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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...
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James Watt buhar makinesi icat ettiğinde dünya tari-
hine bu kadar etki edeceğini, sadece üretim araçlarını 
değil insanların üretimle olan ilişkisini, toplumların 
sosyo-ekonomik yapısını değiştireceğini düşünmüş 
müydü bilmiyoruz. Ama kesin olan bir şey var ki İskoç 
mucidin tüm dünyayı etkileyen bu buluşu sadece güçlü 
makinelerin değil, güçlü şirketlerin ve farklı dünyaların 
doğmasını sağladı. 
Birleşik Krallık başta olmak üzere 1700’lerin so-
nunda başlayan Sanayi Devrimi büyük bir hızla tüm 
dünyaya yayıldı. 1800’lü yıllar makineleşme ve dün-
yanın buna ayak uydurması ile geçerken Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan miras birkaç şirket, Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında Türkiye’yi ayakta tutmaya çalışan dina-
miklerden oldu. Binlerce firma kuruldu, binlercesi 
kapandı. Sonrasında yerel ve küresel birçok çalkantı 
ile Türkiye bugünlere geldi. 2015 yılından dönüp bak-
tığımda bu firmalardan bazılarının hala ayakta olduğu-
nu, hem de uzun yıllardır ayakta olduğunu görmek beni 
hem mutlu edip umutlandırıyor, hem de düşündürüyor. 
“Neden o kadar firma arasından bu firmalar ayakta, di-
ğerleri değil?” Bu sorunun yanıtını, bir nevi Türkiye’nin 
makine sektörü tarihini “Makine Hikayeleri 50+” kitap 
serisiyle üç yıldan uzun bir süredir araştırıyor, masaya 
yatırıyoruz.
Şu anda elinizde bulunan serinin üçüncü kitabında bu 
firmaların hikayesini okuyacaksınız. İzmir’den Hatay’a, 
Aydın’dan İstanbul’a birbirinden farklı coğrafyalarda, 
farklı sektörler için makine üreten bu firmaların hepsi-
nin ortak bir noktası var; öngörülü davranarak proaktif 
çözümler üretmek ve günü yakalamak. En az 50 yılı, 
bir sörfçü ustalığı ile ekonomik krizlerin, global dalga-
lanmaların, siyasi kararların yanı başında ama ayakta 
kalmayı bilecek bakış açısı ve esneklikle tamamlamak. 
Bu gerçekten o kadar zor ki! Onun için en az 50 yıl-
dır ayakta olan sektörün çınarlarını sizlere tanıtıyor, 
onların deneyimlerinden faydalanmanızı amaçlıyoruz. 
Türkiye’nin dört bir yanından bu köklü firmaların sahip 
olduğu deneyimin, sektörümüzün diğer şirketlerine ve 
yöneticilerine yeni ufuklar açacağını umuyoruz. Kurul-
dukları günden bugünlere nasıl geldiklerini büyük bir 
keyif ve merakla okuyacağınıza emin olduğumuz fir-
malarımıza nice 50+’lara diyoruz.

Adnan Dalgakıran
Makine İhracatçıları Birliği
ve Makine Tanıtım Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı

“VASATA MEYDAN OKUYAN 
ÖNCÜLERİN HİKAYELERİ
50+ ÜÇÜNCÜ KİTAP İLE DEVAM 
EDİYOR. İZMİR’DEN HATAY’A, 
AYDIN’DAN İSTANBUL’A BİRBİRİNDEN 
FARKLI COĞRAFYALARDA, FARKLI 
SEKTÖRLER İÇİN MAKİNE ÜRETEN 
BU FİRMALARIN HEPSİNİN ORTAK 
BİR NOKTASI VAR; ÖNGÖRÜLÜ 
DAVRANARAK PROAKTİF ÇÖZÜMLER 
ÜRETMEK VE GÜNÜ YAKALAMAK.”
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TOLON SYF34
TÜRKİYE’DE 

ÇAMAŞIR 
VE BULAŞIK 

MAKİNESİNİN 
İLK ADRESİ

NACE MAKİNA SYF68
KÜÇÜK BİR 

TEZGAHTAN 
DOĞAN DÜNYA 

MARKASI

PRES MAKİNA SYF44
SAĞLAM ALTYAPI,   

GÜÇLÜ VİZYON

TOKAR SYF52
TESİSAT 
SEKTÖRÜNÜN 
OKULU

OMAK LIFT SYF58
MERDİVENLERİ 

TEKER TEKER 
ÇIKTILAR

ALTINÖZ SYF62
TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA 

TEKNOLOJİ TRANSFER 
EDEN ŞİRKET



NURİŞ KAYNAK SYF76
TÜRK SANAYİSİNİN 
62 YILLIK GURUR 
KAYNAĞI

UĞUR MAKİNA SYF92
KÖKLÜ, GÜÇLÜ VE 
KALİTE ODAKLI

SELNİKEL SYF104
ISITMA VE 

HAVALANDIRMA 
SEKTÖRÜNÜN 

ÖNCÜSÜ 60 
YAŞINDA

ALAPALA SYF98
DÜNYADA İLK 
ÜÇTE OLMANIN 
GURURU

DEMİRDÖKÜM SYF82
TÜRKİYE’YE İLKLERİ 

YAŞATAN DEV

ARIKAZAN SYF112
ARI GİBİ 

ÇALIŞARAK 
YARATILAN 

KÖKLÜ MARKA



TUNÇEL MAKİNA SYF118
İNŞAAT MAKİNELERİ 
SEKTÖRÜNDE
59 YILLIK BAŞARI

AKSA JENERATÖR SYF150
TÜRKİYE’DE VE 

DÜNYADA JENERATÖR 
DENİNCE…

STANDART POMPA SYF126
KASIMPAŞA’DAN 

DÜNYAYA UZANAN 
DEV İSİM

TÜRKAY SYF136
ÜRÜN 
ÇEŞİTLİLİĞİ 
VE KALİTE İLE 
GELEN BAŞARI

AZİM ZİRAAT SYF142
BEŞ KUŞAKTIR 
DEVAM EDEN 

BAŞARI ÖYKÜSÜ

YURDUSAR SYF130
55 YILDIR 
TARIMIN 
HİZMETİNDE



FORM GRUP SYF164
BİLGİ VE 

VİZYONLA 
GELEN BAŞARI

YEMMAK SYF180
YEM 
MAKİNELERİ 
SEKTÖRÜNDE 
TÜRKİYE’DE 
ÖNCÜ

TOMRUK PRES SYF174
HİDROLİK  
PRESTE 50 YILIN 
TECRÜBESİ

BARUTÇUOĞLU SYF156
BAŞARISI THE 
WALL STREET 
JOURNAL’A KONU 
OLAN ŞİRKET

MOLİNO SYF188
DEĞİRMENCİLİK 
MAKİNELERİ 
ÜRETİMİNDE 
ÖNCÜ



ÇAĞI BAŞLIYOR
MAKİNELERİN



MİLYONLARCA İNSANIN AŞI, EKMEĞİ, 

KADERİ DEMEK OLAN MAKİNELER;

20. YÜZYIL TOPLUMUNUN YERKÜREDEKİ 

SERÜVENİDİR ASLINDA. SANAYİ DEVRİMİ 

İLE AÇILAN BU YENİ ÇAĞI ANLAMAK 

BİZİM HİKAYELERİMİZE DE ÇOK ŞEY 

KATACAKTIR.



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

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

‘POPULAR SCIENCE’ DERGİSİNİN ARALIK 1918 
SAYISINDA YAYINLANMIŞ BİR BUHARLI GEMİ 

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

ZAMANININ EN BAŞARILI 
GİRİŞİMCİLERİNDEN RICHARD HARTMANN’IN 
CHEMNITZ’DE KURDUĞU FABRİKA, 1868

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 VEYA DOKUMA TEZGAHLARI, KÜÇÜK MADENİ EŞYA ATÖLYELERİ , BİR DE OSMANLI’NIN 

DEVLET FABRİKALARINDAN ARTA KALMIŞ BEYKOZ DERİ FABRİKASI, FESHANE, CİBALİ TÜTÜN 

GİBİ YARI ÇALIŞIR DURUMDA BİRKAÇ TESİS VARDI. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ DE OLSA, KAYDA DEĞER 

ÖZEL SANAYİ KURULUŞLARININ NEREDEYSE TÜMÜ AZINLIKLARA VE YABANCILARA AİT 

OLDUĞUNDAN, KURTULUŞ SAVAŞI VE BÜYÜK MÜBADELE SONRASINDA ATÖLYE VE FABRİKALAR 

TERK EDİLMİŞTİ. ÇOK TEKRARLANAN DEYİŞLE: “TOPLU İĞNENİN BİLE DIŞARIDAN GELDİĞİ”, 

SANAYİNİN ÇARKLARININ DÖNMEZ OLDUĞU O GÜNLERDEN BU GÜNLERE BÜYÜK MÜCADELELERİN 

SONUCUNDA GELİNDİ. ANCAK BU NASIL OLDU? NERELERDE SIÇRANDI, NERELERDE TÖKEZLENDİ? 

NELER BAŞARILDI, NELER BAŞARILAMADI? BU UZUN YÜRÜYÜŞÜN UĞRAKLARI, OLAYLARI , 

DÜŞÜNCELERİ, POLİTİKALARI, TARTIŞMALARI, UMUT VE HAYAL KIRIKLIKLARI, HEYECANLARI VE 

HESAPLARI NELERDİ? 1920’LERDE ZORUNLULUK VE EL YORDAMIYLA BİR ARAYIŞ, 1930’LARDA BİR 

KUŞAĞIN MODERNLEŞME VE YENİ BİR ULUS YARATMA PROJESİNİN ODAĞIYDI, SANAYİLEŞME. 

1950’LERDE, 60’LARDA, ÖZEL SEKTÖR, ÇARKLARIN BAŞINA GEÇTİ. BUNLAR DEVLETÇİ ELBİSENİN 

ÇIKARILMASI HAMLELERİYDİ. 1980’DEN SONRA DEĞİŞEN DÜNYA VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA ÖZEL 

SEKTÖR ÇOK ÖNEMLİ İLERLEME SAĞLADI.



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

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

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN BURSA MERİNOS DOKUMA 
FABRİKASI’NI ZİYARETİ - 1930
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alanlarda üretim, ithalat ve işletme ile ilgili çok sayıda 
tekel ve imtiyazları yerli-yabancı sermayeye devreden 
düzenlemeler, sanayi için önemli özendirme ve des-
tekleme olanakları getiren Teşviki Sanayi Kanunu olur. 
1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde sanayiciler 
lehine birtakım ilkesel kararlar alınır. Bu ilkeler çer-
çevesinde 1927 yılında Teşviki Sanayi Kanunu yeniden 
düzenlenerek uygulamaya konulur. Yasaya göre hükü-
met; sanayi kuruluşları için gerekli arsayı belli koşullar 
altında parasız verecek, vergi ayrıcalıkları sağlayacak, 
sınai kuruluşlar için gerekli makine-teçhizat gümrük 
vergisinden muaf olacak, sanayicilerin kullandıkları 
temel maddeler, ara malları ve mamul ürünler demir-
yollarında ucuz tarifeyle taşınacak, kamu tekelindeki 
mallar bu kuruluşlara ucuza satılacak, hükümet ve 
kamu kuruluşları bazı koşullarla, yerli sanayi ürünle-
rini ithalattan yüzde 10 daha pahalı da olsalar tercihen 
satın alacaktı. Yasada, bu sayılanların dışında daha bir-
çok teşvik önlemine yer verilmişti. 
Sanayiye sağlanan bu teşviklere karşın, bu dönemde 
kayda değer bir sanayileşmeden söz edilemez. Sana-
yide gelişme sağlanamamasının nedenleri, çoğunlukla 
savaş sonrasının ekonomik enkazı, nüfus mübadele 
hareketleri, altyapı yatırımlarının yeterince gelişme-
mesi gibi etkenlerle açıklanır. Bu etkenlerin sanayinin 
gelişmesi konusunda olumsuzluklar yarattığı genel 
anlamda doğruysa da, bu konuda asıl etken, korumacı 
bir dış ticaret politikası izlenmesinin engellenmesi ve 
dış dinamiklerdir. Ticaret sermayesinin korumacı po-
litikalar konusundaki olumsuz tavrına karşılık, sanayi 

sermayesini temsil eden İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odası raporlarında, sanayinin yüksek gümrük duvar-
larıyla korunması ilkesi ön plana çıkarılır. Sanayiciler, 
sanayinin gelişememesinin ancak Türkiye’de üretilen 
ham ve mamul maddelerin ithalatının sınırlanmasıyla 
olanaklı olabileceğini belirterek korumacı önlemler 
talep etmekteydiler. Sanayicilerin yakındıkları ve ken-
di yararlarına çözümlenmesini talep ettikleri bir diğer 
konu da, Teşviki Sanayi Kanunu çerçevesinde hammad-
de olarak nitelenen ve dolayısıyla gümrük vergisinden 
bağışık tutulan bazı ithal malların aslında yurt içinde 
üretilmesi ve fakat bu malların gümrüksüz ithalatının 
yerli sanayiye büyük darbe vurmasıydı. Böylece ticaret 
ve sanayi sermayesi arasında, kendisini gümrük tari-
feleri sorununda gösteren bu çatışmada, dışa bağımlı 
ticaret kesimi ağır basar ve yerli sanayinin gelişiminde 
önemli bir etken olan korumacı önlemler büyük ölçüde 
engellenir. Dış dinamiklerin, yerli sanayinin gelişimi-
ni engelleyici etkisini ise şöyle özetlemek mümkün-
dür: Söz konusu konjonktürde uluslararası iş bölümü, 
Türkiye’nin 19. Yüzyıl’da olduğu gibi, ihracata yönelik 
tarım ve madencilikte uzmanlaşmasını öngörüyordu. 
Metropol ülkelerden kaynaklanan ithal ve ihraç kredi-
leri biçimindeki tüccar kredisi, Türkiye’deki gelişme-
lerin, uluslararası kapitalist sistemle bütünleşmesinin 
gereklerine uymasını sağlamada önemli bir araçtı. 
Başka bir deyişle, tüccar kredisi, ticaret sermayesinin 
hakimiyetinin devamında ve Türkiye’nin dünya ekono-
misi içindeki rolünün sürekliliğini sağlamakta önemli 
bir etkendi. Metropollerden kaynaklanan tüccar kre-
disiyle hedeflenen şeylerden biri, tarımsal üretime 
dinamizm kazandırmak ve dış pazarlara doğru yönlen-
dirmekti. Üretim bölgelerinin demiryollarıyla limanla-
ra bağlanması, oradan da dünya ekonomisine katılımı 

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 
SÜRDÜRÜLÜR.
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büyük ölçüde 19. Yüzyıl’da gerçekleşir. Bu dönemde 
yapılmak istenen de, geçmişteki yapıyı koruyup sür-
dürmekti. Tüccar kedisinin yanı sıra, ekonomide genel 
anlamda ticareti, özel olarak dış ticareti başat kılan bir 
etken de, banka kredilerinin ticarette yoğunlaşmasıy-
dı. Sanayiye kredi verecek banka bulunmazken, sadece 
yabancı bankaların değil, yerli bankaların, hatta tarı-
ma kredi vermek amacıyla kurulmuş bankaların bile 
kredileri ağırlıkla ticaret kesimine yönelikti. Sadece 
yabancı bankalar değil, ulusal bankalar da sanayiciler 
dışındaki müşterileri tercih ediyorlardı. Bir devlet ban-
kası olan ve esas olarak devlet işletmelerini finanse 
etmek üzere kurulan Sanayi ve Maadin Bankası’nın dı-
şında sanayiye yatırım kredisi veren banka yoktu. Ban-
kaların sanayicilere verdikleri kısa vadeli kredilerin 
koşulları da tüccarlarınkiyle aynıydı. Ancak sanayici, bu 
krediyi sadece döner sermaye ihtiyacında kullanabili-
yordu. Sanayiciler bu durumdan şikayetçiydiler, imalat 
sanayisine kredi verecek bir bankanın oluşturulmasını 
talep ediyorlardı. Dış rekabetin yıkıcı etkilerine karşı 
koruma olanakları sağlayamayan, başta kredi sorunu 
olmak üzere çeşitli dezavantajlara sahip olan sanayinin 
dönem boyunca varlık göstermesi, sanayide üretimin 
artırılması söz konusu olmadı. 
1923-1929 döneminde hızlı bir milli gelir artışı yaşan-
dı, ancak bu gelişme sanayi alanına yansımadı. 1923’te 
Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içinde yüzde 13,6’lık 
orana sahip olan sanayinin payı, 1929’da yüzde 9,9’a 
düştü. Buna karşılık tarımda önemli bir gelişme söz 
konusudur. Cumhuriyet’in ilk yedi yılında dış ticaret 
dengesi devamlı açık verir. Tarımdaki üretim artışının 
ihracata (özellikle 1923-1925 yılları arasında) katkısına 

karşın ithalat sürekli artar. Nihayet, dönemin sonunda 
yoğunlaşan spekülatif amaçlı ithalatın da etkisiyle bü-
yük bir dış ticaret açığı ve ödemeler dengesi sıkıntısına 
düşülür. Bu sorunların, 1929 sonrası ekonomi politika-
larının biçimlenmesinde önemli etkileri vardır. 1923-
1929 dönemindeki önemli bir gelişme de tarımdan 
ürün olarak alınan aşar vergisinin kaldırılarak yerine 
parayla ödenen arazi vergisinin konulmasıdır. Bu uy-
gulama, tarımda pazar için üretimi harekete geçiren, 
dolayısıyla tarım yapısının giderek çözülmesini uyaran, 
böylece de önemli bir iç pazarın oluşmasının koşulları-
nı yaratan bir etki doğurmuş olabilir. Bir diğer önemli 
gelişme demiryolları yapımının hızlandırılmasıyla ilgi-
lidir. Cumhuriyet öncesi döneme oranla bu dönemde 
yabancı sermayenin demiryolları yapımına yönelik fa-
aliyeti aynı yoğunlukta yaşanmaz. İhracata konu olan 
ürünlerin üretildiği bölgelerin demiryollarıyla limanla-
ra, oradan da metropollere bağlanma sürecini Cum-
huriyet öncesinde büyük ölçüde tamamlanmış olması, 
yabancı sermayenin yeni demiryolu yapımına girişme-
mesinin gerekçelerinden biri olarak gösterilebilir. Bu 
dönemde Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras kalan 4 
bin 200 kilometrekarelik demiryolu şebekesi 1932’de 6 
bin 400 kilometreye çıkar. Ayrıca bu dönemde, stratejik 
özelliklerden dolayı birçok liman, tersane ve demiryolu 
işletmesi devletleştirilir. Bankacılığın karlı bir sektör 
haline gelmesiyle gerek yerel, gerekse ulusal bankala-
rın kurulması, bunlara devlet bankalarının eklenmesi 
ve bir merkez bankası kurma fikrinin yeşerip olgunlaş-
ması da dönemin ileriye yönelik etkisi olan gelişmeleri 
arasındadır.

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

İZMİR İKTİSAT KONGRESİ’NDE 

SANAYİCİLER LEHİNE BİRTAKIM 

İLKESEL KARARLAR ALINIR. BU İLKELER 

ÇERÇEVESİNDE 1927 YILINDA TEŞVİKİ 

SANAYİ KANUNU YENİDEN DÜZENLENEREK 

UYGULAMAYA KONULUR. YASAYA GÖRE 

HÜKÜMET, YERLİ SANAYİ ÜRÜNLERİNİ 

İTHALATTAN YÜZDE 10 DAHA PAHALI DA 

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

de üretilmesi düşünülen sanayi ürünlerinin, 1928-1932 
yıllan arası ithalatının yüzde 43’ünü oluşturduğu belir-
tilerek, “Birinci Sanayileşme Planı bizi umumi ithala-
tımızın asgari yüzde 25-30’undan müstağni bırakmak 
vazifesini üzerine almış bulunmaktadır” denilmekte 
ve böylece izlenecek sanayileşme stratejisinin ithal 
ikameci niteliği vurgulanmaktadır. Planda, temelde 
devlet sektörünün sanayi hedeflerini belirlemekle bir-
likte, Türkiye İş Bankası aracılığıyla yapılacak yatırım 
hedef ve politikalarına da yer verilir. Planı uygulama 
görevini alan Sümerbank bünyesinde çok sayıda devlet 
işletmesi kurulur. Ayrıca, gerçekleştirilen millileştir-
melerle geniş bir devlet sektörü ortaya çıkar. Dönemin 
sonunda plan hedeflerinin büyük ölçüde gerçekleştiril-
diği görülür. Sınai yatırımlar ağırlıkla dokuma, şeker 
gibi temel tüketim malları üretiminde yoğunlaşmışsa 
da ara ve yatırım malları üretimine de dörtte bir ora-
nında ağırlık verilir. Ara ve yatırım malları üretimi kö-
mür, demir-çelik, kağıt sanayilerinde gerçekleştirilir. 
Sınai üretim 1936’ya kadar yüzde 2,7 oranında artar. 
1936’dan sonra ise gelişme hızlanır, katma değerin yıl-

1929 KÜRESEL BUHRANI İLE BİRLİKTE TARIM 
ALEYHİNE, SANAYİ LEHİNE DÖNEN İÇ TİCARET, 
TARIMDAN TARIM DIŞINA KAYNAK AKTARIMI 
OLANAĞINI YARATIR.

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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lık artış oranı 1937’de yüzde 9,8; 1938’de yüzde 16,9; 
1939’da yüzde 17 olarak gerçekleşir. İmalat sanayisi-
nin GSMH’deki payı da artarak cari fiyatlarla 1933’de 
yüzde 13,5 iken 1939’da yüzde 14,7’ye çıkar. Böylece, 
korumacı dış ticaret politikasının ardından uygulanan 
ithal ikameci sanayileşme süreci sonucunda belli sa-
nayi kollarında üretim artar. İthal kısıtlamalarının etki-
siyle de dış ticaret açıkları kapatılır. Fonun kaynakları 
ve sağlanış biçimleri şöyle özetlenebilir: Fonun önemli 
bir kaynağı; devletin, tarımdan tarım dışına aktarılan 
değerin büyük bir kısmına el koymasıyla sağlanır. 1929 
küresel buhranıyla birlikte tarım aleyhine, sanayi lehi-
ne dönen iç ticaret hadleri tarımdan tarım dışına kay-
nak aktarımı olanağını yaratır. Devletin müdahalesi söz 
konusu olmadığı takdirde bu kaynak tarımla alışveriş 
yapan ticaret, sanayi, dış ticaretle ilgili olduğu sürece 
de dış sermaye arasında paylaşım konusu olacaktı. 
Ancak devletin müdahalesiyle bu kaynağın önemli bir 
kısmı, devletçilik dönemi girişimlerinin önemli kaynak-
larından birisi olur. Tarım ürünlerinde sıkı fiyat politi-
kası uygulanır, ücret mallarının en önemli kalemi olan 
buğdayın fiyatı düşük tutularak işçi ücretlerinin de dü-
şük seyretmesi koşulları yaratılır. Dokuma sanayisinin 
temel girdisi pamuğun üretimini teşvik ve sürekliliğini 
sağlamak için göreli yüksek taban fiyatı uygulanır. Ay-
rıca en önemli ihraç malı olan tütünün fiyatı da göreli 
yüksek tutulur. 
Karabük Demir Çelik için İngiltere’den 2,5 milyon ster-
lin kredi alınır. Dönem boyunca ekonominin lokomo-
tifliğini devlet sektörünün üstlenmiş olması özel ser-
mayenin dışlandığı sanısı uyandırmamalıdır. Tersine, 
gerek ticarette gerekse sanayide özel sermayenin var-
lığı ve gelişmesi gözetilir. Sanayicilere büyük olanak-
lar sağlayan Teşvik-i Sanayi Kanunu, 1942 yılına kadar 

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

TÜRKİYE, IMF VE DÜNYA BANKASI’YLA TANIŞIYOR
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, özellikle ABD’de ser-
maye birikiminin varmış olduğu düzey, kapalı kapılar 
sisteminin yıkılmasını, sermayenin uluslararası öl-
çekte kendisini yeniden üretmesini engelleyen öğe-
lerin kaldırılmasını gerektiriyordu. Sistemin büyük 
gücü ABD, uzun vadeli çıkarlarını da hesaba katarak 

GEREK TİCARETTE GEREKSE SANAYİDE 
ÖZEL SERMAYENİN VARLIĞI VE GELİŞMESİ 

GÖZETİLEREK, SANAYİCİLERE BÜYÜK OLANAKLAR 
SAĞLAYAN TEŞVİK-İ SANAYİ KANUNU, 1942 

YILINA KADAR YÜRÜRLÜKTE KALIR. DEVLET 
SEKTÖRÜNÜN ÖZEL SEKTÖRLE REKABET DEĞİL, 

TAMAMLAYICILIK İLİŞKİLERİ İÇİNDE BULUNDUĞU 
BU DÖNEMDE SÜRDÜRÜLEN SANAYİLEŞME İLE 

ÖNEMLİ ÖLÇÜDE SERMAYE BİRİKİMİ SAĞLANIR.

GÖLCÜK TERSANESİ‘NDE 26 TEMMUZ 1934’TE KIZAĞA KONAN VE BU 
TERSANE İLE AYNI ADI TAŞIYAN GÖLCÜK TANKERİNİN SU SATHINDA 
BOYU 56,37 METRE, GENİŞLİĞİ 9,54 METRE, DERİNLİĞİ 3,70 METREYDİ. 
AĞIRLIĞI BİN 250 TON OLAN TANKERİN çEKTİĞİ SU 310 TONDU.
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bir yandan savaş enkazı altındaki Avrupa ekonomisini 
canlandırıcı, bir taraftan da uluslararası yeni iş bölümü 
bağlamında “az gelişmiş” ülkelerde sanayileşmeyi ge-
liştirici politikalar saptar. Savaş sonrasının uluslarara-
sı iş bölümü, sermaye yoğun tekniklerle çalışan, emek 
gücü verimliliği yüksek sanayi dallarının metropoller-
de; emek yoğun tekniklerle çalışan, emek gücü verim-
liliği düşük sanayi dallarının ise süreç içinde “az ge-
lişmiş” ülkelere kaydırılmasını öngörür. Böylece, belli 
bir süreç içinde bağımlı ülkelerde geliştirilecek sana-
yilerin kullanacakları makine teçhizat, ara malı, met-
ropollerdeki sanayilerden karşılanır. Bağımlı ülkelere 
yapılan sermaye ihracı sadece kredilerle değil, yabancı 
sermaye yatırımlarıyla da sanayi sektöründe yoğunla-
şır. Belirlenen bu stratejiyi uygulayacak uluslararası 
kurumların oluşturulmasının ilk adımı 1944’te 44 ülke-
nin katılımıyla toplanan Bretton Woods Konferansı’nda 
atılır. Konferansta savaş sonrası ekonomik düzenin iki 
temel kurumu IMF ve Dünya Bankası’nın kurulması 
önerilir. Türkiye, bu yıllarda Bretton Woods anlaşma-
sını kabul ederek savaş sonrasında uluslararası libe-
ral sistem içinde yer alacağının ilk sinyalini verir. Öte 

yandan, 12 Mart 1947’de Truman, Kongre’ye sundu-
ğu mesajla soğuk savaşı ilan eder. 1948 yılına kadar 
Kongre’nin Türkiye ile Yunanistan’a 400 milyon do-
larlık ödenek ayırmasını ve devletlerin isteğine bağlı 
olarak her ikisine de sivil ve askeri personel gönder-
meyi, bu ülkelerin personelini yetiştirmek üzere yetki 
verilmesini ister. IMF ve Dünya Bankası’ndan sonra 
uluslararası ekonomik örgütlenmeler, Marshall Planı 
ve onun aracı olarak Avrupa Ekonomik İşbirliği Komis-
yonu (OEEC)’nun kuruluşuyla sürer. Askeri alandaki 
örgütlenme ise Kuzey Atlantik Paktı (NATO) adı altın-
da oluşturulur. Türkiye’nin 1945’ten sonra izleyeceği 
ekonomik ve siyasi politikaları belirleyecek plan ve 
programlarda savunulan görüşlerin ortak özellikle-
rinden birisi, belli ölçüde sermaye birikimine ulaşmış 
özel kesimin sanayi yatırımlarına yöneliş eğilimlerinin 
desteklenmesi, devletin altyapı yatırımları, ucuz gir-
di üretecek sanayilerde yoğunlaşması; diğeri ise ya-
bancı sermayeyi teşvik edici önlemlerin alınmasıdır. 
Sanayileşme yönünde atılan bir diğer önemli adım da 
Dünya Bankası’nın da katkılarıyla, 1954’te Türkiye Sı-
nai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) kurulmasıdır. Devlet 
sektörünce üstlenilen altyapı ve sanayi yatırımları için 
proje-program kredileri, yerli-yabancı özel sermaye-
ce girişilecek sanayi yatırımları için ağırlıkla Dünya 
Bankası’nın TSKB’ye aktardığı krediler, sermaye ih-
racının iki önemli kanalını oluşturur. Bu alandaki bir 
diğer önemli kanal da 1954’te çıkarılan Yabancı Ser-
mayeyi Teşvik Kanunu ile Petrol Kanunu’dur. Türkiye, 
uyguladığı savaş ekonomisi politikasının sonucunda II. 
Dünya Savaşı sonrası yıllara önemli miktarda altın ve 
döviz rezerviyle girer. Ancak, 1946-1953 yılları arasında 
liberalleştirilen dış ticaret, bu rezervin tükenmesine ve 
1953 yılı sonunda önemli bir ödemeler dengesi sıkıntı-
sına girilmesine yol açar. Oldukça farklı özellikleri ol-
makla birlikte, 1929 yılında yaşanan ödemeler dengesi 
bunalımı sonucu alınan korumacı dış ticaret önlemleri 
ve ardından oluşan ithal ikameci sanayileşme süreci 
bu dönemde de söz konusu olur. Ancak, önemle vurgu-
lamak 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 sahiptir. 
1953-1960 döneminde izlenen sanayileşme çizgisinin 
1952 sonlarından itibaren uygulanan korumacı dış ti-
caret politikasından etkilendiğini söyleyebiliriz. Yeni it-
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halat rejimiyle ithali kısıtlanan mallar, o zamana kadar 
bu mallan ithal eden tüccarların, Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu’yla gelen yabancı firmalarla bütünleşe-
rek kurdukları fabrikalarda üretilmeye başlanır. Böy-
lece, bu dönemde ağırlıkla tüketim malları sanayisinde 
yoğunlaşan yatırımlarla ithal ikameci sanayileşmenin 
“kolay” aşaması büyük ölçüde tamamlanır.
1950 sonrasında sanayi üretimi, tarımsal üretimden 
daha hızlı artar ve 1950’de GSMH, içinde yaklaşık yüzde 
12 olan payı, 1960’da yüzde 14,3’e, 1962’de yüzde 15,3’e 
çıkar. Bu dönemde toplam olarak sanayinin (maden-
cilik, imalat sanayisi, elektrik-gaz-su) GSMH içindeki 
payında bir artış görülse de, imalat sanayisinin toplam 
içindeki payı (% 81) değişmez. Bu dönem içinde imalat 
sanayisinin yapısında üçlü bir değişim gözlenir: birin-
cisi, imalat sanayisi içinde devlet sektörünün payının 
azalıp özel sektörün payının artması; ikincisi, imalat 
sanayisinde özel kesimin tüketim mallan sanayisinden 
yatırım malları (daha doğrusu dayanıklı tüketim malla-
rı) sanayisine doğru yönelmesi, üçüncüsü ise serma-
yenin yoğunlaşmasında önemli yollar kat edilmesidir. 
1950-1963 döneminde KİT’lerin, büyük işyeri sayısı 

TÜRKİYE’NİN İLK UçAK MÜHENDİSLERİNDEN SELAHATTİN ALAN İLE 
ANLAŞAN NURİ DEMİRAĞ BEŞİKTAŞ’TA ÜRETİME BAŞLADI. TÜRK 
HAVA KURUMU’NDAN 10 EĞİTİM UçAĞI VE 65 PLANÖR SİPARİŞİ ALDI.

