelye ayıklama makineleri, fasulye kesme makine-
leri, şeftali yarma ve salça makineleri imalatına baş-
lar. O yıllarda gıda sanayisi çok gelişmediği için tomruk 
biçme ve cam rodaj makineleri gibi farklı makineler de 
imal eder. Bu yıllarda oğlu Hüseyin Başkaya da atölye-
ye gidip gelmeye, babasına yardımcı olmaya başlamış-
tır. İlkokulu Osmangazi İlkokulu’nda bitiren Hüseyin 
Başkaya, liseyi de Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nde 
bitirdikten sonra açık öğretime devam eder. 1984 yılın-
da da tam zamanlı olarak atölyede çalışmaya başlar.

SEKTÖRÜN İLKLERİNE İMZA ATILIR
Firma; otomobil parçaları, tomruk biçme makineleri 
ve cam rodaj makineleri imalatıyla büyümeye devam 
eder. 1980’ler Türkiye’nin Turgut Özal’lı yıllarıdır ve 
serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birçok sek-
tör gibi gıda sektörünün ihracatında da gelişmeler 

yaşanır. Firma 1984 yılında Türkiye’nin ilk çilek yıkama 
ve pırasa kesme makinelerini imal eder. 1985 yılında 
vişne çekirdeği çıkartma makineleri de ürün gamına 
dâhil olur.
1980’lerin ikinci yarısında cam rodaj makineleri ve 
çekirdek çıkartma makineleri imalatının her geçen 
gün arttığını belirten Hüseyin Başkaya, “O dönem iş-
ler iyice yoğunlaşmaya başladı ve Elmasbahçeler’deki 
dükkânımız yetersiz kaldı. Bunun üzerine 1988 yılında 
Yavuz Selim’de kendimize bir bina inşa ettik ve oraya 
taşındık. 10 yıl orada çalışmaya devam ettik. Ardından 
1998 yılında şimdiki yerimiz olan Beşevler Küçük Sanayi 
Sitesi’ne taşındık. 3 bin metrekarelik yeni fabrikamızın 
inşaatına ise 2015 yılında başlamıştık. Hizmetlerimize 
artık yeni fabrikamızdan devam ediyoruz.” diyor.

İKİNCİ KUŞAK YÖNETİMİ DEVRALIR
Nazım Başkaya emeklilik yaşı gelince firmanın yöne-
timini, 1991 yılında oğlu Hüseyin Başkaya’ya devreder. 

NAZIM BAŞKAYA 1988 YILINDA KENDİ KURDUĞU İMALATHANEDE
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Babasının hâlâ firmaya gelip gittiğini belirten Hüseyin 
Başkaya, “Babam bugün 76 yaşında ve sağlık durumu 
da gayet iyi. Yıllarca birlikte çalıştık. Biz hiçbir zaman 
abartılı yaşamadık ama hiçbir şeyden de eksiğimiz ol-
madı. Bu şekilde ilerledik ve bugün Türkiye pazarında 
rakibi olmayan bir firma yarattık. Eskiden makinele-
rin paslanmaz parçaları İstanbul’da üretilirdi. Daha 
14 yaşındayken İstanbul’a gider, paslanmaz parçala-
rı alır dönerdim. Parçaların montajını burada yapar-
dık. Babamın aldığı ilk torna hala atölyemizde durur.” 
diyor.
Firma yönetimini devraldıktan sonra diğer tüm işleri 
bıraktıklarını belirten Hüseyin Başkaya, “Talepler ço-
ğaldığı için farklı türde makine imalatlarına son verip 
sadece gıda makineleri imalatına yöneldik. 1991 yı-
lında Türkiye’de ilk kez vişne-kiraz çekirdek çıkartma 
makinesinin bantlı modelini ürettik. 1991’de çekirdek 
çıkartma makineleriyle saatte 200-250 kiloluk işlem 
yaparken, şimdi 5-10 tonluk üretim yapan firmaların 
kurulumunu sağlıyoruz.” diyor.

“BAŞKAYA GIDA MAKİNALARI” İLE YOLA DEVAM EDİLİR
1993 yılında itibaren Nazım Başkaya’nın küçük oğlu 
Engin Başkaya da firmada görev alır. Engin Başkaya 
kaynak konstrüksiyon, Hüseyin Başkaya ise mekanik 
bölümünün sorumluluğunu üstlenir. Başkaya Makina 
1998 yılında şirketleşir ve “Başkaya Gıda Makinaları” 
adıyla çalışmaya devam eder.

İLK İHRACAT AZERBAYCAN’A
Firma 2006 yılında Azerbaycan’a vişne çıkartma ma-
kinesi göndererek ilk ihracatını gerçekleştirir. Bu ilk 
ihracatın ardından yine Azerbaycan’ın Bakü şehrinde 
konserve hattı kurarlar. Azerbaycan’a yaptıkları ilk ih-
racatın ardından yurt dışından taleplerin arttığını be-
lirten Hüseyin Başkaya, “Bulgaristan’a Mürdüm eriği 
çekirdeği çıkartma makinesi ihraç ettik. Ardından aynı 
makineden Moldova ve Azerbaycan’a da gönderdik. 
Savaştan önce Suriye’ye verdiğimiz vişne çıkartma 
makineleri oldu. Kısa bir süre önce Gürcistan’da da bir 
hat kurduk. Özbekistan’a ise kesme makineleri ihraç 

KURULUŞUNUN 50. YILINDA BAŞKAYA FABRİKASI - 2018

14
2



ediyoruz. Kesme makinelerini daha da geliştirip ima-
latını artırmak için yeni fabrikamızı kurduk. Daha çok 
üretip daha çok ihracat yapmayı planlıyoruz.” diyor.

“DÜNYANIN EN İYİLERİYLE AYNI HOLDE YER ALIYORUZ”
Kendi makinelerinin yabancı markalardan eksiği ol-
madığını belirten Hüseyin Başkaya, “2015 yılında ka-
tıldığımız bir yurt dışı fuarında, kesme makinelerimizi 
dünyaya satabileceğimizi gördük. Makinelerimiz, işçi-
lik kalitesi ve kapasite olarak yurt dışındaki rakiple-
rimizin makinelerinden aşağıda değil. Kesme maki-
nelerimizle; soğan, çilek, domates, patates, biber gibi 
büyük ürünleri küplüyoruz. Makinelerimizi iki yıldır 
Almanya’daki fuara da götürüyoruz ve dünyanın en iyi-
leriyle aynı holde yer alıyoruz. Makinelerimizi dünyanın 
her yerine satabiliriz ve bunun için de fabrikamızı bü-
yütüyoruz.” diyor.
Başkaya Gıda Makinaları’nın yakında üçüncü kuşak-
la tanışacağını belirten Hüseyin Başkaya, “Kardeşim 
Engin Başkaya’nın oğlu Berat Başkaya şu an 20 ya-
şında ve Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nde okuyor. Bir yandan okurken bir yandan 
da işe alışmak için firmaya gidip geliyor. Benim oğlum 
Enes Başkaya, lise son sınıf öğrencisi ve makine mü-
hendisliği için üniversite sınavına hazırlanıyor.” ifade-
lerini kullanıyor.

“İHRACATIN BÜYÜMESİ BİZİM BÜYÜMEMİZİ DE TETİKLİYOR”
İhracatın büyümesiyle firmalarının da büyüdüğü-
nü belirten Hüseyin Başkaya, “Şoklama ünitelerinin 
Türkiye’de üretilmeye başlanması ve sayılarının art-
masıyla çekirdeksiz vişne imalatı da artıyor ve bu du-
rum yurt dışına ihracatla devam ediyor. İhracatın bü-
yümesi bizim de büyümemizi tetikliyor. Vişne ve kiraz 
konusunda Türkiye’nin lokomotifiyiz. Hatlarımızı sipa-
riş üzerine yapıyoruz. Kesme makinelerini ise tek tek 
üretiyoruz. Piyasa o kadar gelişti ki bugün saatte 6-8 
ton kapasiteli makineler üretiyoruz. Son yıllarda lokal 
firmaların sayısında da gözle görülür bir artış yaşan-
maya başladı. Bunun üzerine daha düşük kapasiteli 
makineler üreterek bu firmaların ihtiyaçlarını da kar-
şılamaya başladık.” diyor.

“DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE, TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN
KİRAZIN TADINI BULAMAZSINIZ”
Gıda makineleri sektörünün, o ülkenin meyve sebze 

üretimiyle de ilgili olduğunu, fakat sadece üretimin 
değil, bu ürünlerle ilgili planlamanın da önemli ol-
duğuna dikkat çeken Hüseyin Başkaya, şöyle de-
vam ediyor: “Vişne ve kiraz daha çok Sırbistan ve 
Polonya’da var. Üreticilerin imal ettikleri ürünü sa-
tabilmeleri için fiyatta rekabetçi olmaları gerekiyor. 
Örneğin Polonya üretim konusunda Türkiye’nin önü-
ne geçti. Hep şunu derim: Vişne ve kiraz Türkiye’nin 
sofra malı değil, dünyanın gıda sanayisi malıdır. 
Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye’de üretilen kirazın 
tadını bulamazsınız.”
Bugün 10 kişilik bir ekiple imalata devam ettiklerini 
belirten Hüseyin Başkaya, “Kesme makineleri, meyve 
sebze kesim teknolojileri, vişne-kiraz-erik çekirdeği 
çıkartma makineleri ve bu hatları destekleyen eleva-
tör, bant, yıkama makineleri imal ediyoruz. 2013 yılın-
dan itibaren de patates işleme hatlarıyla yemek sana-
yisine katkıda bulunuyoruz.” diyor.
Türkiye genelinde kesme makineleri ve vişne-kiraz 
çekirdek çıkartma hatlarında lider konumda olan 
Başkaya Gıda Makinaları, 50 yıllık tecrübesiyle üret-
meye devam ediyor.

HÜSEYİN BAŞKAYA 
1991 YILINDA DEVRALDIĞI SORUMLULUĞU HALEN SÜRDÜRÜYOR
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Serdaroğlu ailesi 1940 yılında İstanbul’a gelir ve 
Cağaloğlu’nda bir ev tutar. Bugün turistik ve ticari 
bir bölge olan Cağaloğlu, o yıllarda İstanbul’un kültü-
rel bir bölgesidir. Serdaroğlu ailesi, İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin ilk merkezinin kurulduğu tarihi bir bi-
nada daire kiralar. Ragıp Serdaroğlu, Nuruosmaniye 
Caddesi’nde Özel Yeni Nesil İlkokulu’nda öğrenim 
hayatına başlar. İlkokulun ardından İstanbul Erkek 
Lisesi’ne devam edip fen şubesinden mezun olan Ragıp 
Serdaroğlu, “Okullarıma müthiş derecede bağlıyım. 
Çünkü ne öğrendiysem oralarda öğrendim. O okullar-
da sadece dersleri değil, insani değerleri de öğrendik.” 
diyor.
Matematiğe büyük ilgi duyan Ragıp Serdaroğlu, lise öğ-
reniminin ardından İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Matematik Bölümü’ne kaydolur. Anne ve babasının ma-
tematik okumasını istemedikleri Ragıp Serdaroğlu, bir 
yıl sonra okulu bırakarak Robert Koleji’nin sınavlarına 
girer. Mühendislik Yüksek Okulu’nu dereceyle kazanır 
ve 2,5 yıl da Robert Koleji’nde okur. Ardından ailesi 
ve arkadaşlarının da telkiniyle 1961 yılında Orta Doğu 

İKINCİ DÜNYA SAVAŞI, TÜM DÜNYAYI OLDUĞU 
GİBİ GENÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 

EKONOMİSİNİ DE OLUMSUZ ETKİLER. 
ASKERİ ÖNLEMLERİN ÖNE ÇIKTIĞI BU 

DÖNEMDE, TEMEL İHTİYAÇ MADDELERİ 
KARNEYLE DAĞITILMAKTADIR. ŞÜKRÜ VE 

NAİME SERDAROĞLU ÇİFTİNİN DÖRDÜNCÜ 
ÇOCUKLARI OLAN RAGIP SERDAROĞLU, SAVAŞIN 

DÜNYAYI SARSMAYA BAŞLADIĞI 1940 YILINDA 
TRABZON’DA DÜNYAYA GELİR. TÜCCARLIK YAPAN 

SERDAROĞLU AİLESİ, ÇOCUKLARININ DAHA İYİ 
BİR EĞİTİM ALMASI İÇİN İSTANBUL’A TAŞINMAYA 

KARAR VERİR…

BURÇELİK DÖKÜMHANESİ KURULUŞ DÖNEMİ - 1968
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Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne 
kabul edilir. 1964 yılında ODTÜ’den mezun olur ve 1965 
yılında da yüksek lisansını yapar.

HALİÇ TERSANESİ’NDEN GÖLCÜK ASKERİ TERSANESİ’NE…
Ragıp Serdaroğlu askere gitmeden önce, 300 per-
sonelin çalıştığı Haliç Tersanesi makine atölyesin-
de altı ay atölye şefliği yapar. Ardından askere giden 
Ragıp Serdaroğlu, Deniz Kuvvetleri’nde çok iyi bir eği-
tim görür ve yedek subay adayı olarak Gölcük Askeri 
Tersanesi’nde görev alır. Askeri tersanede 4,5 ay görev 
yapan Serdaroğlu, dökümhane müdürünün ayrılması 
üzerine, eğitiminin son döneminde yedek subay adayı 
olmasına karşın dökümhanenin sorumlusu olur.

ÇIKARTMA GEMİLERİNDE HURDALIKTAN ÇIKAN MOTORLAR 
KULLANILIR
Dökümhanede donanma için gemi parçaları ürettiklerini 

belirten Ragıp Serdaroğlu, “Gölcük Tersanesi’nin za-
manına göre çok gelişmiş bir makine atölyesi vardı. 
Hem takımhane hem de dökümhane tamamen ABD 
sistemiydi ve çok iyi tezgâhlar vardı. Orada çok güzel iş-
ler yapıldı. Gemi parçaları yapmak kolay bir iş değildir. 
Sonra beni Ankara’ya tayin ettiler. 1,5 yıl da Ankara’da 
asker olarak Gemi Onarım Dairesi’nde görev aldım. 
Daha sonra ülkemiz 1968 yılında Kıbrıs’a asker çıkart-
maya niyetlendi. Mersin’de birtakım hazırlıklar yapıldı. 
Tabii birtakım aksaklıklar da oldu. En büyük eksiklik ise 
yeterli çıkartma gemimizin olmamasıydı. Aslında vardı 
ama sayısı çok azdı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı daha 
sonra bu gemilerin üretimini hızlandırdı. Çıkartma ge-
milerinin tasarımları Gölcük’te yapıldı ama malzeme 
olarak birtakım sıkıntılar yaşandı. En büyük ihtiyacımız 
motordu. Kırıkkale hurdalığında bizim subaylardan biri 
bir tank motoru görmüştü. Bir eşelediler ki 50 tane, 
belki daha da fazla hiç kullanılmamış tank motoru 
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buldular. ABD askeri yardımıyla yanlışlıkla gönderilen 
bu motorlar, kullanılamadıkları için hurdaya çıkarıl-
mıştı. Onları hurdalıktan alarak çıkartma gemilerine 
başarılı bir şekilde uyarladık. Yaklaşık 50 adet çıkart-
ma gemisi inşa edilmişti.” diyerek anlatıyor.

“BURÇELİK DÖKÜMHANE”
Ragıp Serdaroğlu 1968 yılında askerlik görevinden 
döner ve bir süre ne yapacağını düşünür, araştır-
ma yapar. Sonunda sınıf arkadaşı Özer Doğansoysal 
ile bir çelik dökümhanesi kurmaya karar verirler. 
O yıllarda Türkiye’de çok az dökümhane olduğunu 
söyleyen Ragıp Serdaroğlu, Burçelik’in kuruluşunu 
şöyle anlatıyor: “Dökümhane kurmaya karar verdik 
ancak bu iş için yeterli sermayemiz yoktu. Önce bir 
sermayedar bulmaya karar verdik. Bursa’da inşa-
at mühendisliği yapan eniştem Şevket Kömürcüoğlu 
müthiş girişimci bir insandı. Bize sermaye konusun-
da destek oldu. Şevket eniştem BTSO’da başkan yar-
dımcısıydı ve o dönemde bir sanayi bölgesi kurulması 
için Amerikalılardan destek almaya çalışıyorlardı. 
Amerikan Yardım Heyeti AID bu talebi kabul etti. O 
zaman eniştem organize sanayi bölgesinden bir yer 
almak istedi. Doğal olarak bölgede yer almak isteyen 
müşteri pek yoktu ve müşteri çekmek için çok uğraşı-
yorlar ve çok iyi şartlar sağlıyorlardı. 1967’de organi-
ze sanayi bölgesi açıldı. Biz bu sanayi bölgesinde ku-
rulan ilk birkaç fabrikadan biri olduk. İlk geldiğimizde 
16-17 bin metrekarelik arazi üzerinde, 8 bin metre-
kare kapalı alan inşa ettik ve 1968 yılının Ocak ayında 
‘Burçelik Dökümhane’ adıyla fabrikamızı işletmeye 
aldık. 50 kişilik küçük bir kadroyla başladık. Fabrika 
yatırımımız için gerekli olan dövizi Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası’ndan sağladık. Bize hem döviz hem 
de TL finansmanı yaptılar. Bütün makine teçhizatımı-
zı da bu finansmanla aldık. Şimdiki teknolojiye göre 
tabii taş devri sayılabilirdi. Şevket Bey de binamızın 
finansmanı konusunda destek oldu. Asıl öz kaynakla-
rımızı ise binamızın yapımında ve işletme sermayesi 
için kullandık.”
Burçelik’in kurulduğu dönemde döküm sektöründe iki 
farklı firma daha vardır. Hatta siyasete atılmadan ön-
ceki dönemde Turgut Özal da bu dökümhanelerin bi-
rinde çalışıyordu ve bir dönem Ragıp Serdaroğlu ile iş 
yapmışlardı. Hatta, Turgut Özal’ın isteği üzerine Ragıp 
Serdaroğlu, 1968-1972 yılları arasında geçici olarak 

DPT’nin çeşitli bölümlerinde Müşavir Uzman kadro-
sunda da görev almıştı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜYLE BÜYÜRLER
Burçelik kurulduğu yıllarda yeni yeni canlanmaya baş-
layan otomotiv sektörüne işler yapar. O yıllarda ağır-
lıklı olarak kamyon sanayisine iş yaptıklarını belirten 
Ragıp Serdaroğlu, “Savunma sanayisi için de güzel iş-
ler yaptık. 1970’li yıllarda Sherman tanklarının moder-
nizasyonunu yaptık. Daha sonra birtakım askeri işler 
yapmaya devam ettik. Makine ve Kimya Endüstrisi’ne 
namlu freni yaptık. Başlarda otomotiv sektöründe iler-
liyorduk fakat sonra otomotivden vazgeçtik. Çünkü 
otomotiv sektörü gerçekten zor bir sanayi ve otomotiv-
cilerle anlaşabilmek gerçekten çok zordu. Konseptleri 
bizden biraz daha farklı. Fakat şu an otomotiv sektörü-
ne birçok kalıp işi de yapıyoruz. Sonraları imalat sana-
yisinin diğer sektörlerine de parça yapmaya başladık. 
İlk ihracatımızı ise 1970’li yıllarda gerçekleştirdik.” 
diyor.

NATO PROJESİ, YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLUR
1980’lere kadar standart çelik döküm parçaların üre-
timini yapan Burçelik, 1983 yılında makine fabrikasını 
faaliyete geçirir ve aldığı önemli bir NATO projesiyle 

TAŞ KIRMA TESİSİNDEN BİR BÖLÜM - 1990
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büyümeye başlar. NATO projesini aldıktan sonra 
Burçelik’in bütün havasının değiştiğini belirten Ragıp 
Serdaroğlu, “Projeyle birlikte işçi sayımız 100’e yük-
seldi. NATO için denizin içinde offshore yakıt doldurma 
istasyonları yaptık. Bu projede gemiler açıktaki plat-
forma yanaşıyor ve oradan yakıt yüklüyor ya da yakıt 
alıyordu. Bu projemiz iki yıl kadar sürdü. Firma olarak 
mühendislik yönümüz oldukça kuvvetliydi. Fakat daha 
da güçlendirmek gerektiği için yeni binamıza taşındık. 
Projeyle birlikte kapasitemiz de büyüdü ve makine iş-
leme tezgâhlarımızı kendimiz geliştirmeye başladık.” 
diyor.
NATO projesi ile yeni bir döneme giren Burçelik, bu dö-
nemde makine imalatına da başlar. “Konkasör” deni-
len taş kırma makinelerinin yapımına başlanır. Bugün 
bu üretim çok gelişerek devam etmektedir. Hemen her 
tipte makine imalatı yapan Burçelik, 1990’lı yıllarda 
imal ettiği makineleri ihraç etmeyi sürdürür. Yurt dı-
şından önemli firmalarla anlaşmalar yapılır ve onların 
markalarıyla ciddi sayılarda makineler üretilir. 1990’lı 
yıllar aynı zamanda dökümhane kapasitesinin de arttığı 
yıllardır. Dökümhanenin kapasitesi her geçen yıl art-
maya devam eder. 500 kilogramla başlayan kapasite 
2008 yılına gelindiğinde 36 tona kadar çıkar. Firmanın 
1990’lı yıllarda gerçekleştirdiği önemli bir gelişme de 
borsaya açılmasıdır. Burçelik A.Ş. 1992 yılında İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlar. 
Borsaya açılmak, Burçelik’i finansman açısından ol-
dukça güçlendirir.

“DAHA ÖNCEKİ ÜRÜNLERE BAKTIĞINIZDA SANKİ TAŞ DEVRİ’NE 
BAKIYORMUŞSUNUZ GİBİ OLUYOR”
Firma 2017 yılının Aralık ayında Ar-Ge birimini dev-
reye sokar. Kurdukları Ar-Ge biriminin mevzuatın is-
tediği limitlerin üstüne olduğunun altını çizen Ragıp 
Serdaroğlu, “Ar-Ge çalışmalarımız daha ziyade kendi-
mize dönük şekilde devam ediyor. Eski tasarımlarımız-
da birtakım yanlışlıkları gördük ve şimdi onları geliş-
tirerek yeniliyoruz. Ar-Ge sürecinin sonucunda ortaya 
çıkan ürünler çok daha modern ve verimli. Daha önceki 
ürünlere baktığınızda sanki Taş Devri’ne bakıyormuş-
sunuz gibi oluyor ve gerçekten müthiş derecede fark 
görebiliyorsunuz. Son yıllarda mühendislik yazılımları 
da çok gelişti. Eskiden 5 kişiyle 6 ayda yapacağınız işi 
şimdi bir kişiyle 15 günde yapabiliyorsunuz ve ortaya 
çok farklı şeyler çıkabiliyor.” diyor.

BURÇELİK DÖKÜMHANESİ - 2015

BURÇELİK MOBİL ELEK - 2019

MOBİL KONİK KIRICI - 2019

BURÇELİK MAKİNE FABRİKASI - 2015
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Burçelik bugün dökümhane ve makine olmak üzere 
iki fabrikayla çalışmalarına devam ediyor. Firmanın 
ürettiği toplam değerin yüzde 40’ını dökümhane, yüz-
de 60’ını makine fabrikası oluşturuyor. Dökümhane 
bölümünün ağırlıklı olarak ihracat yaptığını belirten 
Ragıp Serdaroğlu, makine bölümünden de ihracat yap-
tıklarını, özellikle yurt dışındaki müteahhitlerin aldığı 
makinelerin ihracatta önemli bir yer tuttuğunu dile 
getiriyor. Bunlar dikkate alındığında, makine bölümü-
nün güçlü bir ihracat potansiyeli olduğun altını çizen 
Serdaroğlu, ihracat yaptıkları bölgeler arasında Kuzey 
Afrika ve Arap ülkelerinin ağırlıklı yer tuttuğunu da ifa-
de ediyor.

“KRİZ KENDİ İÇİMİZDEN KAYNAKLANDIĞI İÇİN YİNE KENDİ 
İÇİMİZDE ÇÖZECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM”
Türkiye’nin standart olarak 10 yılda bir kriz döne-
minden geçtiğine dikkat çeken Ragıp Serdaroğlu, 
“Krizlere artık alıştık; fakat her kriz bir öncekinden 
daha şiddetli oluyor. Her krizin kendine mahsus iyi 

bir tarafı da oluyor tabii. Hiç olmazsa bizler de bu 
arada kendimizi derleyip toparlamış oluyoruz. Şu 
anda da ciddi bir kriz içerisindeyiz ama kriz kendi 
içimizden kaynaklandığı için yine kendi içimizde çö-
zeceğimizi düşünüyorum. İşin ucu aslında teknolo-
jik gelişmelere dayanıyor. Bu tür gelişmeler sadece 
bizde değil, yurt dışında da yaşanıyor. Dolayısıyla 
aradaki dengeyi her zaman korumamız gerekiyor. 
Kurduğumuz Ar-Ge merkezimizle biz de kendimize 
uygun bir pozisyon yakaladık. Firma olarak prensibi-
miz gereği aynı makineden iki tane üretmiyoruz. Dış 
görünüşü benzer olsa bile ikinci makine diğerinden 
daha değişik oluyor. Bu şekilde ilerleyerek 50’nci 
makineye geldiğiniz zaman ortaya bambaşka bir şey 
çıkıyor ama zamanımız gereği biraz da bu değişime 
mahkûmuz.” diyor.
Bugün iki fabrikasında 203 personeliyle üretime de-
vam eden Burçelik; yeni teknolojiler, yeni yaklaşımlar 
e Endüstri 4.0’a uygun üretim hedefiyle çalışmalarını 
sürdürüyor.

BURÇELİK YATAY ROTORLU KIRICI VE RAGIP SERDAROĞLU - 2018
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Ali Ateş 1963’ten 1968’e kadar bu atölyede çalışmaya 
devam eder. 1968 yılında Keban Barajı’nın yapımın-
da tornacı olarak çalışmak ister. Başvurur fakat yaşı 
küçük olduğu için işe alınmaz. Ardından, Elazığ-Palu 
arasındaki Gürüşgür Köprüsü inşaatında tornacı ola-
rak işe başlar. Köprü yapımından sonra işsiz kaldığı 
dönemde babası Elazığ’a gelir ve Ali Ateş’e neden ça-
lışmadığını sorar. “Baba ne yapalım, iş yok!” dese de 
babası Ali Ateş’e epey kızar. Bunun üzerine 16 yaşın-
daki Ali Ateş, cebindeki 100 liranın 68 lirasıyla otobüs 
bileti alır ve İstanbul’a gelir.
İstanbul’da daha önce birlikte çalıştığı bir arkadaşının 
yanına gider. O arkadaşının aracılığıyla, o zamanlar he-
nüz yeni kurulmuş olan İnci Plastik Jüt A.Ş.’ye tornacı 
olarak başvurur ve kabul edilir. İnci Plastik’in Topkapı 
Gümüşsuyu’ndaki fabrikasında çalışmaya başlayan 
Ali Ateş, inşaat tahtalarından bir yatak yaparak fabri-
kada kalmaya başlar. Patronu Taki Vatandost, iyi bir 
usta olduğunu gördüğü Ali Ateş’e 175 lira gibi iyi bir 
ücret verir. Bir hafta sonunda haftalığını alan Ali Ateş, 

ALİ ATEŞ, 1951 YILINDA ELAZIĞ’IN MERKEZ 
DEREBOĞAZI KÖYÜ’NDE DÜNYAYA GELİR. 

ÇİFTÇİLİK YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLAYAN 
BABASI, İLKOKULUN ARDINDAN 12 YAŞINDAKİ ALİ 
ATEŞ’İ ELAZIĞ’DA KÜÇÜK BİR TORNA ATÖLYESİNE 

ÇIRAK OLARAK VERİR. DÖNEM, HERKESİN 
ÇIRAKLIĞA ALINMADIĞI, ÇIRAKLIKTAN PARA 

KAZANMANIN SÖZ KONUSU OLMADIĞI BİR 
DÖNEMDİR. BABASI SIRF HEVES ETSİN, MESLEK 

ÖĞRENSİN DİYE ALİ’NİN HAFTALIĞINI KENDİ 
CEBİNDEN VERİR…

MAHMUT ALAY İLE BİRLİKTE İNCİ PLASTİK’TE ÇALIŞIRLARKEN - 1968
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Tahtakale’den bir yatak ve yorgan alarak fabrikada kal-
maya devam eder.

“BEN FABRİKADA KALDIĞIM İÇİN, PATRONUN TARAFINDAYIM 
TABİİ...” 
İnci Plastik’te çok yoğun bir çalışma temposuna gi-
rerek para biriktirmeye çalıştığını belirten Ali Ateş, 
o dönemi şöyle anlatıyor: “Bir gün öğlen paydosun-
dayız, yemek saati bir vatandaş geldi, ‘Buranın tor-
nacısı kimdir?’ diyerek beni buldu. Biraz sohbet et-
tikten sonra, ‘Ben Denizli’den geliyorum. Bir makine 
yaptırdım ama çalıştıramıyorum. Sizin burada yap-
tığınızı duydum, bana yardımcı olur musun?’ dedi. 
Misina makinesiymiş. 6 bin lira teklif etti ve anlaştık. 
O dönemde birçok yerde olduğu gibi İnci Plastik’te de 

sendika ve işçilerle ilgili sorunlar vardı. Ben fabrikada 
kaldığım için patronun tarafındayım tabi... Patronun 
yanına çıktım, senelik izin istiyorum; ‘15 gün gitmem 
lazım.’ dedim. İzni aldım ve doğruca Denizli’ye gittim. 
Makineyi bir haftada çalıştırdım ve paramı alıp bir 
hafta da memleketime gittim. Hem para kazanıp hem 
de tatil yapıp işimin başına döndüm. O dönemde dur-
madan çalışıyordum.”
Fabrikada kalıp sürekli mesai yaparak günde 16-18 
saat çalışan Ali Ateş, askere gittiği 1971 yılına kadar 20 
bin lira biriktirir. 1973’te askerden dönünce tekrar İnci 
Plastik’e girer ve bir yıl daha çalışır. Kendi atölyesini 
açmak için Güneşli’de 5 dönüm yer almak ister ama 
5 bin lirası eksik olduğu için alamaz. 13 bin lira daha 
biriktirir ve 1974’te ayrılarak kendi iş yerini açar.

İNCİ PLASTİK, JÜT A.Ş FABRİKASI - 1969
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PATRONUN YARDIMIYLA KENDİ ATÖLYESİNİ AÇAR
Plastik sektörüyle tanışmasının 1968 yılı olduğunu be-
lirten Ali Ateş, o dönemi şöyle anıyor: “Kendi atölyemi 
açacağım zaman, o zamanki Transtürk Holding firma-
sına giderek bir tane torna tezgâhı almak istedim. 20 
bin lira nakit param vardı fakat tezgâh 144 bin liraydı. 
Eksik 124 bin lirayı patronum Taki Bey senet yaptı. 1974 
yılında Topkapı’da 60 metrekare bir alanda başlayan 
üretimimiz, bugün Esenyurt’ta 10.000 metrekarelik bir 
alanda devam ediyor.”
Ali Ateş, 1974 yılında Cevriye Hanım ile evlenir. Tüm 
çalışma hayatı boyunca en büyük destekçisi ve moral 
kaynağının Cevriye Hanım olduğunu vurgulayan Ali 
Ateş, “Cevriye Hanım bir gün olsun beni kahvaltı etme-
den işe göndermedi. Ben de asla eve iş götürmedim ve 
evime geldiğimde işi tamamen unutup ailemle ilgilen-
dim. Benim ve firmamın bugünlere gelmesinde Cevriye 
Hanım’ın desteği çok büyüktür.” diyor.

AGLOMER MAKİNESİ İLE ÜRETİME BAŞLANIR
Ali Ateş, kardeşiyle birlikte çalışmaya başlamıştır. 
Fakat kardeşi 1974 yılında Kıbrıs Harekatı’na katı-
lır. Bu dönemde yeğeni de Ali Ateş’le birlikte çalışır. 
Kendi atölyesinde yoğun bir çalışma temposuna giren 
Ali Ateş, gündüz piyasayı gezip iş bakarken, akşamları 
atölyede çalışmaya devam eder. O yıllarda iş seçmek 
gibi bir olanakları olmadığını belirten Ali Ateş, söz-
lerine şöyle devam ediyor: “Üretimimiz farklı plastik 
makineleri ve yedek parça imalatıyla devam ediyordu. 
İlk üretimim aglomer makinesi ile oldu. 1969 yılında 
İnci Plastik’e Avusturya malı bir aglomer makine-
si gelmişti. Ondan esinlenerek Türkiye’nin ilk aglo-
mer makinesini yaptım. Bununla beraber 1974 yılın-
da; Türkiye’nin ilk 10 metre sera örtüsü ekstrüderini 
Göreme Plastik firmasına yaptım. Özen-İş Plastik fir-
masına boru ekstrüderleri yaptım. O zamanın büyük 
firmaları Vatan Plastik, İnci Plastik, Çopuroğlu Plastik, 

TEPEBAŞI’NDA DÜZENLENEN TÜYAP FUARI, İSTANBUL - 1992
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Göreme Plastik, Bilsan Plastik, Demir Plastik gibi fir-
malara film ekstrüderleri, granül makineleri ürettik. 
O dönemde teknoloji yoktu, Ar-Ge diye bir şey yoktu. 
Avrupa’dan gelen makineleri kendimiz ustalıkla çizer 
ve üretirdik. Bir motoru ya da bir termostatı haftalar-
ca beklediğimiz olurdu. Şimdi istediğiniz malzemeyi 
bulabiliyorsunuz. Makinelerin redüktörlerini, vida ko-
vanlarını, kafalarını her şeyi kendimiz üretirdik. Yani 
montaj makineciliği yoktu.”
1980’li yıllar Almak Ateş Makina’nın büyüdüğü yıllar 
olur. Topkapı Gümüşsuyu’ndaki 60 metrekarelik atöl-
ye hemen bitişikteki atölyeyle birleştirilip 120 metre-
kareye çıkar. Vida kovan taleplerinin artması üzerine 
bu alanda büyüme kararı alan Ali Ateş, “Biz vida ko-
van üretimine başlarken, Türkiye’de bu işi yapan sa-
dece Hasmak Makine’den Hasan Manav ağabeydi. 
Ben bayrağı bir adım ileri götürmek için 1982 yılında 
Türkiye’nin ilk derin delme tezgâhını aldım. 1985 yılın-
da da Türkiye’nin ilk vida açma tezgâhını Almanya’dan 

getirttim. O yıla kadar bu işlerin hepsi torna tezgâhıyla 
yapılıyordu.” diyor.