II. DÜNYA 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 İÇİNDE “AZ GELİŞMİŞ” ÜLKELERE 

KAYDIRILMASINI ÖNGÖRÜR; BAĞIMLI 
ÜLKELERDE GELİŞTİRİLECEK SANAYİLERİN 
KULLANACAKLARI MAKİNE TEÇHİZAT, ARA 
MALI, METROPOLLERDEKİ SANAYİLERDEN 

KARŞILANACAKTIR. DÜZENİN İKİ TEMEL 
KURUMU IMF VE DÜNYA BANKASI’NIN 

KURULMASINI SAĞLAYAN BRETTON WOODS 
ANLAŞMASINI (1944) KABUL EDEN TÜRKİYE, 

SAVAŞ SONRASINDA ULUSLARARASI LİBERAL 
SİSTEM İÇİNDE YER ALACAĞININ İLK SİNYALİNİ 

VERMİŞ OLUR.
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içinde payı artar; ancak istihdam, ücret, katma değer 
ve çıktı içindeki payı azalır. Bu da imalat sanayisinin 
daha çok “özelleştiğini” göstermektedir. Kamunun 
tüketim ve yatırım malları kesimindeki payı azalırken 
ara mallardaki payı artar. Bu durumda, hızla büyüyen 
iç pazarın karlı kıldığı alanlar özel kesime bırakılırken 
kamu kesimi giderek artan ölçüde, niteliği gereği gö-
rece ileri teknoloji ve büyük ölçek gerektiren ve diğer 
sektörlere girdi sağlayan ara mallan üretime yoğunla-
şır. Bu dönemde imalat sanayisinde görülen önemli bir 
özellik de özel kesimin yoğunlaşma alanının, tüketim 
mallan sanayisinden dönem sonuna doğru dayanıklı 
tüketim mallan sanayisine kaymasıdır. Ödemeler den-
gesi bunalımının artmasıyla birlikte temel politika, sı-
nırlı döviz olanaklarını ithalatı zorunlu mallara tahsis 
etmek, zorunlu görülmeyen malların ithalatını ise sı-
nırlamak veya yasaklamak olur. Böylece, bu yaklaşım-
la oluşturulan ithalat rejimi sektörler arasında seçici 
davranır ve sonuçta ithalatı sınırlanan malların üre-
timine yoğunlaşılır. Bu gelişim kendisini, istihdam ve 
katma değer içinde tüketim mallarının payı azalırken 
ara ve yatırım mallarının payının artmasında gösterir. 
Tüketim mallarının ithalat içindeki payı 1950’de yüz-
de 21 iken 1953’te yüzde 25 olur, ithalat kısıtlamaları 
sonucu oluşan ithal ikameci sanayileşmenin etkisiyle 
bu kesimin payı 1958’de yüzde 12’ye iner. Buna karşı-
lık makine ve aksamlarının payı 1950’de yüzde 34 iken 
1953’te yerini korur. 1958’de de yüzde 35’e çıkar. Ham-
maddenin payı ise 1950’de yüzde 33 iken 1953’de yüzde 
28’e düşer, ancak 1953’ten sonra ithal kısıtlamalarıyla 
birlikte kurulan, sanayinin talepleriyle 1955’te yüzde 
31’e, 1958’de de yüzde 44’e çıkar. Böylece, 1950’lerden 
itibaren; dokuma, tütün, gıda, dericilik, seramik sana-
yisi gibi nispeten basit teknoloji ile çalışan sektörlerde 
görülen gelişmeyi, yılın ikinci yarısında; ağırlıkla özel 
yabancı sermayenin el attığı ilaç, kimya, tarım araçları, 
otomotiv, elektrikli makine, ampul, elektronik gibi da-
yanıklı tüketim malları izler. Bu dönemde imalat sana-
yisinde görülen önemli bir özellik de sermayenin mer-
kezileşmesi ve yoğunlaşması sürecinin hızlanması, 
yabancı firmalarla bütünleşmiş şirketlerin ekonomide 
hakimiyetlerini kurmalarıdır. 1950-1963 döneminde 
ortalama özel “büyük” firma ölçeği yüzde 63’lük bir 
artışla 40 kişiden 65 kişiye çıkar. Bir başka anlatımla, 
sermayenin yoğunlaşması oldukça hızlı bir seyir izler. 
Türkiye’ye sermaye ihracı, ağırlıkla imalat sanayisinde 

ve bu sanayinin gelişim koşullarını hazırlayan ener-
ji, ulaşım, haberleşme gibi alanlarda yoğunlaşır. Ya-
bancı sermayeli şirketler iç pazara egemen olduktan 
sonra, metropol ülkedeki “ana firmaya ucuza satma/
ana firmadan pahalıya alma” yoluyla değer transferine 
yönelirler. 1950’lerden sonra uygulanan ithal ikameci 
sanayileşmeyi biçimlendiren etkenlerden biri yaban-
cı sermaye yatırımları, diğeri ise ağırlıkla program ve 
proje kredisi biçiminde verilen dış borç mekanizması 
olur. Program kredileri borçlu ülkenin ithalat gerek-
sinimlerinin karşılanmasında kullanılır. 1950’lerde 
oluşan ithal ikameci sanayileşmenin bir özelliği de 
maliyetler, dolayısıyla iç pazar-ihracat ilişkisiyle bağ-
lantılıdır. Korumacı dış ticaret politikası sektör ve birim 
gözetmeksizin toptan bir korumacılık yarattığı için her 
ölçekte işletme yaşama şansı bulur. Büyük bölümü et-
kin verimlilikten uzak ölçekte kurulan bu işletmelerin 
ürettiği ürünler yüksek maliyetlidir. Dış rekabet kay-
gısının bulunmaması ve iç pazarın her üretileni eme-
bilme özelliği, kalite ve uluslararası standartlarda mal 
üretimini de arka plana iter. Sabit tutulan döviz kurla-
rının etkisiyle de iç pazar dışa göre daha çekici olur; 
böylece, üretip ihraç etmek değil, ithal edip üretmek 
ve içeride satmak karlı hale gelir. Metropollerin güdü-
münde gelişen bu sanayileşme süreci, 1958’e önemli 
sorunlarla girer. Sabit kur politikasının da körüklediği 
döviz talebi ve enflasyon, kısa zamanda “Tahtakale” 
gibi kendisini özellikle 1970’li yıllarda bütün ağırlığıy-
la hissettirecek ikinci Merkez Bankası’nın doğmasına, 
kredili ithalatın yarattığı çift ödemelerin oluşmasına, 

1950’LERDEN SONRA UYGULANAN İTHAL 
İKAMECİ SANAYİLEŞMEYİ BİÇİMLENDİREN 
ETKENLERDEN BİRİ YABANCI SERMAYE 
YATIRIMLARI, DİĞERİ İSE AĞIRLIKLA PROGRAM 
VE PROJE KREDİSİ BİÇİMİNDE VERİLEN DIŞ 
BORÇ MEKANİZMASIDIR. SABİT TUTULAN DÖVİZ 
KURLARININ ETKİSİYLE DE İÇ PAZAR DIŞA GÖRE 
DAHA ÇEKİCİ OLUR; BÖYLECE, ÜRETİP İHRAÇ 
ETMEK DEĞİL, İTHAL EDİP ÜRETMEK VE İÇERİDE 
SATMAK KARLI HALE GELİR. METROPOLLERİN 
GÜDÜMÜNDE GELİŞEN BU SANAYİLEŞME SÜRECİ, 
1958’E ÖNEMLİ SORUNLARLA GİRER. 
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katlı kur uygulamasına, kısa dönemli borçların ka-
barmasına ve ödenemez duruma gelmesine, ithalat, 
güçlükleri nedeniyle üretim kapasitesinin düşmesine, 
sonunda da IMF’ye daha sık gidilmesine yol açar. Böy-
lece, ithal ikameci sanayileşme çizgisi, artık borç bul-
dukça yaşayabilen bir yapıya dönüşür.  

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

niyle büyüme hızı keskin bir düşüş yaşar. Bu hızlan-
ma ve düşme, sanayi üretiminin girdi yönünden, sanayi 
yatırımlarının da sermaye malları yönünden dışa bağlı 
oluşundan kaynaklanır. Bu dönemde sanayi, döviz bul-
dukça büyüyebilmekte; döviz daraldıkça büyümesi dur-
makta, hatta gerilemektedir.
Önüne koyduğu iddialı büyüme hızlarını gerçekleştir-
mek için gerekli kaynak birikimine ulaşamayan Tür-
kiye sanayisi, 1970’lerin ikinci yarısında yoğun bir bu-
nalım içine girer. Yatırımlar tasarruflardan daha hızlı 
artar ve sonuçta kaynak açığı doğar. Yüksek büyüme 
hızı hedefleri doğrultusunda yatırımların GSMH için-
deki payı 1962’de yüzde 14,5 iken 1977’de yüzde 25,4’e 
çıkar. Toplam yatırımlar içinde tarımın payı azalırken 
sanayinin payı yükselir. Sanayi içinde de imalat sanayi-
si yatırımları ağırlıktadır. İmalat sanayisi yatırımlarının 
1963-1967 dönemi toplam yatırımları içindeki payı yüz-
de 20,4 iken 1973-1977 döneminde yüzde 28,2’ye çıkar. 
İmalat sanayisi yatırımlarında ağırlık 1978’e kadar özel 
kesimde iken 1979’da kamu kesimi yatırımları öne ge-
çer. İmalat sanayisi yatırımları 1979 yılında düşüşe ge-
çer. Düşüş özellikle özel kesim yatırımlarında önemli 
boyutlara ulaşır. İthal ikameci sanayileşme, ağırlıkla 
dayanıklı-dayanıksız tüketim mallarında geliştirilip, ya-
tırım ve ara mallarında önemli sayılabilecek bir üretim 
kapasitesi kurulamamış olduğundan, sınai üretime tü-
ketim mallan sektörü egemen olmuş, kurulu kapasite-
nin yaşayabilmesi için de iç talep çeşitli yollarla sürekli 

1960’LAR SONRASINDA HAZIRLANAN 
İLK KALKINMA PLANI OLAN BİRİNCİ 

BEŞ YILLIK PLAN’IN “15 YILLIK 
HEDEFLER” BÖLÜMÜNDE İTHAL İKAMECİ 
STRATEJİNİN GEREKLİLİĞİ SAVUNULUR. 
BU TERCİHTEN YURT İÇİ YATIRIMLARIN 

ARTIRILARAK SANAYİ SEKTÖRÜNÜN 
BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAK VE DIŞA 

BAĞIMLILIĞI AZALTILMASI BEKLENİR.

ÖNÜNE KOYDUĞU İDDİALI BÜYÜME HIZLARINI 
GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK 
BİRİKİMİNE ULAŞAMAYAN TÜRKİYE, 1970’LERİN 
İKİNCİ YARISINDA YOĞUN BİR SIKINTI İÇİNE 
GİRER. ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI GERİLER, 
KAMU KESİMİ YATIRIMLARI ÖNE GEÇER. ÖTE 
YANDAN, YATIRIM VE ARA MALLARINDA ÖNEMLİ 
SAYILABİLECEK BİR ÜRETİM KAPASİTESİ 
KURULAMAMIŞ OLDUĞUNDAN, SINAİ ÜRETİME 
TÜKETİM MALLARI SEKTÖRÜ EGEMEN OLMUŞ, 
KURULU KAPASİTENİN YAŞATILABİLMESİ İÇİN DE 
İÇ TALEP ÇEŞİTLİ YOLLARLA SÜREKLİ OLARAK 
KÖRÜKLENMİŞTİR. 24



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

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

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

PROF. DR. HAMİT DEMİRTAŞ ÖNDERLİĞİNDE DOç. DR. SÜLEYMAN KADAYIFçILAR VE ASİSTAN GAZANFER HAZARD, 
İSİMLERİNİN BAŞ HARFLERİNDEN OLUŞAN İLK YERLİ TRAKTÖR “HSG”Yİ ÜRETİR.
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kredi anlaşması ve 1985-1987 döneminde tarım, fi-
nans ve enerji sektörlerini kapsamak üzere sektörel 
uyum kredi anlaşmaları yapılır. Bu anlaşmalar yoluy-
la sağlanan krediler, Türkiye’nin başta dış ticaret ve 
finans piyasalarında serbestlik olmak üzere çeşitli 
alanlarda köklü yapısal değişiklikler sağlaması şar-
tına bağlanır. Türkiye, piyasa ekonomisi güdümünde 
dünya ekonomisiyle bütünleşme yörüngesine otur-
mayı amaçlayan ve daha sonraki yıllarda yaygınlaşan 

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

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 DÖNÜŞÜR.

İHRACAT 1980’DE 2,9 MİLYAR DOLARDAN, 1987’DE 
10,2 MİLYAR DOLARA VE 1998’DE 26 MİLYAR 
DOLARA YÜKSELİRKEN SANAYİ MALLARININ 

TOPLAM İHRACAT İÇİNDEKİ PAYI, 1980’DE YÜZDE 
36’DAN 1998’DE YÜZDE 85’E YÜKSELİR.

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

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 ekonomisini, dolayısıyla sanayisini 
de olumsuz yönde etkiledi. İç talep ve dış talep gerile-
mesi sonucu, sanayide kapasite kullanım oranları dü-
şerken birçok alt sektörde üretim düşüşleri hızlandı. 
Özellikle tekstil, otomotiv gibi alt sektörlerde kriz daha 
erken hissedilmeye başladı.
Tekstilde özellikle Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman 
dolaylarında yoğunlaşan iplik üretiminin aşırı kapasi-
telerde ve dış talebin süreceği beklentisiyle kurulmuş 

olması bu fabrikalarda ciddi krizlere yol açtı. Otomobil 
üretiminde de çeşitli dünya firmalarının ortaklığı ile 
kurulan ve iç talebe bel bağlayan üretim, ciddi bir kriz-
le yüz yüze kalacağa benziyordu.
Küresel krizden etkilenen sanayi kesiminde 1998’in ilk 
3 ayında üretim artışı yüzde 10,3 ile iyi bir durumday-
dı. Ancak baharla beraber üretim düşüşleri de başladı. 
Sanayinin genelinde ikinci 3 ayda üretim artışı yüzde 
3,3’e geriledi. Sanayide üretim düşüşlerine devlet-özel 
ayrımı açısından bakıldığında durum daha “vahim” gö-
rünüyordu. Birçok alt sektörde görüntünün görece iyi 
olması, devlet sektöründeki rakamların yüksekliğin-
dendi. Sadece özel sektör sanayisi olarak bakıldığında 
krizdeki sektörlerin görünenden fazla ve sorunun bo-
yutunun daha büyük olduğu görülüyordu. Özel sanayi 
işyerlerinde yılın 3. döneminde sanayi üretimi yüzde 
2,6 geriledi, devlette ise yüzde 7 artış oldu. Başka bir 
ifadeyle, devlet işyerleri üretim azalışı krizine daha 
yavaş giriyorlardı. Sanayinin alt sektörlerinden teks-
tilde; krizin özel sektörde olduğu, devlete ait tekstil 
işyerlerinde 1998’in 3. mevsiminde yüzde 23’e yakın 
üretim artışı yaşandığı görülüyordu. Otomotiv, özel sa-
nayinin krizi giderek derinleşen bir diğer alt dalı oldu. 
Yılın 3. mevsiminde otomotivde üretim düşüşü yüz-
de 9,2’yi buldu. Özel sanayide kimya, yüzde 5’e yakın 
üretim düşüşü yaşadı. Özel sanayide çimento üretimi 
yolunda görünse de taş-toprak sanayisindeki üretim 
düşüşü 3. dönemde yüzde 4’ü bulmuş durumdaydı. 
Aynı ölçüde bir üretim gerilemesi, demir-çeliğin dahil 
olduğu metal ana sanayisinde gözlendi. Üretim ölçe-
ğinin küçüklüğü, sermaye stokunun eskiliği, üretimin 
gelişmiş yörelerde yoğunlaşması, işgücünün eğitim ve 
beceri düzeyinin ve araştırma geliştirme (Ar-Ge) har-
camalarının düşüklüğü Türk sanayisinin temel zaafları 
arasında gösterile gelmiştir. Ne var ki, Türkiye, serbest 
piyasa ağırlıklı model çerçevesinde dünya piyasalarıyla 
bütünleşmeyi amaçlayan sanayileşme politikalarından 
hiç vazgeçmedi.

Kaynak: 75 yılın sanayileşme politikaları - Mustafa Sönmez

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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FİRMALAR KURUCULAR KURULUŞ 
TARİHİ ŞEHRİ 

1 TEKSİMA BOTSALI AİLESİ 1893 KONYA

TÜLOMSAŞ DEVLET GİRİŞİMİ 1894 ESKİŞEHİR

1 CER ATÖLYESİ DEVLET GİRİŞİMİ 1920 ESKİŞEHİR

1 TOMTAŞ VECİHİ HÜRKUŞ-DEVLET GİRİŞİMİ 1925 KAYSERİ

1 ŞAKİR ZÜMRE CEPHANE FABRİKALARI ŞAKİR ZÜMRE 1925 İSTANBUL

1 NURİ DEMİRAĞ UÇAK FABRİKASI NURİ DEMİRAĞ 1932 İSTANBUL

2 AYBAKAR İHSAN AYBAKAR  1932 ANKARA

1 GÖLCÜK TERSHANESİ DEVLET GİRİŞİMİ-ATAULLAH NUTKU 1934 KOCAELİ 

2 TUNAYLAR ORHAN TUNAY 1936 İSTANBUL

1 KARDEMİR DEVLET GİRİŞİMİ 1937 ZONGULDAK

4 TOLON KAMİL TOLON 1937 İZMİR

4 PRES AHMET BAKIR 1940 HATAY

DEMMAK ŞUAYİP DEMİREL 1944 AFYON

2 VASTAŞ ZİYA ERGİN 1945 TEKİRDAĞ

2 İĞREK OSMAN İĞREK 1946 BURSA

SÖZER MAKİNA ALİ SÖZER 1946 KOCAELİ 

2 GÜNGÖR İSMAİL GÜNGÖR 1947 TEKİRDAĞ

TESPİHÇİ PRES SANAYİ HALİL TESPİHÇİ 1947 İSTANBUL

4 TOKAR TODORİ KARAKAŞ 1948 İSTANBUL

4 OMAK ÖMER FARUK ÇUKUROVA 1948 İSTANBUL 

HACI AYVAZ HACI AYVAZ 1948 İSTANBUL

2 MVD İNAN MEHMET ALİ İNAN 1950 KONYA

2 KAYAHAN MEHMET KAYHAN 1950 KONYA

2 ALARKO İSHAK ALATON 1950 İSTANBUL

3 MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU DEVLET GİRİŞİMİ 1950 ANKARA

3 ÇOŞKUNÖZ KEMAL ÇOŞKUNÖZ 1950 BURSA

3 NET CİVATA MURAT KETENCİ 1950 İSTANBUL

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

1 2MAKİNE HİKAYELERİ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR. MAKİNE HİKAYELERİ 50+ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.
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* Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Makine İhracatçıları Birliği üye kayıtları / Ticaret ve sanayi odaları üye kayıtları /
Makine Sanayii Sektör Platfomu üye dernek, birlik ve sektörel kurum üye kayıtları / Türkiye Odalar Borsalar Birliği üye kayıtları

3 4MAKİNE HİKAYELERİ 50+ 2. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR. MAKİNE HİKAYELERİ 50+ 3. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

FİRMALAR KURUCULAR KURULUŞ 
TARİHİ ŞEHRİ 

3 ÇİFTYILDIZ MAKİNA MEVLÜT KANAT 1950 KONYA

4 ALTINÖZ ZİYA ALTINÖZ 1950 AYDIN

TEMEL CONTA TEMEL KİP 1950 İZMİR

VARDARCI ŞÜKRÜ VARDARCI  1950 İZMİR

BAYKAL HAKKI BAYKAL 1950 BURSA

ÇEMSAN GANİ AÇILDI 1950 SAKARYA

3 TÜVASAŞ DEVLET GİRİŞİMİ 1951 SAKARYA

ELGİNKAN AHMET ELGİNKAN 1951 İZMİR

2 DİRİNLER CEMAL DİRİN  1952 İZMİR

3 NAMTAŞ KEMAL ONUŞLUEL 1952 İZMİR

4 NACE NAZMİ ENGİN, CEVDET ZORAL 1952 ANKARA

ERKUŞ VİNÇ BEKİR ERKUŞ 1952 İSTANBUL

ÖZ SAKIZ CEMAL ÖZ 1952 İSTANBUL

2 ERKUNT MUMİN ERKUNT  1953 ANKARA

4 NURİŞ KAYNAK EKREM ÖZDEBİR 1953 ANKARA

ŞAHİNLER İSMAİL VE İBRAHİM ŞAHİN 1953 BURSA

MARATON ÇELİK MEHMET GANİYUSUFOĞLU 1953 İSTANBUL 

2 ATEK MUSTAFA KESER 1954 İSTANBUL

2 HAKKI USTA OĞULLARI HAKKI GÖZLÜKLÜ 1954 AYDIN

2 ÜSTÜNKARLI AZİZ ÜSTÜNKARLI 1954 İZMİR

3 TÖRK MAKİNE ABDURRAHMAN ŞEKERCİ VE CEMAL EROL 1954 İSTANBUL

4 DEMİRDÖKÜM VEHBİ KOÇ 1954 İSTANBUL

4 UĞUR MUSTAFA BARLIK 1954 ÇORUM

4 ALAPALA MEHMET ALAPALA 1954 ÇORUM

TÜRK TRAKTÖR VEHBİ KOÇ 1954 ANKARA

UĞUR SOĞUTMA MUHAMMET CELALI TAKMAKLI 1954 AYDIN

TÜFEKÇİOĞLU ABDÜLKADİR TÜFEKÇİOĞLU 1954 ANKARA
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FİRMALAR KURUCULAR KURULUŞ 
TARİHİ ŞEHRİ 

2 ŞAFAK FETHİ ÇATALAY 1955 İSTANBUL

3 VATAN HİKMET EFE VE ŞÜKRÜ UMAR 1955 İSTANBUL 

4 SELNİKEL FAİK HIZIROĞLU 1955 ANKARA

CMS TONGUÇ ÖSEN 1955 İZMİR

2 DURMAZLAR ALİ DURMAZ 1956 BURSA

3 GÜMÜŞ MOTOR (PANCAR MOTOR) NECMETTİN ERBAKAN 1956 ANKARA

3 OSMANLI MAKİNA ALİ OSMAN BEY 1956 İSTANBUL

4 ARIKAZAN ZEKİ ARIKAN 1956 ANKARA

4 TUNÇEL HAKKI TUNÇEL 1956 İSTANBUL 

YILDIZ KAZAN BASRİ GENEL 1956 İSTANBUL

1 SUNGURLAR SABAHATTİN SUNGUROĞLU 1957 İSTANBUL

2 KAYM SAMİ BÜYÜKKAYNAK 1957 KONYA

2 SARIGÖZOĞLU İSMAİL SARIGÖZOĞLU 1957 İZMİR

4 STANDART POMPA ŞERAFETTİN ÇELEBİ 1957 İSTANBUL

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİ FETHİ AĞALAR 1957 GEBZE

SİLVAN SANAYİ SEBAHATTİN MOLLAOĞLU 1957 İSTANBUL

1 ŞEKER FABRİKALARI DEVLET GİRİŞİMİ 1958 ESKİŞEHİR

2 MUMAK MUZAFFER ÖKSÜZÖMER 1958 İSTANBUL

2 KAMSAN NİHAT KAHYAOĞLU 1958 BURSA

3 TURANLAR MAKİNA AHMET TURAN 1958 İSTANBUL

3 YILMAZ REDÜKTÖR MESUT YILMAZ 1958 İSTANBUL

BİLGİLİ YAŞAR BİLGİLİ 1958 İSTANBUL

2 TERMO-HEAT SAMİ ÖZYILDIRIM 1959 İSTANBUL 

2 ÖZARAR MİTHAT ÖZARAR 1959 İSTANBUL

3 GÜRMAKSAN YILMAZ GÜRPINAR 1959 KONYA

4 YURDUSAR EBUBEKİR ŞENSARI 1959 İZMİR

4 TÜRKAY MEHMET TÜRKAY 1959 İZMİR

AŞMAN VANA MUSTAFA AŞMAN 1959 İZMİR

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

50+ 2. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.2 MAKİNE HİKAYELERİ
50+ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.1 MAKİNE HİKAYELERİ

KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.
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ORTAKLIKTAN AYRILMA VEYA İSİM DEĞİŞTİRME GİBİ FARKLI NEDENLERLE TESPİT EDEMEDİĞİMİZ VE LİSTEMİZİN DIŞINDA KALAN FİRMALAR, 
MAKİNE HİKAYELERİ 50+ PROjEMİZE DAHİL OLMAK İçİN MOMENT EXPO EKİBİ İLE İLETİŞİME GEçEBİLİRLER.

FİRMALAR KURUCULAR KURULUŞ 
TARİHİ ŞEHRİ 

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

1960 ANKARA 

2 GÖÇMAKSAN ARİF GÖÇMEN  1960 ANKARA

3 ÖRNEK MAKİNA HAKKI ÖRNEKOĞLU 1960 İZMİR

4 AZİM FARİS UYGUNTÜZEL 1960 AYDIN

4 AKSA JENERATÖR ALİ METİN KAZANCI 1960 İSTANBUL 

İMBAT TİMUR İMRAG 1960 İZMİR

TİRYAKİ İBRAHİM TİRYAKİ 1960 BURSA

BALKAN ÖRSDEMİR BALKAN 1960 AYDIN

NETMAK AHMET EROL ACARKAN 1960 İSTANBUL

2 HİDRO-MAK AHMET BAZMANOĞLU 1961 İSTANBUL

3 BAŞAR MAKİNA MEHMET BAŞAR 1961 İSTANBUL

4 BARUTÇUOĞLU ŞÜKRÜ BARUTÇUOĞLU 1961 GİRESUN

DEĞİRMEN ENVER ATASEVEN 1961 GAZİANTEP

KAYA AHMET RIZA KAYA 1961 İSTANBUL

2 SAĞBİL MEHMET ALİ SAĞBİLİ 1962 KONYA

2 AKYAPAK LEVENT AKYAPAK 1962 BURSA

ETİ FİRUZ KANATLI 1962 ESKİŞEHİR

ÖZKÖSEOĞLU AHMET ÖZKÖSEOĞLU 1962 İSTANBUL

3 GEDİK DÖKÜM HALİL KAYA GEDİK 1963 İSTANBUL

3 DALGAKIRAN ÖMER DALGAKIRAN 1964 İSTANBUL

3 ERENSAN MESUT EREN 1964 İSTANBUL

3 ÖZKOÇ ALİ ŞÜKRÜ KOÇAN 1964 İSTANBUL

UĞUR MAKİNA UĞUR BARLIK 1964 ÇORUM

4 FORM BEDİ KORUN 1965 ANKARA 

4 TOMRUK PRES SURURİ TOMRUK 1965 TOKAT

4 YEMMAK RIDVAN KAVRUK 1965 ESKİŞEHİR

4 MOLİNO SALİH ALANÇLI ALAYBEYİ 1965 KONYA

LAYNE BOWLER DEVLET GİRİŞİMİ-AYDİNER GRUP 1965 ANKARA 
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TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN 50 YILI GERİDE BIRAKMIŞ 

FİRMALARI BU GÜNLERE NASIL GELDİLER?