TÜRKİYE’NİN İLK HURDA PAKETLEME MAKİNESİ
1983 yılında Türkiye’de ilk kez hurda paketleme maki-
nesi imal ettiklerini belirten Ali Ateş, “Bir müşterimiz, 
hurda araçları eritme ocaklarına gönderecek şekilde 
sıkıştırıp paketleyecek bir makine istedi. O zamanın 
parasıyla 2 milyon 450 bine işi aldım. 1,5 milyon param 
vardı, o da gitti ama yılmadım. Biz azimli olduk ve 5-6 
ay sonra müşteriler gelmeye başladı. Başlarda dört 
ayda bir pres makinesini ancak bitirebiliyorken, çift 
vardiya çalışarak ayda dört pres makinesi hazır olacak 
şekilde çalıştık.” diyerek anlatıyor.
Pres makinelerinde kazanılan parayla 1984’te 
Güngören’de Kale Kilit fabrikasının yanında 900 met-
rekare arazi satın alınır. 1985 yılında başlayan inşaat 
1988’de tamamlanır ve firma bu yeni atölyesinde 700 
metrekare kapalı alanda çalışmalarına devam eder. 

TEPEBAŞI’NDA DÜZENLENEN TÜYAP FUARI, İSTANBUL - 1993
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1988 yılına gelindiğinde pres makinesi işi yavaşlama-
ya başlar, bunun üzerine vida kovan imalatına ağırlık 
verilir.

“ARTIK BU BAYRAK SENİN”
1994 yılına gelindiğinde firmada ikinci kuşak görev al-
maya başlar. Ali Ateş’in büyük oğlu Mustafa Ateş işe 
dâhil olur. 1976 yılında dünyaya gelen Mustafa Ateş, 
Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra firmada çalışmaya başlar. Ali 
Ateş’in diğer oğlu Emrah Ateş ise Kocaeli Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra 2004 yılında firmada görev alır. Çocuklarının 
küçük yaşlardan itibaren hep işin içinde olduklarını 
belirten Ali Ateş, “Çocuklar beni 10 yaşından sonra 
tanıdı. Çift vardiya çalıştığım için beni evde pek gör-
mezlerdi. Okul hayatlarında sokağa gönderip oyun 
oynamalarına çok izin vermezdim. Ayrıca kiminle 

arkadaş olduklarına da hep dikkat ettim. İnsanın ha-
yatında kiminle arkadaşlık yaptığı çok önemlidir. 
Mustafa fabrikada çalışmaya başladıktan kısa süre 
sonra yanında bir ustamızla birlikte Rusya’da bir fua-
ra katıldı. Yolculuk ve konaklama masraflarının tümü 
karşılanmıştı. Dört günlük fuar için cep harçlığı olarak 
cebine 5 bin dolar koydum. Dört gün sonra döndüler 
ve Mustafa masama 4.200 dolar koydu. İki kişi sadece 
800 dolar harcayarak dönmüşler. Bu davranışı bana 
büyük güven kazandırdı ve ‘O paranın hepsini harcayıp 
dönmüş olsaydın, sana teslim olmazdım ama artık bu 
bayrak senin!’ dedim. O günden bu yana işleri çocuk-
larım yönetir. Tabii ki karar alırken benim fikirlerimi 
de sorarlar. Ben çocuklarıma bir arsa, bir apartman 
daha bırakayım diye uğraşmadım. Onlara en iyi şekilde 
eğitim vermek için elimden geleni yaptım. İyi bir eği-
timi olmayan insan, elindeki hazır imkânları da har-
camaya yatkın olur. Fakat iyi eğitimli bir insan, aklı ve 

15
6



becerisiyle isterse arsasını da dükkânını da rahatlıkla 
alabilir.” diyor.

ALTECH FİRMASI KURULUR
Almak Ateş Makina, 1998 yılında ilk ısıl işlem fırınını 
devreye alır ve bu fırınla Türkiye’nin ilk ve tek enteg-
re vida kovan tesisi olmayı başarır. Makine imalatına 
devam etmek için 2000 yılında Altech firması kurulur. 
Plastik geri dönüşüm makineleri alanında uzmanlaşan 
Altech’in yönetimini 2004 yılında Emrah Ateş üstlenir.
Güngören’deki atölyenin de yetersiz kalmaya başlama-
sıyla yeni bir yer arayışı başlar. Bunun üzerine firmanın 
bugünkü merkezi olan Esenyurt’taki arsa alınır ve in-
şaata başlanır. 2015 yılında inşaat biter ve yeni fabrika 
hizmete girer. 10 bin metrekarelik bu yeni fabrikanın 
alt katındaki 2.700 metrekarelik alanda Almak Ateş 
Makina vida ve kovan imalatına devam ederken, diğer 
katlarda Altech makine imalatını sürdürür.

Yeni fabrikanın hizmete girmesinin ardından iki firma-
nın da kapasitelerinin yükseldiğini söyleyen Ali Ateş, 
bugün gelinen noktayı şöyle anlatıyor: “Şu anda iki fir-
mamızın dışında Almanya’nın Hannover kentinde 6.000 
metrekare bir yer satın alarak, Avrupa’da da üretime 
başlamak için bir yol haritası belirledik. Orada plas-
tik ekipmanları pazarlayan Remaplast GmbH adında 
bir şirket kurduk. Ayrıca Almanya’da Altech’in show-
room’unu da kurarak, Avrupa’daki müşterilerimizin 
Türkiye’ye gelmeden makine denemesi yapabileceği 
bir ortam hazırladık. Şu an gerek Almak Ateş Makina’da 
gerekse Altech’te ilk önceliğimiz Ar-Ge çalışmalarıdır. 
Bu çalışmaların sonucunda ülkemizde ilk kez üreti-
len ürünlerimiz bulunuyor. Almak Ateş Makina olarak 
2020’de ekstrüder ve enjeksiyon kovanlarında bime-
talik kaplamalı kovan üretimine geçtik ve bu kovanlar 
sayesinde dört kata kadar daha uzun ömür ve aşınma 
dayanımıyla ilgili çok önemli yol kat ettik. Avrupa’nın 
üçüncü bimetalik tesisini kurmuş olduk. Almanya’dan 
transfer ettiğimiz bimetalik kaplama teknolojisi ve 
kendi Ar-Ge’mizde geliştirdiğimiz özel alaşımlı toz-
larla, çok özel kaplamalı kovanlar elde ettik. Tabii ki 
bu konuma beş yıllık bir çalışma ve emeğin sonunda 
ulaşabildik. Ayrıca Altech’te, 2020 yılı itibarıyla patenti 
firmamıza ait olan otomatik lazer filtre sistemini geliş-
tirdik. Türkiye’de ilk kez üretilen otomatik lazer filtre-
miz sayesinde, Altech geri dönüşüm ekstrüderlerinden 
çıkan granüller hem daha kaliteli hem de uzun zaman 
filtre değiştirmeden performansı yüksek seviyelere 
ulaşan makineler oldu. Fiyat performans oranı olarak 
çok avantajlı bir filtre sistemi olan Mikrofilt Lazer Filtre 
Sistemleri ile plastik geri dönüşüm sektöründe bir çı-
ğır açtık. Bu başarıların temelinde Ar-Ge ve inovasyon 
ekibimizin dinamik yapısı vardır. Biz, tüm personelimi-
zi bir futbol takımı gibi yönetmeye çalışıyoruz. Yani iyi 
bir takım oyunu için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu 
bir şirket politikası olarak belirledik. Dünyanın içinde 
bulunduğu salgın sürecinin başladığı dönemde de tüm 
çalışanlarımıza gerekli eğitimleri verdik, tüm önlem-
lerimizi aldık. Personelimizin toplu olarak kullandığı 
yemekhane ve servislerimizde de gerekli düzenleme-
leri sağlayarak hijyen koşullarını kendimiz oluşturduk. 
Servis araçlarının sayısını iki katına çıkartarak, seyahat 
esnasında her personelimizin bir koltukta oturmasını 
sağladık. Evden çalışması müsait olan arkadaşları-
mızı da evden çalışmaya teşvik ettik. Böylelikle iki 
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firmamız da salgın döneminde bile dinamik bir yıl ge-
çirdi. Salgında güçlenerek yolumuza devam ettik. Ar-
Ge ve yenilikler için bu dönem bir dönüm noktası oldu. 
Gerek Almak Ateş Makina gerekse Altech, vida kovan 
ve plastik makine sektörünü başarıyla temsil etmeye 
devam edeceklerdir.”
Bugün makine sektörünün en önemli sorunlarından 
birinin yetişmiş eleman sıkıntısı olduğunu da vurgula-
yan Ali Ateş, “En iyi fabrikaları açabilir, en iyi makine-
leri alabilirsiniz ama kullanacak nitelikli eleman olma-
dıktan sonra işler yolunda gitmez. Gençler artık tornacı 
olmak istemiyor.” değerlendirmesinde bulunuyor.

“BİR GÜN BU MAKİNEYİ YAPACAK VE SİZİN KARŞINIZA 
ÇIKACAĞIM”
Makine sanayisinin gelişiminde devlet desteğinin şart 
olduğuna da dikkat çeken Ali Ateş “Şu an gümrükte 
bekleyen dört makinemiz var. Makinelerin bekletilme 
nedeni ise Türkiye’de muadili olan ikinci el tezgâhların 

Türkiye’ye girmesinin yasak olması. Oysa bizim al-
dığımız makinelerin Türkiye’de üretimi yok ve şu an 
gümrükte beklenen her gün için 1.000 euro ödüyoruz. 
Bu konularda bürokrasi daha hızlı çalışmalı. Devletin 
makine sektörüne daha çok destek olması lazım. Ben 
Almak Ateş Makina’nın kurucusu olarak en güzel yaş-
larımı, yıllarımı vermiş, en küçük bir hatam olmadan 
iyi bir vatandaş olarak bugünlere gelmişim. 20 yıl önce 
Almanya-Düsseldorf fuarına gittiğimde bir katalog is-
tedim. Türk olduğumuz için bize vermek istemediler. 
Bu olay benim için kabul edilemez bir olaydı. Çok çalışıp 
daha iyi bir makine tasarladık. Böylece bu Avusturyalı 
firmaya rakip olarak, Avrupa pazarında çok ses getiren 
bir makine yaptık. Bunu Türkiye’de biz yaptık. Gerekli 
destekleri görsek, bu işleri çok daha kısa sürelerde 
de halledebilirdik. Avrupa devletleri makine sanayine 
destek anlamında bizden çok daha iyi durumda.” diyor.
Çalışma hayatı boyunca yaşanan ekonomik krizlerden 
en az hasarla, hatta çoğu zaman büyüyerek çıktıklarına 

EMRAH ATEŞ, ALİ ATEŞ VE MUSTAFA ATEŞ

15
8



dikkat çeken Ali Ateş, bunu daima işe yatırımı yaparak 
başardıklarını belirtiyor: “Hayatım boyunca bir daire, 
bir dükkân daha alayım diye düşünmedim. Elimde avu-
cumda ne varsa işime, fabrikama harcadım ve geliş-
meye devam ettim.” 

“ÖNCELİKLE AZİM, ÇALIŞKANLIK VE SABIR GEREKİR”
Bugün Almak Ateş Makina ve Altech firmalarında top-
lam 15 makine mühendisiyle çalışmaya devam ettikle-
rini belirten Ali Ateş, mühendislik becerisinin makine 
sektöründeki önemine de dikkat çekiyor. Ancak son 
dönemlerde mühendislik alanında bazı eksiklerin ol-
duğunu söyleyen Ateş, “Avrupa’yı da görüyoruz, ora-
da mühendisler üretimde, tezgâhın yanında oturuyor. 
Bizde son zamanlarda yanlış bir anlayış var, işe baş-
layan mühendisler hemen bir masa istiyor. Oysa bir 
mühendisin gerçek anlamda mühendis olabilmesi 
için en az beş yıl talaş yontması, makineyle çalışması, 
problemlerle karşılaşması ve bu problemlere çözüm 
üretmesi gerekir. Sadece üniversite bitirmek, diploma 

sahibi olmakla bu işler olmaz. Öncelikle azim, çalış-
kanlık ve sabır gerekir.” diyor.
Almak Ateş Makina ve Altech firmalarının 2015 yılından 
bu yana 10 bin metrekare alanda 120 çalışanla üretime 
devam ettiklerinin altını çizen Ali Ateş, yeni bir fabri-
ka için arsa arayışlarının sürdüğünü de ifade ediyor. 
Altech için 25 bin metrekare kapalı alana sahip bir fab-
rika kurma projeleri olduğunu belirten Ali Ateş, bugün 
30’dan fazla ülkeye ihracat yapan Altech’i bir dünya 
markası yapmak için gerekli yatırım planları üzerinde 
çalıştıklarını söylüyor.
Başarının, azim ve çalışmadan geçtiğini vurgulayan 
Ali Ateş, genç nesillere şu tavsiyelerde bulunuyor: 
“Yaptığınız iş ne olursa olsun azimle, sıkılmadan, he-
men pes etmeden mücadele etmeliler. İş hayatında 
‘İdare eder’ cümlesini asla kabul etmedim. Yaptığınız 
işin hakkını verin ve en iyiyi yapmayı hedefleyin. 
Hedefiniz para kazanmak olmasın, iyi iş yapmak ol-
sun. Böyle bir yol belirlerseniz para zaten sizi takip 
edecektir.”

ALİ ATEŞ
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Hasan Karace, 1914 yılında ailesiyle birlikte Girit’ten 
İzmir’e göç eder. Girit’te kumaş ticareti yapan Hasan 
Karace, muhasebe kökeni kuvvetli olduğu için İzmir’de 
bazı önemli fabrikalarda muhasebe müdürlüğü yapar. 
Bir süre sonra da Osmanlı Bankası’nda müdür olur. 
Hasan Karace’nin beş çocuğundan biri olan Hüseyin 
Karace 1932 yılında dünyaya gelir. Liseden mezun ol-
duktan sonra iş hayatına atılan Hüseyin Karace, ça-
maşır makinelerinin servis, bakım ve onarım işlerini 
yapar. 1960’ların ikinci yarısına doğru plastik sektörü-
nün hareketlendiğini gören Hüseyin Karace ve eniştesi 
Dara Tolon, birlikte iş yapmaya karar verir ve 1969 yı-
lında Tolkar’ı kurarlar. Küçük bir dönüşüm tesisi olan 
Tolkar, İzmir Birinci Sanayi Sitesi’nde 100 metrekare-
lik bir alanda 5 kişilik bir ekiple faaliyete geçer.
Tolkar, başlangıçta ikinci el naylon poşetlerin işlendi-
ği bir tesis olarak açılır. Piyasadan topladıkları naylon 
poşetler tesiste yıkanır, temizlenir, değirmenlerden 
geçirilip kırpılır ve sıcak budonözlerden geçirilerek 
şerit halini alır. Şerit haline gelen bu naylonlar ke-
silerek hurda naylon ham maddesine dönüştürülür. 

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN, FETHETTİĞİ 
BÖLGELERDE HEM KALICILIĞINI ARTIRMAK 

HEM DE YÖNETİMİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN 
UYGULADIĞI İSKÂN POLİTİKASI GEREĞİ, ON 
BİNLERCE TÜRK AİLE ANADOLU’DAN ALINIP 
FETHEDİLEN TOPRAKLARA YERLEŞTİRİLİR. 

KARACE AİLESİ DE BU POLİTİKAYLA GİRİT’E 
YERLEŞTİRİLMİŞ TÜRK AİLELERDEN BİRİDİR. 

İMPARATORLUĞUN ÇÖKÜŞ DÖNEMİNDE TOPRAK 
KAYIPLARI ARTARKEN, YÜZLERCE YILDIR 

ANADOLU DIŞINDA YAŞAYAN MÜSLÜMAN TÜRK 
AİLELER DE YENİDEN ANADOLU’YA DÖNMEYE 
BAŞLAR. BALKAN SAVAŞI SONUCUNDA GİRİT 
ADASI YUNANİSTAN HÂKİMİYETİNE GİRİNCE, 

BİNLERCE TÜRK AİLESİ GİBİ KARACE AİLESİ DE 
ANA VATANA, ANADOLU’YA GÖÇ EDER…
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Hüseyin Karace ve Dara Tolon, yıkanan naylonlarda 
kalan suyun naylon şeritlerde kabarcıklar oluşturdu-
ğunu görünce, naylonun üzerindeki sudan kurtulmak 
için santrifüj yapmaya karar verirler. Böylece yıkanan 
naylonları sudan arındırırlar.

TÜRKİYE’NİN İLK SANAYİ TİPİ YIKAMA VE KURUTMA 
MAKİNELERİNİ ÜRETİRLER
Hüseyin Karace ve Dara Tolon’un santrifüj yaptığını du-
yan tanıdıkları, kendilerine de santrifüj yapmalarını ister. 
Bir süre sonra siparişler öylesine yoğunlaşır ki santri-
füj imalatı naylon imalatının önüne geçer. Çevreden çok 
sayıda sipariş geldiğini gören ortaklar, alüminyum ve 
pik döküm işleri için birkaç dükkân tutarak 1970 yılın-
da santrifüj imalatına yönelir. Santrifüj imalatı bir süre 
devam ettikten sonra çevreden bu kez de ‘Sıkmayı ya-
pıyorsunuz, yıkamayı da yapın.’ şeklinde istekler gelir. 
Böylece 1976 yılında Türkiye’nin ilk sanayi tipi yıkama 
ve kurutma makinelerini imal ederler. 1983 yılına kadar 
işler bu şekilde devam eder. 25 kişilik bir kadrosu olan 
firmanın teknik işlerini Dara Tolon, idari işlerini Hüseyin 

Karace yönetir. 1983 yılında ortaklar ayrılmaya karar ve-
rir. Dara Tolon firmadan ayrılır ve Tolon Makina’yı kurar.
Eniştesiyle ayrıldıkları dönemde askerde olduğunu 
belirten Tolkar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Cenk 
Karace, “Biz üç kardeşiz. Ben 1963 doğumluyum ve 
çocuk yaştan itibaren firmanın birçok alanında görev 
aldım, çekirdekten yetiştim de diyebilirim. Liseden 
mezun olunca askere gittim. Askerden döndüğüm-
de babam ve eniştem ayrılmışlardı. Babam kendisine 
destek olmamı isteyince 1983 yılından itibaren firmada 
çalışmaya başladım.” diyor.

HÜSEYİN KARACE İŞİ OĞLU CENK KARACE’YE BIRAKIR
Cenk Karace firmada göreve başladıktan bir süre sonra 
Hüseyin Karace artık emekli olmak istediğini söyler ve 
işleri oğluna bırakır. Hüseyin Karace 1989 yılında ha-
yata gözlerini yumar. Hüseyin Karace’nin sosyal yönü 
çok kuvvetli bir insan olduğunu belirten Cenk Karace, 
“Babam çok sosyal, aynı zamanda da çok çalışkan bir 
insandı. Hayatı çalışarak geçmişti. İş hayatının dışın-
da da çok sosyal bir insandı. O da, ben de Karşıyaka 
Spor Kulübü’nde başkanlık ve yöneticilik yaptık. Ayrıca 
çok iyi bir yüzücüydü ve Türkiye’nin ilk dalgıçlarından 
biriydi. Babam ben 26 yaşındayken vefat etti. Ben ve 
kardeşlerim de çok genç yaşta iş veren olduk. Fakat 

HÜSEYİN KARACE
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genç iş verenler olmamıza rağmen işleri aksatmadan 
devam ettirebildik. Hâlâ kuruluşumuzdan beri bizimle 
çalışan personelimiz var. Çalışanlarımızla birlikte tam 
bir aile şirketi gibiyiz. Büyük çabalar sarf ederek ve bü-
yüyerek bugünlere ulaştık.” diyor.
1980’li yılların Tolkar için gelişim yılları olduğunu be-
lirten Cenk Karace, “O yıllarda İstanbul’da bizimle aynı 
işi yapan iki, üç firma vardı. Bu firmalar da büyük ve 
önemli firmalardı. Rakiplerimiz çoktu ve pazarlama 
kısmında zorlanıyorduk. İlk ihracatımızı 1980’li yılla-
rın sonunda Kuveyt’e yaptık. 1990’lardan sonra işleri-
mizi toparladık ve rayına koyduk. Teknoloji ilerledi ve 
biz de sanayici olduğumuzu anlamaya başladık. CNC 
tezgâhlar yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. 
Böylece kalitemiz yükseldi. İyi makineler, iyi yardım-
cı makineler; sac işleme makineleri ve döküm işleme 
makineleri gelişmemize büyük oranda katkı sağladı. 
Biz de ihracat yapmayı kafasına koyan bir firmaydık. 
Hatta daha ihracat yapmaya başlamadan firmamıza 
ihracat müdürü ve personeli aldık. Bu konuda devamlı 
yeni müşteriler ve pazarlar aradık. Fuarlara katıldık ve 
ürünlerimizi tanıttık.” değerlendirmesinde bulunuyor.

“SINIRLI SAYIDA IBM VARDI VE BİR OTOMOBİL FİYATINA SAHİPTİ”
İşe başladığı yıllar ile bugünlerin kıyaslanamaz 

olduğunu söyleyen Cenk Karace, o yıllara dair bir anı-
sını şöyle anlatıyor: “Askerden yeni dönmüştüm ve 
İzmir Fuarı düzenleniyordu. Fuarın içinde ABD stant 
kurmuş. IBM o zaman yeni çıkmıştı ve bilgisayar ise 
çok yeniydi. Fuarda Sertaş adında bir firma vardı 
ve IBM’in İzmir Bölge Müdürlüğü’ydü. Sınırlı sayı-
da IBM vardı ve o zamanlar bir araba parasına denk 
geliyordu. Anlatılanlar hoşuma gidince ben de baba-
ma danışmadan satın almış bulundum. Ürün gelin-
ce tabii babamdan azarı işittim. Ama ürünü kullanıp 
firmamızdaki stokları tutmaya, müşterilerle konuş-
malarımızı kayıt altına almaya başlayınca babam bu 
ürünün işe yarar bir şey olduğunu anlamaya başla-
dı ve onun da hoşuna gitti. Hemen bir yıl sonrasında 
firmaya Panasonic marka ilk faks cihazını da aldık. 
İzmir’de belki o zamanlar toplasanız 10 firmada faks 
cihazı vardı. Faks fabrikaya kurulduktan sonra bunu 
babama anlatmam biraz zamanımı aldı. İntam İnşaat 
adında Bursalı bir firmadan Orhan Öztam Bey aradı. 
Bursa’nın da önemli firmalarından biriydi. Onlar da 
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Gemlik Devlet Hastanesi’ni yapıyorlardı ve çamaşır-
hane makineleri gerekiyordu. O zamanlar firma ile 
ilk önce telefonda konuşuluyordu sonrasında yanla-
rına gitmek gerekiyordu. Firma ile ilk önce telefonda 
anlaştık. Daha sonra kendilerine firmalarında faks 
cihazı olup olmadığını sordum. Faks cihazları olduğu-
nu öğrenince rahatladım. Tabii babam da tüm bunlar 
olurken yanımda. Sözleşmeyi o an yazarak faks ile 
onlara gönderdim. Yarım saat sonra ise karşı taraftan 
imzalı bir şekilde sözleşmemiz geri geldi. Ben de ba-
bama bu cihaz olmasaydı; otobüsle firmaya gidecek-
tik, sözleşmeyi Orhan Bey’e imzalatacaktım, çekleri 
alacaktım ve akşam binip geri gelecektim yani tüm 
günüm heba olacaktı dedim. Kısacası babama bu şe-
kilde faks cihazını izah etmiş oldum. Faks şu zamanda 
rağbet görmüyor ama o yıllar gerçekten çok değer-
liydi. Hatta tek rasyonel iletişim aracıydı diyebilirim. 
İnternet olmadığından dolayı faks bizim için büyük ni-
metti. O zamandan bu zamana çok şey değişti ve gü-
nümüzde artık Endüstri 4.0’dan bahsediliyor. Geçmiş 

zamanda teknolojik ürünleri bu kadar araştırmasay-
dık bana da tuhaf gelirdi diye düşünüyorum. Endüstri 
4.0’a da önümüzdeki dönemlerde tam manasıyla ayak 
uydurabileceğimizi düşünüyorum.”

2001 YILINDA YENİ FABRİKA KURULUR
Tolkar, 1980’lerde sağladığı gelişimi hız kesmeden 
sürdürmeye devam eder. 1989 yılında ilk bantlı ütü-
leri, 1990’da ilk tam otomatik yıkama ve sıkma maki-
nelerini, 1996 yılında ilk denim yıkama makinelerini 
üretir. Bu hızlı gelişim süreci firmayı yeni bir fabrika 
arayışına iter ve Tolkar 2001 yılında Çiğli Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 9.200 metrekare kapalı alana 
sahip yeni bir fabrika kurar. Tolkar yeni fabrikasının 
sunduğu imkânlarla birlikte 2000’li ve 2010’lu yıl-
larda da büyük başarılara ve ilklere imza atar. 2000 
yılında ilk büyük kapasiteli tekstil kurutma makine-
leri ile yeni tasarım yıkama ve kurutma makinelerini, 
2001 yılında ilk yataklı ütüleri, 2007 yılında ilk bes-
leme ünitelerini, doğal gazlı kurutma makinelerini 
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ve ütüleri, yine aynı yıl ilk çarşaf katlama makinesini 
piyasaya sürer.
Tolkar 2008 yılında patentli teknolojisiyle bünyesine kat-
tığı SMARTEX ve onun “Smart Balans Sistemi” sayesin-
de, her kapasitede 400 G sıkmalı makine üretimi yapabi-
len dünyadaki tek şirket konumuna gelir. Yine SMARTEX 
“PolyRib ECO Drum” sistemi sayesinde tüm dünyada 
bir ilk olan MIRACLE modeli ile su, kimyasal ve enerji 
tüketimlerini yarı yarıya azaltmayı başarır. 2011 yılında 
dünyanın ilk ve tek “Gaz Isıtmalı Yıkama Makinesi”ni 
üreterek teknolojik gelişmelerine yenisini ekler.
2012’de elektronik sistemler üzerinde yazılım iyileş-
tirmesine ve dokunmatik ekranların tasarlanmasına 
odaklandıklarını belirten Cenk Karace, “2012 yılında 
Tolkar Smartex tank sistemi su geri kazanım tekno-
lojili ürünümüzü geliştirdik. 2013 yılında da Smartex 
Miracle hijyenik bariyerli yıkama makinelerimizin üre-
timi için çalışma başlattık. Yine 2013’te 60 kilogram ka-
pasiteli Tolkar yıkama makinemize PolyRib Eco Drum 
teknolojisini uyguladık.” diyor.

“İŞİNİZDE İYİ OLMAK İÇİN İŞİNİZE TUTKUYLA BAĞLANMANIZ 
GEREKİYOR”
“Tüm bu süreç içinde her zaman ürünlerimizin arkasın-
da durduk.” diyen Cenk Karace, “Şu an ABD, Almanya, 
Birleşik Krallık gibi teknoloji devi birçok ülkeye ihracat 
yapıyoruz. Yeni fabrikamız tamamlanmak üzere. Yeni 
fabrikamızla birlikte kalitemizin daha da yükseleceği-
ne inanıyorum. Tolkar şu anda kendi alanında dünyada 
ilk 15 firma içerisinde yer alıyor. Bizim, ürünlerimizin 
yanı sıra birçok patentimiz de var. Makinelerimizde 
birçok yeniliğe imza attık. Buluşlarımızı dünyanın her 
tarafında patentledik. İşini iyi yapan bir Ar-Ge merkezi-
miz mevcut. İşinizde iyi olmak için öncelikle işinize tut-
kuyla bağlanmanız gerekiyor; biz öncelikle bu tutkuyu 
kaybetmemeyi başardık.” diyor.
Bugün firma olarak profesyonel bir çamaşırhanenin 
tüm gereksinimlerini karşılayacak üretimi yapabil-
diklerine dikkat çeken Cenk Karace, son dönemde ça-
maşırhaneden ziyade konfeksiyon terbiye makineleri 
üretimine önem vermeye başladıklarını da belirterek 
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sözlerine şöyle devam ediyor: “Baba mesleği işimiz 
hâlâ devam ediyor ama biz biraz daha çeşitlendir-
dik. Diğer kardeşlerim Kaan ve Tolkar ile Antalya ve 
Muğla’ya Türkiye’nin en büyük çamaşır yıkama fabri-
kalarını kurduk. O şehirlerdeki otel gruplarının tekstil-
lerini temin ederek kiralamaya veriyor ve yıkama işleri-
ni yapıyorduk. Ortanca kardeşim Kaan Karace o işi çok 
sevdi ve artık bu işi yapmak istediğini söyledi. 2012’de 
hisse devrini gerçekleştirdik ve Kaan Karece bizden 
ayrıldı. Hatta şu anda bizim en iyi müşterilerimizden 
birisi oldu ve yeni siparişleriyle ilgili görüşüyoruz. Şu 
an yolumuza Tolkar Karace ile iki kardeş olarak devam 
ediyoruz. İkinci kuşak da bizim peşimizden geliyor. 
Oğlum Cenker şu an ihracat departmanımızda çalışı-
yor Tolkar Bey’in oğlu Ata Karace de bizimle çalışma-
ya yeni başladı. Gelecek neslin donanımlarıyla işimize 
daha çok sahip çıkacağını ve işi çok daha iyi noktalara 

götüreceğini öngörüyorum. Firma olarak önümüz açık, 
daha da ileriye gideceğimizi düşünüyorum.”

“BU SEVİYEYE BÜYÜK MÜCADELELER VEREREK GELDİK”
Firmayı bugünkü seviyesine getirmek için kardeşi 
Tolkar Karace ile çok büyük mücadeleler verdikle-
rini ve bu mücadelenin tüm sanayiciler için geçerli 
olduğunu belirten Cenk Karace, “Bizim işlerimizdeki 
bir numaralı konu paslanmaz çeliktir. Çünkü paslan-
maz çelik bizim ham maddemizdir. Bu da maalesef 
Türkiye’de üretilmiyor. Borusan birkaç yıldır belli 
şeyler üretiyor fakat o da yeterli değil. Uygun nitelik-
li ve ekonomik paslanmaz çelik bulmak bir arayıştı; 
çünkü konuyla ilgili satıcı ve ithalatçı insanların sa-
yısı çok azdı. Biz getirmeye kalkacak olsak tonajlara 
ekonomik olarak gücümüz yetmiyordu. Gerçekten bu 
seviyeye büyük mücadeleler vererek geldik. Ama fir-
mamız için değil, tüm sanayide makine üretimi yapan 
iş yerleri için aynı şeyi söylemek mümkün. Geçmişte 
örneğin elektrik kesintileriyle ilgili büyük problemler 
yaşardık. Jeneratör o tarihlerde sık kullanılan bir şey 
değildi. Ayrıca o tarihlerde jeneratörle üretim yap-
mak da hiç kolay değildi. Yetişmiş personel bulmak 
ayrı bir sorundu, ucuz finansman bulmak ayrı bir so-
rundu, yüksek enflasyon ve dolayısıyla yüksek faiz ise 
başlı başına bir problemdi. Tabii bazı avantajlarımız 
da vardı. Bir kere firma olarak İzmir’de olmamız bir 
şans; çünkü İzmir bir liman şehri ve hinterlandı ge-
niş. Yüklemelerimizi buradan rahatlıkla yapabiliyo-
ruz. Ayrıca müşterilerimizi İzmir’e de getirebiliyoruz. 
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Şimdi Avrupa’dan gelen müşterilerimiz zaman zaman 
direkt İzmir’e uçuş gerçekleştirebiliyorlar. Bu tür 
avantajların yanında son zamanlarda faiz oranlarının 
yükselmesi de dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. 
Yüksek faiz bence sanayinin, yatırımın, yatırımcının en 
büyük düşmanı. Yüksek faiz yatırım dâhil birçok şeyi 
engelliyor. Yüksek faiz sanayicinin aydın düşünmesi-
ne engel oluyor. Sanayici kendini hemen korumaya 
alıyor, yatırımlarını erteliyor, çünkü istihdamından 
sorumlu olduğu birçok çalışan insan var. Yüksek fa-
ize hükümetin bir şekilde çözüm üretmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Sanayicinin bu şekilde ilerleme kay-
detmesi mümkün değil. Bu şekilde ilerlemeye çalış-
tığımız yıllarda Türkiye büyüyemedi, büyüyememek 
de işsizliği ve sosyal problemleri beraberinde getirdi. 
Bunun dışında son yıllarda sanayicilere birtakım ko-
laylıklar da getirildi. Örneğin, Ar-Ge merkezleri des-
teklenmeye başlandı, OSB’lerin yatırım teşviklerini 
bir üst seviyelere getirdiler ve Türk Eximbank kay-
nakları bir miktar çoğaltıldı. Bu yapılanlar güzel ama 
yeterli değil.” diyor.