HAYALLERİ, HAYAL KIRIKLIKLARI, BAŞARILARI, 

BAŞARISIZLIKLARI, KAZANDIKLARI, KAYBETTİKLERİ, ŞANSLARI, 

ŞANSSIZLIKLARI, CESARETLERİ, KORKULARI, UMUTLARI… 

İNSANA DAİR NE VARSA ŞİRKETLERİN ÖMRÜNDE DE AYNISI 

VARDI. KURUCULAR, İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ KUŞAK TEMSİLCİLERİ 

HİKAYELERİNİ BAŞINDAN SONUNA KADAR PAYLAŞTILAR.



TOLON

78

Türkiye’deTürkiye’de
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29 Şubat 1912’de Tekirdağ Hayrabolu’da doğan Kamil 
Özdemir Tolonçok’un (Tolon) makinelere olan ilgisi 
küçük yaşlarda başlar. Mekaniğe olan bu ilgisinin ve 
yeteneğinin altında, babasının saray saatçisi olmasının 
etkilerini aramak lazım belki de. Daha lise öğrencisiy-
ken Ziraat Bankası için ”iptal makineleri” tasarlayıp 
üreten Kamil Tolon, liseyi bitirdikten sonra ise plakları 
arkalı önlü çalan 40 plaklık bir müzik kutusu (Tolon’un 
bu icadı His Master’s Voice firması tarafından satın 
alınmak istendi) yapar. 

TOLON MAKİNA’NIN TEMELLERİ, ÜLKENİN İLK 
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ VE BULAŞIK MAKİNESİNİ 

ÜRETEN KAMİL TOLON TARAFINDAN 1937’DE 
BURSA’DA ATILMIŞ. HUKUKÇU, MUCİT VE ÇOK 

YÖNLÜ BİR GİRİŞİMCİ OLAN KAMİL BEY’DEN 
ALDIĞI BAYRAĞI İZMİR’E TAŞIYAN OĞLU 

DARA TOLON, BUGÜN EŞİNİN VE ÜÇ OĞLUNUN 
YÖNETTİĞİ FİRMAYI DAHA DA YUKARILARA 

TAŞIMIŞ.

KAMİL TOLON’NUN BURSA YANGININDA YANAN ATÖLYESİ - 1950’LER
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SIRA ARKADAŞI ADNAN MENDERES OLAN MUCİT
Mekaniğe bu kadar ilgisi ve yatkınlığı olan Kamil 
Tolon’un tek amacı makine mühendisi olmaktır. An-
cak Cumhuriyet kurulalı henüz birkaç yıl olmuştur ve 
üniversitelerde makine mühendisliği bölümü bulun-
mamaktadır. Bu nedenle hukuk okumaya karar veren 
Tolon’un Ankara’daki üniversite yıllarında sıra arkada-
şı, ileriki yıllarda Türk siyasi hayatının önemli figürle-
rinden biri olacak olan Adnan Menderes’ti.
Kamil Tolon okulu bitirince Bursa’da PTT fen müfetti-
şi olarak çalışmaya başlar. Bu görevi yerine getirirken 
daha farklı bir iş yapmak istediğini fark eden Kamil To-
lon kısa süre müfettişlik yapar ve istifa eder.
Kamil Tolon, bu arada Hukuk Fakültesi’nden arkada-
şı Müeyyet Hanım ile evlenir; bu evlilikten iki kızları 

TOLON EV TİPİ MAKİNELER ACENTA VİTRİNİNDE - 1955-65

KAMİL TOLON

1966 YILINA AİT BULAŞIK-çAMAŞIR-ÜTÜ MAK.
BUZDOLABI VE ELEKTRİK MOTORU PATANT BELGESİ
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olur. Müeyyet Hanım’ım Bursalı olmasının da etkisi ile 
atölyesini Bursa’da açar. (Müeyyet Hanım ile olan ev-
liliği 1942 yılında sona erecek, Şubat 1943’te Muzaffer 
Biliktü ile evlenecek ve bu evlilikten bir oğlu, bir kızı 
olacaktır.)
1937 yılında Muradiye İlkokulu karşısında açtığı atöl-
yeyi daha sonra dökümhaneye dönüştüren Tolon, daha 
sonra Fahri Batıca ile ortak olur ve dokuma tezgahla-
rı üretmeye başlar. İşler pek de istediği gibi gitmez ve 
1944 yılında 10 dokuma tezgahı yapımı karşılığında or-
taklıktan ayrılır.

HEP İLKLERDE İMZASI VAR
Makineler, “Hammadde satılmaz alınır, mamul madde 
alınmaz satılır” bakış açısı ile hareket eden Tolon’un 
hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. 1944’te üçüncü kez 
askere çağrılan Kamil Tolon, bu görevi yerine getirdiği 
Çanakkale’de, Milli Savunma Bakanlığı’nın bünyesin-
de, seri olarak mayın kesme makineleri üretir. Aynı dö-

1949 MODEL TOLON SU POMPASI (DARA TOLON EL çİZİMİ)

TOLON DOKUMA TEZGAHI - 1942
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nemde Nara Burnu’nda kurduğu jeneratör uzun yıllar 
boyunca bölgeye enerji sağlayacaktır.
1945 yılında Tolonçok olan soyadını mahkeme kararı 
ile Tolon olarak değiştiren mucit, dokuma tezgahı, bo-
bin sarma ve çözgü makinesinin yanı sıra matkap gibi 
bazı tezgah üstü makinelerin imalatını da gerçekleş-
tirir. Tolon, 1948 yılında Türkiye’nin ilk santrifüjlü su 
pompasını, bir yıl sonra da Türkiye’nin ilk biçerdöverini 
üretir. Makinelere duyduğu ilgi ve sahip olduğu bilgi, 
1949 yılında Türkiye’nin ilk buluş adamları arasında 
adının yer almasını sağlar.

ÜRETTİĞİ BİÇERDÖVER SABOTE EDİLİR
Tolon, ne yaptığını bizzat köylüye göstermek ve bu 
amaçla biçerdöverini bizzat tarlalarda kullanmak ister. 
Ancak Kamil Tolon’un ilk denemesi hüsranla sonuçla-
nır. Çünkü Kamil Tolon’un biçerdöver yaptığını öğre-
nenler, gidilecek tarlayı demir çubuklarla doldurup 

DARA TOLON’UN EL çİZİMİ KAYIŞ KASNAK DEVİR HESABI NOTU
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aracın tüm mekanizmasının zarar görmesine yol açar. 
Tolon, çocuklarıyla birlikte tarladan demir çubukları 
toplarken, “Bu vatan için icat yaptım ama bu birileri ta-
rafından engelleniyor!” der.
Tolon, yine de yılmaz ve hem ülke kalkınması için hem 
de bireysel ihtiyaçları karşılamaya yönelik çalışmala-
rını sürdürür.
Kamil Tolon gelecekteki uzmanlık alanının temelleri-
ni 1950 yılında atar. Kafasında yerli çamaşır makinesi 
üretmek olan Tolon’un aynı yıl başlattığı deneme üre-
timi başarılı olur. Suyun mekanik gücüyle, çamaşırı en 
az yıpratan güvenlikli pervanesi, santrifüj ile sıkma ya-
pan, elektrik motoru da Tolon marka olan ilk ev tipi ça-
maşır yıkama makinesini üretir. Bir kopyası halen Koç 
Müzesi’nde sergilenen ilk çamaşır makinesinin kazan, 
santrifüj ve kapakları -aşınma tehlikesini ortadan kal-
dırmak için- paslanmayan saf bakırdan yapılmıştır. 1 
Eylül 1955 tarihli Hürriyet gazetesi, Kamil Tolon’un, 

İZMİR FUARI TOLON STANDI - 1960’LAR
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Bursa’da ürettiği çamaşır makinelerinin seri üretime 
geçtiği haberini şöyle verir: “Evvelce PTT idaresinin 
fen müfettişi iken bilahare serbest hayata atılarak 
Bursa’da bir imalathane kuran Kamil Tolon adındaki 
müteşebbis şimdi seri halinde çamaşır makinesi ima-
latına başlamıştır.”
Tolon’un ilk çamaşır makinesinin sıkma sistemi mer-
daneli değil, bugünkü otomatik makinelerdeki gibi 
santrifüjlüydü. Hürriyet’teki habere göre yerli malı bu 
çamaşır makineleri, Avrupa’daki muadillerinden fark-
sız, hatta daha sağlam ve kullanışlıdır.

“BU KADAR ASKER BOŞ MU OTURACAK!”
O dönemde kurulan satış ve servis ağı uzun yıllar ba-
şarı sağlar. İdealist sanayici, yeni ürünleri ardı ardına 
halkın kullanımına sunar. Çamaşır makinesini, sanayi 
tipi bulaşık makinesi, sonra da buzdolabı takip eder.
Tolon, özellikle sanayi tipi bulaşık makinesini Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’ne satmak ister. Ancak ordu içinden, 
“Bu kadar askeri boş mu oturacak! Bu kadar asker 
varken makineye ne gerek var? Olmaz!” denilerek 
Tolon’un önü kesilir.

TÜRKİYE’NİN İLK ELEKTRİK MOTORU DA TOLON’DAN
Bu arada üniversiteden arkadaşı ve dönemin Başba-
kanı Adnan Menderes zaman zaman Bursa’yı ziya-
ret eder. Zaten Başbakan’ın başka şehirlerde yaptığı 
toplantı, açılış ve diğer törenlere özel olarak çağrılan, 

mümkün olduğu kadar bunlara katılan Kamil Tolon, 
Menderes’in tavsiyesi ve desteği ile 1952 yılında bir ilke 
daha imza atar ve Türkiye’nin ilk elektrik motorunu 
yapar. Tolon tarafından geliştirilen bu elektrik motoru 
0.35 Kw ila 35 Kw arası güçtedir.

İLK PATENT VE KAPALIÇARŞI YANGINI
Görüşleri ve çalışmaları ile göz dolduran ve sürekli 
üretime dönük çalışan Tolon, dünyadaki gelişmeleri 
de takip ederek çağdaş uygulamalarda da öncü olur. 
Tolon, birbirinden özgün ürünlerine 1953’ten itibaren 
patent almaya başlar.
Bursa, 24 Ağustos 1958 Pazar günü Kapalıçarşı yan-
gınıyla sarsılır. Yanan yerler arasında Tolon’un ima-
lathanesi de vardır. Yangından sonra, daha önce satın 
alınmış, bugünkü Malcılar Fabrikası arkasındaki 14 dö-
nümlük alana başka bir imalathane kurulur. Bu talih-
siz olaya rağmen üretimi aksatmamaya özen gösteren 
Tolon, yangından 21 gün sonra müşterilerine teslimat 
yapar. Bu yeni alan, döneminin modern fabrikalarının 
da kurulacağı yerdir aynı zamanda. Yeni fabrika 1963 
yılında tamamlanır.
Bursa’da sanayi konusunda yaptığı çalışmalarla öncü 
olan Tolon, bir taraftan çalışmalarına hız verirken di-
ğer taraftan da sanayi ve üretim sektöründe gelecek 
planlarının yapılması gerektiğini savunur. Bursa Ti-
caret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) aktif rol alan Kamil 
Tolon, 1963-65 yılları arasında BTSO Yönetim Kurulu 
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Başkanlığı görevini üstlenir. Ayrıca Buluş Adamları 
Derneği’nin kuruluşunda aktif rol oynayan Kamil Tolon 
aynı zamanda derneğin 2 numaralı üyesi olur.

TOLON MARKASI İZMİR’DE
1969 yılında üretime ağırlığını iyice koyan Kamil Tolon’un 
oğlu Muhittin Dara Tolon, İzmir’e gider ve üretimin boyu-
tunu değiştirecek yeni başarılara imza atar. Almanya’da 
makine teknikerliği eğitimi alan ve ilk günden bu yana 
üretimin içinde bulunan Dara Tolon, İzmir’deki bayile-
rinden biri ile birlikte Çamdibi’nde bir atölyede sanayi 
tipi çamaşır yıkama makineleri üretmeye başar.
Tıpkı babası gibi zoru seven Dara Tolon, markalarını 
büyütmek amacıyla bu şehri seçer. Tolon artık sanayi 
tipi çamaşır yıkama-sıkma, kurutma ve ütü makineleri 
üretmektedir. Tolon markası bu genç adamın ellerinde 
büyür, yenilik ve farklılıklar ardı ardına gelir. Öte yan-
dan Kamil Tolon işin dışında durmaya çalışsa da gönlü 
ve aklı hep üretimdedir. Ancak genç yaşında hızla baş-

ladığı iş yaşamı onu ve kalbini iyice yormuştur. Kalp ra-
hatsızlığı artan Kamil Tolon tedavilerini aksatmasa da 
son zamanlarda şikayetleri artınca ailesi onu İsviçre’ye 
götürmeye karar verir.
Fransızca ve Arapça bilen, keman ve piyano çalan, hu-
kukçu, müteşebbis ve mucit Kamil Tolon 21 Temmuz 
1978’de İsviçre’de hayatını kaybeder. 25 Temmuz’da 
Bursa’ya getirilir ve Ulucami’de düzenlenen cenaze 
namazı sonrası Emir Sultan Mezarlığı’na defnedilir.

ÜÇÜNCÜ NESİL İŞİN BAŞINA GEÇİYOR
Tolon firması sanayi tipi çamaşır makinelerinin üreti-
mine devam ederken, Dara Tolon tekstil sektörü için 
hazırladığı projeleri tamamlar ve 1985 yılından itibaren 
kot taşlama, yıkama ve kurutma makinelerinin üreti-
mine başlar.
Tolon Makine 1987’de Türkiye’deki ilk sanayi tipi tam 
otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinesinin dünya 
standartlarında üretimini gerçekleştirir. Aynı yıllarda, 

DENİZLİ BULDAN’DA BİR ATÖLYEDE BULUNUP SATIN ALINAN 
ORİjİNAL TOLON DOKUMA TEZGAHI - 1999
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artan talep doğrultusunda Almanya ve Hollanda’ya ya-
pılan satışlar ihracata yeni bir boyut kazandırır. Artık 
‘Dünya Markası’ olma yolunda hızla ilerleyen Şirket, 
1993’te Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 10 

bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni binasına taşı-
nır ve üretim kapasitesini artırır.
Deneyimli satış kadroları ve satış sonrası hizmet ağı ile 
sağladığı başarılar sonucunda Türkiye’nin her nokta-

DARA TOLON 4500 LT KAPASİTELİ
TEKSTİL TERBİYE MAKİNESİ ÖNÜNDE
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sına ulaşmayı başardığı gibi artık yurt dışında da söz 
sahibidir Tolon. Sürekli yeniliklerin peşinde olan Şir-
ket, 1999’da kot taşlama, yıkama ve kurutma makine-
lerinde de yeniliklere imza atar ve standartlarını en az 
Avrupalı rakiplerinin seviyesine kadar yükseltir.
2000 yılında hastalanan Dara Tolon, üç yıllık bir tedavi 
sürecinin ardından 2003 yılında vefat eder. Oldukça sı-
kıntılı bir döneme giren Şirket’i, bugün Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini yürüten Dara Tolon’un eşi Aysun 
Tolon ve üç oğlu, Genel Müdür Ömer Tolon, Üretim Mü-
dürü Can Dara Tolon ve Şirketin Onursal Ortağı Kamil 
Tarkan Tolon aileden gelen deneyim ve bilgi birikimi ile 
yeniden ayağa kaldırır.

“BÜTÜN ÇALIŞANLARIMIZIN SOYADI BİZE GÖRE TOLON”
Kurulduğu günden itibaren gösterilen özveri ve sağlam 
adımlarla hareket etme anlayışı sayesinde 2008 yılın-
da tüm dünyayı etkileyen büyük krizden etkilenmeyen 
Şirket, tam aksine o yıllarda Türkiye’nin ilk çarşaf kat-
lama, havlu katlama ve çift silindirli ütü makinelerini 
üreterek gücünü ortaya koyar.
Aynı dönemde Tolon dünyanın en büyük çamaşırhane 
sistemleri üreticilerinden olan Jensen firmasının ve ti-
cari tip çamaşır makinesinde bir dünya markası olan 
Whirlpool firmasının Türkiye distribütörlüğünü de alır.
Bugün “yalın üretim” anlayışı ile üretim yapan ve geç-
mişten gelen yenilikçi, öncü ruhunu ortaya koyan Şirket, 
özellikle hastaneler, oteller ve askeriye için üretim ya-
pıyor. Sanayi tipi çamaşır makinelerine en fazla gerek- sinim duyulan yerlerin başında gelen oteller, çok sayıda 

turistik otelin bulunduğu Antalya başta olmak üzere, şu 
anda Şirket’in bir numaralı müşterisi konumunda.
Almanya’dan Yunanistan’a, Rusya’dan Kanada’ya ka-
dar 32 ülkeye ihracat yapan Tolon Makina, yüzde 40’lar 
seviyesinde olan ihracat oranını yüzde 70’lere çıkar-
mayı hedefliyor.
Dünya markası olma hedefiyle yoluna devam eden Tolon 
Makina, zor pazar olarak bilinen Avrupa’ya satış yapıyor. 
Dedeleri ve babaları gibi önümüzdeki yıllarda önemli 
ilklere imza atmayı planlayan Tolon Kardeşler, yakında 
Avrupalı bir devle güçlerini birleştirmeyi planlıyor.
Şirketin başarısındaki sırrı Yönetim Kurulu Başkanı 
Aysun Tolon şu sözlerle açıklıyor: “Kamil Tolon’dan 
gelen güçlü, araştırmacı ve yenilikçi bir yapımız var. 
Ayrıca bütün çalışanlarımızın soyadı bize göre Tolon. 
Hepsi akrabamızmış gibi çalışıyoruz. Her yenilikte on-
ların büyük katkısı var.”

ÖMER TOLON CAN DARA TOLON

CAMAŞIR YIKAMA/SIKMA MAKİNESİ
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Pres Makina’nın kurucusu Ahmet Bakır, 1920’lere ka-
dar İngilizlerin, 1922’den sonra Fransızların sömür-
gesi altına giren Hatay’da, 1923 yılında dünyaya gelir. 
1928’de ilkokula başlar. Okulda eğitim veren hocala-
rın yardımıyla, yakınlarda ortaokul olmadığından, Af-
fan Mahallesi sakinleri mahalledeki kavak ağaçlarını 
keserek ortaokul inşaatına başlar ve okulu üç yılda 
bitirirler. Okulda zorunlu Fransızca dersleri vardır. 
Ahmet Bakır’ın ortaokul yılları sırasında halk halen 
Fransızlarla savaş halindedir. Bakır, liseyi şehrin öteki 
ucunda bulunan Antakya Lisesi’nde okumaya başlar. 
Ancak okulda fikir çatışmaları yüzünden her gün kav-
ga çıkar ve bu kavgalar gittikçe tehlikeli bir hal alır; bu 
nedenle Şam’a okumaya gider. Bir süre sonra Hatay’a 
dönen Bakır, Antakya Lisesi’ne tekrar kayıt yaptırmak 
ister ama okul müdürü kabul etmez. Bu nedenle za-
man kaybetmek istemeyen Bakır, hemen bisiklet tamir 
dükkanı açar. Dükkanı açtıktan 15 gün sonra tebligat 
gelir; tebligatta her bisikletin kayıt altına alınması ge-
rektiği yazılıdır. Sonrasında trafik polisleri tamircilere 
ceza yazmaya başlayınca işler iyice zorlaşır. Yeni aldı-

75 YIL ÖNCE AHMET BAKIR TARAFINDAN 
HATAY’DA KURULAN PRES MAKİNA, BUGÜN 

AİLENİN İKİNCİ KUŞAK YÖNETİCİLERİNİN 
ELLERİNDE 30’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT 

GERÇEKLEŞTİREREK BAŞARI GRAFİĞİNİ DAHA 
DA YUKARILARA TAŞIYOR.

İLK ATÖLYE - 1940
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ğı bisikleti bir sabah çalınınca, Bakır’ın ilk iş tecrübesi 
son bulur.

ARAŞTIRMACI VE YENİLİKÇİ
Bakır, 1940 yılında Antakya merkezde, 100 metrekare-
lik bir dükkanda babasıyla kaynakçılık üzerine bir işye-
ri açar. İlk olarak merdiven korkuluğu imal eden Bakır, 
bu üretimi yaparken Şam’da öğrendiği Pisagor teore-
minden ilham alır. Hiç İtalyanca ve Almanca bilme-
mesine karşın, İtalyanca ve Almanca makine kitapla-
rını yorumlar. Araştırmayı çok seven Bakır, Fransızca, 
Arapça, Osmanlıca, İngilizce ve Türkçe bildiği için farklı 
kaynaklardan araştırma yapma şansına sahip olur.
Hatay’ın Türkiye topraklarına katılmasından sonra 
askere çağrılan Bakır, 1945 yılında İstanbul’da vatani 
görevini yerine getirmeye gider. Topçu Birliği Gözet-
leme Bölümü’nde bozuk dürbünleri tamir ederek yüz-

TBMM çELİK çATI MONTAjI

YAYA KÖPRÜ İNŞAATI
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başının gözdesi olur. Albayın attan inerken yanlışlıkla 
düşürdüğü nişan daireyi tamir eder. Bunun üzerine 
albayın tebrik etmesine karşılık verdiği cevapla Türk-
çeyi iyi bilmediği anlaşılır ve Arapoğlu lakabını alır. Bir 
talim sırasında toplardan birinin namlusu yamulur ve 
düzeltme görevi yine Arapoğlu’na verilir. Bir gün de-
netleme sırasında Paşa’nın yat emriyle bütün askerler 
yere yatar. Paşa yerden aldığı bir avuç çakılı askerlerin 
üzerine fırlatır. Bunu gören Arapoğlu eline biraz çakıl 
alarak boş tarafa doğru fırlatır ve tekrar yere yatar. 
Paşa Arapoğlu’na sorar sen ne yaptın diye: “Düşmanın 
bize attığı el bombasını onlara geri gönderdim” der ve 
Paşa’nın beğenisini kazanır. Aldığı üstün hizmet ödülle-
ri sayesinde sekiz ay erken terhis alarak Hatay’a döner.
1948 yılında evlenen Bakır, çelik çatı, döner merdiven, 
köprü yapımı gibi işlerle uğraşmaya başlar. Bu alan-
larda öne çıkmayı başaran Bakır, 1950’lerin sonuna 
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doğru Antakya’nın ünlü Asi Nehri üzerine, bugün hala 
sağlam durumda ve kullanılmakta olan bir köprü inşa 
eder. 

MAKİNE ÜRETİMİ BAŞLAR
Atölyeyi ve çalışan sayısını zamanla genişleten Bakır, 
makine üretmeye başlar. Firma büyüdükçe değişik ta-
lepler alır. Demircilere makas, yağ fabrikalarına yağ 
depoları, zeytin ayıklama makinesi gibi makineler üre-
tilir. 1960’lı yıllarda yurt dışındaki makine fuarlarına 
giden Bakır, oradaki makineleri inceleyerek Türkiye’de 
de üretmeye başlar. 
Üretimini yaptığı birçok makineyle müşterilerinin ilgi-
sini ve beğenisini kazanan Şirket, her alanda faaliyet 
gösterebilen bir konuma ulaşır. Oluklu kepenk maki-
nesi de üretmeye başlayan Pres Makina, 1968 yılında 
kapasitesi günde 25 ton olan üzüm sıkma presleri ya-
parak Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Çökek Köyü’ne satar. 
(Bu preslerden biri, halen Atatürk Orman Çiftliği’nde 
sergileniyor.)

6+2 KAFALI MERMER SİLİM MAKİNESİ
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1970’li yıllarda inşaat sektörünün hızla ilerlemesini 
fırsat bilip inşaat makineleri üretmeye başlayan Pres 
Makina, karo makineleri, mermer kesme, silim ve be-
tonyer makineleri üreten yerel bir marka haline gelir. 
Ürettiği briket makinesi, beton kalıplar, çelik kons-
trüksiyon çatılar, üzüm sıkma presleri, hidrolik presler 
çok rağbet görür.

ATIKTAN ENERJİ ÜRETİMİ 
Enerji sıkıntılarından yakınan Ahmet Bakır, 
Antakya’da zeytin üretiminin oldukça fazla olduğunu 
ve zeytinyağı yapımında ortaya çıkan atıkların (zeytin 
posalarının) imha edilmesinde büyük sorunlar yaşan-
dığını dile getirirken bu ürünün kalorisini araştırmaya 
başlar. Bunun sonucunda da fabrikalardan çıkan zey-
tin posalarının yakıta dönüştürülebileceğini düşünür. 
Fikrini paylaştığı üretici arkadaşlarından destek gö-
ren Bakır, sıkıştırma sistemiyle yaptığı makinede bir-
kaç deneme sonrasında istediği sonuca ulaşır. Zeytin 
çekirdeklerinin sıkıştırılması ile elde edilen prinanın 

KARO PRESİ YARI OTOMATİK BRİKET MAKİNESİ
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kalori değerinin yüksek oluşu (odundan yüksek, kö-
mürden düşük) yakıt olarak tercih edilmesini sağlar. 
Firma 1990’lı yılların ortalarına kadar bu makineler-
den üretir.

EL EMEĞİ GÖZ NURU
Pres Makina’da ilk günden itibaren “el emeği, göz 
nuru” anlayışıyla üretim yapılır. Makinelerin büyük bir 
bölümü elde üretilir. Ahmet Bakır, 2003 yılında şirke-

ti üç oğluna bırakır. Şirket’in başına en büyük kardeş 
inşaat mühendisi Lütfullah Bakır geçerken, fabrikanın 
idari işlerinin başına ortanca kardeş makine yüksek 
mühendisi Emre Bakır, Ar-Ge’nin başına ise küçük 
kardeş inşaat mühendisi Onur Bakır geçer. 
Üç kardeş İskenderun Yolu üzerinde yaklaşık 1.000 
metrekarelik bir fabrika kurar. Beton blok makine-
leri ve tesisleri üzerine uzmanlaşma kararı alan Şir-
ket, kurulan seri üretim hattında beton blok makine-

ŞİRKET çALIŞANLARI - 2013
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leri, beton parke makineleri ve tesislerinin üretimini 
gerçekleştirir. 
2009 yılında, Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde bu-
lunan şu anki tesisine taşınan Pres Makina, briket ma-
kineleri üzerine Türkiye’de seri üretim yapan tek fir-
ma olarak başarı grafiğini her geçen gün yükseltiyor. 
Şirket, makinelerin tam otomatik üretileceği, yaklaşık 
22 bin metrekarelik yeni bir yatırımı hayata geçirmeye 
hazırlanıyor.

30’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT
2000-2011 yılları arasında aracı şirketler vasıtasıyla 
ihracat yapan Pres Makina, 2011’den bu yana ihraca-
tı doğrudan yapıyor. Satışının tamamını yurt dışında 
30’dan fazla ülkeye gerçekleştiren Şirket, ağırlıklı ola-
rak Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle çalışıyor.
Şu an yaklaşık 50 kişinin çalıştığı Pres Makina’da, yeni 
yatırımla birlikte 70 kişi daha istihdam edeceklerini 
söyleyen Onur Bakır, “Babamın arkadaşları, yapılama-
yacak bir proje ve işin içinden çıkılmayacak bir durum 
olduğunda babamın yanına gelirlermiş. ‘Bunu yapsa 
yapsa Ahmet Bakır yapar’ derlermiş. Araştırmacı, ye-
niliklere açık, çalışkan biri olan babamızdan çok şey 
öğrendik. Ondan aldığımız bayrağı, daha iyi noktalara 
taşıma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyor.

ONUR BAKIR
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Tokar A.Ş.’nin kurucusu Todori Karakaş, soğutma ve 
iklimlendirme işine 1948 yılında adım atar. Görev yap-
tığı Unilever’in bir yan kuruluşu olan Baker’den ayrıla-
rak soğutma ve iklimlendirme tesisleri sağlayan şahıs 
şirketini kuran Karakaş; 1948-1953 yılları arasında 
Sümerbank, Tekel, (Eski T.C. İnhisar İdaresi), Et ve Ba-
lık Kurumu (ETBK), Süt Endüstrisi Kurumu (SEK) gibi 
ülkenin önde gelen kurumlarının tesislerinde soğutma 
ve iklimlendirme ünitelerinin yapımını üstlenir.
1954 yılında, büyük ortakları Todori Karakaş ve Trans-
türk Ltd. olmak üzere, altı ortaklı Tokar Limited Şirketi 
kurulur. 1960 yılına kadar İstanbul Belediyesi Karaa-
ğaç Buz Fabrikası ve soğuk hava depoları, ETBK Beşik-
taş ve Zeytinburnu tesisleri gibi birçok tesisin soğutma 
ve havalandırma sistemlerini başarıyla tamamlayan 
Şirket; 1961-1966 yılları arasında Türkiye Atom Ener-
jisi Kurumu’nun (TAEK) İstanbul Nükleer Araştırma 
Reaktörü ve Shell’in Ambarlı ve Darıca Petrol Ürünleri 

KLİMA, HAVALANDIRMA, SOĞUTMA VE DİĞER 
TERMAL MÜHENDİSLİK ALANLARINDA HİZMET 

VERMEK AMACIYLA TODORİ KARAKAŞ 
TARAFINDAN 1954 YILINDA KURULAN TOKAR A.Ş., 
HALEN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA, MEKANİK 

VE ENDÜSTRİYEL PROJELERİ BAŞARIYLA 
YÜRÜTÜYOR.