YENİ FABRİKA TAMAMLANMAK ÜZERE
Bugün 16.000 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gös-
terdiklerini belirten Cenk Karace, “Şu an 310 persone-
limizle çalışıyoruz. Çok yakında 26.000 metrekarelik 
kapalı üretim alanına ulaşacağız ve daha da rahat ede-
ceğiz. Çünkü yer darlığından dolayı kapasitemizi artı-
ramıyorduk. OSB bir ihale yaptı ve iki arsa da alarak 
yeni fabrika yatırımımıza ekledik. Fabrikamız da ta-
mamlanmak üzere. İstanbul, Ankara, Adana, Bodrum, 
Samsun ve Antalya’da bölge müdürlüklerimiz mevcut. 
Onun dışında Türkiye’nin 13 noktasında servis müdür-
lüğümüz var. Bölge müdürlüklerimizin hem pazarlama 
hem de servis faaliyetleri bulunuyor.” diyor.
Bugün çeşitli modellerden yılda ortalama 3.500 maki-
ne üretme kapasitesine sahip olan Tolkar, bu ürünle-
rini 45’ten fazla ülkeye ihraç ederek, dünyada tanınan 
bir marka konumuna ulaşmış durumda. Yurt içinde yer 
alan 16 bölgede satış ve servis müdürlükleri, yurt dışın-
da da yer alan 20’den fazla distribütörü ve servis nokta-
sı olan Tolkar, müşterilerine zamanında satış ve servis 
hizmetini profesyonel olarak vermeye devam ediyor.

CENK KARACE
TOLKAR GENEL MÜDÜRÜ
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İlköğretim ve lise eğitimini Erkilet’te tamamlayan 
Hulusi Demir, sonrasında Kayseri Ana Tamir ve Bakım 
Fabrikası ve Uçak Fabrikası’nda iş hayatına girer. 
Küçük kardeş Mustafa Demir ise ilkokulu üçüncü sı-
nıfta bırakır (İlkokul diplomasına daha sonra dışardan 
girdiği imtihanlarla elde eder) ve küçük yaşta çalışma 
hayatına atılır. Teknik yetenekleri olan Mustafa Demir, 
sık sık babasının yanına gider ve santralde çıkan arıza-
ların tamirinde babasına yardımcı olur. Bir süre sonra 
babası, Mustafa Demir’i Kayseri Sanayi Bölgesi’nde ta-
nıdığı Mehmet Susal adında bir işverenin yanına çırak 
olarak verir. Mehmet Susal’ın yanında motor revizyon 
işleri alanında ustalaşan Mustafa Demir, çok zayıf oldu-
ğu için sanayide “Kuru Mustafa” olarak anılır. Mehmet 
Susal’ın atölyesinde uzun yıllar çalışan Mustafa Demir, 
kendi isteğiyle işinden ayrılarak bir mozaik fabrikasın-
da çalışmaya devam eder. İş disiplini ve yeteneğiyle 
Kayseri Sanayi Bölgesi’nde herkesin tanıdığı ve saygı 
duyduğu bir usta olur. Bir süre sonra Hacı Hasan adın-
daki bir arkadaşıyla önce düdüklü tencere sonra somya 
imalatı işine girer ve ardından da pres imalatına başlar.

KAYSERİ’YE BAĞLI ERKİLET BELDESİ’NİN 
TELEFON SANTRALİNDE MEMURLUK YAPAN 

MEHMET DEMİR, 1922 YILINDA FATMA HANIM 
İLE EVLENİR. DEMİR ÇİFTİNİN ÜÇÜNCÜ VE 

DÖRDÜNCÜ ÇOCUKLARINDAN HULUSİ 1928’DE, 
MUSTAFA İSE 1932 YILINDA ERKİLET’E BAĞLI 

KEMER KÖYÜ’NDE DÜNYAYA GELİR. DEMİR 
KARDEŞLERİN ÖĞRENİM HAYATLARINDA 

AYRILAN YOLLARI, YILLAR SONRA İŞ HAYATINDA 
BİR ARAYA GELECEKTİR…

HULUSİ DEMİR VE MUSTAFA DEMİR, DEMİR SANAYİ - 1976
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İLK YERLİ SONDAJ MAKİNESİ
Mustafa Demir’in Kayseri Sanayi Bölgesi’nde çe-
şitli işlerde çalıştığı yıllarda, ağabeyi Hulusi Demir 
de Kayseri’de Uçak Fabrikası’nın kapanması üze-
rine Türkiye’ye gelen ABD’li uzmanların eğitimin-
den geçerek sondörlük sertifikasıyla ödüllendirilmiş 
ve Türkiye’nin ilk elit sondörlerinden biri olmuştur. 
Hulusi Demir bu sertifikayla önce DSİ, sonra Türkiye 
Petrolleri, MTA ve son olarak da İller Bankası gibi ku-
ruluşlarda sondör ve şef sondör olarak iş hayatını de-
vam eder. 1968 yılında Türkiye’de sondaj makineleri, 
yedekleri, sondaj malzemeleri ve makinelerin revizyo-
nu konusundaki eksikliği tespit eden Hulusi Demir, bu 
alanda çalışmaya karara verir ve İller Bankası’ndaki şef 
sondörlük görevinden istifa ederek bu alanda çalışma-
ya başlar. İlk iş olarak, birlikte çalıştığı mühendis bir 
arkadaşıyla İstanbul’da ABD makinelerini baz alarak, 
ABD standartlarına uygun ilk yerli sondaj makinesini 

imal etmeyi başarır. Kısıtlı imkânlarla başarılan bu 
proje, artık onun için yeni ufuklar ve yeni bir vizyonun 
önünün açılması demektir.

İKİ KARDEŞ BİRLİKTE ÇALIŞMAYA BAŞLAR
Hulusi Demir meslektaşı Hayati Sabuncu ile yeni bir 
iş yerinin temelini atma düşüncesi içindeyken, kar-
deşi Mustafa Demir’i de yanına almak ister. Bunun 
üzerine Mustafa Demir Kayseri’deki işlerini bıra-
kır ve Ankara’ya gelir. Böylece 1969 Yılında “Sondaj 
Sanayi” adı altında yeni bir kuruluşun temelleri atıl-
mış olur. Ankara Demir Sanayi, Süphan Sokak’ta 
açılan 45 metrekarelik atölyede sondaj makinesi, 
malzeme ve yedeklerinin imalat çalışmalarına başla-
nır. Hulusi Demir, 1972 yılında ikinci eşi Emel Hanım 
ile evlenir ve bu evlilikten 1974 yılında Ruşen Demir 
dünyaya gelir. Mustafa Demir’in Şemsi Hanım ile ev-
liliğinden de dört çocukları olur. 1956 yılında dünyaya 

HULUSİ DEMİR SONDAJ ŞANTİYESİNDE - 1970
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gelen Burhanettin Demir ve 1963 yılında dünyaya 
gelen Fatma Demir, ilerleyen yıllarda işleri devam 
ettirecektir.
Demir kardeşler kısa sürede işlerini büyütüp hemen 
bitişikteki dükkânı da atölyeye katarken, Bursa’da yer-
leşme düşüncesinde olan ortağı Hayati Sabuncu ile iş-
lerini ayırmak zorunda kalırlar.

“İHALEYE GİRECEK BAŞKA FİRMA YOK”
Sondaj Sanayi, o yıllarda Türkiye’de su sondajı makine-
si yapan tek firmadır. Türkiye’de tüm ekipmanıyla son-
daj makinesi yapabilen öncü firmalardan olan Sondaj 
Sanayi, aynı zamanda devlete de sondaj makinesi 
yapan ilk firmadır. Su sondajı ihalesi olduğu zaman, 

dönemin İller Bankası Genel Müdürü atölyeye kadar 
gelir, “İhaleye girecek başka firma yok, gelin de yapın 
şu işi!” der. O yıllarda sondaj sektöründe büyük boşluk 
yaşandığı için makinelerin imalatı ve geliştirilmesinde 
devlet kararlarının ve İller Bankası Makina ve Sondaj 
Dairesi yönetiminin büyük destekleri olur.

İKİNCİ KUŞAK İŞE BAŞLAR
1970’li yıllar ikinci kuşağın da işe katıldığı yıllar olur. 
Mustafa Demir’in oğlu Burhanettin Demir, tekniğe 
olan aşırı ilgisi nedeniyle ortaokul öğrenimini yarıda 
keserek babası ve amcasıyla birlikte çalışmaya baş-
lar. Daha ilkokul yıllarında iş hayatının içine girdiğini 
belirten Burhanettin Demir, “Çocukluğumdan beri 
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makinelere ilgim vardı ve daha ilkokul çağlarında kü-
çük benzinli motorları söküp takabiliyordum. Tatil gün-
lerimde hep atölyede olur ve çıraklık yapardım. Okulu 
bıraktıktan sonra da atölyede çalışmaya başladım ve o 
günden beri de buradayım.” diyor.
Ekonomik darboğaz ve yurt içinde yapılabilecek te-
dariklerin ithalinin yasaklanması nedeniyle, devletin 
verdiği dolaylı desteklere rağmen 1970’li yıllarda son-
daj makinesi sektörünün gelişiminde en önemli sorun 
malzeme sıkıntısıdır. Yaşanan malzeme sıkıntısının 
Sondaj Sanayi firmasının gelişimine de olumsuz etki 
ettiğine dikkat çeken Demir Sondaj Makina Sanayi 
Yetkilisi Fatma Demir Zafer, “1970’li yıllarda istenen 
özellik ve ebatlarda rulman bulmak zor, döküm yap-
tırabileceğiniz çok az yer var. Torna tezgâhı az bulun-
duğu gibi sondaj makinelerinde kullandığımız uzun 
malzemeleri işlemek için yeterli fenermil açıklığındaki 
tornaları bulmak da bir başka sorundu. Bu parçaları 
taşıyıp kaldıracak forklift gibi araçlar da çok fazla de-
ğildi ve pahalıydı. Bu gibi birçok zorlukla mücadele 

ederek bugünlere gelindi.” Diyerek o günlerin zorluk-
larını sıralıyor.

“SEN ÖDEYEMEZSEN BEN ÖDERİM”
Yaşanan birçok sıkıntıya rağmen o yıllarda esnaflar 
arasında büyük bir dayanışma olduğuna da dikkat 
çeken Fatma Demir Zafer, esnaf dayanışmasını şöyle 
anlatıyor: “Yapılan sondaj makinelerinin 12-13 metreyi 
bulan büyük kuleleri vardır. O kulelerin inşasında ya-
pılması gereken kaynak için kulelerin bir şekilde kal-
dırılması ve çevrilmesi gereklidir. Babam ve amcam, 
kulelerin kaynağının yapılacağı zaman atölyenin bu-
lunduğu sokağa doğru ‘Kuleyi çevireceğiz, gelin!’ diye 
çağrı yaparlar ve bütün esnaf yardıma gelirmiş. 1,5 
ton ağırlığında, 12-13 metre boyunda olan kuleler çev-
re esnafların yardımıyla, insan gücüyle imal edilirmiş. 
Böyle bir dayanışma ruhu varmış o zamanlar. Esnaf 
her gelen işi ben yapacağım demez, birbiriyle işlerini 
paylaşırmış. İnsanlar, işlerin iyi çıkması için elinden 
gelen çabayı ve yardımı gösterir, birbirlerine yardım 
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edermiş. Örneğin bizimle çalışan Fehmi Konaktaş 
adında bir torna ustamız vardı. Sonra ayrıldı ve kendi 
torna dükkânını açtı. Fakat maddi imkânları yetmedi-
ği için amcam gitti ve Fehmi Usta için tornaya yazıldı. 
O zamanlar o tezgâhlar sıraya yazılarak alınıyordu. 
Tezgâha yazıldıktan sonra Fehmi Usta ‘Sakın tezgâhı 
sildirme, sen ödeyemezsen ben öderim.’ demişti. O 
zaman zihniyet buydu. Bugün artık bu dayanışmayı 
bulmak oldukça zor; herkes birbirinin üzerine basarak 
yükselmeye çalışıyor.”

İSKİTLER’DE YENİ TESİSE TAŞINILIYOR
Zaman içinde Sondaj Sanayi’nin üretiminde önemli 
değişimler olur. İlk yapılan makineler tamamen meka-
nikken, zaman içinde hidrolik ve pnömatik makinelerin 
imalatına da başlanır. Bir süre sonra ürün portföyü-
ne zemin etüt makineleri ve enjeksiyon pompaları da 
dâhil edilir. Firma hem üretim hem çalışan sayısı ola-
rak büyümeye devam eder ve bir süre sonra mevcut 
iş yeri yetersiz hale gelir. Bunun üzerine 1980 yılında 
İskitler’deki sanayi bölgesinden bir dönüm arazi satın 

alınır. İnşaatın bitmesiyle birlikte firma, 1982 yılında 
İskitler’deki bu yeni tesise taşınır.

DEMİR SONDAJ MAKİNA SANAYİ KURULUR
Sondaj Sanayi, 1970’lerin ikinci yarısında zemin etüt-
lerinde kullanılan zemin etüt makineleri yapımına da 
başlamıştır. 1980’lerin ortalarına doğru deprem yö-
netmelikleri gereğince zemin etüt işleri yoğunlaşınca, 
zemin etüt makinelerine olan ihtiyaç da çoğalır. 1987 
yılına gelindiğine Demir kardeşler şirketleşmeye karar 
verir ve firma “Demir Sondaj Makina Sanayi” ismiy-
le anonim şirkete dönüştürülür. Firma, bu dönemde 
tripleks pompa, yani üç pistonlu çamur pompası ima-
latına da başlar. 300 metre kapasiteli bu makinelerde 
pancar motorlar kullanılır. Hem sondaj makinelerinde 
hem çamur pompalarında kullanılmaya başlanan pan-
car motorlar, o dönem piyasadaki büyük bir boşluğu 
doldurur. Yeni atölyesi ve artan ürün çeşidiyle 1980’li 
yıllarda büyümeye devam eden Demir Sondaj firması, 
üretiminin tamamını İller Bankası, DSİ, Köy Hizmetleri, 
MTA, Türkiye Petrolleri ve az da olsa özel sektöre 
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yapmaktadır. Bu yıllarda Suudi Arabistan’a da 1.000 
metre delme kapasiteli özel yapım bir su sondajı maki-
nesi gönderilir; fakat bu ihracatın devamı gelmez.
1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların başlarında Demir 
Sondaj ailesi kısa aralıklarla iki büyük acı yaşar. 1988 
yılında Hulusi Demir ve ardından 1991 yılında Mustafa 
Demir hayata veda eder. Tüm çalışma hayatları boyun-
ca kaliteli iş ve dürüstlükten taviz vermeyen iki kardeş, 
geride birçok güzel anı ve saygıdeğer bir markayı mi-
ras bırakır.

“SEN KİMİN OĞLUSUN?”
Hulusi Demir’in oğlu Ruşen Demir, “Babam ve am-
cam bu sektöre büyük emek verdiler ve birçok insan 

yetiştirdiler. Bu yüzden bugün bile onların isimleriyle iş 
yapabiliyoruz.” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Bir hafta önce bir dişli lazım oldu ve Burhanettin Usta 
ile Hurdacılar Sitesi’ne gittik. Orada aldığınız malze-
menin garantisi kapıdan çıkana kadardır ve malı geri 
de iade edemezsiniz. Hurdacı arabada Demir Sondaj 
yazısını görünce bana ‘Sen kimin oğlusun?’ diye sor-
du. Hulusi Demir’in oğlu olduğumu söyleyince, ‘Ben 
Hulusi ve Mustafa Amcaya çok malzeme verdim, çok 
alışverişimiz oldu. Bu dişli işinizi görmezse sorun yok, 
hemen geri getirin.’ dedi. Vefatlarının üzerinden 30 yıl 
geçmiş olsa bile hala isimlerinin yaşaması bir mucize 
değil demek ki. Babam ve amcamın isimleri üniversi-
te hayatımda bile bana yardımcı olmuştu. Karadeniz 
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Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nde okurken bitir-
me ödevimle ilgili haritalar gerekiyordu. Arkadaşlarla 
birlikte gittik, ben direkt Sondaj Şube Müdürü’nün ka-
pısını çaldım. Kendimi tanıttım ve ‘Ben Ankara Demir 
Sondaj’dan Hulusi Demir’in oğluyum, KTÜ’de okuyo-
rum şu haritalara ihtiyacım var.’ dedim. Yetkili kalktı, 
bana sarıldı ve bizi ilgiyle misafir etti. Biz çaylarımızı 
içene kadar haritaların tamamının fotokopileri önü-
müzdeydi. Babam ve amcamın hem iş hem insani iliş-
kileri çok iyiydi. Bu sektörün gelişmesinde emekleri 
hiçbir zaman yadsınamaz.”
Hulusi Demir’in rahatsızlığı döneminde, yeğeni Nihat 
Durmuş da firmada görev alır ve idari işlere bakmaya 
başlar. Nihat Durmuş’un ardından Mustafa Demir’in 

kızı Fatma Demir de ekibe katılır. Nihat Durmuş, 2013 
yılında emekli oluncaya kadar firmada çalışmaya de-
vam eder. Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra farlı sektörlerde iş hayatına 
devam ettiğini belirten Fatma Demir Zafer ise firmaya 
katılma sürecini şöyle anlatıyor: “Üniversiteyi bitirdik-
ten sonra farklı sektörlerde çalıştım. Amcamın vefatı-
nın ardından babam ‘Artık bize gel, beraber çalışalım.’ 
diye ısrar edince, 1990 yılında Demir Sondaj’da çalış-
maya başladım. Başlarda muhasebeye baktım daha 
çok, imalata da girmek isterdim ama çok erkek ege-
men bir alan. 1990’larda işe gidip gelirken bile insan-
lar garip garip ‘Bu kadın ne yapıyor burada’ dercesine 
bakarlardı. O yüzden idari kısımda kaldım. 2013 yılında 
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Nihat Durmuş emekli olunca da firmanın yönetimi üçü-
müze kaldı. Birbirimize danışarak, hep beraber işleri 
yönetiyoruz.”
1990’lı yıllara gelindiğinde firma yavaş yavaş su sondaj 
makineleri, mekanik zemin etüt makineleri ve hidrolik 
zemin etüt makineleri imalatına da başlar. 1990’lı yıl-
lar aynı zamanda firmanın yurt dışına açılmaya başla-
dığı yıllar olur. 1999 yılına gelindiğinde Hulusi Demir’in 
oğlu Ruşen Demir de firmada çalışmaya başlar. KTÜ 
Jeoloji Bölümü’nden 1997 yılında mezun olan Ruşen 
Demir, okulun ardından askerliğini tamamlar ve fir-
mada görev alır. Firmada jeoloji mühendisi olarak ça-
lışmaya başladığını belirten Ruşen Demir, “Firmamız 
1985 yılında makine üretiminin yanı sıra özel sektörün, 
İller Bankası’nın ve Köy Hizmetleri’nin sondaj işleri-
ni de yapmaya başlamıştı. Sondaj ihalelerine giriyor, 
kendi makinelerimiz ve ekibimizle sondaj yapıyor-
duk. Tabii şartnamede mutlaka bir jeoloji mühendisi 

isteniyordu. Ben de mühendis olarak bu sondajlarda 
çalışıyordum. Türkiye’nin hemen her yerinde sondaj 
işleri yaptık. Artık kaliteyi düşüren piyasayla mücadele 
edemez duruma geldiğimizi görünce, 2005 yılında son-
daj işini bıraktık. 2005 yılında metresi 120 liraya yaptı-
ğımız sondajı 2021 yılında 100 liraya yapanlar var. Bu 
işin makinesini, tamirini yapan biziz; işi en ucuza bizim 
yapmamız gerekirken, piyasayla o anlamda mücadele 
edemedik. Belli bir standardın dışına asla çıkmadık. 
İşin başından beri DSİ standartlarına göre çalıştığımız 
için o standartları hep koruduk. Rakip birçok firma bu 
standartlara uymadığı için de rekabet oldukça zorlaştı 
ve bu yüzden bıraktık.” diyor.

OSTİM ÖRNEK SANAYİ SİTESİ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDER
2000 yılına gelindiğinde İskitler’deki atölye de yeter-
siz kalınca, OSTİM Örnek Sanayi Sitesi’nden yeni bir 
yer alınır ve firma 2003 yılında bu yeni tesise geçer. 

SU SONDAJ MAKİNESİ
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OSTİM’deki yeni tesise geçtiklerinde 20 kişilik bir 
ekibe sahip olduklarını belirten Fatma Demir Zafer, 
“OSTİM’deki yeni tesisle birlikte ihracatımızda önem-
li bir artış oldu. O dönemde Suudi Arabistan ve 
Azerbaycan’a çok sayıda zemin sondaj makinesi ih-
raç ettik. Kırgızistan, Özbekistan, Katar, Tanzanya, 
Etiyopya, Kamerun gibi birçok Türk ve Afrika devletine 
makineler gönderdik. Hatta buradaki bir müşterimiz 
aracılığıyla ABD’ye de onların standartlarına uygun 
olarak imal ettiğimiz çamur pompaları gönderdik. 
Ayrıca 2000’li yılların başında yoğunlaşan talepler üze-
rine hidrolik makinelerin imalatına da başladık. Bugün 
de hem su makinelerinin hem mekanik hem de hidro-
lik makinelerin yapımına devam ediyoruz. Birçok dev-
let kurumunun elindeki makinelerin bakım ve onarım-
larını yapmayı da sürdürüyoruz.” diyor.
Sondaj makinesi sektörünün özellikle 2000’li yıllarda 
hızla büyüdüğünü belirten Fatma Demir Zafer, sek-
törün bugününü ise şöyle değerlendiriyor: “Bugün 
Türkiye’de, dünya markalarıyla kıyaslandığında ol-
dukça kaliteli üretim yapan firmalar var. Fakat hemen 

her sektörde olduğu gibi sondaj makineleri alanında 
da yurt dışından gelen ürünlerin fevkalade olduğu gibi 
bir yanlış kanı var. Bu düşünce oldukça benimsenmiş 
durumda. Dışarıdan gelen makinelerin eksikleri gör-
mezden gelinirken, yerli üretime maalesef hak ettiği 
değer verilmiyor. Çok fazla olmamakla beraber, son-
daj makineleri sektöründe gerçekten iyi işler çıkaran 
firmalarımız var. Yerli üretim makinelerdeki en küçük 
bir eksiklikten dolayı yabancı markaları tercih edenler 
de çoğunlukta. Fakat aslında bu oldukça yanlış bir yak-
laşım. Örneğin kısa bir süre önce, Bauer markasının 
dünyada bir numaralı fore kazık makinesinin silindir 
milini değiştirdik. Değiştirdiğimiz silindirin, burada 
bizim imal ettiğimiz silindirden kalite olarak hiçbir 
farkı yok aslında. Bu makineler arıza yaptığında gün-
lük maliyeti çok yüksek makinelerdir. Çok değerli bir 
müşterimizin makinesiydi ve günlük 100 bin lira civarı 
bir kayba neden oluyordu. Makine sabah geldi ve ak-
şama kadar gereken değişimi yaptık; ertesi sabah işe 
başlayacak şekilde teslim ettik. Yaşadığımız önemli bir 
sorun da kaliteli malzemeyi her istediğimizde temin 
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edemeyişimiz. Özellikle şu an ham maddenin kalite-
sinden hiçbir şekilde emin olamıyorsunuz. Hepsi ithal 
ve ne olduğu belirsiz, düşük kaliteli mallar var.”

KALİTE İLE ANILAN FİRMA
Sondaj makineleri sektöründe Demir Sondaj’ın “Kalite” 
ile anıldığını belirten Fatma Demir Zafer, “Diğerlerine 
göre pahalı ama sağlam makine yaptığımız söylenir. 
Malzemenin en iyisini kullanırız. Makinelerimizde 
Çin malı hiçbir parça kullanmamaya özen gösteririz. 
Müşterilerimiz yaptığımız işin arkasında duracağımızı 
bilirler. Babalarımızın sektöre verdikleri kalite duygu-
sunun yitirilmemesi için çok çalışıyoruz. Onların Demir 
Sondaj ismine kazandırdıkları saygınlığı, sonraki ku-
şaklara taşımak istiyoruz.” diyor.
Demir Sondaj’ın bugün toplam 14 kişilik bir ekiple 

çalışmalarına devam ettiğin belirten Fatma Demir Zafer, 
“Çalışanlarımızın çoğu buraya çırak olarak gelmiş ve 
devam etmiş insanlardır. Genellikle emekli olana ka-
dar bizde çalışırlar, emekli olduktan sonra kalmak is-
teyenler de devam eder. Birçok çalışanımız 39-40 yıldır 
bizimle. Yeni çalışan alımlarında zorlandığımız oluyor. 
Artık iş hayatında çalışan profili oldukça değişti. Yeni 
neslin çalışma isteksizliği ve farklı beklentileri yüzün-
den uyum yakalamak oldukça zorlaştı. Beklentiler çok 
yüksek. Az iş yapıp çok kazanayım, rahat olayım düşün-
cesi hâkim. Bundan dolayı ekibimizi çok da geliştiremi-
yoruz.” diyor.
Türkiye’de sondaj sektörünün büyümesinde önemli 
katkıları olan Demir Sondaj Makine Sanayi, Hulusi ve 
Mustafa Demir’den aldığı bilgi birikimi, ilham ve özgü-
venle çalışmalarına devam ediyor.

RUŞEN DEMİR, FATMA DEMİR ZAFER VE BURHANETTİN DEMİR
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Henüz 13 yaşında olan Afif Özkan’ı taşıyan gemi 
İstanbul’a gelir. Afif Özkan Ayvansaray’da gemiden 
iner ve hiç tanımadığı bu şehirde başıboş şekilde bir 
süre dolaşır. Bir süre gezdikten sonra, içinden demir 
dövme seslerinin geldiği bir dükkânın önünde durur. 
Ne istediğin soran dükkân sahibine başından geçenleri 
anlatır ve kimseyi tanımadığını söyler. Dükkânın sa-
hibi bir Yahudi’dir ve Afif’in durumuna üzülerek, “Gel 
oğlum, burada bizimle bilet paranı çıkarıncaya kadar 
çalış. Yemeğini, yatağını ben veririm.” der. Bu sırada 
Afif’in ailesi onun öldüğünü sanmaktadır. Afif Özkan’ı 
dükkânına alan Yahudi, İngiltere’den Türkiye’ye gel-
miştir ve dükkânında kantar imalatı yapmaktadır. Afif 
Özkan bu dükkânda üç ay kadar çalışır, parasını birikti-
rir, tüm borçlarını öder ve helallik alarak İzmir’e döner.

“AFİF KANTAR” İSMİYLE ÇALIŞMAYA BAŞLAR
İzmir’e dönen Afif Özkan, babasının yanında manavda 
çalışmaya devam eder. Fakat aklında hep kantarcılık işi 
vardır. Askerliğini tamamlayıp İzmir’e dönünce babası-
na, “Ben gidip o Yahudi’nin yanında çalışacağım.” der 

AFİF ÖZKAN 1913 YILINDA İZMİR’DE DÜNYAYA 
GELİR. İLKOKUL ÇAĞLARINDAYKEN BABASININ 

MANAV DÜKKÂNINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN 
AFİF ÖZKAN’IN EN BÜYÜK EĞLENCELERİNDEN 

BİRİ, YAZ AYLARINDA ARKADAŞLARIYLA 
BİRLİKTE İZMİR LİMANI’NDA DENİZE GİRMEKTİR. 

AFİF VE ARKADAŞLARI, LİMANA DEMİRLEMİŞ 
GEMİLERİN ÜZERİNE ÇIKAR, ORADAN DENİZE 

ATLARLAR. YORULDUKLARI ZAMAN DA YİNE 
GEMİLERİN ÜZERİNDE DİNLENİR, BAZEN DE 

UYURLAR. BİR GÜN YİNE DİNLENMEK İÇİN BİR 
GEMİNİN ÜZERİNDE UZANAN AFİF, UYKUYA 

DALAR VE GÖZLERİNİ AÇTIĞINDA GEMİNİN İZMİR 
LİMANI’NDAN ÇIKTIĞINI GÖRÜR…

ALMANYA FRANKFURT TOLEDO TARTIM SİSTEMLERİ FİRMASININ GİRİŞ KAPISINDA
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ve İstanbul’a gelir. İstanbul’da Yahudi patronunu bu-
lur ve yanında çalışmaya başlar. Birkaç yıl İstanbul’da 
çalışıp işi iyice öğrenince, tekrar İzmir’e döner ve “Afif 
Kantar” isminde bir atölye açıp burada kantar yapımına 
başlar.

İLK OMUZ KANTARINI YAPAR
Afif Özkan 1938 yılında Sebahat Hanım ile hayatını bir-
leştirir ve evliliklerinden 1939 yılında Önder, 1936 yılın-
da Mejdut adında iki çocukları olur. Çocuklar da küçük 
yaştan itibaren babalarının yanında çalışmaya başlar. 
Afif Özkan, o yıllarda “İzmir Modeli” olarak anılan, daha 
çok pamukçuların kullandığı omuz kantarını ilk tasar-
layan kişi olur ve yörede “Kantarcı Afif” olarak anılır. 
O yıllarda toplanan pamuklar çuvallara doldurulur ve 
o çuvallar da omuz kantarlarıyla tartılır. Bu işi yapan 
tartıcılar da tarttıkları çuval başına belli bir ücret alır. 
Afif Özkan’ın oğlu Önder Özkan, kardeşiyle birlik-
te uzun süre babasının yanında çalıştıktan sonra bir 

arkadaşıyla ortak iş yapmaya karar verir ve babasının 
yanından ayrılır. Afif Özkan ölünceye kadar kendi mar-
kasıyla kantar üretimine devam eder.

1968 YILINDA “TAMÇEKİ” KURULUR
Önder Özkan ve arkadaşı Kadri Erolan, 1968 yılında 
İzmir Birinci Sanayi Sitesi’nde “TAMÇEKİ” ismiyle atöl-
yelerini kurarlar. Kadri Erolan da Önder Özkan gibi çı-
raklıktan yetişmedir. İki arkadaş; tartı sistemleri, araç 
ve TIR kantarları ve tartımla ilgili ürünler imal ederek 
işe başlarlar. İlk atölyelerinde 10 yıl çalışmaya devam 
ettikten sonra İzmir Organize Sanayi Bölgesi’nde 1.000 
metrekarelik yeni bir yer alır ve oraya taşınırlar.
1960-1970’lerde bu işle ilgili hiçbir makine olmadığını 
belirten Kadri Özkan, “O yıllarda tartı kolu tamamen 
elle yapılan bir aletti. Biz 1971’de Etibank’ın Güllük 
tesislerine kantar yaptık. Bizim ilk büyük işimiz oydu. 
Ondan sonra diğer Etibank tesisleri de bizden kantar 
almaya başladı. Sonra da büyümeye başladık.” diyor. 

İZMİR ENTERNASYONEL FUARI - 1986
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Ortaklar, zamanla kara yolları ve kullanılan kamyonlar 
büyüdükçe, 3-5 tonluk kantarlardan 30-40 tonluk kan-
tarların yapımına da başlar.

DOLUM MAKİNELERİ İMALATI DA PORTFÖYE EKLENİR
1980’lerin ikinci yarısına gelindiğinde, tartı ve ölçüm 
sistemleri sattıkları müşterilerinden farklı talepler 
gelmeye başladığını belirten Kadri Özkan, “Türkiye’de 
işler büyüdükçe hem kapasiteler yükseliyor hem de 
farklı gereksinimler ortaya çıkıyordu. Bazı müşterile-
rimizden, ‘Bir varili, bir tenekeyi nasıl doldururuz. Bize 
bunların dolum makinelerini de yapabilir misiniz?’ gibi 
farklı istekler gelmeye başladı. Bu gibi talepler artma-
ya başlayınca, tartı makineleri üreten bir firmayken 
birden dolum makineleri de üretir hale geldik.” diyor. 
Müşteri talepleri doğrultusunda dolum makinesi işine 
giren firma; ufak ve yarı otomatik tarzda teneke, ma-
deni yağ, boya dolum, varil dolum makineleri yapımına 

başlarken, 1990’ların sonlarına kadar dolum makine-
leri işleri büyümeye devam eder.

1990’LI YILLARLA GELEN BÜYÜME
1990’lar boyunca dolum makineleri konusunda uzman-
laşan ve gittikçe büyüyen firma, teknik ve maddi olarak 
çok daha güçlü bir noktaya gelir. Bu süreçte yeni birim-
ler oluşturduklarını söyleyen Kadri Özkan, “2000 yılında 
Ar-Ge birimimizi, 2001 yılında da bilgi işlem birimimi-
zi kurduk ve dolum makineleriyle ilgili yazılımlarımızı 
kendi bünyemizde yapmaya başladık. Ar-Ge birimimizi 
kurana kadar, tartının bazı önemli parçalarını yurt dı-
şından alıyorduk. Ar-Ge birimimiz oluştuktan sonra bu 
parçaları da kendimiz yapmaya başladık. Bu süreçte 
Türkiye’deki dolum makineleri talebi de arttı. Şu anda 
şirketimizin cirosunun yüzde 50’sini tartı kantarları, TIR 
kantarları ve ufak platform baskülleri oluştururken; ka-
lan yüzde 50’sini dolum makineleri oluşturuyor.” diyor.