ERDEMİR II. SICAK HADDE HATTI - 1976
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Depolama Tesisleri’nin teknolojik montajları ile en-
düstriyel tesisler sahasına girer.
Tokar Ltd. Şti., 1967-1972 yılları arasında Azot 
Sanayii’nin (günümüzde TÜGSAŞ) Elazığ Süper Fosfat, 
Samsun Sülfürik Asit, Samsun DAP Gübre; Akdeniz 
Gübre’nin Mersin Gübre fabrikaları ile Etibank’ın Sey-
dişehir Alüminyum Kompleksi projelerinin teknolojik 
montajları ile gübre sektörünün hemen her tesisinin 
yapımını üstlenir. Aynı zamanda bina mekanik tesisatı 
sahasında, ülkenin ilk 23 katlı gökdeleni olan Kızılay’ın 
Ankara’daki binası ile Büyük Ankara Oteli gibi yüksek 
binaların, TRT İstanbul Radyo Evi ve Ankara Amerikan 
Büyükelçiliği gibi önemli yapıların HVAC sistemlerini 
başarıyla tamamlar.

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN DEĞİŞMEZ OYUNCUSU
1973 yılında limited şirket statüsü, anonim şirkete dö-
nüştürülür. 1973-1979 yılları arasında Türkiye Elekt-
rik Kurumu’nun (TEK) 1x150 MW Tunçbilek Termik 
Santrali’nin IV. Ünitesi’nin montajını yapan Tokar, ül-
kenin ilk büyük santral montajını yapan firması unva-
nını alır. Bu başarının ardından TEK’in 1x150 MW Se-
yitömer Ünite III, 1x150 MW Tunçbilek V Üniteleri’nin 

ERDEMİR II. SICAK HADDE HATTI - 1976
ERDEMİR II. SICAK HADDE HATTI - 1976

54



montajlarını üstlenir. Bu projeler ile enerji sektörünün 
değişmez oyuncuları arasına giren Şirket, aynı dönem-
de Azot Sanayii’nin Gemlik Gübre Kompleksi’nin anah-
tar teslimi yapımını Fransız Cegelec firmasıyla birlikte 
üstlenir. Aynı dönemde Etibank, Erdemir, SEKA, TÜP-
RAŞ gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin fabrikala-
rında mekanik ve elektrik ekipman montajları üstlenen 
Tokar, böylelikle metalurji, demir çelik, kağıt ve petrol 
sanayilerine de hizmet vermeye başlar. Buna paralel 
olarak İstanbul Divan Oteli, Tepebaşı Etap Oteli, Tak-
sim Sheraton Oteli, Atatürk Kültür Merkezi, Yeşilköy 
Havalimanı gibi ülkenin en prestijli yapılarının ısıtma-
havalandırma-iklimlendirme taahhütlerini üstlenerek 
sektörün lideri konumuna gelir.
1970’li yıllarda yükselişini sürdüren Tokar, 1980-1987 
yılları arasında yurt içinde ve yurt dışında birçok kuvvet 
santralı projeleri üstlenir. TEK’in 3x210 MW Yatağan 
TS, 1x20 MW Denizli Jeotermal TS, 2x150 MW Tunç-
bilek TS Kazan Modernizasyonu, 4x344 MW Afşin-El-
bistan TS Kazan Modifikasyonu, 2x210 MW Yeniköy TS, 
PETKİM’in 180 MW / 4x350 t/h Enerji Santralı bu proje-
lerin belli başlılarıdır. 
Suudi Arabistan’da Cidde Corniche Ticaret Merkezi’nin, 

PETKİM YARIMCA TANK çİFTLİĞİ - 1960

1957 YILINA AİT BİR 
İŞ BİTİRME BELGESİ
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Veliaht Prens’in Taif Sarayı ve Riyad Villası’nın, Dah-
ran Petrol Araştırma Merkezi ve Mekke İslam Dünyası 
Topluluğu Merkezi’nin bina tesisat işleri, Irak’ta 2x150 
MW Daura Termik Santralı’nın Ünite 5 kazan tamiratını 
ve Ünite 6’nın yeni Kazan montaj işleri Tokar’ın yurt dı-
şına açılmasının başlangıcı olur.
Tokar A.Ş., 1985 sonrası değişen ekonomik politikala-
ra paralel olarak ortaya çıkan iş merkezi ve teknolojik 
bina talebine cevap verebilmek için, tesisat sektörün-
de yurt dışında ve ülke çapında kilometre taşı olacak 
projelere imza atar. Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi 
Ataköy Galleria (AVM), ilk grossmarketi Metro Güneş-
li Grossmarket, ilk yüksek ofis bina grubu Yapı Kredi 
Plaza Blokları, Sabancı Center İkiz Kuleleri ve birçok 
beş yıldızlı otel bu örneklerin başlıcalarıdır.

YURT DIŞINDA YAYILMAYA DEVAM EDER
Geçmişte Tokar’ın büyük müşterileri olan kamu şir-
ketlerinin özelleştirmeleri neticesinde, 1990’ların 
ortalarında iç pazar projeleri yavaşlar. Eski devlet 
kurumları tarafından yaptırılan büyük boyutlu proje-
ler hızla azalır ve özel sektör projeleri için yaşanan 

İŞDEMİR - 1983

TEK ORHANELİ TS - 1987
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rekabet her geçen gün artar. Bu durum Tokar’ı yurt 
dışındaki yeni pazarlara yöneltmeye zorlar. O yıllarda 
Tokar’ın hedefindeki ülkeler; Irak, Azerbaycan, Rus-
ya gibi komşu ülkelerin yanı sıra Bağımsız Devletler 
Topluluğu’nun Türkmenistan, Kazakistan, Özbekis-
tan gibi Orta Asya Cumhuriyetleri ile Ortadoğu’nun 
Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Kuveyt gibi petrol üreten ülkeler olur. Başlangıçtaki 
hızlı gelişimine benzer bir şekilde Rusya Federasyo-
nu, Kazakistan, Ürdün ve en son Azerbaycan pazarla-
rına bazı büyük bina mekanik/elektrik (MEP) projeleri 
ile giren Tokar; Moskova, Erbil ve Bakü’de halen yü-
rütülen ve gelecekte yapılacak projeler için şubeler 
açar.

2000’Lİ YILLAR
Tokar 2000’li yıllara gelindiğinde, önceki dönemde baş-
ladığı teknolojik bina tesisat projelerindeki faaliyetleri-
ni artırarak sürdürür. Pek çok otel, hastane, üniversite 
ve fabrika projesini hayata geçiren Şirket; Sabiha Gök-
çen Havaalanı, İstanbul Metrosu gibi teknolojik ulaşım 
tesislerine de imza atar. 61 yıllık uzun bir geçmişe ve 
teknik mirasa sahip olan Tokar A.Ş., faaliyet gösterdi-
ği bu süre içerisinde ülke çapında kalite, hizmet ve iş 
tecrübesi ile bilinen kurumsal bir şirket haline gelir. 
Her dönemde tamamladığı projeler, inşaat ve tesisat 
sektörleri içinde bir ilk olarak yerini alır.

BİR SEKTÖR BURADAN DOĞDU
Halen endüstriyel, ticari ve büyük ölçekli konut pro-
jelerinin ve tesislerinin ısıtma, havalandırma ve ik-
limlendirme, yangın ve sıhhi tesisat işlerinde tasarım 
ve detay projelendirme dahil teslimat, montaj, test ve 
devreye alma faaliyetlerini de kapsayan anahtar tesli-
mi işleri başarıyla yerine getiren Tokar A.Ş., tesisat ve 
klima sektöründe marka olarak da bilinen birçok fir-
manın iş hayatına başladığı yer ve bu yönüyle bir okul 
olarak görülüyor.

İŞDEMİR KONTİNÜ KÜTÜK DÖKÜM ÜNİTESİ 
AçILIŞ TÖRENİ - 1983

TOKAR A.Ş.’NİN KURUCUSU TODORİ KARAKAŞ

TEK TUNçBİLEK TS - 1975
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Omak Lift’in temelleri Ömer Faruk Çukurova tarafın-
dan 1948 yılında atılır. Henüz 18 yaşındayken Om Elekt-
rik Evi’ni kuran Çukurova, dayıları ve kuzenleriyle bir-
likte İstanbul Beşiktaş’taki atölyede beş-altı kişilik bir 
ekip olarak elektrik taahhüt işleri yapar. İlk zamanlar 
evlere, apartmanlara hizmet veren ekip, zamanla otel, 
belediye ve kamu binalarının elektrik taahhüt işlerini 
yapmaya başlar.
1972 yılında ekibe, Ömer Faruk Bey’in Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde okuyan 

TEMELLERİ 1948 YILINDA ÖMER FARUK 
ÇUKUROVA TARAFINDAN ATILAN OM ELEKTRİK, 

YAPILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR UNSUR OLAN 
ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN-BANT 

SİSTEMLERİNİN ÜRETİM, SATIŞ, MONTAJ 
VE SERVİSİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE RIZA 

ÇUKUROVA’NIN 1975 YILINDA KURDUĞU OMAK 
LIFT FİRMASI İLE DEVAM EDİYOR.

BEŞİKTAŞ ATÖLYE - 1948
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oğlu Mehmet Rıza Çukurova da katılır. Binaların asan-
sör ihtiyacını fark eden Mehmet Rıza Bey, 1975 yılında 
21 yaşındayken Omak Asansör’ü kurar ve Fikirtepe’de 
150 metrekarelik küçük bir atölyede, üniversiteden iki 
arkadaşıyla birlikte üretim yapmaya başlar. İlk aşama-
da asansör kabini ve kapısı üreten sekiz kişilik ekip, 
asansör konusunda deneyimli kişilerle fikir alışverişi 
yaparak işlerinde uzmanlaşır. İlk yıllarını yılda ortala-
ma 14 asansör üreterek geçirirler.

SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR KİLOMETRETAŞI
1986 yılında yeni bir şirket girişiminde bulunan Meh-
met Rıza Çukurova, Omak çatısı altında -yine aile şir-
keti olarak- Ompar’ı kurar. Ompar, asansör malzeme-
leri satarak bu alanda Türkiye’de bir ilki hayata geçirir 
ve dikkatleri üzerine çeker.
Şirketin atılımları 1990’lı yıllarda da devam eder. O 
dönemde asansör sektöründe; ray firması Montefer-
ro, kapı firması Prisma Kapı, motor firması Montanari 
dünyanın sayılı firmaları arasındadır. Omak, bu firma-
larla iletişime geçmek için girişimde bulunur. Mehmet 
Rıza Bey, İtalyan Lisesi’nde okuyan oğlu Burak’ın İtal-
yanca yazışmalara yardımcı olması ile bu firmalarla 
iletişime geçer. O zaman internet olmadığı için faks 
yoluyla bu firmalarla iletişime geçen Burak, babasıyla 
birlikte İtalya’ya da gider. Görüşmelerin ardından bu 
üç firmanın Türkiye distribütörlüğünü almayı başarır-
lar. Halen devam eden bu distribütörlük anlaşmaları, 
Omak’ın gelişimine önemli bir katkı sağlar.

1990’LARDA ATILIM DEVAM EDİYOR
Şirket 1990’lı yıllarda 30 kişilik ekibiyle hizmetlerine 
devam eder ve hızlı gelişimini sürdürür. Özellikle 1992 
yılında büyük bir atılım yapar ve yılda 200’ün üzerinde 
asansör üretir. İşler büyüdükçe Fikirtepe’deki atölye 
alanı yetmemeye başlar. Bu nedenle 1994 yılında Du-
dullu’daki İMES Sanayi Sitesi’ne taşınan Şirket, hem 
yurt içinde hem yurt dışında önemli bir atılım yapar. 
50 kişilik ekibe ulaşan ve 1990’ların sonunda büyük 
ölçekli projelerde de yer almaya başlayan Omak Lift; 
Kiptaş, TOKİ gibi kurumların da işlerini başarıyla ha-
yata geçirir.
İlk ihracatını 1986 yılında Libya’ya yapan Omak Lift, 
ulaştığı ülke sayısını hızla artırır. Ağırlıklı olarak 
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar olmak üze-
re Almanya’dan Pakistan’a, Rusya’dan Nijerya’ya, 
İtalya’dan Kazakistan’a 40’a yakın ülkeye ihracat ger-
çekleştirir.
1990’ların sonunda Çin’den yürüyen merdiven ithal et-
meye başlayan Şirket, 2000’li yıllarda hatırı sayılır mik-
tarda yürüyen merdiven projesine imza atar. O yıllarda 
şirketin çalışan sayısı 100’e ulaşır.

GÜVENLİK VE KALİTE EN ÖNEMLİ NOKTA
Mehmet Rıza Çukurova’nın küçük yaşlardan itibaren işe 
alıştırmaya başladığı oğlu Burak, Bilgi Üniversitesi’nde 

İLK SATIŞ OFİSİ - 1989

İMES SANAYİ SİTESİ
İMALAT YERİ - 1990’LAR

İLK İHRACAT - 1986
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işletme-iktisat eğitimi aldıktan sonra da 2007 yılında 
bayrağı babasından devralır.
Babasından çok önemli bir miras aldığını dile getiren 
Burak Çukurova, “Paramız kadar iş yapmayı, merdi-
venleri tek tek çıkmayı tercih ettik. Eski ticari yaşamda 
söz verilince iş bitermiş. Günümüzde de bu değerleri 
korumak lazım. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz” 
diyor.
Bugün sektörde 1000’in üzerinde asansör firması ol-
duğunu belirten Burak Çukurova, kalite ve güven ko-
nusunun önemine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Güvenlik 
kavramının öneminin sonuna kadar farkında olan 230 
kişilik ekibimizle, asansör ve yürüyen merdiven konu-
larında can ve mal güvenliği başta olmak üzere müşteri 
memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Teknolojik geliş-
melerin ışığı ve yüzde 100 Türk sermayesiyle daha iyiyi 
ve doğruyu hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Babam Rıza Çukurova’nın küçük bir atölye olarak 
kurduğu ve büyüttüğü firmamızda öncelikli amacımız 
devraldığımız bayrağı, bir aile gibi olduğumuz değerli 
çalışma arkadaşlarımızla birlikte, uzun yıllar gururla 
dalgalandırabilmek.”
2001’de Ankara’da, 2006’da İzmir’de açılan şubeleri de 
bulunan Omak Lift, tüm imalatlarını TS-EN-ISO 9001-
2008 kalite güvencesiyle, montajlarını CE ve teknik 
servis desteğini TS-EN-13015+A1 standardıyla gerçek-
leştiriyor. Satış sonrası arıza ve bakım hizmeti verdik-
leri 3 bine yakın asansör olduğunu söyleyen Çukurova, 
“Bu hizmetleri verebilmek bizim için çok kıymetli. 20 
yıldır çalışan asansörlerimiz var. Onları ayakta tutma-
mız, ürünlerimizin arkasında durmamız bizim için son 
derece önemli” diyor.

GEBZE FABRİKA - 2015

BURAK çUKUROVA

MEHMET RIZA çUKUROVA VE ÖMER FARUK çUKUROVA
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1910 doğumlu (dede) Ziya Altınöz, 1930 yılında İz-
mir Mithatpaşa Erkek Sanat Mektebi Torna Tesviye 
Bölümü’nden mezun olur. 1936 yılında Söke’de oto 
traktör tamirhanesi açan Ziya Altınöz, otomobil ve 
traktör tamiratları ve yedek parça temini üzerinde ça-
lışır. 1950 yılında işini büyütmek ister ve oğlu Metin 
Altınöz ile birlikte Altınöz Tarım Makinaları’nı kurar. 
Baba ve oğul traktör tamirciliğinin yanı sıra o dönem-

OTO TRAKTÖR TAMİRCİSİ OLARAK 1936 YILINDA 
İŞ HAYATINA ATILAN (DEDE) ZİYA ALTINÖZ 1950 

YILINDA OĞLU METİN ALTINÖZ’Ü DE YANINA 
ALARAK İŞİNİ GELİŞTİRİR VE TARIM MAKİNELERİ 

İMALATINA YÖNELİR. DAHA SONRA METİN 
ALTINÖZ İŞLETMEYİ KURUMSALLAŞTIRARAK 

ALTINÖZ TARIM MAKİNALARI LTD. ŞTİ.’YE 
DÖNÜŞTÜRÜR. KURULDUĞU TARİHTEN BU 

YANA TARIMSAL MEKANİZASYONUN TÜRKİYE 
VE DÜNYA ÇAPINDA YAYILMASINA ÖNCÜLÜK 
EDEN FİRMALARDAN OLAN ALTINÖZ TARIM 

MAKİNALARI, SEKTÖRE PEK ÇOK YENİLİK 
SUNARAK HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYOR.

METİN ALTINÖZ’ÜN BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI SÖKE KÜçÜK SANAYİ SİTESİ’NDE 1987 YILINDA AçILAN 
çIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ’NİN İLK MEZUNLARI DİPLOMALARINI ALIYOR

METİN ALTINÖZ’ÜN GELİŞTİRDİĞİ FREZELİ ARA çAPA MAKİNESİ 
1982 SÖKE TARIM FUARI’NDA
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1960’LI YILLARDA HİDROLİK FREN SİSTEMLİ MAGİRUS KAMYON, ALTINÖZ TARAFINDAN HAVALI 
FREN SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

ZİYA ALTINÖZ (DEDE) İLE OĞLU METİN ALTINÖZ TRAKTÖR TAMİR EDERKEN - 1953

1953 YILINDA TAMİRHANEDEN BİR GÖRÜNÜM; ZİYA ALTINÖZ (DEDE) ORTADA,
OĞLU METİN ALTINÖZ SAĞDA

BAŞKANLIĞINI METİN ALTINÖZ’ÜN YAPTIĞI SÖKE KÜçÜK SANAYİ SİTESİ’NİN
TEMEL ATMA MERASİMİ - 30 EKİM 1973
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de Türkiye’ye Amerika ve İngiltere’den demonte olarak 
gelen tarım ekipmanlarının montajını yaparlar. Bu işte 
uzmanlaşan ikili, 1960’lı yılların başından itibaren ta-
rım makineleri imalatı yapmaya karar verir; üç çeşit 
makine üretir ve başarılı olurlar.

FREZELİ ARA ÇAPA MAKİNESİYLE ÖDÜL ALIR 
Metin Altınöz, 1970’li yıllarda yurt dışında kullanı-
lan frezeli ara çapa makinesinin çalışma yöntemi 
Türkiye’de uygulanamadığı için, bu makine için farklı 
bir hareket düzeneği tasarlar. Ortaya çıkan ürün ve sis-
tem, çok başarılı olur. Bu ürün ile ödül alarak sektörün 
en önemli firmaları arasında yer alan Altınöz Tarım 
Makinaları, tarımsal mekanizasyonun gelişmesinde 
öncüler arasında yerini alır. 1980’li yıllarda bu ürünün 
patentini almak isteyen Metin Altınöz, başvuru yapar 
ama ürünü piyasaya sürdüğü için kanunen patenti 
alma hakkını kaybeder.

ALTINÖZ TEKNOLOJİSİ 90’LARDA DÜNYAYA YAYILDI 
Bu başarı 1990’lı yıllarda dünya genelinde ses getirir 
ve tüm dünyada bu makinenin eski sistemi bırakılır ve 
Metin Altınöz’ün icat ettiği yöntem kullanılmaya baş-

SÖKE DEMİRCİLER DERNEĞİ BAŞKAN YARDIMCISI METİN ALTINÖZ (AYAKTA, SOLDAN ÜçÜNCÜ) 
KAYNAKçILIK ÖĞRETMENİ (SOLDAN İKİNCİ) VE YÖNETİM KURULU İLE - 1968
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lanır. Böylelikle Altınöz, Türkiye’den dünyaya tasarım 
teknolojisi transferi gerçekleştirme başarısı göstermiş 
olur. Patenti olmadığı için dünyaya karşılıksız know-
how transferi yapan ama yine de böyle bir başarı elde 
ettiği için çok mutlu olan Metin Altınöz’e Tarım Bakan-
lığı tarafından takdir belgesi verilir. Bunu bir ders ola-
rak gören Metin Bey, daha sonraki yıllarda ürettikleri 
ürünlerin patent başvurularını ürünleri piyasaya sür-
meden önce yapmayı ihmal etmez. 

2000’Lİ YILLARDA İHRACAT BAŞLAR 
2000 yılında şirketin yönetimini Metin Bey’in oğlu Ziya 
Altınöz üstlenir. O yıllara kadar Türkiye pazarında hiz-
met veren Altınöz Tarım Makinaları, Türkiye’de 2001 
krizi meydana gelince yurt dışına açılmaya karar verir. 
Şirket ilk olarak Yunanistan’a bahçecilikte kullanılan 
rotovatör ihracatı gerçekleştirir. Aynı dönemde yurt dı-
şındaki fuarlara katılmaya başlayan Şirket, ürettiği ma-

kinelerin çeşitli ülkelere göre adapte edilmesi gereken 
yönleri olduğunu görür. Böylelikle ülkelerin şartlarına 
ve taleplerine göre makine üretebilecek konuma gelir.
Günümüzde üretiminin yüzde 25’ini ihraç eden Altı-
nöz Tarım Makinaları, genellikle Macaristan, Ukrayna, 
Rusya, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Yunanistan, 
Çek Cumhuriyeti, Makedonya, Sırbistan gibi Doğu Av-
rupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri ve Türki Cumhuriyet-
ler olmak üzere 16 ülkeye ürün satıyor.

13 KATEGORİDE 280 ÇEŞİT MAKİNE 
Aydın’ın Söke ilçesindeki, 3 bin 500 metrekaresi kapalı 
olmak üzere 7 bin 100 metrekare alanda hizmet veren 
Altınöz Tarım Makinaları bünyesinde 40 kişilik dene-
yimli bir ekip çalışıyor. Yoğun sezonlarda çalışan sa-
yısı artan fabrikada, 13 kategoride, 280 model ve tipte 
15-240 Hp gücündeki traktörler için uygun ekipmanlar 
üretiliyor. 

METİN ALTINÖZ VE BİR GRUP çALIŞAN HİDROLİKLİ TESVİYE KÜREĞİ İMALATI YAPARKEN - 1976
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SEKTÖRÜN GELECEĞİNE ÖNEMLİ YATIRIM 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (Food 
and Agriculture Organisation-FAO) göre, 2050 yılında 
9 milyar olması beklenen dünya nüfusuna göre; içe-
risinde bulunduğumuz yüzyılın en kritik sektörlerin-
den birinin tarım olacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda 
çiftçilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tüm 
dünya genelindeki beklentiler paralelinde ürün-fay-
da optimizasyonuyla yenilikçi ve özgün tasarımlar 
yaratma hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Ziya Altı-
nöz, bu konuyla ilgili yaklaşımlarını şöyle özetliyor: 
“Dünyanın gelecek savaşı gıda üzerine olacak diye 
bir öngörü var. 2050 yılında dünya nüfusunu oluştu-
ran 9 milyar insanın en önemli ihtiyacı beslenme ola-
cak. FAO bu konuda çok önemli çalışmalar yürütüyor. 
Bunları yakından takip ediyoruz. En önemli çalışma 
konularından biri enerji. Çünkü tarımda çok ciddi bir 
enerji maliyeti yüksekliği var. Biz buradan hareketle 
2012 yılında TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı’na bir proje 

sunduk. Toprak işlemesiz, doğrudan anıza ekim ma-
kinesi ile ilgili. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ar-Ge mali desteği 
ve Tarım Bakanlığı’nın teknik destek vermesiyle bize 
özgü bir makine ortaya koyduk. Bu makine sayesin-
de çiftçinin ekim yapması için toprak işlemede har-
cadığı mazot, üç birimden bir birime düşürüldü. Bu 
ürün, enerji verimliliğinin yanı sıra ürün verimini de 
artırıyor. Bu başarımız nedeniyle bir ay önce FAO’nun 
Ankara’da düzenlediği toplantıya davet edildim. Tür-
kiye’deki sektörden bu konuyla ilgili yalnızca ben ka-
tıldım. Bu konuda başka projelerle de elimizden gele-
ni yapacağız.” 
Ürün çeşitliliği, verimlilik ve katma değer yaratmada 
çiftçilerle daima işbirliği içerisinde olacaklarını dile 
getiren Altınöz perspektiflerini şu şekilde özetliyor: 
“Güvenilirlik, dürüstlük, yaratıcılık, hizmet odaklılık 
ve çevreye duyarlılık prensiplerimizle çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.”

METİN ALTINÖZ’ÜN OĞLU ZİYA ALTINÖZ GELİŞTİRDİĞİ 
MAKİNELERDEN BİRİ İLE - 2014
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NACE’nin temelleri Kimya Mühendisi Nazmi Engin 
ve Makine Teknikeri Cevdet Zoral tarafından atılır. İş 
hayatlarına kamu sektöründe çalışarak başlayan ikili, 
Ankara’da tanışır ve beraber iş yapmaya karar verir. 
Nazmi Engin’in şahsen kurduğu pik, bronz ve benzeri 
dökümleri yapan dökümhaneye Cevdet Zoral’ın iştiraki 
ile 8 Eylül 1952’de ortaklık sözleşmesi imzalanır. İkili, 
isimlerindeki heceleri bir araya getirerek oluşturduk-
ları “NACE Demir ve Döküm Atölyesi”ni Ankara’nın 
Yeni Sanayi Çarşısı 2. Caddesi’nde kurar.
Türkiye’de her şeyin çok bakir olduğu o dönemde çalış-
maya başlayan Engin ve Zoral, çeşitli ihalelere girerek 
imalat yapmaya başlar. Bu dönemde; piyasanın ihtiyacı 
olan muhtelif demir işleri, çeşitli maden dökümleri ta-
leplerini karşılarlar. İşleme tezgahı, kaynak makineleri 
ve çeşitli alet-edevat takviyesi ile üretim faaliyetlerini 
gerçekleştirirler. Özellikle kamu sektörünün döküm 
taleplerini, tarım kesiminde ihtiyaç duyulan ziraat rö-
morklarını imal ederek, Ziraat Bankası’nın römork al-

KÜÇÜK BİR TEZGAH İLE SANAYİYE ADIM ATAN, 
ADETA TARİH YAZARAK HEM YURT İÇİNDE HEM 

DÜNYADA KIRMA ELEME TESİSLERİNDE VE 
BETON SANTRALLERİNDE KALİTENİN ADI HALİNE 

GELMEYİ BAŞARAN NACE’NİN HİKAYESİ 1952 
YILINDA BAŞLAR.

NACE MAKİNA KURUCULARI
CEVDET ZORAL - NAZMİ ENGİN

1960’ LI YILLAR   
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ması için tarımla uğraşanlara verdiği kredi karşılığında 
üretim yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaşırlar. Bu arada 
inşa edilmekte olan Sarıyar Barajı’nın ankraj cıvatala-
rının imalatını, kendilerine has bir usulle gerçekleşti-
ren Nazmi Engin ve Cevdet Zoral, atölyeyi fabrika hali-
ne getirecek faaliyetlerin temellerini de atar. 

BETON HAZIRLAMA TESİSLERİ VE KONKASÖR İMALATI 
BAŞLIYOR
İşlerin bu şekilde gelişmesi ile 1957 yılına gelinir. 1 

Mart 1957’de ortaklık limited şirket haline dönüştürü-
lür. Bu değişiklik, kuruluşun ikinci evresini oluşturur. 
Yurt içindeki inşaat sektörünün canlı olduğu o dönem-
de sektörün ihtiyaçlarının arttığını gören ikili, beton ha-
zırlama tesislerinin üretimini projelendirir. İlk etapta 
betoniyer, yerden kumandalı ve yukarıdan askılı vinçle-
rin seri olarak üretimine geçerek inşaat müteahhitle-
rinin hizmetine sunarlar. Bu alanda yurt içinde üretim 
yapan ilk firma olan NACE, hızla yükselişe geçer. Yol 
inşaatı ve maden sektörünün gereksinimi olan maden 

İLK TRANSMİKSER (BAS BİR İLERİ; KALDIR İKİ GERİ ŞANZUMANLI - METİN ALİ ERCOŞKUN’UN PROjESİ) - 1966

RÖMORK İMALATI - 1960’LI YILLAR

CEVDET ZORAL VE NAZMİ ENGİN BİR MÜŞTERİ İLE BİRLİKTE
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cevherinin zenginleştirilmesinde kullanılan makine ve 
tesislerin üretimlerini projelendiren NACE, bu konuda 
da lider firma olmayı başarır. 24 Temmuz 1969’da ise 
ilk konkasör imalatı gerçekleştirilerek gelecek 30 yılda 
Türkiye’de en iyi konkasörleri yapan firma olma yolun-
da temeller atılır. 