KANTAR FABRİKASI, URLA, İZMİR
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“BENİM BİR TANE OĞLUM VAR”
Mesleği dedesinin yanında öğrendiğini belirten Kadri 
Özkan, “1962 doğumluyum ve ilkokul üçüncü sınıftan 
beri bu işin içindeyim. Bir yandan dedemin yanında 
mesleği öğrenirken, bir yandan da meslek lisesini bi-
tirdim. Liseden sonra işletme bölümü kazandım ama 
kayıt günü kantinde olaylar çıkınca geri döndük. 1979-
1980 yılları çok karışık yıllardı ve ailemin tek oğlu ol-
duğum için babam, ‘Benim bir tane oğlum var!’ dedi ve 
beni üniversiteye göndermedi. Avrupa’nın en meşhur 
markalarında eğitimler aldım. Örneğin tartı sektöün-
de dünyanın en eski markası Schenk ile Almanya’nın 
meşhur markası Toledo’da eğitimler aldım.” diyerek 
anlatıyor.

İZMİR-URLA FABRİKASINA TAŞINILIR
TAMÇEKİ firması, artan işler ve mevcut fabrikanın 
yetersiz kalması üzerine 2005 yılında bugün bulundu-
ğu İzmir-Urla’daki fabrikasına taşınır. Yeni fabrikaya 

kademe kademe geçtiklerini belirten Kadri Özkan, 
“Burada 5.800 metrekarelik arazi içinde 3.500 met-
rekarelik bir kapalı alanımız var. Burada iki tane atöl-
yemiz var ve bütün operasyonlar burada yürütülüyor. 
2.000 metrekarelik bir alanımızda da kantar tartı me-
kanizmalarını üretiyoruz. Ayrıca bir de 1.200 metreka-
relik bir kapalı alanımız var, burada da dolum makine-
lerini yapıyoruz.” diyor.
2001 yılında TAMÇEKİ kurucuları Kadri Erolan ve Önder 
Özkan, işleri oğulları Ömür Erolan ve Kadri Özkan’a 
devrederler. İkinci kuşak yönetimi devraldıktan sonra 
şirketin faaliyetlerine TAMÇEKİ markası altında, ürün 
yelpazesini geliştirerek devam ederler.

“BU KONUDA ALÇAK GÖNÜLLÜ DEĞİLİM”
Dolum makinelerinin teknolojisinin müşteriye göre 
değişkenlik gösterdiğinin altını çizen Kadri Özkan, 
“Tartılarda teknoloji bellidir, 5-10 yılda bir değişiklik 
olur. Ama dolum kısmı çok detaylıdır. Her an karşınıza 

(SOLDAN SAĞA) ÖNDER ÖZKAN, ÖMÜR EROLAN, KADRİ ÖZKAN VE UĞUR EROLAN
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bir firma çıkabilir ve ‘Böyle bir şeyi nasıl doldururuz?’ 
gibi bir istekte bulunabilir, standardı yoktur. Şu anda 
70’e yakın ürün yelpazemiz var. Bunlar da kendi içe-
risinde dallara ayrılıyor. Toplamda dolum ve kantar 
üzerine 200’e yakın ürün geliştiriyoruz. Her gün, her ay 
mevcut ürünlerin modernizasyonu üzerinde çalışıyo-
ruz. Örneğin araç kantarlarında şu an, uzaktan yükle-
diğimiz programlarla kantarın bulunduğu yere gitme-
den bilgisayar üzerinden kantarda ne tür bir problem 
olduğunu tespit edebiliyor, en azından yüzde 60 ön 
tespit ile müdahale edebiliyoruz. 1980 ve 2000’li yıllar 
arasında üretici sayısı çok yükseldi. Örneğin İzmir’de 
15 tane üretici vardı. Şu an Türkiye’de bu işi hakkıy-
la yapan 4-5 üretici var diyebilirim. Türkiye’de servis 
konusunda bizim kadar iddialı bir firma ise yoktur. Bu 
konuda alçak gönüllü değilim.” diyor.

ÜÇÜNCÜ KUŞAKLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORLAR
Kadri Özkan, firmanın bugünkü durumunu şöyle anla-
tıyor: “Bugün 3.500 metrekarelik kapalı alanda 50-55 
kişi çalıştıran bir firmayız. Bu alan içinde satış, muha-
sebe, Ar-Ge ve yazılım departmanlarımız var. Krizler 
bize iş gücünü verimli şekilde kullanmayı öğretti. 
Krizlerden önce 100’den fazla kişi çalıştırırken, bu 

sayıyı yarıya düşürdük. Eskiye göre fiziksel şartlarımız 
çok gelişti. Bu, bize rahat hareket edebilme imkânı da 
sağlıyor. Montaj noktasında çeşitli büyüklüklerde araç-
larımız var. Uzak noktalara uçaklarla servis yapıyoruz. 
Yurt dışında 20-25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu an 
Cezayir ve Tunus’a zeytinyağı dolum makineleri yapıyo-
ruz. Az olmakla birlikte zaman zaman Ürdün ve Suudi 
Arabistan’a da iş yapıyoruz. Türk Cumhuriyetleriyle de 
çalışıyoruz. Azerbaycan’ın bütün sınır kapılarına kan-
tarlar verdik. Afrika’da bazı ülkeler ve Türkmenistan-
Özbekistan’a vagon ve tır kantarı gönderdik. Aynı firma 
bizden dolum makinesi de alıyor. Yurt dışında güzel ka-
nallar oluşturduk, umarım daha da güzel satışlar ya-
pacağız. Bunların haricinde butik işletmeler için tasa-
rımlar da yapıyoruz. Örneğin bir firma gübre üretecek 
fakat üreteceği gübrenin ülkede benzeri yok; oturup 
daha verimli, daha az kişiyle nasıl paketlenebileceği-
ni planlıyor ve çözümler üretiyoruz. 1969 yılından 2019 
yılına TAMÇEKİ markası; çözüm odaklı çalışması, de-
vamlılığı, hassasiyeti, güveni, müşteri memnuniyetini 
ön planda tutan kurumsal bir yapıya taşımanın mutlu-
luğunu yaşıyor. Ayrıca üçüncü kuşak olan çocuklarımı-
za da şirketin yönetiminde yer vererek, daha güçlü bir 
gelecek için çalışıyoruz.”

KADRİ ÖZKAN
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İlkokula Abana’da giden Halit Öden, okulu bitirdikten 
sonra eğitimine devam etmez. Bu dönemde akraba zi-
yareti için İstanbul’a giden annesi, torna dükkânı olan 
kardeşi Niyazi Yuvarlak’tan, Halit’i yanına çırak olarak 
almasını ister. Dayısı tamam deyince, aynı adı taşıdığı 
babası gibi Halit Öden de çocuk yaşta İstanbul’un yo-
lunu tutar.
1959 yılında, henüz 14 yaşındayken İstanbul’a gelen 
Halit Öden, burada ilk başta halasının yanına, kısa süre 
sonra da eniştesinin Küçük Pazar’daki oteline yerleşir 
ve dayısının dükkânında çırak olarak çalışmaya başlar. 
Dayısının torna dükkanında uzun süre çalıştığını belir-
ten Halit Öden, o yılları şöyle anlatıyor: “Dayım, Ermeni 
ve Rum ustaların yanında tornacılığı öğrenmiş ve sonra 
kendi dükkânını açmış. Benim de çalıştığım ilk yer olan 
bu dükkân, Perşembe Pazarı Sarı Zeybek Sokak’ta 30 
metrekarelik bir bodrum katındaydı. Sipariş üzerine pi-
yasa işlerinin yapıldığı o dükkânda tornacılığı öğrendim 
ve uzun yıllar çalıştım. O yıllarda birçokları gibi ben de 
sigortasız çalışıyordum. Sigorta müfettişleri sokağa 

KASTAMONU ABANA’DA DÜNYAYA GELEN 
HALİT ÖDEN (DEMİRCİ HALİT), ÇALIŞMAK 

İÇİN AİLESİNDEN GİZLİCE İSTANBUL’A GİDER. 
UNKAPANI KÜÇÜK PAZAR’DA ÜÇ MİHRAPLI 

CAMİİ’NİN HEMEN YANINDA, YİNE KASTAMONU 
CİDELİ ERMENİ BİR USTANIN SICAK DEMİRCİ 
ATÖLYESİNE ÇIRAK OLARAK GİRER. İŞİ İYİCE 

ÖĞRENİNCE ABANA’YA DÖNER VE KENDİ 
DÜKKÂNINI AÇAR. HER GÜN KÖYDEN ABANA’YA 

ÜÇ KİLOMETRE YÜRÜYEREK GİTTİĞİ BU 
DÜKKÂNDA KAZMA, BALTA GİBİ YÖRE HALKININ 
İHTİYACI OLAN ALETLERİ YAPARAK ÇALIŞMAYA 

DEVAM EDER. HALİT ÖDEN, 1935 YILINDA 
HAVVA HANIM İLE EVLENİR VE ÇİFTİN İKİNCİ 

ÇOCUKLARI 1945 YILINDA DÜNYAYA GELIR. HALİT 
ÖDEN, BU ERKEK ÇOCUĞA KENDİSİ GİBİ HALİT 

ADINI VERİR...

HALİT ÖDEN VE ABDULLAH YORGANCI, KARAKÖY
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girdiğinde tüm esnaf birbirine haber verir, sigortasız 
çalışanlar saklanırdı.”

“BİR TORNA BİR DE SÜTUNLU MATKABIN BULUNDUĞU 
35 METREKARELİK DÜKKÂNDA ÇALIŞMAYA BAŞLADIK”
Halit Öden, dayısının dükkânında çalışmaya ve kendi 
dükkânını açmak için para biriktirmeye devam eder. 
Bu dönemde halasının kızı Fatma Hanım ile hayatını 
birleştirir. Öden çiftinin ilk çocukları Murat, 1969 yı-
lında dünyaya gelir. Dayısının dükkânında parça yap-
tıkları müşterileri Şükrü Çolak, bir gün Halit Öden’e 
artık işi bırakacağını ve dükkânını devretmek istediğini 
söyler. Bu dükkânı alarak kendi işini yapmaya karar 
verdiğini söyleyen Halit Öden, yaşananları şöyle an-
latıyor: “Dükkânını devredeceğini söyleyen arkadaş, 
Almanya’da beş yıl çalışmış, sonra Türkiye’ye gelip 
torna dükkânı açmıştı. Orada eksantrik pres yapıyor-
du. Preslerin gövdesindeki krank milinin yataklarını 
da biz yapıyorduk; tezgâhın arabasının üzerine bağlı-
yorduk, o şekilde krank yerinin işlemesini yapıyorduk. 
Yani tornayı borverk gibi kullanıyorduk. Bu arkadaş, 
Türkiye’de iyi para kazanamadığını, tekrar Almanya’ya 
gideceği için dükkânı devretmek istediğini söyledi. 
Türkiye’den beş yıl uzak kaldığı için tanıdık çevresini 
biraz kaybetmişti. O yüzden pek iş alamıyordu. Bana 
dükkânı devredeceğini söylediğinde, ‘Dükkânını sat-
ma, ben sana ortak olurum. İş de bulurum, beraber 
çalışırız.’ dedim. O zamana kadar 9 bin lira ancak bi-
riktirebilmiştim. Eşten dosttan da biraz toplarım diye 
düşünüp 25 bin lira verebileceğimi söyledim, fakat 
kabul etmedi. Ortaklık değil dükkânı satmak istediğini 
söyledi. ‘Ne kadar istiyorsun?’ dedim. 50 bin lira isti-
yordu. Dükkânın parasıyla iki minibüs alıp, Taşlı Tarla 
hattından minibüs işletmek istiyordu. O yüzden parayı 
taksitle ödeme teklifimi de kabul etmedi. Bu kez ben 
bir ortak aramaya başladım. Ailecek görüştüğümüz bir 
akrabamızın Abdullah Yorgancı adında bir çocukları 
vardı. Abdullah da Unkapanı’nda bir tornacıda çalışı-
yordu. Misafirliğe gittiğimizde Abdullah’ın babası bana 
sık sık ‘Abdullah’la sana bir dükkân açalım, ortak çalı-
şın.’ derdi. Abdullah’ın babası deniz yollarında sendika 
başkanıydı, maddi durumları iyiydi ama Abdullah ben-
den yaşça küçük olduğu için bu teklife pek sıcak bak-
mazdım. Kendi yaşlarımda, sanatıma yakın biri olursa 
daha iyi olur diye düşünüyordum. Dursun Tığlı diye bir 
arkadaşım da arada bir birlikte iş yapmayı teklif ederdi. 

Dursun’a gittim ve ‘Kurulu bir dükkân var, 50 bin lira 
istiyorlar. 15 güne kadar sen 25 bin, ben 25 bin lira bu-
lalım ve birlikte alalım.’ dedim. Kabul etmesine rağ-
men parayı denkleştiremediği için o ortaklık da yattı. O 
iş de olmayınca Abdullah’ın babası Bahattin Amca’nın 
yanına gittim. Durumu anlattım, ‘Benim param yetmi-
yor, beraber açalım burayı.’ dedim. ‘Tamam, yarın gi-
dip bakalım.’ dedi ve ertesi gün beraber gidip dükkâna 
baktık. Bahattin Amaca da dükkânı beğendi, zaten 
fiyat belliydi. Ben de eşten dosttan biraz borç bul-
dum ve dükkânı aldık. Dükkân, Karaköy Emekyemez 
Mahallesi’ndeydi. Yanıkkapı Kemeri’nden Şişhane ta-
rafına geçmeden bir acı su vardı, onun hemen yanın-
daydı. Abdullah da Unkapanı’nda çalıştığı yerden ayrıl-
dı ve böylece 1969’un Mayıs ayında bir torna tezgâhı, bir 
de sütunlu matkap olan bu 35 metrekarelik dükkânda 
çalışmaya başladık.”
İki ortak, dükkânlarının adını “Şen Ortaklar” koyar ve 
çalışmaya başlarlar. Daha önce eksantrik pres ima-
latı yapılan dükkânlarında da aynı işe devam ederler. 
Dükkânı açtıkları yıllarda Hasköy tarafında birçok pres 
imalatçısı olduğunu belirten Halit Öden, “O yıllarda 
pres imalatı revaçtaydı. Örneğin adam kasaplık yapı-
yor, bakıyor ki presçiler iyi para kazanıyor, kasaplığı 
bırakıp pres imalatına başlıyordu. Ruhsat almak da 
güçtü o zamanlar. Denetlemeye gelip motorun gücü-
ne bakıyorlar, kullandığın motorun gücü 10 beygirden 
fazlaysa, ‘Burada çalışamazsınız, 10 beygiri besleye-
cek enerji için bir sanayi bölgesine gitmeniz lazım.’ 
diyorlardı. Böyle sıkıştığımız zamanlarda, o yıllarda 
Tornacılar Derneği’nin başkanı olan Muzaffer Uzuner’i 
arar, yardım isterdik. Rahmetli ya kendi gelir ya da 
birini gönderir, gelen memurlarla konuşur ve işi hal-
lederdi. Tabii biz bu arada ruhsat almaya çalışır ama 
alamazdık.” diyor.

“TEZGÂH BOŞA DÖNSÜN; AMA DURMASIN”
Bir yandan ruhsat problemleriyle uğraşan iki ortak 
bir yandan da iş bulmaya çalışırlar. Başlarda iş bul-
makta zorlandıklarını belirten Halit Öden, o dönemi 
şöyle anlatıyor: “Dükkânı açtık ama yeterince iş bula-
mıyoruz, makineler genelde kapalı duruyor. Dayımın 
dükkânındayken komşumuz olan Donik Demir adın-
da bir Ermeni tanıdığım vardı. Bir gün dükkâna geldi, 
‘Halit, tezgâh duruyor, böyle olmaz. Hiç iş yoksa bir 
tane demir bağla, tezgâh boşa dönsün ama durmasın.’ 
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dedi. Doğru söylüyordu. İş vermek için dükkân gezen-
ler, makinelerin çalışmadığını görünce, ‘Bunun zaten 
işi yok.’ diyerek çok daha ucuza iş yaptırmak istiyor-
du. Donik’in dediğini yapmak ve tezgâhı çalışır tutmak, 
pazarlık gücümüzü artırmaya başladı. Yine, dayımın 
dükkânındayken iş yaptığımız Kevork Alyanak diye bir 
Ermeni Usta vardı. Yanına gittim, ‘Kevork Abi, dükkân 
açtım ve senden iş istiyorum ama dayıma verdiğin iş-
lerden değil. Başka yerlere verdiğin işlerden biraz 
bana da ver.’ dedim. Sağ olsun kabul etti ama ‘Sen 
şimdi dükkân açtın, esnaf oldun. Esnaf olmak eşek-
liği kabul etmektir. Yani eşekliği kabul ettikten sonra 
binecek olan çok çıkar, müşteri çok olur.’ Diye ekledi. 
Yazıhaneden aşağı doğru atölyeye baktı, ‘Şu parçaları 
görüyor musun? Malzemeleri de yanında. Git o malze-
meleri de al, parçaları yap getir.’ dedi. Malzemeleri al-
dım ve parçaları hemen yaptım. Fiyatını da liste halinde 
verdim. Yine dayımın yanından tanıdığım Rum bir müş-
teri vardı, İstavro Kiripakis. O da mermer kesme, silme 
makinesi yapıyordu. Silme makinesinin çatal şeklinde 
kolları vardı. Ondan da o işleri almıştım. İstavro’nun 
işi, sürekliliği olan bir işti. Ondan para kazanıyorduk. 
Çalıştığımız bölgede tanıdığım birini görünce, hemen 
kestirme bir yerden geçtiği sokağa çıkardım, karşılaş-
mak için. Selamlaşır, ‘Şurada bir dükkân açtım.’ diye 
söze girerdim, belki iş alırım diye. Böyle böyle çalışma-
ya başladık. İdare ediyorduk bir şekilde.”