YENİ TESİS İHTİYACI DOĞAR
Yaklaşık 10 kişilik ekibi bulunan NACE’nin imalat ka-
pasitesi arttıkça, Yeni Sanayi Çarşısı’ndaki atölye de 
genişletilir. Ancak daha büyük bir yer ihtiyacı doğunca, 
1970 yılında İstanbul Yolu 10. kilometrede 19 bin met-
rekarelik arazi satın alınır. İnşaatın tamamlanmasının 
ardından 1973 yılında yeni tesise taşınılır. Üretimi ger-
çekleştirmek için gerekli olan tezgah, alet ve edevat 
temin edilir, makine ve ekipmanlar yenilenir. Çağın 
teknolojik imkanları doğrultusunda hazırlanan mo-
dern tesiste üretime geçen NACE’de, üretim, idari ve 
mali kadrolar artırılır. ODTÜ mezunu 17 makine mü-
hendisi; sanat okulu mezunu tornacı, tesviyesi, firezeci 
elemanlar işe alınır. Bu kişilerden bazılarına ustabaşı 
unvanı verilir. O dönemde NACE’nin gelişimine büyük 
katkısı olanlardan biri rahmetli Kenan Belbek’tir. İma-
latın başında olan Belbek, önemli işlere imza atar. Ka-
liteli üretimden taviz vermeyen Nazmi Engin ve Cevdet 
Zoral, personel gelişimine de çok önem verir. Bu ne-
denle personelin düzenli olarak eğitim almasını ihmal 
etmezler. 

İLK İHRACAT LİBYA’YA
Üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artıran NACE, kali-
teli imalatı ve iyi hizmetiyle yurt içi piyasasında kendini 
ispat ederek bir marka haline gelir. Yurt içinde ve yurt 
dışında iş yapan müteahhitlerin güvenini kazanarak 

MEKANİK KÜREK

NACE MAKİNA BETONİYER

İLK ATÖLYE - YENİ SANAYİ GİRİŞ CAD. NO: 14 /ANKARANACE TRANSMİKSER
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inşaat sektörünün olduğu her yerde lider konumuna 
ulaşan NACE için artık yurt dışına açılma zamanı gelir. 
Ülke olarak kalkınmak için ihracat yapılması gerektiği-
ne inanan Nazmi Engin ve Cevdet Zoral, artan yurt içi 
talepleri karşılamanın yanı sıra üretimin yurt dışına da 
pazarlanması konusunda çalışmalara başlar. İhracatın 
ilk durağı Libya’dır. O dönemde; Sezai Türkeş ve Feyzi 
Akkaya’nın kurduğu STFA Grubu, Enka İnşaat gibi ünlü 
inşaat şirketleri Libya’da büyük projeler yapmaya baş-
lar. NACE, bu Türk müteahhitler aracılığıyla Libya’da 
25’e yakın tesisin makine üretimini ve kurulumunu 
yapar. Ardından Suriye’deki pazar hareketlenir. Orada 
da yaklaşık 20 tesisin makine üretimini ve kurulumunu 
yapan NACE, daha sonra Fas, Tunus ve Cezayir gibi Ku-
zey Afrika ülkelerine ihracat yapmaya başlar ve kalite-
siyle dış pazarlarda da önemli bir yer edinir.

YÖNETİM DEĞİŞİMİ
1980’li yılların başında Nazmi Engin, şirketi iki kişi yö-
netmek yerine tek kişi yönetmenin daha uygun olacağı-
nı düşünerek Cevdet Zoral’dan yönetimi kendisine dev-
retmesini talep eder. Güveni tam olduğu için yönetimi 
ortağına devreden Zoral, Antalya’ya yerleşerek emek-
lilik yaşamını sürdürür. O dönemde ODTÜ Matematik 
Bölümü’nden mezun olan oğlu Aydemir Zoral, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı olarak şirket yönetimine gi-
rer. Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Engin ile uyumlu 
bir çalışma ortamı yakalayarak NACE’nin başarılı ça-
lışmalarını birlikte sürdürürler.

NACE PAZARLAMA KURULUYOR
Nazmi Engin ve Cevdet Zoral, yaptıkları her yeni ma-
kineyi TSE’de kayıt tescil yaptırmadıkları için piyasada 
NACE’nin makinelerinin taklitleri yapılmaya başlar. 
1980’li yılların sonunda NACE’de çalışıp da ayrıldıktan 
sonra kendi şirketini kurarak şirkete rakip olan firma 
sayısı neredeyse 60’a ulaşır. Bu durum karşısında şir-
ket yönetimi bir yandan üzülse de bir yandan da ken-
dilerini okul gibi görerek gurur duyar. Piyasada ucuz 
imalat yapan firmalar olsa da, NACE kalitesinden taviz 
vermeyerek ayakta kalmayı başarır. Yurt içindeki lider-
liğini koruyan NACE, ciro açısından Türkiye’deki ilk 500 
büyük firma arasına girer.
Bu döneme kadar üretim ve satış faaliyetleri şirketteki 
mevcut kadrolar tarafından yürütülürken NACE Maki-
ne Sanayi Ltd.Şti.’nin iştigal konusunun dışında; NACE 

SEYYAR KIRMA MAKİNESİ - 1980’Lİ YILLAR

SEYYAR 60’LIK KONKASÖR GRUBU

NAZMİ ENGİN ŞANTİYEDE
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imalatı ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlan-
ması, imalat için yurt dışından temin edilmesi gereken 
parçaların ithalatının yapılması ve özellikle diğer ticari 
faaliyetlere geçilerek kar temini amacıyla NACE Pa-
zarlama ve Ticaret A.Ş. unvanlı pazarlama şirketi ku-
rulur. Şirket, 2 Nisan 1986’da faaliyete geçer. Bu deği-
şiklikteki asıl amaç; limited şirketin tüm faaliyetlerinin 
araştırma, ürün geliştirme, çeşitleme ve kalite üzerine 
yoğunlaştırılması, pazarlama işlerinin de yeni kurulan 
anonim şirkete bırakılmasıdır.

ANONİM ŞİRKETE VE FABRİKAYA GEÇİLİR
Üçüncü evrede gerçekleştirilen bu faaliyetler 1988 yılı-
nın sonuna kadar tamamlanır. Bundan sonraki dönem-
de limited şirket olan hukuki statünün, anonim şirket 

haline dönüştürülmesine karar verilir. Haziran 1989’da 
limited şirketin tüm varlığı ile anonim şirkete devrine 
yönelik hukuki işlem tamamlanır. 22 Haziran 1989’da 
şirket, anonim olarak tescil ve ilan edilir. Anonim şir-
ketin dördüncü evresi olan bu dönemde en önemli 
gelişme, Ankara Sincan Sanayi Bölgesi’nin açılacak 
olmasıdır. Hemen başvuru yapan NACE’ye tahsis olu-
nan 29 dönümlük arsa üzerindeki inşaata, 1989 yılında 
başlanır. Mali gücü çok iyi durumda olan NACE, hiçbir 
banka kredisi ya da borç olmadan kendi imkanlarıyla 
fabrikayı yaptırır. İstanbul Yolu l0. kilometrede bulunan 
atölyeler, Ekim 1997’de yeni fabrikaya taşınır. 
İş hacminin büyümesiyle birlikte NACE’nin 150 kişi 
olan çalışan sayısında ciddi bir artış olur ve firma 
yaklaşık 600 kişinin çalıştığı büyük bir aile haline 

DÖNEMİN BAKANLARININ NACE ZİYARETİ
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gelir. İşçi sendikalarının aktif olduğu o dönemde, 
NACE’nin çalışanları da sendikaya bağlı olur. Zam 
dönemlerinde sendikanın klasik olarak çok yüksek 
maaş talepleri olmasına karşın, NACE çalışanları 
kendi sendikalarına direnir. Asla grev yapmak iste-

mediklerini, işyerlerinden memnun olduklarını, pat-
ronlar neyi uygun görüyorsa kabul ettiklerini söyler-
ler. Bu da NACE’nin tarihinde unutulmazlar arasında 
yerini alır.

NACE BİR DÜNYA DEVİ
2005 yılına gelindiğinde, Yönetim Kurulu Başkanı Naz-
mi Engin vefat eder. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ay-
demir Zoral, Başkan Yardımcılığı’na ise Nazmi Engin’in 
işletme eğitimi almış oğlu Demir Engin geçer. İki yılda 
bir görev değişimi yapan ikili, ikinci kuşak olarak baba-
larından öğrendiklerini uygulayıp NACE’nin başarısını 
artırarak sürdürür. 
İhtiyaçlar doğrultusunda ve doğru zamanlarda serma-
ye artırımı yapan, fabrikayı zamanın zorunlu kıldığı mo-
dern tezgahlarla donatan NACE Makine Sanayi A.Ş. ve 
NACE Pazarlama ve Tic. A.Ş., uzman kadrosuyla hem 
Türkiye’de hem de yurt dışında dönemler halinde bü-
yüyüp gelişir. 2008 yılına gelindiğinde NACE artık bir 
dünya devidir. 

NACE SEYYAR BETON SANTRALİ

NACE MAKİNA MERKEZ BİNASI
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“HEDEF YURT DIŞI PAZARLARDA BÜYÜMEK”
Standart üretim programı, inşaat, yol ve madencilik 
sektörlerini ilgilendiren makine ve tesisleri kapsayan 
NACE, günümüzde tüm tasarımları kendisine ait yüz-
lerce makine çeşidi üretmeye devam ediyor. Ayrıca çe-
şitli endüstriyel sektörler için mühendislik hizmetleri 
dahil komple veya kısmi anahtar teslimi üretim tesisle-
rinin yapımını üstleniyor. Çağdaş teknolojik gelişmele-
re uygun, TSE ve ISO 9001 Kalite Güvence ve CE Belgeli 
makine üretimi yapan NACE’nin bugüne kadar kazan-
dığı güvenin oluşmasında, kaliteli ürünlerin yanında 
sağladığı satış sonrası servis ve sürekli yedek parça 
hizmetlerinin de büyük payı bulunuyor.
Günümüzde üçte biri beyaz yakalı olmak üzere 236 ki-
şilik ekiple çalışmalarını sürdüren NACE, Türkiye’nin 
dört bir yanında olduğu gibi dünyada Kuzey Afrika ül-
kelerinden Rusya’ya, Afganistan’dan Sırbistan’a ürün-
lerini ulaştırıyor. Türkiye’nin çıkış noktasının ihracat 

olduğunu düşünen Yönetim Kurulu Başkanı Aydemir 
Zoral, “Üretmeyen hiçbir ülke kalkınamaz. Üretim için 
sanayi şart. Bu konuda biz elimizden geleni yapıyoruz. 
Şu an yurt içi ve yurt dışı pazar payımız yarı yarıya. İma-
latımızın yüzde 60’ından fazlasını yurt dışı pazarlarına 
yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun için yurt dışı fuar-
larına katılıyoruz. Pazarlama çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz” diyor.
Babalarından öğrendikleri ve şu an 101 yaşında olan 
Cevdet Zoral’ın manevi desteği ile hep daha iyisini he-
defleyerek çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ay-
demir Zoral, “62 yıllık gelenek olan ‘kaliteli ürün ve 
kaliteli hizmet’ anlayışıyla, müşterilerimizin yatırım-
larının değerini artırmak için hep daha fazla çalışmak 
ve Türkiye’nin kalkınmasında temel olan inşaat sek-
törünün vazgeçilmez tedarikçisi olmayı sürdürmek 
misyonuyla varlığımızı devam ettireceğiz” diyerek bize 
NACE’nin geleceği hakkında fikir veriyor.

NACE MAKİNA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYDEMİR ZORAL
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Son Kırım Hanı Kaplan Giray’ın oğlu olan Miralay Var-
nalı Arif, Kırım’da dünyaya gelir. Kırım, Ruslar tarafın-
dan işgal edilince ailesiyle birlikte İstanbul’a göç eden 
Varnalı Arif, Osmanlı Sarayı’nda Sultan Abdülhamid’in 
himayesinde büyür. Enderun’da aldığı eğitimin ardın-
dan Sultan Abdülhamid’in isteğiyle İngiltere’ye gön-
derilir ve gemi mühendisliği eğitimi alır. Eğitimini 
tamamladıktan sonra İstanbul’a döndüğünde deniz 
subayı olarak Osmanlı ordusuna katılan Varnalı Arif 
kendi gibi sarayda yetişmiş olan Şeyh Şamil’in kızı Nazı 
Perver ile evlendirilir. Taşkışla Tershanesi’nin kurucu-
larından ve Türkiye’de ilk saç tekniği yapan mühendis-
lerden olan Varnalı Arif, aynı zamanda Mühendishane-i 
Bahrî-i Hümayun’da dersler verir ve projeler çizer. 
Varnalı Arif Bey ve Perver Hanım’ın ilk çocukları olan 
Ekrem (Özdebir) Bey, 1907 yılında dünyaya gelir. Var-
nalı Arif Bey Çanakkale Savaşı yıllarında vefat eder. 
Babası gibi asker olan amcası Sadettin Paşa Çanak-
kale gazisidir. Henüz çocuk yaşta öksüz kalan Ekrem 
Bey, Heybeli Ada’da bulunan Deniz Harp Okulu’na yazı-
lır. Deniz Harp Okulu arkadaşlarından biri, yıllar sonra 

ZORLU KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINI GÖRMÜŞ, 
CUMHURİYET’İN İLK YILLARI ANKARA’SINDA 
DENEYİM KAZANMIŞ BİR İSİM OLAN EKREM 

ÖZDEBİR TARAFINDAN 1953 YILINDA KURULAN 
NURİŞ KAYNAK, BUGÜN İKİNCİ NESİL HEM 

MEKTEPLİ HEM ALAYLI BİR İSİM OLAN 
NURETTİN ÖZDEBİR YÖNETİMİNDE TÜRK 

SANAYİSİNİN GURUR KAYNAĞI OLMAYA DEVAM 
EDİYOR. 62 YILDIR OLDUĞU GİBİ...

İMALATTAN BİR GÖRÜNTÜ - 1960-62
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Cumhurbaşkanlığı yapacak olan Fahri Korutürk’tür. İs-
tanbul işgal edilince Deniz Harp Okulu kapatılır ve evin 
geçimi için çalışmak durumunda kalan Ekrem Özde-
bir, Varnalı Arif Bey’in kurucularından olduğu Taşkışla 
Tershanesi’nde elektrikçi olarak çalışmaya başlar.

YOZGAT ELEKTRİK SANTRALİNİN KURULUŞUNDA GÖREV ALIR
17-18 yaşlarındayken askerlik görevini de tersanede 
yapan Ekrem Özdebir, Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na 
girmesinde rol oynayan Yavuz ve Midilli kruvazörle-
rinden Yavuz’un tadilatında çalışır. Uzun yıllar ter-
sanede çalışan Ekrem Özdebir, 1933 yılında serbest 
ticarete atılır. İlk iş olarak Cumhuriyet’in onuncu yılı 
şenliklerinde Kadıköy’deki aydınlatmaları ve donanma 
ışıklarını yapar. Daha sonra asansör yapımı gibi farklı 
işler de yapmaya devam eder. 1953 yılına gelindiğin-
de Yozgat’ta bir elektrik santrali kurulması planlanır. 
Santralin kurulum işini üstlenen Özdebir henüz yeni 
evlenmiştir, ancak santrali yapmak için eşi ile birlikte 
Yozgat’a gider. İlk çocukları Nurettin Özdebir aynı yıl 

Yozgat’ta dünyaya gelir. Küçük Nurettin henüz iki aylık-
ken santral tamamlanır ve aile tekrar Ankara’ya döner.

RÖMORK YAPMAK İSTERKEN KAYNAK MAKİNESİ ÜRETMEYE 
BAŞLAR
1953 Ankara’sı, hemen her şeyin ithal edildiği, sanayi-
nin yok denecek kadar az ve imkanların çok kısıtlı oldu-
ğu bir şehirdir. Fakat 1950-1953 yılları arasında Mars-
hall Yardımı kapsamında Türkiye’ye 40 binin üzerinde 
traktör girmesi, yeni iş kollarının oluşmasını sağlar. 
Ekrem Özdebir de bu dönemde traktör römorku yap-
maya karar verir. Römork yapabilmek için kaynak ma-
kinesine ihtiyaç duyan Ekrem Özdebir, elektrikçilikten 
gelen tecrübesiyle kendi kaynak makinesini yapmaya 
karar verir ve böylece 1953 yılında Türkiye’nin ilk yerli 
kaynak makinesini yapar. Yaptığı kaynak makinesi di-
ğer atölyeler tarafından çok beğenilir ve kendilerine 
de yapması için birçok kişi Ekrem Özdebir’in kapısını 
aşındırmaya başlar. Siparişler hızla artınca römork 
yapımından vazgeçen Özdebir kaynak makineleri üre-

MONTAj BÖLÜMÜ - 1960
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timine başlar. Aynı yıl Ankara Ticaret Odası’na kaydını 
yaptırır ve “M. Ekrem Özdebir Nuriş Ticaret ve Sanayi 
Müessesesi” adıyla iş hayatına başlar.

“İLK ÖNCE MAKİNEYİ VER, ÇALIŞALIM. BOZULMAZSA PARASINI 
O ZAMAN VERELİM.”
İlk atölyesini, o yıllarda Ankara sanayisinin yeni yeni 
gelişmeye başladığı Kazıkiçi Bostanları’ndaki Sana-
yi Çarşısı’nda açan Ekrem Özdebir, kayınbiraderi ile 
birlikte burada imalata başlar. Bir süre sonra kayın-
biraderi atölyeden ayrılır, o da tek başına çalışmaya 
devam eder. O yıllar, yabancı markalara kıyasla kalite 
algısını bugün bile tam olarak düzeltemediğimiz “yerli 
üretim”e şüpheyle bakılan yıllardır. Yapılan makinele-
ri satmak o kadar da kolay değildir. Bazı müşterilerin, 
“İlk önce makineyi ver, çalışalım. Bozulmazsa parasını 
o zaman verelim.” dediği bile olur. Bu şartlar altında 
üretime devam eden Ekrem Özdebir, yaptığı kalite-
li ürünlerle zaman içinde firmayı büyütmeyi başarır. 

Firma büyüdükçe ilk atölye yetersiz kalmaya başlar 
ve 1960 yılında yine Sanayi Çarşısı’nda daha büyük bir 
dükkana geçer. Sanayi eşrafı, “Bu dükkanı doldura-
mazsın sen” dese de, Özdebir çalışmaya ve işi büyüt-
meye devam eder ve nihayet Esenboğa Havaalanı yolu 
üzerinde bir fabrika binası yaptırır. Fakat fabrikanın 
sanayiye uzak olması ve üzerinden geçen çevreyolu 
işleri olumsuz etkiler. Bunun üzerine Ekrem Bey fabri-
kayı Ankara Sanayi Odası’nın Sincan’da kurduğu 1. Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ne taşır. Firma o günden bu yana 
aynı yerde faaliyetlerine devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN İLK ELEKTRİKLİ MOTORUNDA NURİŞ İMZASI
Ağırlıklı olarak ark kaynak makineleri üretimi yapan 
firma zaman zaman farklı işler de yapar. Örneğin 
1960’lı yıllara gelindiğinde Türk sanayisinin bir diğer 
eksiği olan elektrik motorunu da yine Ekrem Bey yapar. 
Bir süre hem kaynak makinesi hem de elektrik moto-
ru üretimi yapan firma, zaman içinde sadece elektrik 

ULUS YENİ SANAYİ - 1978-79
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motoru üretimi yapan firmaların artmasıyla birlikte bu 
sektörden çekilir ve yine sadece kaynak makinesi üre-
timine devam eder.
1980’lerde TRT’nin Ankara’daki Sefaretler Stüdyo-
su’nun ışık sistemlerinin kurulması, tersanelere gelen 
gemilerin elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak düzenek-
lerin yapımı ve askeri tesislerin çeşitli ihtiyaçları için 
gerekli güç kaynaklarının imalatı gibi işlerde de Nuriş 
imzası vardır.

ARKADAŞLARI TOP OYNARKEN O TAMİR ÇANTASIYLA 
GEZİYORDU
1964 yılına gelindiğinde firma Ankara Sanayi Odası’na 
kaydolurken, yıllar sonra bu odanın başkanı olacak 
olan Nurettin Özdebir de okuldan artan zamanlarında 
atölyeye gelmeye ve babasına yardımcı olmaya başla-
mıştır. Daha çocuk yaşta makinelere meraklı olan Nu-
rettin Özdebir, kendine ait takım çantasıyla mahallenin 
bozulan bisikletlerini tamir eder; makineler, uçaklar, 
silahlar yapar. Zaman zaman küçük kazalar atlatsa da 
makinelere ve takım çantasına olan ilgisi hiç eksilmez. 
Küçük yaşlardan itibaren atölyeye yardım ettiğini belir-
ten Nurettin Özdebir “Kendimi bildim bileli sanayinin 
içindeyim, babamla işe gitmeye çok küçük yaşlarda 
başladım. Sokakta oyun oynadığımı pek hatırlamam. 
Okul hayatım boyunca da tatil günlerinde işyerinde 
çalışmaya devam ettim. Yerleri süpürmekten tezgahta 
çalışmaya kadar tüm aşamalarda çalıştım. Bunun bu-
gün çok faydasını görüyorum, üretim proseslerini tanı-
mak teknolojiyi takip etmek adına bu çalışmaların bana 
çok faydası oldu” diyor. 

Bir yandan okuyup bir yandan atölyede babasına 
yardım eden, çocukluğundan beri mühendisliğe il-
gisi olan Nurettin Özdebir, liseyi bitirdikten sonra 
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik ve ODTÜ Ma-
kine Mühendisliği bölümlerine girmeye hak kazanır. 
Fakat o dönem Türkiye’nin içinden geçtiği anarşi ve 
terör ortamından çekinen ailesi İstanbul’ a gitmesi-
ni istemez. Firmada genel müdür olarak çalışmakta 
olan bir profesörün ve babasının “Sen işletme oku, 
yanında mühendisler çalışsın” ısrarları üzerine mü-
hendislik hayallerini bir kenara bırakır ve Ankara İk-
tisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü’ne 
kaydını yaptırır. 1974 yılında aynı bölümden mezun 
olur ve hemen ardından yüksek lisans yapmak üzere 
Almanya’ya gider.

GREV VE ARDINDAN GELEN LOKAVT
1976 yılına gelindiğinde Türkiye anarşi ve terör olay-
larıyla çalkalanmaktadır. Yine bu dönemde siyasi sen-
dikal faaliyetler de oldukça yaygınlaşmıştır ve Ekrem 
Özdebir’in firması da bu dönemden olumsuz etkile-
necektir. Tüm ücret ve sosyal haklarda uzlaşılmasına 
rağmen, işyeri temsilcisine verilecek oda konusunda 
anlaşmazlık çıkınca firmada grev kararı alınır. Buna 
karşılık olarak Ekrem Özdebir de lokavt ilan eder. Bu 
gelişmeler üzerine Nurettin Özdebir yurt dışı eğitimi-
ni yarıda bırakarak Türkiye’ye dönmek zorunda kalır. 
Bu süreçte oldukça sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini 
belirten Nurettin Özdebir, o yılları şu şekilde anlatı-
yor: “Tüm haklarda uzlaşılmış olmasına rağmen alı-
nan grev kararı tamamen ideolojikti. Lokavt kararıy-
la birlikte üretimimiz durdu ve bütün çalışanlarımızı 

FUAR GÜNLERİ

1959 MODEL BİR KAYNAK MAKİNESİ
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kaybettik. Halbuki emek ve sermaye bir araya geldiği 
zaman bir değer oluşturur. Yoksa bugün en modern 
fabrikada çalışanlarınızı dışarı çıkarttığınızda boş bir 
bina ve kullanılmış tezgahlardan başka bir şey kal-
maz geriye. Onların değeri de firmanın değerinden çok 
daha düşüktür. O firmayı değerli kılan, o markayı de-
ğerli kılan o sermayeyle emeğin bir arada olmasıdır. 
Bu sayede firmanın insan kaynağının yitirilmiş olması 
bugüne bile yansıyan sıkıntılar yarattı. Sıfırdan kadro-
lar yetiştirmek zorunda kaldık. Her işletmenin kendine 
göre bir kurumsal hafızası var ve bu kurumsal hafıza 
yazılı değil. Kağıt üzerinde olmayan, fakat insanların 
alışkanlıklarında, kafalarının bir köşesinde muhafaza 
ettikleri o kadar çok bilgi varmış ki, ben bunu o zaman 
yaşayarak öğrendim.”
Bu sıkıntılı sürecin ardından imalatı yeniden ayağa kal-
dırmak oldukça zor olur. Altı ay kadar üretime ara ve-
ren firma, çalışma yasağını aşmak için şahıs şirketin-
den anonim şirkete dönüşür ve “Nuriş Kaynak” olarak 
faaliyetlerine devam eder.

HEDEFLERİ BELLİ, GELECEKTEN UMUTLU
Nuriş Kaynak bugün 100 civarında çalışanı ile sektö-
ründe teknoloji üreten, yenilikler yapan bir firma ola-
rak yoluna devam ediyor. Yatırım malı ürettikleri için 
krizlerden en fazla etkilenen sektörlerden biri olduk-
larını belirten Nurettin Özdebir, “Türkiye’nin önü açık. 
Bu büyüme hamlesi ile beraber 3-5 yıl içinde çok daha 
farklı konumlara geleceğimize inanıyorum” diyor.
Ürettiği inverter tipi kaynak makinelerini kısa vadede 
dünya pazarında yaygınlaştırmayı hedefleyen Nuriş 
Kaynak’ın orta vadeli hedefi, kaynak makineleri ve oto-
masyon sistemleri konusunda Türkiye’nin önde gelen 
firmaları arasında yer almak.
Orta vadede ise tüm konveksiyonel makinelerin inver-
tere dönüştürülmesini hedefleyen firma, uzun vadede 
etkin bir pazarlama sistemi kurarak, ürünlerinin satı-
şını online gerçekleştirmeyi planlıyor. Nuriş Kaynak’ın 
uzun vadedeki hedefleri arasında, kaynak otomasyon-
larının dünya pazarlarında aranılır hale getirilmesi de 
bulunuyor.

NURETTİN ÖZDEBİR
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Türkiye’de pek çok ilki başarmış ve bir dünya marka-
sı olmuş DemirDöküm’ün başarısında hiç kuşkusuz 
Vehbi Koç’un büyük emeği var. Vehbi Koç, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yeniden inşa edilmeye ihtiyaç duyduğu 
1930’larda, Hilden şirketine Türkiye’de ortak bir rad-
yatör fabrikası kurmayı teklif eder. Ancak o dönemde 
Türkiye’nin radyatör gereksinimi 50 bin metrekareyi 
geçmediği için tesisin verimli olmayacağı düşünüle-
rek bu öneri kabul görmez. Radyatör işinde gelecek 
olduğuna inanan Vehbi Koç Ekim 1955’te, bir yıl önce 
kurulmuş olan Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.’ye 
yüzde 37,5 pay ile ortak olur. Mart 1956’da ise Hilden 
ile teknik yardım anlaşması imzalar.

TEKNOLOJİ ÜRETMEYE BAŞLAR
Zaman içerisinde hem lisans anlaşmalarını hem de 
ürün çeşitlerini artıran DemirDöküm, Türkiye’de ısıt-
ma alanında ihtiyaç duyulan ürünlere yatırım yapar. 
Önce şofben ve fırın üretimi, daha sonra çelik ve panel 
radyatörler ve 1990’lı yıllarda doğal gazın ülkemize gir-
mesiyle birlikte kombi üretimine başlar. Tüm bunları 
mevcut teknolojileri kullanarak gerçekleştiren Demir-

TÜRKİYE’DE İLK DEFA DÖKÜM RADYATÖR, 
KAZAN, SOBA, KAT KALORİFERİ, ŞOFBEN, 
PANEL RADYATÖR VE KOMBİ ÜRETİMİNİ 

GERÇEKLEŞTİREN DEMİRDÖKÜM, 1954 YILINDAN 
BU YANA ISITMA, SU ISITMA VE İKLİMLENDİRME 

SEKTÖRLERİNDEKİ ÖNCÜ ÇALIŞMALARINI 
SÜRDÜRÜYOR.

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.’NİN KURULUŞUNDAN YILLAR SONRA SİLAHTARAĞA FABRİKASI’NIN GÖRÜNÜMÜ
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Döküm, zamanla teknoloji üretir hale gelir ve dünyanın 
pek çok ülkesinde ürünleri kullanılmaya başlanır.
Doğal gazda durgunluğun yaşandığı 1999 Depremi ile 
2001 Krizi arasındaki dönemden sonra, doğal gazın 
yayılımının çok hız kazandığı bir döneme girilir. Çün-
kü Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurulur. 
Bunu, Türkiye’nin her ilinde ihalelerle doğal gaz kulla-
nılmaya başlanması takip eder. 2004 yılına kadar beş 
olan doğal gaz kullanan il sayısı bu yıl sekize çıkar. Ve 
doğal gaz kullanılan şehir sayısı hızla artar.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK RADYATÖR ÜRETİCİSİ
2006 yılında strateji değişikliği yapan Koç Grubu, 2007 
yılında DemirDöküm’ü ısıtma sektöründe dünyanın en 
güçlü firmalarından Vaillant Group’a satar. Hem fabri-
ka hem pazar tarafında ciddi yatırımlar yapan Vaillant 
Group, üretim hatlarından ürün yapısına, çalışma sis-
temlerinden süreçlere kadar her aşamayı gözden ge-
çirerek yepyeni bir fabrika oluşturur. Bu yeni atılımla 

birlikte DemirDöküm, Avrupa’nın en büyük radyatör 
üreticilerinden biri konumuna gelir.
Türkiye’de ilk defa döküm radyatör, kazan, soba, kat 
kaloriferi, şofben, panel radyatör ve kombi üretimini 
gerçekleştirerek ısı konforunda otorite haline gelmeyi 
başaran DemirDöküm, birçok yeni yatırımı hayata ge-
çirerek tüketicisine üstün teknoloji sunar. Sektördeki 
kaliteyi her geçen gün artıran DemirDöküm’ün, Türk 
sanayisinin gelişmesine de önemli katkıları olur.

YURT DIŞI OFİSLER VE DÜNYADA DEMİRDÖKÜM
1968’de ilk ihracatını Ürdün’e gerçekleştiren Demir-
Döküm, o tarihten itibaren ihracat yaptığı ülke sayısını 
hızla artırır. Şirket, 2003 yılında İngiltere’de DD Hea-
ting Ltd. şirketini kurarak orada yerleşik olarak çalış-
maya başlar. Ardından Çin, Almanya ve Rusya’da da 
ofis kurar. 2007’de Vaillant Group tarafından satın alı-
nan DemirDöküm, o tarihten itibaren Vaillant’ın dün-
yadaki ofislerinde de çalışmaya başlar. Şirket bugün 
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1954 DemirDöküm’ün İstanbul’da kurulması

1956 Deutsche Eisenwerke AG, Hilden ile lisans 
anlaşması

1958 Hilden tipi döküm radyatör ve emaye 
kapkacak üretimine başlanması

1962 Dilimli döküm kazan üretimi

1963 Junkers Almanya lisansı ile şofben ve LPG 
brülörü üretimi

1966 Bütangazlı soba ve mini mutfak fırını 
üretimine başlanması

1972 Alibeyköy-Çobançeşme/İstanbul tesislerinin 
kurulmasına başlanması

1975 Traktör dişli kutuları, banyo küveti ve 
dilimli kalorifer kazanı üretimi amacıyla 
yeni bir döküm bandının devreye girmesi

1979 Bozüyük Tesisi’nde çelik, panel radyatör ve 
şofben üretimi

1985 Bolu Termosifon Tesisi’nin devralınması

1986 Gustavberg/İsveç lisansı altında hidrofor 
üretimi

1987 Elco/İsviçre lisansı ile brülör üretim 
anlaşması

1988 İnegöl Tesisleri’nin resmi açılışının 
yapılması

1989 Isı Danışma Merkezleri’nin yeniden 
yapılanması

1990 Tasso Danimarka firması ile döküm kazan 
teknik anlaşması

1991 Merkez Ticaret A.Ş. Satış Şirketi’nin 
DemirDöküm ile birleşmesi

1992 İnegöl Tesisi’nde döküm kazan üretimi

1994 Bozüyük yeni panel radyatör fabrikasında 
yeni tip panel radyatör üretimine 
başlanması

1995 Panel radyatörler için Dresden/Almanya’da 
satış bürosu ve deposunun açılışı

1997 Ürün geliştirme ve Ar-Ge modernizasyonu 
yatırımının yapılması

1998 Alno mutfak üretiminin İnegöl Tesisi’nde 
başlanması

1999 Yönetim merkezinin İnegöl’e taşınması

2000 Yeniden yapılanma çalışmaları, Panel 
radyatörlerde 10 yıl garantiye geçilmesi

2001 Panel A.Ş.’nin kurulması

2002 Sistem klimada Amerikan YORK 
ile stratejik güç birliği anlaşmasının 
imzalanması

2003 Bedford, İngiltere’de DD Heating Ltd. 
Şirketi’nin kurulması

2005 Alman Schafer Firması’nın panel radyatör 
üretim tesisinin ve Fix markasının satın 
alınması

2006 Alman Rabien Energy Şirketi ile 
mikrokojenerasyon üniteleri konusunda 
işbirliği anlaşması imzalanması

2007 DemirDöküm’ün çoğunluk hisselerinin 
Vaillant Group tarafından devralınması

2008 Yönetim merkezinin İstanbul Çengelköy’e 
taşınması

2009 Klima fabrikasında OPF hatlarının 
kurulması ve üretime geçilmesi

2010 Solar Fabrikasının kurulması

2011 DemirDöküm logo değişikliği ve kurumsal 
kimlik çalışması

2013 DemirDöküm Kombiler GOOD DESIGN 
Ödülü’ne layık görüldü

            DemirDöküm Nitromix kombi ve güneş 
kolektörleri Green Good Design Ödülü’ne 
layık görüldü

KİLOMETRE TAŞLARI
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Şili’den Çin’e kadar dünyada onlarca ülkeye ürünlerini 
satıyor. Birçok ülkede pazar lideri olan DemirDöküm, 
Şili’de sahip olduğu yüzde 65’lik pazar payı ile alanında 
bir dünya markası olduğunu ortaya koyuyor. İhracatla-
rının yüzde 50’sinden fazlasını Avrupa ülkelerine ger-
çekleştirdiklerini söyleyen Türk DemirDöküm Fabrika-
ları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, “İhracat 
yaptığımız ülkelerde partnerlerimizle uzun dönemli 
çalışma hedefi ve markamızın gücünü bu pazarlarda 
da gösteren bir yapılanma içinde çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz” diyor.

YAYGIN BAYİ AĞI VE GÜÇLÜ SERVİS ANLAYIŞI
Müşterilerine mühendislik altyapısı kuvvetli ve yaygın 
bayi teşkilatı ile hem ürün satışı hem de anahtar teslim 
sistem sunumu konularında hizmet veren DemirDö-
küm, güçlü servis teşkilatıyla da müşteri memnuniye-
tini ön planda tutarak satış sonrası hizmetlerini hızlı bir 

• İlk döküm radyatör
• İlk panel radyatör
• İlk 25 mm hatveli panel radyatör
• İlk döküm kazan
• İlk şofben
• İlk poliüretan gövdeli termosifon
• İlk kombi
• İlk yoğuşmalı kombi
• İlk gaz yakıtlı soba
• İlk ISO 9002
• İlk 10 yıl garanti (panel radyatör)
• İlk desenli düz yüzlü panel radyatör
• İlk portmanto panel radyatör
• İlk dekoratif klima dış ünitesi
• İlk yakıt pili bipolar plakası
• İlk rollbond solar kollektör

DEMİRDÖKÜM’ÜN TÜRKİYE’YE 
SUNDUĞU İLKLER
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şekilde karşılıyor. Sektöründe 61 yıldır faaliyet göste-
ren DemirDöküm, bugün 160 yetkili satıcı, 206 yetkili 
servis ve 2000’den fazla satış noktası ile Türkiye ısıtma 
sektöründe lider konumda bulunuyor.
Ar-Ge çalışmaları kapsamında yapılan projelerde ise 
firmanın Ar-Ge mühendisleri tarafından tasarlanan 
yazılım ve donanımın kullanıldığı DemirDöküm, geli-
şen ve değişen tüketici ihtiyaçlarının en yüksek sevi-
yede karşılanmasını hedefliyor. Stratejik olarak çevre, 
verimlilik, yenilebilir ve alternatif enerji kaynaklarının 
kullanımı, sistem yaklaşımı ile kişisel çözümler üret-

me ve otomasyon-iletişim teknolojisinin ürünlere uy-
gulanmasıyla beraber; güneş enerjisi sistemleri, kas-
kad çözümler ve akıllı kontrol sistemleri, temel Ar-Ge 
konuları arasında yer alıyor.
DemirDöküm’ün fabrikalarında kalite sistemlerinin ham-
madde/malzeme girişinden yan sanayi değerlendirme-
lerine, üretimden sevkiyat noktasında kontrole uzanan 
kapsamlı bir süreç içinde uygulandığını dile getiren Ertu-
na, “Üretimde 5S, FMEA, 6 Sigma, Kaizen ve SPC kontrol 
gibi yöntemler kullanıyoruz. Ayrıca OPF (one-piece-flow) 
üretim teknolojisi ile tüm çalışanlarımıza kalite sorumlu-

Bozüyük Tesisleri: 1979 yılında Bilecik-Bozüyük’te 
kurulan tesisler, deneyimli kadrosu ile şofben, 
termosifon, klima, kombi, panel radyatör, solar sistem 
ürünlerinde Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük 
tesisi. 270 bin metrekare açık, 64 bin metrekare kapalı 
alana yayılan Bozüyük Tesisleri; kapasite artışı, özel 
üretim teknolojileri ve çevre dostu anlayışla geliştirdiği 
ürün çeşitliliğiyle hedef büyütmeye devam ediyor.

Kombi Fabrikası: Bozüyük Tesisleri’nde bir yandan 
konvansiyonel bantta kombi üretimi devam ederken, 
2009’da devreye alınan ve Türkiye’de bir ilk olan yeni 
üretim sistemi OPF (One Piece Flow) teknolojisiyle 
akıllı ısıtma sistemine sahip kombiler üretiliyor. 
Eşanjör ve brülöründen ürünün dış yüzeyine 
kadar DemirDöküm üretimi olan, tamamen Türk 
mühendislerinin geliştirdiği kombilerin saha ve ürün 
testleri Vaillant Group standartlarına göre yapılıyor. 
Ürün kalitesinin en üst düzeyde sağlanmasını 
amaçlayan bu üretim teknolojisinin temel felsefesi, 
üretilen her bir ürünün üretim hattı boyunca tek 
bir sorumlu operatör tarafından takip edilmesine 
dayanıyor.

Panel Radyatör Fabrikası: Bozüyük Tesisleri’nde 
bulunan Panel Radyatör Fabrikası; teknolojisi, üretim 
kapasitesi ve ürün kalitesiyle dünyanın önde gelen 
panel radyatör üretim tesislerinden biri konumunda. 
Bu fabrikada üretilen ürünlerin yüzde 50’si, 

başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri, Türki 
Cumhuriyetleri, Rusya, Çin, Ürdün, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ve Şili’ye ihraç ediliyor. Türkiye’de 
ilk ISO Kitemark Belgesi’ne sahip ürün olan 
DemirDöküm panel radyatörler; TSE, BSI, DIN, NF, 
GOST kalite belgelerine de sahip.

Su Isıtıcıları Fabrikası: Şofben fabrikasında, şofbenin 
ana unsurlarını oluşturan eşanjör, brülör, gaz ve su 
valfi, ön gövde gibi parçalar; ileri teknolojiye sahip 
tezgah ve montaj bantlarında üretiliyor. Kompakt 
şofben ürün ailesi 5-6-10-11-14 lt/dak. kapasiteye 
sahip, bacalı ve hermetik modelleri içeriyor. Termosifon 
fabrikasında 50-150 lt. arasındaki kapasitelerde 
termosifon ve 200-1000 lt. kapasitesinde boylerler 
üretiliyor. Temiz enerji kaynaklarını kullanan 
ürünlerin üretimine önem veren fabrikada, ısı 
pompası da üretiliyor.

Solar Fabrikası: 2010 yılında üretime başlayan 
Solar Fabrikası, son derece yüksek teknolojiye sahip 
makine parkuru, tam otomasyonlu üretim hattı ve 
en güncel test olanakları ile donatılmış. Fabrika şu 
anda Avrupa’da alanındaki en modern tesislerden 
biri. Bu fabrikada roll-bond teknolojisi ile üretilen 
güneş kolektörleri, yenilenebilir enerji kullanımını 
destekleyen DemirDöküm’ün çevreye duyarlı ürünleri 
arasında ilk sıralarda yer alıyor.

DEMİRDÖKÜM TESİSLERİ
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luğunu yüklediğimiz bir anlayışa sahibiz. Tesislerimizde-
ki tüm üretim proseslerinde çevrenin korunması temel 
girdidir. Kombi ve şofben eşanjörleri çevre ve insan sağ-
lığına zarar vermeyen su bazlı alüminyum boya ile kapla-
nıyor. Fabrikalarda ortaya çıkan tüm teknolojik ve evsel 
atık sular, gelişmiş arıtma tesisinde biyolojik ve kimya-
sal olarak arıtılıyor ve katı atıklar yönetmeliklere uygun 
olarak yok ediliyor. Bu kapsamda hem ürünlerimiz hem 
tesisimiz Türkiye ve dünyadaki kalite uygunluk belgele-
rine sahiptir. Bozüyük tesisimiz Türkiye’deki ilk ISO 9000 
kalite belgesini alan kuruluştur” diyor.

ÇOCUKLUĞUMUZUN MARKASI
DemirDöküm’ün sektörün ağabeyi gibi görüldüğünü 
belirten Erdem Ertuna, konuşmasını şöyle sürdürü-
yor: “DemirDöküm, çocukluğumuz markalarından 
biri. DemirDöküm soba ve şofbenleri hayatımızın bir 
parçasıydı. Sektörde de çok saygı duyulan bir mar-
kaydı. Mühendisler, müteahhitler, mimarlar, teknik 
servisler DemirDöküm’ü kaliteli ve güvenilir bir mar-
ka olarak görürdü. Biz bu algıyı yeni nesle aktarma-
ya çalışıyoruz. Bizim için önemli konulardan biri, 
DemirDöküm’in teknik altyapısını geleceğin ürünle-
rine doğru yönlendirmekti. Bu doğrultuda, pek çok 
ürünümüzü neredeyse tamamını yeniledik. Geçmişten 
aldığımız güçle, yüzümüz geleceğe dönük şekilde ça-
lışmalarımızı sürdüreceğiz.” 

VEHBİ KOç

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI 
A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

ERDEM ERTUNA
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Uğur Makina’nın temellerini atan Mustafa Barlık, 
Bulgaristan’da dünyaya gelir. İlk, orta ve lise öğreni-
mini Bulgaristan’da tamamladıktan sonra dizel motor 
fabrikasında çalışmaya başlar ve kısa sürede deneyim 
kazanır. Ailesiyle birlikte Çorum’a yerleşen Barlık, Ço-
rum Kiremit Fabrikaları’nda dizel jeneratörlerin tamiri 
işinde çalışır ve bu alanda uzmanlaşır. Daha sonra un 
fabrikalarında bulunan jeneratörlerin tamiri ile ilgile-
nir. Un fabrikası makinelerinin bakım ve onarımına da 
merak saran Barlık, kendi işini kurmaya karar vererek 
1966 yılında Çorum Sanayi Bölgesi’nde 600 metrekare-
lik bir torna atölyesi açar. 
Kendisi, oğulları Uğur ve Uygun Barlık ve iki ustası ile 
birlikte işe koyulan Mustafa Barlık, daha önce çalıştı-
ğı fabrikadaki makinelerin üretimine başlar. Çok kısa 
zamanda büyük işlerin üstesinden gelerek işi ilerleten 
ekip, üretim kapasitesini hızla artırır.

BABA VE İKİ OĞUL EL ELE
Mustafa Bey’in 1953 yılında doğan oğlu Uğur Barlık, 

MUSTAFA BARLIK TARAFINDAN KURULAN 
UĞUR MAKİNA, UN, İRMİK, YEM, PİRİNÇ, TUZ, 

MAKARNA, ŞEKER RAFİNERİ PROJELERİ, ÇELİK 
KONSTRÜKSİYON BİNA, ÇELİK SİLO VE ANAHTAR 
TESLİM FABRİKA TESİSLERİ YAPMA KONUSUNDA 
60 YILLIK DENEYİME SAHİP BİR FİRMA OLARAK 

DÜNYA ÇAPINDA HİZMET VERİYOR.
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ilkokul ve ortaokul yıllarını atölyede geçirerek dene-
yimlerinin temelini oluşturmaya başlar. 1957 doğumlu 
Uygun Barlık ise orta öğreniminden sonra tahsilini bı-
rakmak zorunda kalarak ağabeyi ile birlikte babasının 
makine imalat atölyesinde çalışmaya başlar.
Uygun Barlık çocuk yaştan itibaren sektör makineleri 
üzerinde edindiği bilgi ve birikimle, herhangi bir maki-
nenin gelişmesinde ya da makinelerin birbiri arasında-
ki entegrasyon ve iyileştirilmesinde önemli rol oynar. 
Halen imalattan sorumlu olan Uygun Barlık, imalatta 
sürekli gelişmeye ve teknolojiye önem verir. “Disiplin, 
gaye ile başarıyı bağlayan köprüdür” sözü doğrultu-
sunda başarılı bir yönetici profili çizen Uygun Barlık, 
bir taraftan disiplinli tavrıyla Şirket’in imalatta nere-
deyse sıfır hatayı yakalamasını sağlarken, diğer taraf-
tan babacan tavrı ile tanınır. 
Yaratıcı tavrı ve pratik zekası ile de ön plana çıkan Uy-
gun Barlık, yeteneği ve bilgi birikimi sayesinde halen 
şirket bünyesinde çalışan, ustalığa kadar terfi etmiş 
nice çıraklar yetiştirmiştir.
Üretim her geçen gün artar ve atölye artık yetersiz 
gelmektedir. Bunun üzerine 1970 yılında Uğur Makina 
ismini alan şirket, Ankara Yolu üzerinde 600 metreka-
relik imalat atölyesine taşınır. 1974 yılında Ankara Üni-
versitesi Kimya Fakültesi’nden mezun olan Uğur Bey, 

FABRİKANIN İLK MAKİNELERİNDEN BİR KARE ELEK

VALS MAKİNESİMUSTAFA BARLIK - 1944

94



babası ve kardeşiyle birlikte aktif olarak çalışmaya 
başlar. Yeni fabrikanın verdiği heyecan ve hırs ile baba 
ve iki oğul, el ele vererek Uğur Makina’yı adım adım 
zirveye doğru taşır.

HEM MAKİNESİNİ HEM DE UNU ÜRETME DÖNEMİ
O yıllarda irmik sasörü, elek ve temizleme makineleri 
gibi un fabrikası makineleri üreterek değirmen sek-
törüne adım atan Mustafa Bey ve oğulları, kendi ma-
kineleriyle kendi un fabrikalarının olması gerektiğine 
karar verir. Mustafa Barlık bu yatırım için çok istekli 
ve heyecanlıdır. Ancak ne yazık ki fabrikanın 1985 yılı 
sonundaki açılışını göremeden, aynı yılın başında vefat 
eder. Un üretimine başlayan fabrikayı, bayrağı devra-

lan oğulları Uğur Barlık ve Uygun Barlık açar. Böylelik-
le Uğur Makina, ürettiği makineleri kendi fabrikasında 
test etme, makinelerin sorunlarını giderme ve kusur-
suz çalışmaları için sürekli yeni girişimlerde bulunma 
şansı yakalar. 

ÇORUM’A YATIRIM AŞKI
Hırsı ve özellikle Çorum’a olan yatırım aşkı ile bili-
nen Uğur Barlık, bölgede var olan un fabrikalarının 
tamamının ihtiyacı olan un çuvallarını şehir dışından 
getirttiği için, 1991 yılında çuval fabrikası kurar. Baş-
langıçta çok iyi giden çuval satışı, hammadde sıkıntısı 
ve maliyetlerin artmasıyla birlikte 2001 yılında son 
bulur.

UN FABRİKASINDAN BİR GÖRÜNTÜ - 1950
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Uğur Makina’nın 1992 yılında üretim kapasitesinin art-
masıyla birlikte, fiziki şartlar yetersiz kalır ve atölye kıs-
mının alanı 5 bin metrekareye yükseltilir. Bundan sonra 
şirket hızlı bir atılım gerçekleştirir. Sosyal yönü kuvvet-
li, cesur, girişimci, vizyoner, yaptığı işe inanan, dürüst, 
prensip sahibi, insanlara yatırım yapan bir yönetici olan 
Uğur Bey, 1998 yılında atölye alanını 9 bin 500 metreka-
reye çıkararak CNC tezgahları ve lazer yatırımı yapar. 
Böylelikle Uğur Makina, her türlü un fabrikası makine-
si ve yedek parçası üretmeye başlar. Fabrikanın alanı 
2004 yılında bir daha artırılarak 18 bin 600 metrekareye 
çıkarılır.

13 ŞİRKETLİK BÜYÜK BİR GRUP
Günümüzde Uğur Makina’nın yanı sıra çatısı altında 13 
şirket bulunan Uğur Group; makine üretiminden ta-
rım ürünleri üreten fabrika kurmaya, silo üretiminden 
sistem otomasyonuna, inşaattan turizme kadar geniş 
bir yelpazede hizmet veriyor. Grubun Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı Uğur Barlık sürdürüyor. Uğur Group ola-
rak her zaman bir basamak ötesini düşünerek müş-
terilerinin modern gereksinimlerine yeni profesyonel 
çözümler üretmeye kendilerini adadıklarını söyleyen 
Uğur Barlık, “60 yıllık deneyimimizle üretim, donatım, 
teknik eğitim, lojistik bilgi toplama ve hızlı-etkin destek 
konularında üst düzey ve etkili çözüm üreticisi olarak 
iyi bir konuma yükseldik. İlk proje planlaması, donatımı 
ve ilgi alanındaki garanti periyodunun yönetimi ile baş-
layan tüm sürecin başarıyla yönetilmesi, grubumuzun 
ana uzmanlık alanları arasında yer alıyor. Ülkemize ve 
dünyaya kattığımız değerlere dayanarak, yarınları bu-
günden tesis etmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüre-
ceğiz” diyor. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak imalatın 
sorumluğunu üstlenen Uygun Barlık ise çocuk yaştan 
itibaren sektör makineleri üzerinde edindiği bilgi ve 
birikimle, herhangi bir makinenin gelişmesinde ya da 
makinelerin birbiri arasındaki entegrasyon ve iyileşti-
rilmesinde önemli rol oynuyor. 

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ NESİL BİR ARADA
Uğur Group’un CEO’luğunu ise üçüncü kuşak Okçul 
Barlık sürdürüyor. 1975 doğumlu Barlık, 1997 yılında 
Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitim aldık-
tan sonra 1998 yılında ABD’nin Kaliforniya eyaletin-
de bulunan Nationality University’de işletme üzerine 

yüksek lisans yaptı. 1998 yılından beri Uğur Grup’ta 
CEO’luk görevini yürüten Barlık, bu görevi üstlenerek 
teoride öğrendiklerini pratiğe geçirdi.
Okçul Barlık’ın yaptığı ilk işlerden biri, ihracat depart-
manı kurmak oldu. Böylelikle dünya standartlarında 
yaptığı ürünlerle uluslararası pazardaki yerini sağlam-
laştıran şirket, dünyanın dört bir yanına ürün ihraç et-
meye başladı. Yaptığı stratejik ortaklıklarla da ihracata 
yeni bir ivme kazandırdı. İhracatta yüzde 90 oranında 
artan iş hacmi, şirketin 60 yıllık deneyimiyle ele aldığı 
danışmanlık, mühendislik, makine üretimi gibi konula-
rın yanı sıra un, irmik, yem fabrikalarına makine temi-
natı ve müşterilerine anahtar teslim tesis yapmasıyla 
mümkün oldu.
Üretim alanının yanı sıra personel bakımından da 
önemli yatırımlar yapan şirket, mühendis kadrosunu 
genişletmekle beraber, deneyimli teknik personel sa-
yısını da 50’ye çıkardı. Bu kadro teknik, mühendislik, 
pazarlama, proje ve ihracat departmanlarından ayrıca 
300 kişilik üretim personelinden oluşuyor.

UĞUR BARLIK - YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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DEĞİRMEN KENT
Grubun dünyadaki ve Türkiye’deki konumunu, kaliteyi 
her adımda uygulayarak sektörün gerektirdiği kalite 
güvence sertifikalarını alarak sağlamlaştırdığını dile 
getiren Okçul Barlık, “AR-GE’ye verdiğimiz önem ve 
yatırımlar, deneyimli mühendis ve yetenekli teknis-

yenlerden kurulu ekibimiz, yatırım ve çalışmalarımız 
ile koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. 
Üretim kalitemizi artırmak amacıyla; üretim bantla-
rımıza, sadece Uğur Makina üretim tesislerinde bu-
lunan, Türkiye’nin en büyük lazer kesim hattını dahil 
ettik. Grubumuz gerek dünyanın gerekse Türkiye’nin 
içinde bulunduğu zorlu ticari koşullarda hedefe bağlı-
lık, geleceği görebilme ve zoru başarma inancı ile ye-
rini yeni yatırımlarla daha da sağlamlaştırmaktadır. 
Bu amaçla 2016 ve 2017 yıllarında iki fazda bitirilmesi 
planlanan, sektörün dünyadaki en büyük yatırımlar-
dan birine imza atarak, 130 bin metrekarelik saha içe-
risinde 72 bin metrekare üretim, montaj, depolama, 
yedek parça, servis ve mühendislik birimlerini kapsa-
yan üretim tesisine taşınacağız. ‘Değirmen Kent’ diye 
adlandırılan bu projeyle birlikte, şirketin iş hacmini 
artıracağız. Türk ekonomisine katkıda bulunma ilke-
siyle yaptığımız her işte en iyiyi hedefleyip alanlarında 
öncü olan şirketlerimizle hizmet vermeye devam ede-
ceğiz” diyor.

UYGUN BARLIK - YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI OKçUL BARLIK - CEO

DEĞİRMEN KENT
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Alapala Makina’nın kurucusu Mehmet Alapala, 1923 yı-
lında Çorum’da doğar. İş hayatına çok genç yaşta atılan 
Mehmet Alapala, 1930’lu yılların sonralarında, babası 
Abdullah Alapala ile birlikte inşaatların ahşap kısımla-
rının yapımına başlar. 1950’li yıllarda kardeşi Mustafa 
Alapala ile marangozhane açarak dülgerlikten maran-
gozluğa adım atar.
Yine 50’li yıllarda Çorumlu bir yatırımcı, un fabrika-
sı kurmaya karar verir. Ancak Türkiye’de o dönemde 
anahtar teslimi un fabrikası kuran bir firma olmadığı 
için yatırımcı, İngiliz değirmen üreticisi Simon ile anla-
şır. Makineler üretilip Çorum’a gelir. O dönemde ma-
kineler ahşaptan olduğu için, marangoz olan Mehmet 
Alapala’dan Hatap Un Fabrikası’nın kurulumunda des-
tek alınır. Fabrika açıldıktan kısa bir süre sonra, yatı-
rımcı fabrikaya yeni bir ünite daha yapmak ister ama 
İngiliz firma ile anlaşamaz. Bunun üzerine Mehmet 
Alapala’dan yeni üniteyi yapmasını talep eder ve bu ko-
nuda kendisine destek olur. Alapala, dört yılda maki-
neleri üretmeyi başarır. Ve fabrika tıkır tıkır çalışmaya 
devam eder.

MEHMET ALAPALA TARAFINDAN KURULAN 
ALAPALA MAKİNA’NIN ROTASI, 1950’Lİ YILLARIN 

ORTASINDA ÇORUMLU BİR YATIRIMCININ UN 
FABRİKASI KURMAK ÜZERE BİR İNGİLİZ ŞİRKETİ 

İLE ANLAŞMASI SONUCU DEĞİŞİR. MEHMET 
ALAPALA’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE KARE ELEK 

ÜRETİMİNDE İLK VE TEK FİRMA OLAN ALAPALA 
MAKİNA ŞU ANDA SEKTÖRÜNDE DÜNYADA 

İLK ÜÇ ARASINDA YER ALMAYI BAŞARMANIN 
GURURUNU YAŞIYOR.

1954
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KARE ELEK ÜRETİMİNDE İLK VE TEK 
Bu deneyim, hem Mehmet Alapala hem de kendisin-
den sonraki kuşaklar için yepyeni bir dönemin başlan-
gıcı olur. Çorum’da, un fabrikalarında kullanılan “kare 
elek” makinesinin üretimine başlayan Alapala, kaliteye 
verdiği önemin ve titiz çalışmasının yanı sıra Türkiye’de 
bu üretimi gerçekleştiren ilk ve tek kişi olması nede-
niyle, kısa sürede ülkedeki tüm fabrikalara elek sat-
maya başlar. Böylece bugün bu sektörde dünyanın ilk 
üç firması arasına girmeyi başaran Alapala Makina’nın 
da temellerini atmış olur.
Küçük oğlu Nurettin Alapala, genç yaşlardan itibaren 
Mehmet Alapala ile çalışmaya başlar. Büyük oğlu İs-
mail Alapala ise Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mü-
hendisliği bölümünden mezun olur ve firmaya katılır. 

Mehmet Alapala ve oğulları, kısa sürede işleri ilerletir 
ve 1970’li yıllarda un fabrikasında kullanılan tüm ma-
kineleri üretmeye, anahtar teslimi fabrikalar kurmaya 
başlar. O yıllarda ahşaptan metale doğru geçiş yaşanır. 
Alapala Makina da un fabrikası makinelerini metalden 
üretmeye başlar.