“SEN YAPTIĞINDA MAKİNE GÜZEL ÇALIŞIYOR
AMA BİZİM USTA AYARI BOZUYOR” 
İki ortak iş bulup para kazanmak için böyle mücadele 
ederken, Balkaya firmasından bir iş gelir. Halit Öden, 
dükkâna yeni makine almalarını sağlayan bu işi şöyle 
anlatıyor: “Dolapdere’de Balkaya diye toplu iğne yapan 
bir firma vardı. Bir gün toplu iğne makinesi bir arıza 
yapmış, tamir edip edemeyeceğimi sordular. Gittim 
makineyi tamir ettim. Bir süre sonra tekrar arayıp yine 
arıza olduğunu söylediler. Gidip baktım, tekrar ayar-
ladım ve makineyi çalıştırdım. Bir süre sonra tekrar 
arıza var diye aradılar. Bu iş bir süre böyle devam etti. 
Orada bir usta başı vardı, bana sürekli engel çıkarı-
yordu. Sürekli arıza çıkaran parça, pik dökümden bir 
parçaydı. En sonunda parça kırıldı. Bunun üzerine bu 
parçayı demirden yapmaya karar verdim ki bir daha 
kırılmasın. Parçayı demirden yapıp tekrar çalıştırdım; 
fakat bir süre sonra yine ayarı bozuldu diye aradılar. En 

sonunda orada çalışan işçilerle konuştum. ‘Sen yaptı-
ğında makine güzel çalışıyor ama bizim usta ayarı bo-
zuyor.’ dediler. Firmanın patronuna çıkıp, ‘Bana sorar-
san bu ayarı biri bilerek bozuyor.’ dedim. Meğer o usta 
da makine bozulunca tamir ediyor, ekstra şu kadar 
masraf ettim diye para alıyormuş. Ben patrona konu-
yu anlattıktan sonra makine bir daha bozulmadı. Toplu 
iğne makinesini tamir etmek için baktım çok planya işi 
var. Bir planya makinesi almaya karar verdim; Galata 
Hırdavatçılar Çarşısı’ndan Rumen malı 70’lik bir planya 

HALİT ÖDEN (DEMİRCİ HALİT)

191



makinesi aldım. Toplu iğne makinesi işlerinden çıkar-
dık o planyanın parasını. O makine dükkâna aldığımız 
ilk yeni makineydi.”

İMES SANAYİ SİTESİ İÇİN DÜKKÂNA YAZILIRLAR
1971 yılında Tornacılar Derneği’nden bir yazı gelir. 
Yazıda, yeni bir sanayi sitesi yapımına başlanacağı ve 
sitede dükkân sahibi olmak isteyenlerin derneğe gelip 
başvurması gerektiği yazar. Böylece iki ortak, kurula-
cak olan İMES Sanayi Sitesi’nden dükkâna yazılırlar. 
En küçüğü 50 metrekare olmak üzere 100, 150 ve 200 
metrekarelik dükkân seçenekleri vardır. Ortaklar 150 
metrekarelik iki dükkân için yazılırlar fakat kısa süre 
sonra 150 metrekarenin üretim modeline uymadığı ya 
100 ya da 200 metrekarelik dükkân almaları gerekti-
ği söylenir. Bunun üzerine 100 metrekare dükkâna 
yazılmak için tekrar kooperatife gittiklerini belirten 
Halit Öden, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Kooperatifin 
Şişhane’deki yazıhanesine gittik. 100 metrekare 

dükkân istediğimizi söyledik. Orada Üzeyir diye bir 
arkadaş vardı, ‘Halit Abi, 150’den inme, 200 metreka-
reye çık.’ dedi. O zaman kooperatif Polonya’dan sıfır 
tezgâh getiriyordu, onlara da yazılmıştık. Tezgâhın da 
üç ayda bir 30 bin lira taksiti olacağı için 200 metre-
kareyi ödeyemeyiz diye düşündüm. Üzeyir ısrar edince, 
‘Artık yazıldık bir kez, imzalayalım senetleri de belki 
öderiz.’ dedik ve 200 metrekareye yazıldık. 1974 yılında 
tezgâhların geldiğini duyunca yeni bir dükkân arayalım 
dedik. Bayrampaşa’ya Donik Demir dediğim Ermeni us-
tanın yanına gittik. Onun dükkânı Topçular’ın ilerisinde 
Sarı Dökmeciler Sitesi’ndeydi. ‘Buralarda bize uygun 
dükkân var mı?’ diye sorunca, ‘Benim yerim var.’ dedi. 
140 metrekare bir dükkânı vardı. Bizim için uygundu 
ama 5 bin lira kira istiyordu. ‘Buna kira verene kadar 
5 bin lira taksitle dükkân alırım.’ dedim. Oradan başka 
yerlere telefon açtık, yine dükkân bakmak için ama her 
ihtimale karşı Donik’in dükkânına da baktık. Dükkânın 
yeri güzeldi, önünde de yoldan bir metre kadar yüksek, 
tezgâh indirmeye uygun beton bir platformu vardı. O sı-
rada dükkâna telefon ettim, ‘Tezgâhlar gelecek dediler 
var mı bir gelişme?’ diye sordum. Dükkândaki işçiler 
‘Usta bizim tezgâh gelmiş, Şişhane’deymiş ama akşa-
ma kadar gidip almazsak tekrar geri götüreceklermiş.’ 
dediler. Bunu duyunca hemen Şişhane’ye gittik, tezgâhı 
getiren arabayı bulduk. Üç hamal, bir de tezgâhı indir-
mek için eski üç ayaklardan ayarladık. Kamyoncuya 
bizi takip etmesini söyleyip Donik’in dükkanına gittik. 
Dükkânın önüne indirdik tezgâhı. Sonra sabah Donik’in 
yanına gidip, ‘Akşam dükkânın önüne tezgâhı indirdik, 
bu tezgâh nerden gelmiş diye düşünmeyin.’ dedim. 
Sonra dükkân aramaya devam ettik ve 140 metreka-
re yarı inşaat halinde bodrum üstü bir dükkân tuttuk. 
Donik’in oradan tezgâhı alıp bu yeni dükkâna koyduk ve 
orada çalışmaya başladık.”

“BU KARA KIŞTA DOĞUYA DA GİDİLMEZ Kİ! BU HAVADA DOĞUYA 
NASIL EV TAŞINIR”
Bayrampaşa’daki bu yeni dükkânda çalışmaya de-
vam edilir. Fakat zamanla dükkânın üzerindeki da-
ireler dolar ve kiracılar çok ses oluyor diye şikâyet 
etmeye başlar. Şikâyetler artınca sesi azaltmak için 
tezgâhların altına lastik koyarlar fakat bu da yeterli ol-
maz. Karakoldan polisler gelip, “Ses yapıyormuşsunuz, 
şikâyet var.” dediklerinde, “Hırsızlık yapmıyoruz, iş ya-
pıyoruz.” diye cevap verdiklerini söyleyen Halit Öden, 
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sonrasında yaşananları şöyle anlatıyor: “Memlekete 
gittiğim bir gün dükkânı mühürlemeye gelmişler. 
Bizim altımızdaki bodrum katında Hüseyin Kaya diye 
bir arkadaşımız vardı. Onun yanında da çok uyanık biri 
olan kardeşi Mustafa vardı. Mustafa’ya takma isim ola-
rak ‘Müdür’ derdik. Mustafa bizim dükkânın sahibi gibi 
karakola gidiyor. ‘Dükkânınızı kapatacağız.’ dedikleri 
zaman, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Emniyet Amirinin 
arkadaşı olduğunu söylüyor ve karakolun içinde volta 
atmaya, bu sırada da kendi kendine konuşmaya baş-
lıyor. ‘Bu kara kışta doğuya da gidilmez ki, bu havada 
doğuya nasıl ev taşınır?’ diye polislere gözdağı veriyor. 
Bu sözleri duyan polisler; ‘Sen ne demek istiyorsun?’ 
diye tepki veriyorlar. Mustafa da ‘Söylediklerimden ne 
anlıyorsanız onu diyorum.’ diye cevaplıyor. Polisler ilk 
önce tepki gösterseler de nihayetinde dükkânı mühür-
lemekten vazgeçiyorlar. Ama daha fazla duracak ha-
limiz de kalmamıştı. Memleketten döndüğümde yeni 
bir dükkân aramaya başladım ve Ayrancılar Sitesi’nde 
170 metrekarelik bir dükkân kiraladım. Dükkânımızı 
da satılığa çıkardık. 200 bin liraya aldığımız o dükkânı 

1 milyon 200 bin liraya sattık. İyi kâr etmiştik o 
dükkândan.”
1977 yılına gelindiğinde, o güne kadar “Şen Ortaklar” 
olan firmanın adını “Pres Makine Sanayi” olarak de-
ğiştirirler. Bu dönemde aldıkları bir sipariş için, TOS 
SN50 modeli yeni bir torna makinesi alırlar. Hacimli 
işler almaya başlansa da sipariş üzerine çalıştıkları 
için işlerin sürekliliği yoktur. Sipariş üzerine eksant-
rik pres imalatına devam ederler. Bu dönemde yine bir 
tanıdıklarından, mors kovanı işi alırlar ve uzun süre bu 
işi sürdürürler.

“SİZ BANA RUHSAT VEREMEZSİNİZ”
1986 yılına gelindiğinde İMES Sanayi Sitesi’nin inşaa-
tı tamamlanır ve hak sahipleri dükkânlarına geçmeye 
başlar. İMES’te Halit Öden ve Abdullah Yorgancı’nın 
200’er metrekarelik birer dükkânı vardır. Halit 
Öden, ortağı Abdullah Yorgancı’ya, İMES’te herkesin 
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kendi dükkânında çalışmasının doğru olacağını söyler 
ve Abdullah Yorgancı da bu teklifi kabul eder. Böylece 
17 yıllık ortaklık son bulur. Halit Öden, firmanın İMES’e 
taşındığı ve ortağından ayrıldığı bu dönemi şöyle anla-
tıyor: “İMES’e taşınırken ortağımın da benim de birer 
dükkânımız vardı. Abdullah’a artık yollarımızı ayır-
mamız gerektiğini söyledim ve o da kabul etti. Bunun 
üzerine makineleri nasıl paylaşacağımızı kararlaştır-
dık. Bazıları ortaklıklarına son verirken gürültü pa-
tırtı yapar, sağ olsun ortağım öyle biri değildi. Kimin 
hangi makineleri alacağını kararlaştırdık. Borcu olan 
makinelerin senetleri de ortaktı. Gittik o sentleri de 
ayırdık ve el sıkışarak ayrıldık. İMES’e taşındığımızda 
da yine ruhsat sorunları yaşadık. Ruhsatları Ümraniye 
Belediyesi veriyordu; fakat bunlar yıllık ruhsatlardı ve 
her yıl belli bir ücret karşılığında ruhsatı yeniletmek 
gerekiyordu. Belediye görevlisiyle ruhsat konusunda 
tartışma çıkınca ‘Siz bana ruhsat veremezsiniz; çünkü 
benim işletmem 100 beygir gücünün üzerinde bir iş-
letme. Bu ruhsatı bana ancak Büyükşehir Belediyesi 

verebilir.’ dedim. O zamanlar belediyenin bizim kapa-
sitemizdeki işletmelere ruhsat verme yetkisi yoktu. 
Büyükşehir Belediyesi’ne gittim, o zamanın parasıyla 
10 bin lira para vererek ruhsatımı aldım. İMES açıldığın-
da bazı dükkân sahipleri hemen dükkânlarını satmaya 
başlamıştı, yatırım için dükkân alanlar vardı. Bazıları 
da buradaki dükkânlarını satıp başka yerlerden dükkân 
aldılar. İMES’in açılmasında Necmettin Erbakan’ın bü-
yük katkıları olmuştu. Arsa tahsislerinde, kredilendir-
melerde kolaylıklar sağlanmıştı. İlk projede devlet kre-
disi kullanılacak, yüzde 70’ini devlet, yüzde 30’unu biz 
ödeyecektik. Yeni tezgâh alırken de belli bir peşinattan 
sonra uzun vadeli ödeme planları olacaktı. Erbakan ik-
tidardan uzaklaşınca bunlardan vazgeçildi. İMES için 
1985’te kura çektik, 1986’da taşındık. Taşındığımızda 
dükkânların taban betonu yoktu. Dört duvar ve çerçe-
veler vardı, o şekilde teslim ettiler. Bazıları ‘Burada iş 
yapılmaz, ancak hayvan beslenir.’ deyip vazgeçti. Biz 
vazgeçmedik, hemen tabanın betonunu döktük ve o şe-
kilde çalışmaya başladık. İMES’e taşındığımızda oğlum 
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Murat Öden ikinci kuşağın ilk temsilcisi olarak yanım-
da çalışmaya başladı. Firmamızın adını da ‘Anadolu 
Makine’ olarak değiştirdik.”
Firmanın İMES’e taşındığı 1980’li yılların ikinci yarısın-
da eksantrik pres siparişleri azalır. Bunun üzerine, fir-
manın bugün de ana imalat konusu olan pens yapımına 
başlanır. 1994 yılında Tekirdağ’da Botaş kurulurken, 
Fransız DresserRand firması tesisin doğal gaz sıvılaş-
tırma bölümünü yapmaktadır. Fransız firma bu süreçte 
Anadolu Makine’ye, kurulumda kullandığı bazı parçaları 
yaptırmaktadır. Tesisin kurulumunda, dağıtım kompre-
sörlerinde sızıntı olur. Bunu üzerine firma Halit Öden’e 
“Bu arızayı düzeltebilir misiniz?” diye sorar. Arızayı in-
celeyen Halit Öden, işi yapabileceklerini söyler ama 
bunun için önce bir aparat yapılması gereklidir. Firma 
kabul edince gerekli aparatları yapıp BOTAŞ’ın Tekirdağ 
Marmara Ereğlisi’ndeki tesislerinde tamir işlemine 
başlarlar ve sızıntıları tamamen önlemeyi başarırlar. Bu 
işte kazandıkları parayla da bir borverk ve vinç alırlar.

İKİNCİ KUŞAK İŞE DÂHİL OLUR
1990’ların sonu ve 2000’li yılların başları, firmaya ikinci 
kuşağın dâhil olduğu yıllar olur. 1972 doğumlu Ferhat 
Öden, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 

Bölümü’nden mezun olduktan sonra bir süre Kayalar 
Armatür Sanayi firmasında çalışır ve ardından 1999 
yılında Anadolu Makine ekibine katılır. 1980 doğumlu 
Mithat Öden ise Sakarya Meslek Yüksek Okulu Makine 
Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü’nü bitirdikten sonra 
2003 yılında firmada çalışmaya başlar.
Üç oğlu da firmada çalışmaya başlayınca işlerden yavaş 
yavaş elini çektiğini belirten Halit Öden, “Çocuklar gel-
diğinde, kararları birlikte almaya başladık. Daha sonra 
2015 yılına gelince işleri tamamen çocuklarıma devret-
tim. Çalışma hayatım boyunca imkânsızlıklarla boğuş-
tuğum için elimizdekileri kaybetmekten çekindim ve 
fazla risk almadım. Bundan sonra çocukların firmayı 
daha iyi yerlere getireceğine inanıyorum.” diyor.
Önümüzdeki dönem için makineleri yenilemeyi plan-
ladıklarını belirten Ferhat Öden ise “Bugün piyasadan 
gelen her türlü işi yapıyoruz. Firmanın geçmişinde de 
pek çok farklı iş yapıldı. Fakat artık bazı belli imalatlara 
yoğunluk vereceğiz. Özellikle aerosol dolum pensleri 
ve CNC torna fener mili ünitesi imalatları, önümüzdeki 
dönem ana imalat konularımız olacak.” diyerek gele-
cek planlarını özetliyor.
Anadolu Makine bugün İMES’teki atölyesinde, yedi kişi-
lik ekibiyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.
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