1980’DE İHRACAT BAŞLAR 
İsmail Alapala, 1980 yılında yurt dışına açılmak için 
önemli adımlar atar. Yurt dışına birçok ziyaret gerçek-
leştiren Alapala, ilk olarak eski Yugoslavya, Ürdün ve 
İtalya’ya ihracat gerçekleştirir. Bir yandan da yeni ya-
tırımlar hayata geçirilir. 1982 yılında Alapala Yem Fab-
rikası, 1984 yılında ise Alapala Un Fabrikası kurularak 
Alapala Grubu’nun da temelleri atılmış olur. Bu fabri-
kaları kurarken, un fabrikasında kullanılan makineleri 
görmeye gelen müşterilerin, makinelerin performan-
sını görmesi de amaçlanır. Fabrikalar bir nevi showroom 
görevi görür.

SON TEKNOLOJİ FABRİKA
1990’lı yılların başında Cezayir’de 10 milyon dolarlık 
bir ihale kazanan Alapala Makina, üretimini giderek 
artırır. Ve 2 bin metrekarelik fabrika yetmemeye başla-
yınca Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde 12 bin met-
rekarelik son derece modern bir tesis yatırımı yapılır. 
Türkiye’nin ilk lazer tezgahı Almanya’dan getirilerek 
bu fabrikada kurulur. 1993 yılında yeni tesise taşınan 
Alapala Makina, un fabrikalarının tüm makinelerini 
üretmeye devam eder. Kurduğu fabrikaların otomos-
yonu için dışarıdan hizmet alan Alapala, 1995’ten itiba-
ren otomasyon departmanını kurarak bu hizmeti kendi 
bünyesinde sağlamaya başlar.

jULES GRUNBAUM VE İSMAİL ALAPALA
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İTALYANLARLA ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ
İhracat faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Alapala 
Makina, 2000 yılına gelindiğinde genelde yakın coğraf-
yalar olan Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 30’a 
yakın ülkeye ihracat yapar. 2000 yılında önemli bir ge-
lişme yaşanır. Alapala’nın fason üretim yaptığı ve dün-
yada bu işi en iyi yapan ikinci firma (İtalyan) kapanır. 
Bu durum, Alapala Makina için dönüm noktası olur. Bu 
firmada üst düzeyde çalışan, konuya hakim beş İtalyan 
profesyonel, Alapala bünyesine katılır. İtalyanlar Ala-
pala ile ortak olarak, İtalya merkezli bir firma kurmayı 
teklif eder. Ve 2001 yılında merkezi İtalya’nın Padova 
şehrinde olan, üretimi Çorum’da yapan Mill Service 
markası kurularak biyoetanol, un ve irmik fabrikala-
rının proje tasarımı, üretimi ve kurulumu çalışmaları 
yapılmaya başlanır. Böylelikle Alapala o günden itiba-
ren, iki markasıyla dünya piyasasında varlığını gösterir. 
O dönemdeki şirketin toplam cirosunun yüzde 50’sini 
Mill Service, yüzde 50’sini Alapala’nın yaptığı satışlar 
oluşturur.
Şirketin yurt dışı ağı genişledikçe ve ticari trafiği art-

tıkça daha merkezi bir ofis ihtiyacı doğar. Bu nedenle 
2004 yılında Alapala’nın pazarlama ve satış ofisi, İstan-
bul Yeşilköy’deki Dünya Ticaret Merkezi’ne taşınır. 

ÜÇÜNCÜ KUŞAK İŞBAŞINDA
İsmail Alapala’nın oğlu Görkem Alapala; ABD’de Kan-
sas State University’de değirmencilik ve Missouri 
Park University’de işletme yönetimi eğitimi aldıktan 

ALAPALA’NIN KURUCUSU MEHMET ALAPALA - 1965
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sonra 2007 yılında şirketin yönetim kadrosuna katılır. 
Nurettin Alapala’nın büyük oğlu Mehmet Alapala ise 
Bilkent Üniversitesi’nde işletme üzerine lisans ve Bil-
gi Üniversitesi’nde pazarlama alanında yüksek lisans 
eğitimi aldıktan sonra 2008 yılında şirkette çalışmaya 
başlar. Küçük oğlu Semih Alapala ise Koç Üniversite-
si Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra aile şirketinin daha da büyümesi için çalışmaya 
başlar. Böylelikle üç kuzen, üçüncü kuşak olarak şir-
ket yönetiminde aktif olarak görev alır.

ÜRETİMİNİN YÜZDE 95’İNİ İHRAÇ EDİYOR
İstenilen her kapasitede tesisler kurabilme yeteneği-
ne sahip olan Alapala Makina, bugün üretiminin yüzde 
95’ini ihraç ediyor. Belçika, Fransa, İtalya, Kanada ve 
ABD gibi gelişmiş sanayi ülkeleri dahil olmak üzere 
dört kıtada, 85’in üzerinde ülkede yüzlerce anahtar 
teslimi fabrika referansına sahip.
Konusunda uzman 400’ün üzerinde çalışanı, üstün tek-
nolojik altyapısı, kalite odaklı anlayışı, güçlü servis ağı 
ve yedek parça stoku ile müşterilerine en iyi satış ön-

ALAPALA TARAFINDAN 
KURULAN 400 TONLUK 

İRMİK FABRİKASI
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cesi ve sonrası hizmeti sunabilen Alapala Makina, 30’a 
yakın ülkede temsilciler ya da ofisleriyle çalışmalarını 
sürdürüyor.

“GELİŞİM ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”
Dedesi Mehmet Alapala’dan çok önemli şeyler öğren-
diklerini dile getiren Görkem Alapala, “Geçen yıl vefat 
eden dedem bizlere her zaman, ‘Hakka ve hukuka ria-
yet edin. Hep doğru, dürüst, adaletli olun’ derdi. Am-
cam ve babam da aynı çizgiden gitti. İkisi de çok mü-
kemmeliyetçi. Bu sayede kaliteyi yakaladık. Sürekli 
değişimin yaşandığı bir dünyadayız. Eski teknolojiler 
yerini yenilere bırakıyor, pazardaki değişimler sizi sü-
rekli taze fikirler üretmeye itiyor. Alapala Grubu ola-
rak sanayi, gıda, dış ticaret ve inşaat olmak üzere dört 
sektörde dokuz şirket ile faaliyet gösteriyoruz. Daima 
sürdürülebilirlik ve gelişim odaklı çalışıyoruz. Bu sü-
reçte kalite ve müşteri memnuniyetinden asla ödün 
vermiyoruz. Özverili ve etkin insan kaynağımız, güçlü 
teknolojik altyapımız ve işimize olan tutkumuz bugün 
Alapala Makina’yı sektörde dünyanın en büyük firma-
larından biri olmaya taşıdı” diyor.

“UN NEREDE VARSA, ALAPALA ORADA”
61. yılına girdikleri iş yaşamında hedeflerini hep yük-
sek tuttuklarını vurgulayan Görkem Alapala, “Sürekli 
gelişim ilkesiyle işimize yatırım yapmaya devam edi-
yoruz. Şu an Çorum’daki fabrikamıza ek bir yatırım 

yapıyoruz. 2016 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Bu 
yatırımla birlikte toplam kapalı alanımız 40 bin met-
rekareye çıkacak. Yaratıcılık, işbirliği ve mükemmeli-
yetçiliği ilke edinmiş bir kadroyla müşterilerimize en 
iyi ürünleri ve hizmetleri sağlamaya devam edeceğiz. 
Uluslararası işbirliklerimizle 85’in üzerinde ülkede 
olan referanslarımıza yenilerini ekleyip farklı pazar-
ları, Alapala kalitesiyle tanıştırmaya devam edeceğiz. 
Un nerede varsa, Alapala orada. Mottomuz bu” diye 
ifade ediyor.

GÖRKEM ALAPALA
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Faik Hızıroğlu’nun askerliğini yaptığı 1944-1945 yıl-
larında, Almanya’dan henüz dönen arkadaşı Hüseyin 
Şenkanat onu ziyaret eder ve sohbet esnasında A. Ziya 
Kozanoğlu isimli firmanın Harman Önünde’ki doğume-
vi inşaatı için tesisat projesi mühendisi aradığını söy-
ler. Hızıroğlu’nun işe talip olması ile başlayan proje iki 
arkadaş tarafından 6 ayda tamamlanarak sunulur ve 
çok beğenilir. Yapılan çalışmaların büyük takdir topla-
ması, A. Ziya Kozanoğlu firmasının, TBMM binaları te-
sisat işleri için aldığı uluslararası projede yer almasını 
sağlar. Büyük bir cesaret ve azimle çalışmaya başlayan 
iki arkadaş projeyi, bir yıldan kısa bir sürede, “Isıtma-
Tesisat” , “Klima-Havalandırma”, “Isı Santrali” olarak 
üç grup halinde tam gününde teslim etmeyi başarır.
Projeler, uluslararası bir proje müsabakasında üç 
grupta da büyük ödüle layık görülür ve toplam 23 bin 
lira (35 bin mark) ödül kazanır. Kazanılan bu başarı-
nın ardından Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri 
Reisliği Tesisat Bürosu’na uzman mühendis olarak 

DEVLET BURSU İLE ALMANYA’YA GİDEREK 
MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ALAN FAİK 

HIZIROĞLU’NUN 1954 YILINDA BAYINDIRLIK 
BAKANLIĞI’NDAKİ GÖREVİNDEN AYRILARAK, 

BİRİ “İNŞAATÇI-TESİSATÇI” DİĞERİ “TESİSATÇI-
İMALATÇI” OLARAK KURDUĞU İKİ KOLEKTİF 

ŞİRKETTEN BİRİ OLAN -ŞİMDİKİ ADIYLA- 
SELNİKEL’İN MACERASI, 1958 YILINDA 

ANKARA’DA KÜÇÜK BİR ATÖLYEDE BAŞLAR.

ANKARA İSKİTLER’DEKİ SELNİKEL’İN İLK FABRİKASI - 1950’LER
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atanan Faik Hızıroğlu, Necmi İnanç, Neşet Kırkağaç-
lıoğlu, Serbülent Bingöl, Adnan Ünlütürk, Hüseyin 
Şenkanat’tan oluşan mühendis ekibi ile birlikte görev 
yapmaya başlar. Bu ekibe 1950’den sonra Yılmaz Şa-
hinler, 1952’den sonra ise Şadi Tamer dahil olur. 
Faik Bey, Bakanlık’taki görevinin yanı sıra Saraçoğlu 
Mahallesi’nde bulunan 700-800 apartmanlık sitenin 
kazan dairesinin revizyon işlerini ve Bursa Memleket 
Hastanesi’nin kontrol mühendisliğini de yürütür.

TESİSAT MÜHENDİSİ OLARAK BAKANLIK TARAFINDAN 
ALMANYA’YA GÖNDERİLEN İLK MÜHENDİS
Bakanlık, başarılı çalışmalarından dolayı Faik 
Hızıroğlu’nu 1952 yılında, en son yenilikleri ve geliş-
meleri takip etmesi için bir yıllığına Almanya’ya gönde-
rir. İlk 6 ay Almanya’nın en büyük tesisat firması olan 
“Rudolf Otto Meyer”in Hamburg’da bulunan ısıtma ve 
klima projelerinde çalışmalarını sürdürür ve burada da 

MONTAjA GÖNDERİLEN ALEV DUMAN BORULU SICAK/KIZGIN SU KAZANI - 1960’LAR

ÜRETİM SONRASINDA NAKLEDİLMEYİ BEKLEYEN ALEV 
DUMAN BORULU SICAK/KIZGIN SU KAZANI - 1960’LAR
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başarılı çalışmalar ortaya koyar. İkinci 6 ayda ise Al-
man mühendislerinin de yardımıyla 50’ye yakın firma-
nın fabrika ve tesislerinde incelemelerde bulunur. Bu 
dönemde, gerçekleşen ithalatı gözlemleyerek Alman-
ya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi-
nin önemini fark eder.
Bayındırlık Bakanlığı Tesisat Bürosu’ndaki beş yıllık 
çalışma ve bir yıllık etüt tecrübesi sonrasında 1954 
yılında Bakanlık’taki görevinden ayrılarak Ankara’da 
bir büro açan Faik Hızıroğlu, tesisat projesi işlerine 
başlar. 1955 yılında biri “inşaatçı-tesisatçı”, diğeri “te-
sisatçı-imalatçı” olarak kurduğu iki kolektif şirketten 
biri olan Selnikel, 1958 yılında Ankara’da küçük bir 
atölyede imalata başlar.

BİRKAÇ YIL İÇİNDE BÜYÜK GELİŞME SAĞLAR
Konusunda hamle yapmayı ve hızlı gelişmeyi sağlamak 
amacıyla üç yıl distribütörlüğünü yürüttüğü ROX firma-
sının bağlı olduğu Alman NİCKEL firması ile temasa 

çİFT KÜLHANLI ALEV DUMAN BORULU BUHAR KAZANI - 1960’LAR

DÖNEMİN SON TEKNOLOjİ MAKİNELERİ İLE çALIŞAN SELNİKEL çALIŞANLARI - 1970’LER
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geçen Faik Bey, 5.000 metrekarelik bir arsa üzerine 
kurmayı planladığı tesis için fizibilite ve makine listesi 
raporunu Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi’ne sunar. 
1960 İhtilali yıllarına rastlayan bu zorlu dönemde bir 
yıl kadar süren uzun bir uğraştan sonra gerekli izinler 
alınabilir. Teknik yardım anlaşması yapılarak alınan 
bu izin bir ilk olduğu için emsal teşkil eder ve imalat 
alanları genişledikçe altı Alman firması ile daha teknik 
işbirliği anlaşması imzalanır.
 
Teknik işbirliği firmalarından;
• 1961 yılında HEINRECH NICHEL GmbH ile klima ve 

sıcak hava cihazları,
• 1964 yılında FROLING GmbH ile alev duman borulu, 

üç çekişli buhar ve kızgın su kazanları,
• 1966 yılında kızgın buharın mucidi Schmidt’in kuru-

cusu olduğu SHG-SCHIMIDT SCHE HEISS DAMPF 
GmbH ile ısı üretim merkezlerinde kullanılan su 
borulu sistemde yüksek basınçlı buhar ve kızgın su 
kazanları,

• 1970 yılında BARCOCK-BSH ile vantilatör ve aspira-
tör imalatı için alınan teknik destekler sayesinde 
Türkiye’de ilklere imza atan Faik Hızıroğlu, Alman 
norm ve standartlarına uygun, yüksek kalitede ima-
lat yapıp tesisler kurmaya başlar.

Birkaç yıl zarfında büyük gelişmeler sağlayan şirket-
lerden Klima İnşaat ve Tesisat A.Ş. komple inşaat-tesi-
sat taahhüdünde bulunarak, yurt içinde ve yurt dışında 
hastane, okul, konut ve genel binalar konusunda; Sel-
nikel ise tesisat işleri ve imalat konusunda uzmanlaşır.

ZORLUKLARA RAĞMEN GELEN BAŞARI
1958 yılında basit kömür kazanlarının imalatına geçi-
lirken, ilk hammadde olan sac ve boru malzemeleri 
karaborsadan büyük zorluklar ve yüksek maliyetlerle 
temin edilebiliyordu. O yıllarda Karabük’ün üretmekte 
olduğu sac ve profil malzemesi tahsis belgesine bağlı 
olduğu için ihtiyacı karşılayacak kadar almak müm-
kün değildir. İnşa edilmekte olan basit atölye ve küçük 

SELNİKEL’DEN BİR KALİTE KONTROL ÖRNEĞİ - 1970’LER
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büro binası için bile malzeme eksikleri beş misli fiyatla 
karaborsadan temin edilmiş, kaynak için ancak 1.000 
dolar döviz tahsisi alınabilmiş ve elektrot ithal edile-
bilmişti. O dönemde ana sorun olan döviz sıkıntısı ve 
malzeme darlığı 1983 yılına kadar devam eder. 
Bu sıkıntılı dönemde -1966 yılında- ODTÜ Isı Üretim 
Merkezi’nde ilk ve en büyük 50t/s kapasiteli su borulu 
kızgın buhar kazanı tahsis ve imal edilir. Bu projenin 
ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk Üni-
versitesi ve Gaziantep ODTÜ, 1970’li yıllarda inşa edi-
len Türk İş Yapı Kooperatifi’nin 5.800 konutluk sitesinin 
de ısı santrallerinin yapımı gerçekleştirilir.
Karşılaşılan tüm zorluklara rağmen planlı hareket 
etme yolunu seçerek dürüstlüğü ve ciddi çalışmayı 
prensip edinen Faik Hızıroğlu, taahhütlerini ve sözleri-
ni daima yerine getiren firmaları ile iş camiasında bü-
yük başarılara imza atmaya devam eder.

HIZIROĞLU HOLDİNG KURULUYOR
İnşaat, tesisat ve imalat sanayi alanında daha yetkin 

faaliyetlerde bulunabilmek amacı ile 1971 yılında Hı-
zıroğlu Holding kurulur. Bu adımı daha sonraki yıl-
larda farklı faaliyet alanlarında kurulan birçok şirket 
izler. 1973 yılında 100 ortaklı, İtalyan firması patenti 
ve lisansı ile alüminyum radyatör ve otomobil sanayi 
için pres döküm aksam, yedek parça üretimi yapan 
Alpres Alüminyum Döküm Sanayi, 1976 yılında pa-
zarlama faaliyetlerini genişletmek maksadı ile Aksel 
Tesisat Malzemeleri Ticaret A.Ş., 1985 yılında SSCB 
ile Türkiye arasında imzalanan doğalgaz anlaşması 
üzerine Raysel Brülör ve Elektronik Cihazları Sanayi 
ve Ticaret A.Ş., 1986 yılında Alman TBS BETONNAN-
LAGENVERMIENTUNGS GmbH firmasıyla TBS Taşı-
ma Beton ve Ürünleri Sanayi A.Ş., 1989 yılında Alman 
GERCO APPARATEABU Gmbh & Co. KG - Sessenbeg 
firmasıyla GERSEL Isı Tekniği ve Ticaret A.Ş., Holding 
bünyesinde faaliyetlerini gösteren firmalar arasında 
yer alır.
Sıfırdan, kocaman bir şirket yaratan Faik Hızıroğlu 
2010 yılında hayata veda eder. Faik Bey’in vefatının ar-

ODTÜ ISI SANTRALİ İçİN ÜRETİLEN 50 T/H’LİK 
SU BORULU KAZAN - 1966

NAKLİYE ÖNCESİ SON KONTROLLERİ YAPILAN 
ALEV DUMAN BORULU KAZAN - 1960’LAR
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dından Yönetim Kurulu Başkanı olan oğlu Kemal Hızı-
roğlu yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

YENİ ANLAŞMALAR, İŞBİRLİKLERİ VE YENİ NESİL ÜRETİMLER
Türkiye’nin halen faaliyetlerine devam eden en eski 
kazan, brülör ve fan üreticisi olan Selnikel, buhar, kız-

gın su ve sıcak su üreten alev-duman borulu kazanlar, 
silindirik atık ısı kazanları, brülörlü su borulu güç ka-
zanları, su borulu atık ısı kazanları ve akışkan yataklı 
kazanlar üretiyor. Firma, kazan üretiminin yanı sıra 
fan ve brülör üretimi, ısı santralleri kojenerasyon sis-
temleri ve atık ısı geri kazanım tesislerinin de anahtar 
teslim taahhüt işlerini de yapıyor.
2012 yılında akışkan yataklı kömür yakıtlı buhar kazanı 
üretimine de başlayan Selnikel, kömür yakma sistem-
lerindeki verimsizliklerin önüne geçecek kurulumu 
aynı yıl tamamlar. Firma, distribütörlüğünü yaptığı Au-
toflame Yakma Yönetim Sistemleri ile buhar ve enerji 
sektörüne verimlilik artışı sağlar. 
Türkiye’nin en büyük yerli üretim alev - duman borulu 
kazanını, en büyük brülörünü ve en büyük fanını üre-
ten Selnikel, enerji, petrokimya, kimya, çimento, cam, 
demir, çelik, boya, tekstil, gıda, ağaç, ilaç, kağıt, tütün 
gibi tüm endüstriyel proseslerin, doymuş/kızgın buhar, 
sıcak/kızgın su ve hava taleplerine cevap verebilecek 
üretim kapasitesine sahiptir.

BÜYÜK BİR HASSASİYETLE GERçEKLEŞTİRİLEN 
PROjE çALIŞMALARI - 2000’LER

PURSAKLAR FABRİKASINDAKİ FAN ATÖLYESİ - 2000’LER
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2015’TE SELNİKEL
Yönetimi devralmasından sonra Selnikel’in hedefle-
rini yükselten Kemal Hızıroğlu kısa bir süre zarfında 
Ankara Temelli’de bulunan ASO II.-III. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 24.000 metrekare kapalı alanı ile sektö-
ründe en büyük olma özelliğine sahip yeni bir üretim 
tesisi inşa ederek, Mart 2015 itibarıyla Selnikel’in bu 
yeni tesiste faaliyetlerine devam etmesini başarıyla 

sağlar. Böylece Selnikel, yeni ve büyük üretim tesisi 
ile enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu büyük kapasiteli 
üretimleri de rahatlıkla gerçekleştirecek altyapıya sa-
hip olur.
Selnikel, kalite, güvenilirlik ve insana verdiği önemden 
hiç ödün vermeyerek, her geçen gün üretim gücünü 
artırarak ve ürün yelpazesini geliştirerek yoluna hızla 
devam etmektedir.

ANKARA SANAYİ ODASI’NIN 
50. KURULUŞ YILINI KUTLADIĞI 

TÖRENDE SELNİKEL ŞÜKRAN 
PLAKETİ ALDI - 2013

24 BİN METREKARELİK KAPALI ALANI İLE TÜRK 
ENERjİ, ISI, HAVA TEKNİKLERİ SEKTÖRLERİNİN EN 

BÜYÜK VE MODERN ÜRETİM TESİSİ - 2015
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Mahmut Arıkan, Kayseri Tayyare Fabrikası’nda makine 
teknikeri olarak iş yaşamına adım atar. 1956 yılında,39 
yaşındayken, Ankara’ya gitmeye karar verir. Hayalleri 
ve büyük hedefleri olan Arıkan kendi şirketini kurmak 
ve işini büyütmek ister. Ankara’da Arı Makine adıyla 
atölyesini kurar ve çalışmaya başlar. Daha sonra ka-
lorifer kazanları üzerine ticari faaliyete geçer. 1956 
yılında ise ikisi de ODTÜ mezunu olan oğulları inşaat 
mühendisi Erdem ve makine mühendisi Zeki ile birlik-
te Arıkazan firmasını kolektif bir şirket olarak kurarak 
kömür yakan buhar kazanları, basınç tankları, sanayi 
mutfak aletleri ve çamaşır makinesi üretimleriyle pi-
yasaya girer. İşine hakim, sevecen, disiplinli yönleriyle 
bilinen Mahmut Arıkan, oğullarıyla güçlerini birleşti-
rerek Şirket’in gelişimini hızlandırır. Önce Siteler’de, 
daha sonra Sanayi 1. Cadde’deki atölyede üretim faa-
liyetlerini sürdüren Arıkazan, 1972’de İstanbul Yolu 8. 
kilometredeki fabrikaya taşınır.

ANONİM ŞİRKETE GEÇİŞ
1975 yılında anonim şirket statüsüne yükseltilen 
Arıkazan’ın üretim çeşitliliğine, tek ray ve köprü vinci 
üretimi, arkasından da büyük kontratlı işlerden Mersin 

KAYSERİ’DEN ÇIKIP ANKARA’YA GELEN MAKİNE 
TEKNİKERİ MAHMUT ARIKAN’IN HAYALLERİ 

İLE ARIKAZAN’IN TEMELLERİ ATILIR. ÖNCE ARI 
MAKİNE’Yİ, ARDINDAN 1956 YILINDA İKİ OĞLUYLA 

BİRLİKTE ARIKAZAN’I KURAN MAHMUT ARIKAN, 
ÖNEMLİ BİR BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATAR.

MAHMUT ARIKAN VE çALIŞANLAR

113



Gemi Yükleme Vinci Projesi eklenir. 1980 yılına kadar 
yükselişini sürdüren firmanın işleri, 1980 İhtilali nede-
niyle sekteye uğrar. İlerleyen yıllarda askeri ihalelere 
giren Arıkazan, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi 

ve vinç üretimleri yapar. Çayırhan Termik Santrali’nin 
otomatik kömür atma sistemi kurarak yakıt sistemini 
yapan Şirket, Kangal Termik Santrali’nin de sosyal te-
sislerin ısıtma sistemini yapar. 

YÖNETİMDE DEĞİŞİM
1983 yılına gelindiğinde şirketi yöneten Erdem ve Zeki 
Arıkan kardeşler ayrılmaya karar verir. Erdem Arıkan 
başka bir şirket kurarak portal vinç imalatı yapmaya 
başlar. Şirkette makine mühendisi olarak çalışan Se-
lim Laçin Arıkazan’a yüzde 15 ortak olarak Zeki Arıkan 
ile yönetimde yer alır. İstanbul Yolu 8. kilometredeki 
fabrika, küçük gelmeye başladığı için 1983’te satılır. 
Gölbaşı’nda önce 18, daha sonra 30 dönüm arsa satın 
alınır. 10 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere mo-
dern bir tesis inşa edilir.
Devam eden yıllarda Arıkazan’ın işleri gelişerek devam 
eder. Ancak 1990 yılındaki Körfez Savaşı’ndan olumsuz 
etkilenen Şirket’in işleri azalır, 100 kişilik çalışan kad-
rosu 25’e kadar düşer. 1991’de ise Türkiye’ye doğal ga-

ZEKİ ARIKAN

1980
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zın gelmesiyle işleri yeniden hareketlenir. Türkiye’de 
doğal gaz kazanlarına olan yüksek talep nedeniyle iki 
geçişli ve sıvı yakıtlı kazanların üretimine başlayan Arı-
kazan, tam otomatik CNC (Bilgisayar Sayımlı Yönetim) 
tezgahlarını bünyesine katarak üretim kapasitesini yıl-
da 5 bin adede kadar yükseltir. Bu arada Arıkazan’ın 
çalışan sayısı da tekrar artmaya başlamıştır.

ALARKO İLE ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ
Haziran 1992’de ana distribütörlerden Alarko A.Ş. 
ile münhasırlık anlaşması yapılır. Bu anlaşma doğ-
rultusunda Arıkazan’ın yurt içindeki satışları Alarko 
üzerinden gerçekleştirilmeye başlanır. Satışların çok 
artmasıyla birlikte fabrikada seri üretim için yeni bir 
otomasyon yapılandırılmasına geçilir.1995’te ilk ihra-
catını yapan Arıkazan, Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki 
bir firma için Karınca şirketiyle ortaklaşa imalat ger-
çekleştirir.

1972

2005

115



2000’li yıllara gelindiğinde pazardan, katı yakıt ateşle-
me sistemlerine gelen yüksek talep ile ev tipi tam ve 
yarı otomatik özel konut katı yakıt kazanlarını üret-

meye başlayan Arıkazan, 2002 yılında kazan üretimini 
Gölbaşı’ndaki yeni fabrikasına taşıyarak, üretim kapa-
sitesini yılda 8 bin adede yükseltir.

2014

ARIKAZAN AİLESİ - 2014
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DÜNYA DEVLERİYLE ANLAŞMALAR
2004 yılında dünya devi İtalyan Riello firmasıyla yaptığı 
anlaşma ile bu firma için yılda 3 bin adet kazan üret-

meye başlayan Arıkazan’ın müşteri portföyüne 2006’da 
Yunan firması Biossol ve Danimarka firması Biowarme 
girer. Bu gelişmelerin ardından Şirket, pellet kazanları 
ile ilgili Ar-Ge çalışmalarına başlar.
2008 yılında odun yakan gazifikasyon ürünlerini ürün 
gamına ekleyen Arıkazan, 2010’da tam otomatik pel-
let yakan kazanlar üretmeye başlar. Hem üretim hızını 
artıran hem de üretim teknolojisini yenileyen Şirket, 
bir yandan da ihracat ağını genişletir. Portekiz, Fran-
sa, Almanya, Yunanistan ve İspanya’ya yüksek mik-
tarlarda satış yapar. 2013 yılında Rusya pazarına giriş 
yapan Arıkazan, 2014’te Romstal firması ile anlaşma 
yapar. Böylelikle Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve 
Belarus’a ihracat yapmaya başlar.
Günümüzde Gölbaşı’ndaki üretim tesislerinde 
110’un üzerinde çalışanıyla pellet kazanları, gaz ve 
sıvı yakıtlı kazanlar, kömür kazanları, hibrid ve al-
ternatif yakıtlı kazanlar ile gazifikasyon kazanları 
üretimini sürdüren Arıkazan’ın Küçükesat’taki mer-
kez ofisinde ise 10 kişilik yönetim ekibi görev yapı-
yor. Çalışan bağlılığının ve memnuniyetinin yüksek 
olduğu Arıkazan’da, şu anda 30’un üzerinde 30 yıl-
dan uzun süredir çalışanlar bulunuyor. Şirket, eki-
biyle birlikte hem yurt içinde hem yurt dışında bü-
yümesine devam etmeyi hedefleyerek çalışmalarını 
sürdürmektedir.

FABRİKA - 2014
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TUNÇEL MAKİNA
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Tunçel Makina’nın kurucusu Hakkı Tunçel, 1926 yılın-
da Bulgaristan Razgrad/Şumnu’da dünyaya gelir. Baba 
Aliş Bey’in ölümünden sonra Bulgarların baskısına 
dayanamayan anne Ayşe Hanım, iki oğlu Mehmet ve 
Hakkı’yla birlikte 1950 yılında İstanbul’a göç eder ve 
Süleymaniye semtine yerleşir.

HAKKI TUNÇEL TARAFINDAN 1956 YILINDA 
KURULAN TUNÇEL MAKİNA, BETONYER İMALATI 

YAPARAK İNŞAAT MAKİNELERİ SEKTÖRÜNE 
ADIM ATAR. AZAPKAPI’DA BAŞLAYAN MACERASI, 

BAYRAMPAŞA, YENİBOSNA ÇOBANÇEŞME VE 
HADIMKÖY ROTASINDA DEVAM EDEN ŞİRKET, 

MÜŞTERİLERİNİN İHTİYAÇLARINI ESAS ALARAK, 
KALİTEDEN TAVİZ VERMEYEREK, ÇAĞDAŞ VE 

YENİLİKÇİ BİR ANLAYIŞLA DÜNYA MARKASI 
OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR.

BETONYER

HAKKI TUNçEL çALIŞANLARI İLE BİRLİKTE
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BRİKET DEĞİL BEREKET MAKİNESİ
Bulgaristan’da sanat okulundan mezun olan Hakkı 
Tunçel, 24 yaşına kadar kuyumculuk, terzilik ve tor-
nacılık yapar. İstanbul’a göç edince tornacılıkta karar 
kılar. İlk işi Erdoğan Demirören’in yanında çalışmak 
olur, ancak kendi işini kurmakta kararlıdır. Bir süre 
sonra, Karaköy’deki Azapkapı Camisi’nin bahçesinde 
küçük bir atölye açar ve tornacılık yapmaya başlar. İlk 
iş olarak briket makinesi imal edip satar. Hakkı Bey, 
oğlu Gürkan’a, “Bu briket makinesi değil, bereket ma-
kinesi” der. 
Günlerden bir gün bir beton makinesi, bir köprüye 
çarpıp dağılır. Arıza yapan makineyi tamir etmesi için 
Hakkı Bey’e getirirler. Beton makinesini tamamen sö-
küp her parçadan iki adet olmak üzere tüm parçaları 
yeniden yapan Hakkı Bey, makineyi tamir eder ve ken-
dine yaptığı parçalardan da bir beton makinesi yapmayı 

HAKKI TUNçEL BİR MÜŞTERİSİ İLE BİRLİKTE

BAYRAMPAŞA FABRİKASI
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başarır. Bu makineyi aslen Karadenizli olan müteahhit 
Hasan Salman’a satar. Böylece Tunçel Makine doğar.

SANAYİYE ADIM ATAR
Beton makineleri imal etmek için büyük bir torna tez-
gahı alma ihtiyacı doğar. Hakkı Bey, satın aldığı torna 
tezgahının yarısı atölyenin dışına taşınca, 1955 yılında 
Bayrampaşa’da 3 bin metrekarelik arsa satın alır ve atöl-
yeyi 1956’da o arsa üzerine inşa edilen fabrikaya taşır. 
İlk harç karıştırma makinesi olan ve beton santrallarının 
minyatürü olarak da bilinen, betonyer imalatı ile inşaat 
makineleri sektörüne, yerli sanayici olarak adım atar.
Türkiye sanayisinde, inşaat ve makine sektörleri geliş-
tikçe, kapasiteleri büyür ve betonyerlerin yerini yıldız 
tip beton santralleri alır. Bu gelişmeler doğrultusunda 
imalatını giderek artıran Tunçel Makina, devlet ihalele-
rine de girmeye başlar. İmalat artınca Bayrampaşa’da-

HAKKI TUNçEL BAYRAMPAŞA FABRİKASINDA 
çALIŞANLARLA BİRLİKTE

GÜRKAN TUNçEL
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ki atölye yeterli gelmez. Bunun üzerine 1967 yılında 
Yenibosna Çobançeşme’de arsa satın alan Hakkı Bey, 
o sırada 12 yaşında olan oğlu Gürkan ile fabrika inşa-
atında bilfiil çalışır. O yıllarda hayat şartlarının çok zor 
olduğunu söyleyen Gürkan Tunçel, fabrikanın inşaatı 
sırasında yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “İnşaatın her 
aşamasında babamla birlikte çalıştık. O dönemde bir 
çivi bulmak bile çok zordu. Eski çivileri düzeltip yağa 
ya da mazota batırıp yeniden kullandık. Zor olmasına 
karşın keyifle fabrikamızı inşa ettik.”

BABA-OĞUL İŞ BAŞINDA
Kapalı alanı yaklaşık 3 bin metrekare olan fabrikada 
üretimlerini sürdüren baba-oğul, işlerini geliştirmek 
için yurt dışı fuarlara gider ve sektörü yakından takip 
eder. Gürkan Tunçel bir yandan eğitimine de devam 
eder. Şişli Terakki Lisesi’nden mezun olduktan sonra 
dil eğitimi için İngiltere’ye gider. Dil eğitimini tamam-

BAYRAMPAŞA FABRİKASI12
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ladıktan sonra 1974 yılında yine İngiltere’de bir üniver-
siteye başlar, ancak ilginç bir gelişme yaşanır ve tüm 
planları tersine döner.
Gürkan Tunçel, o dönemde yaşananları şöyle aktarıyor: 
“O yıl art arda üç tane uçağımız düştü. Ailem, Türkiye’ye 
Türk Hava Yolları ile dönmemi istemedi. Ama ben ıs-
rarla Türk Hava Yolları’ndan bilet aldım. İngiltere’de 
kader birliği yaptığım, Türkiye’den Mustafa adında bir 
arkadaşım vardı. Türkiye’ye beraber dönecektik. Mus-
tafa, düşen uçaklar nedeniyle Türk Hava Yolları’nı değil 
British Airways’i tercih etti. Ne yazık ki, arkadaşımın 
bindiği uçak Zagreb’de havadayken başka bir uçakla 
çarpıştı ve tüm yolcular yaşamını yitirdi. Arkadaşıma 
uyup ben de o uçağa binebilirdim. Bu olay beni de ai-
lemi de derinden etkiledi. Sırf uçağa binmemem için, 
ailem İngiltere’deki eğitimime artık devam etmemi is-
temedi. Ben de yaklaşık sekiz aylık İngiltere macerası 
sonrasında babamın yanında çalışmaya devam ettim.”

HAKKI TUNçEL (DEDE), HAKKI TUNçEL (TORUN)
VE GÜRKAN TUNçEL

YILDIZ TİPLİ İLK BETON SANTRALLERİ

123



ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ GENİŞLER
1980’li yıllarda yıldız tip beton santrallerinin yerini 
günümüzün modern tesisleri olan bunkerli tip beton 
santralleri alır. Tunçel Makina, yıldız tip beton santra-
lı, bunkerli tip beton santrali, transmikser gibi inşaat 
makineleri ile ürün skalasını genişletir. Kuru ve/veya 
yaş sistem, bantlı veya kovalı agrega besleme sistem-
leri; pan, planet ve twin shaft mikserler; tek veya çift 
mikser, tek veya çift çıkış kapaklı mikser, indikatör ve/
veya bilgisayar otomasyon gibi seçenekleri ile beton 
santralını istenilen özelliklerde üretme olanağını müş-
terilerine sunar.

1986’DA İHRACAT BAŞLAR
Tunçel Makina, ilk ihracatını 1986’da Rusya’ya gerçek-
leştirir. Rusya’daki bir firmaya beton santrali satan Şir-
ket, daha sonra Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, 
Gürcistan, Irak, İran, Suriye, Bulgaristan, Makedonya, 
Kosova, Cezayir, Lübnan, Gana, Nijerya, Libya başta ol-
mak üzere pek çok ülkeye ihracat yapmaya başlar. 

TUNçEL MAKİNA HADIMKÖY FABRİKASI

HAKKI TUNçEL MÜŞTERİLERİ İLE BİRLİKTE
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YENİ FABRİKA İHTİYACI DOĞAR
Zamanla Yenibosna Çobançeşme’deki fabrika da yet-
memeye başlayınca, 1986 yılında bugün faaliyette olan 
Hadımköy’deki fabrikanın yeri satın alınır. 1988 yılında 
inşaatına başlanan fabrika, dört yılda bitirilir. Böylelik-
le Tunçel Makina, 6 bin metrekare kapalı alana sahip 
fabrikada faaliyet göstermeye başlar. Zamanla fabrika 
arsasına ilaveler yapılarak, 10 bin 500 metrekaresi ka-
palı olmak üzere 18 bin metrekarelik bir fabrika haline 
gelir. 
Üretim için çok geniş alanlara ihtiyaçları olduğu-
nu dile getiren Gürkan Tunçel, “Bizim ürettiğimiz 
makineler en az üç tırla taşınıyor. Yedi tıra sığan 
makinemiz var. Bu nedenle, üretim çeşitliliğimiz 
arttıkça fabrika mekanımızı büyütmek durumunda 
kaldık. Yaşamı boyunca işinin başında olan babam 
3 Mayıs 2007’de vefat etti. O yıl, bütün üretimi ve 
yönetim ofisini Hadımköy’deki fabrikaya topladık” 
diyor.

ÜRETİMİN YÜZDE 70’İ İHRAÇ EDİLİYOR
Tuncel Makina, şu an Gürkan Tuncel önderliğinde üre-
timlerine devam ediyor. Üçüncü nesil olan Merve Tun-
çel ve Hakkı Tunçel de babalarının yanında görevlerini 
sürdürüyor. Üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden Tunçel 
Makina’da, yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Çalışan bağlılığı-
nın yüksek olduğunu belirten Gürkan Tunçel, “Çalışan-
ların çoğu, babamın yetiştirdiği elemanlardır. Babam 
hayattayken hiçbir çalışan kendisine, ‘Bey, amca, ağa-
bey’ diye hitap etmedi. Herkes ‘Hakkı Usta’ derdi. 46 
yıldır bizimle birlikte olan çalışanımız var. Bu çalışa-
nımız, ‘Artık yaşlandım’ diyerek emekliye ayrıldı ama 
altı ay sonra 15 kilo alıp işe geri döndü. Burada bir aile 
ortamı içinde çalışıyoruz” diye ifade ediyor.
Teknolojinin değişimi ve gelişimi ile aynı paralellikte 
faaliyetlerine devam eden, her şarta uyan ve uygula-
nan makineler üreten Tunçel Makina, müşterilerinin 
ihtiyaçlarını esas alarak çağdaş ve yenilikçi anlayışla 
dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

GÜRKAN TUNçEL
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Standart Pompa’nın temelleri Şerafettin Çelebi tara-
fından atılır. 15 yaşında iş yaşamına adım atan Çele-
bi, aktif ve cesur yapısıyla birkaç iş denedikten sonra 
-1950’li yıllarda- torna atölyesi açmaya karar verir. Ar-
kadaşı Tahsin Terzi ile Kasımpaşa’da 24 metrekarelik 
küçük bir torna atölyesi kurarlar. Tahsin Bey tornacı-
lıkta iyi olduğu için üretimden, Şerafettin Bey ise pa-
zarlama, satış, yönetim gibi konulardan sorumlu olur. 
Bir gün pompa işi yapan Artun Tanyel ile tanışan Şera-
fettin Çelebi, pompacılık işini çok cazip bulur ve ortağı 
Tahsin Bey ile bu işe girmeye karar verirler. 1957 yılın-
da El-El Kolektif Şirketi adını verdikleri şirketi kurarak, 
yedi-sekiz çeşit pompa üretimi yapmaya başlayan ikili, 
başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürür.

BÜYÜK BİR TESİS İHTİYACI DOĞAR
1970’li yılların başında şirkete üçüncü ortak olarak Ar-
tun Kılıç Soral eklenir ve şirketin adı Standart Pompa 
ve Makina Sanayi Tic. A.Ş. şekilde değiştirilir. Üretim 
kapasitesi ve ürün çeşitliliği giderek artırıldığı için 
Kasımpaşa’daki atölye de büyütülür. Ancak 250 met-
rekarelik alan da küçük geldiği için, Ataşehir’de 5 bin 

KASIMPAŞA’DA KÜÇÜK BİR TEZGAHLA 
TEMELLERİ ATILAN, YARIM ASRI AŞAN 

TECRÜBESİ VE ÜÇÜNCÜ JENERASYONA ULAŞAN 
İSTİKRARLI BAŞARISI İLE TÜRKİYE’NİN İLK 
POMPA ÜRETİCİLERİNDEN OLAN STANDART 

POMPA VE MAKİNA SANAYİ TİC. A.Ş.’NİN HİKAYESİ 
1957 YILINDA BAŞLAR.

2014
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metrekarelik bir tesis yaptıran Şerafettin Bey, tesisin 
projesi ve inşasıyla birebir ilgilenir.

1980’Lİ YILLARDA İHRACAT BAŞLAR, BÜYÜME DEVAM EDER
Kurulduğu günden bu yana gelişen teknolojisi, büyü-
yen tecrübesiyle birinci sınıf pompa üreticisi olarak 
çalışan ve TSE’nin standart uygunluk belgesine sahip 
olan Standart Pompa, Türkiye’de ispatladığı kalitesini 
1982’den itibaren yurt dışına da taşır. Şirket; Almanya, 
Hollanda, İsveç, Norveç, Belçika, İsviçre, İspanya, İtal-
ya, Danimarka, Yunanistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Hong Kong, 
Tayland, Filipinler ve Sri Lanka gibi pek çok ülkeye 
ihracat yapmaya başlar. O dönemde şirketin ihracat 
potansiyeli, şirket cirosunun yüzde 50’sini oluşturur. 
Kalitesiyle kendisini ispat eden Standart Pompa, 1986 
yılında sektörün önemli bir oyuncusu olur ve günümü-
ze kadar da bu konumunu korur.

TÜRKİYE GENELİNDE YAYGIN BAYİ VE SERVİS AĞI 
Standart Pompa, 1990’lı yıllarda da gelişimini ve büyü-
mesini sürdürür. Bunun sonucu olarak da yine üretim 
tesisi yeterli olmamaya başlar. Bu kez Ümraniye’de 
büyük bir arazi satın alınır. Bu tesisin projesi ve inşa-
sıyla yine Şerafettin Bey birebir ilgilenir. Şirket, 2000 
yılında 22 bin metrekarelik kapalı alan üretim tesisi ve 
4 bin 500 metrekarelik yönetim binasının olduğu tesise 
taşınır.
İş hacminin büyümesi ve sektörden gelen talep doğ-
rultusunda 2000’li yıllarda Türkiye genelinde bir yapı-
lanmaya karar verilir ve her ilde bayilik ve servis sis-

temi oluşturulur. Standart Pompa bugün 150 bayi ve 
100 teknik servisi ile Türk sanayisine katkılarını sür-
dürmeye devam ediyor. Merkezdeki üretim ve yönetim 
ekibinde yaklaşık 300 kişinin çalıştığı Şirket, Türkiye 
genelinde bayi ve teknik serviste çalışanlar da düşü-
nüldüğünde kümülatif olarak 6 bin kişiye ulaşıyor. 
Standart Pompa’nın beyaz yakalı çalışanlarının dışın-
daki tüm çalışanları Şileli. Şerafettin Çelebi, Şileli ol-
duğundan memleketine destek olmak için bu prensibi 
benimsemiş. Şirketin bugünkü yönetimi de aynı pren-
siple çalışmalarını sürdürüyor.

PEK ÇOK SEKTÖRE HİZMET VERİYOR
Şu an pompada 3 bin 300 çeşit, hidroforda ise yakla-
şık 900 çeşit ürün sunan ve 2013 yılında yaklaşık 50 
bin parça üreten Standart Pompa, irili ufaklı 80’e ya-
kın pompa üreticisinin bulunduğu bir piyasada rekabet 
ediyor.
Bugün sadece Türkiye’de değil dünyada kurulan en-
düstriyel proseslerde ve petro-kimya sanayisinde, 
tarımsal sulamadan genel amaçlı su temini, atık su 
transferi ve arıtma tesislerine varıncaya kadar sıvı-
ların basınçlandırılmasına gereksinim duyulan pek 
çok alanda, gemi sanayisinde ve akıllı bina sistem-
leri gibi farklı sektörlerde Standart Pompa ürünleri 
kullanılıyor.

ŞİRKETİN ÖNCELİĞİ AR-GE, ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ
Standart Pompa, alanında uzman profesyonellerin 
görev aldığı yaklaşık 30 kişilik Ar-Ge birimi ile kusur-
suz ürünlere ulaşma yönündeki çalışmalarına ara-
lıksız devam ediyor. 50 adet nümerik kontrollü CNC 
tezgahı, bu tezgahlarda çalışan teknikerler ve 30 ki-
şilik mühendis kadrosuyla, üretilen her parçayı kalite 
kontrole tabi tutan Şirket, her ürününü belirlenmiş 
kalite standartları ile sınıyor ve kalite kontrol yöneti-
minden geçiriyor.
Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ile ça-
lışan Standart Pompa, eğitim ve projelerle hedefine 
ilerliyor. Yasaların öngördüğü şartlar doğrultusunda 
hareket ederek tesis ve ürün bünyesindeki uygulama-
ları ile kirletici unsurları düşük seviyelerde tutan Şir-
ket, kaza ve çalışan sağlığı bozulması risklerinin ön-
lenmesi için çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini 
sağlayarak, doğaya ve canlı sağlığına zararı en aza in-
dirmeyi amaçlıyor. Bu alanda; TUV AUSTRIA CERT pro-

STANDART POMPA
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sedürlerine göre standartların karşılandığını belirten, 
uluslararası geçerliliğe sahip OHSAS 18001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi bel-
gelerine de sahip olan Standart Pompa, düzenli olarak 
gözetim denetimlerinden geçiyor.

BÜTÜN AİLE İŞİN BAŞINDA
Şerafettin Çelebi, oğullarının küçük yaştan itibaren 
yarıyıl tatillerinde ve yaz aylarında atölyede çalışarak 
işin içinde büyümelerini sağlamış. Onlar da okulları 
bittikten sonra şirkette çalışmaya başlamış. Şerafettin 
Bey, bayrağı çocuklarına devretmiş. Bugün büyük oğlu 
Emin Çelebi genel müdür olarak çalışıyor ve ihracat ile 
bizzat ilgileniyor, ortanca oğlu Şeref Çelebi imalatın 
başında bulunuyor, küçük oğlu Erol Çelebi ise şirke-
tin pazarlamasından sorumlu olarak çalışıyor. Şirketin 
diğer ortaklarından, vefat eden Tahsin Bey’in oğlu ve 
Artun Kılıç Soral’ın oğlu da şirkette görev alıyor.
Çelebi kardeşlerin dört çocuğunun da üçüncü kuşak 
olarak şirkette görev almaya başladığını söyleyen Erol 
Çelebi; kalite, güvenilirlik, yurt içi ve yurt dışında en iyi 
servis sağlama standardından vazgeçmeden büyümeyi 
amaçladıklarını dile getiriyor.

“BABAM BİZE DÜRÜST OLMAYI ÖĞRETTİ”
Şerafettin Bey’in her zaman, “Kaliteli mal yapacaksı-
nız, arkasında duracaksınız, pazarlamayı iyi yapacak-
sınız” dediğini anlatan Erol Çelebi, “Babam bize dürüst 
olmayı öğretti. Her zaman dürüst olmamızı, işimizin 
ve ürünlerimizin arkasında olmamızı, sözlerimizi tut-
mamızı, kaliteden ödün vermememizi ve müşterileri 
memnun etmemizi tavsiye etti. Bu prensiplerle çalış-
malarımızı sürdürüyoruz” diyor.

“BAYİLERİMİZ AİLEMİZİN BİRER FERDİ”
Şirket’i, hiçbir zaman reklam çalışması yapmadan bü-
yüttüklerini dile getiren Çelebi, her yıl kendilerini ye-
nilediklerini, teknolojik yatırımlar yaptıklarını ve kali-
teden asla ödün vermediklerini vurguluyor ve ekliyor: 
“Ailecek her zaman işimizin başındayız. Bayilerimiz de 
hem iş ortağımız hem ailemizin birer ferdi. Büyüme-
mizde onların da katkısı büyük.”
Çelebi, hedeflerini ise şöyle özetliyor: “Sektörümüzün 
lider kuruluşu olarak müşterilerimize bekledikleri ka-
lite ve hizmeti en iyi şekilde sağlama misyonuyla sek-
törde öncü olmaya devam edeceğiz. Birinci sınıf pompa 
üreticisi olmak bunu gerektirir” diyor.

EROL çELEBİ
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Ebubekir Şensarı 1934 yılında İzmir’de dünyaya gelir. 
İlkokul tahsilini İzmir’de tamamlayarak kendi isteği ile 
iş dünyasına atılır ve torna tezgahları ile tanışır. Titiz-
liği, çalışkanlığı ve dürüstlüğü sayesinde çırak olarak 
başladığı işyerinin, iş ve kar ortağı olur henüz 16 ya-
şında. Su türbinleri üreten ve “Tornacı Sarı Bekir” un-
vanı ile çevresinde aranılan ve sevilen biri haline gelen 
Şensarı, 1959 yılında yakın arkadaşı Mehmet Türkay ile 
tarım makineleri işinde iyi bir gelecek görür. Bu alan-
da faaliyet göstermek amacıyla Şentürk adlı şirketleri-
ni kuran ikilinin, İzmir Karabağlar’daki fabrikalarında 
üretim maceraları başlar.
1960’lı yıllarda Amerikan hükümetinin yaptığı Mars-
hall yardımı ile Türkiye’ye gelen traktör-tarım alet ve 
makinelerinin çiftçiler üzerinde yaptığı olumlu etki ne-
ticesinde, ülkemizde yerli malı tarım alet ve makine-
leri sektörü oluşur. İthal ikamesine yönelik makineler 
üretmeye başlayan ikili; ilk gübre serpme makinesi, ilk 
türbin imalatı gibi birçok ilki gerçekleştirir. İlk dönem-
lerde yaklaşık 10 kişilik bir ekiple üretim yapan Türkay 
ve Şensarı, 1969 yılında Şentürk adlı dökümhaneyi ku-
rar. Dökümhane ortaklığı 1995 yılına kadar devam eder.

TÜRKİYE’DE TARIMININ GELİŞMESİNDE BÜYÜK 
ÖNEM TAŞIYAN TARIMSAL MEKANİZASYON 

ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN YURDUSAR 
TARIM MAKİNALARI’NIN TEMELLERİ 1959 

YILINDA EBUBEKİR ŞENSARI TARAFINDAN İZMİR 
KARABAĞLAR’DA ATILIR.

İLK İMALATHANE - 1963
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HAREKETLİ 1970’LER…
1970’li yıllarda yaklaşık 40 kişilik bir istihdam kapasi-
tesine ulaşan Şirket, başarılı bir şekilde çalışmalarını 
sürdürür. Ancak ikili 1973 yılında ayrılma kararı alır. 
Mehmet Bey “Türkay” adıyla kendi şirketini kurar. 1961 
yılında Yurdusar Hanım ile evlenerek bir oğlu, iki kızı 
olan Ebubekir Bey ise fabrikasına ve imal ettiği maki-
nelerine eşinin adı olan Yurdusar’ı verir.
1973 yılında İzmir’in Eşrefpaşa semtinde faaliyet gös-
termeye başlayan Yurdusar Tarım Makinaları, ürettiği 
tarım alet ve makinelerinin kalitesiyle kısa zamanda 
çiftçilerin güvenini kazanır. Gelişmek için 1976 yılında 
Yurdusar Tarım Makinaları Sanayi Tic. A.Ş. unvanını 
alarak bugünkü adresi olan İzmir Menderes’teki fab-
rikasına taşınır.

YURDUSAR BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
1978 yılında şanzımanlı makineler üretip Yurdusar 
markasıyla piyasaya süren Şirket, 1980’li yıllarda bü-
yümesini sürdürür. 1990’ların başında iş hacmini ge-
nişletmek isteyen Şensarı, çelik döküm işi için ayrı bir 
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fabrika kurar. 1996 yılında oğlu Muhittin Şensarı’nın 
ortaklığı ile çok daha güçlü bir firma olarak yoluna de-
vam eden Ebubekir Bey, döküm fabrikasının yönetimini 
üstlenir, makine üretimi yapan fabrikanın başına ise 
oğlu geçer.

İHRACAT BAŞLAR
Pazarlama, döküm ve imalat faaliyetlerine devam eden 
Yurdusar Tarım Makinaları, 1990’ların sonunda ihra-
cat çalışmalarına başlar. Balkanlardaki iki komşuda, 
Yunanistan ve Bulgaristan’da birer şirket açılır. Bu iki 
ülkeye demonte olarak gönderilen makinelerin monta-
jı, oradaki fabrikalarda yapılarak satışı gerçekleştirilir. 
Bu ülkelerin dışında Avrupa ve Balkan ülkeleri ağırlık-
ta olmak üzere yaklaşık 20 ülkeye ihracat yapılmaya 
başlanır. Yurt dışında Sırp kökenli SIP firması gibi bü-
yük firmalarla işbirliği de yapılır.

KRİZİN ÜSTESİNDEN GELMEYİ BAŞARIR
Türkiye’de yaşanan 2001 krizinde her sektör olduğu 
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gibi tarım makineleri sektörü de etkilenir. O dönemde 
şirkette yaklaşık 200 kişi çalışmaktadır. Ancak Ebu-
bekir Bey, krize rağmen çalışanlarını işten çıkarmaz. 
Bankadan leasing desteği ile bir lazer tezgahı alındığı 
için, şirket biraz zor günler geçirir o dönemde. Döküm 
fabrikası kapatılır ve döküm üretimi eskisi gibi mev-
cut fabrikada yapılmaya başlanır. Zorlukların üstesin-
den gelmeyi başaran Şirket, 2005’ten sonra yükselişe 
geçer.
2008 yılında Ebubekir Bey vefat edince, tüm sorumlu-
luğu oğlu Muhittin Bey üstlenir. 40 kişinin çalıştığı Şir-
ket; tecrübesi, kalitesi ve sektördeki bilinirliği sayesin-
de ürün çeşitliliğini artırarak büyümeye devam eder.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK İŞ BAŞINDA
Aralık 2011’de Muhittin Şensarı’nın ani vefatıyla, Mu-
hittin Bey’in iki oğlu Tolga ve Ebubekir Bertan Bey, de-
delerinden ve babalarından aldığı mirası ve sorumlu-
luğu üçüncü kuşak olarak üstlenir. Tolga Bey, o sırada 
Avusturya’nın başkenti Viyana’da uluslararası işletme 
eğitimine devam ettiği için Şirket’in yurt dışı çalışma-
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larını üstlenir. 1990 doğumlu Bertan Bey ise okulunu 
bırakarak işin başına geçer. Eğitimine Açık Öğretim 
Fakültesi’nde devam eden Bertan Bey, “Genç yaşta 
önemli bir sorumluluk üstlendik. İlk altı ay hiçbir şey 
yapamadık. Hem çok üzgündük hem de böyle bir so-
rumluluk almayı hiç beklemiyorduk. İlk zamanlar ba-
yilerimiz ve malzeme aldığımız tedarikçiler bize çok 
destek oldu. Bu sayede işe adapte olup piyasadaki ye-
rimizi korumayı başardık ve Şirket’te kendi düzenimizi 
kurduk” diyerek o zorlu dönemi özetliyor.

50 YILLIK ÜRÜNÜN YEDEK PARÇASI BİLE VAR
Tarım sektörünü birçok ilkle tanıştıran Yurdusar Tarım 
Makinaları’nın kaliteli ürünleri, yedek parça ve servis 
hizmetleriyle her zaman çiftçinin yanında olduğunu, 
bu sayede başarılı olduğunu dile getiren Bertan Şen-
sarı, 50 yıl önceki ürünün yedek parçasını bile temin 
ettiklerini belirtiyor ve ekliyor: “Tarım makineleri 
sektöründe, özel girişimciliğin seçkin örneği olarak 
elde ettiğimiz öncü konumumuzu, uluslararası kalite 
standartlarındaki ürünlerimiz ve temel değerlerimiz 
ile güçlendirerek geleceğe başarıyla taşıma hedefiyle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

YENİ BİR FABRİKA YATIRIMI
Yurdusar Tarım Makinaları, üretiminin yüzde 80’i ile 
yurt içi talepleri karşıladığı için, üretiminin yalnızca 
yüzde 20’sini ihraç edebiliyor. Bu nedenle üretim ka-
pasitesini artırmak ve yeni teknolojileri kullanabilmek 
amacıyla 2015 yılında İzmir’de yeni bir fabrika yatırımı 
yapmayı planladıklarını söyleyen Şensarı, hem iç pa-
zardaki hem de yurt dışındaki satışlarını artırmayı he-
deflediklerini vurguluyor.

YILLARIN MEMNUNİYETİ VE YAŞATTIĞI GURUR
Dedesi ve babası gibi müşteri ilişkilerine ve onları 
her zaman memnun etmeye çok önem verdiklerini 
söyleyen Şensarı, “Müşterilerimizle birebir iletişim 
kuruyorum. Tarım sektörüyle ilgili Türkiye’deki fuar-
lara bizzat katılıyorum. Geçen yıl Konya’daki fuara bir 
çiftçimiz geldi. Dedemden aldıkları makineyi 40 yıldır 
memnuniyetle kullandıklarını söyleyerek teşekkür 
etti ve yeni makine almak için yine bizi tercih ede-
ceğini söyledi. Dedem ve babamla ilgili böyle şeyler 
duymak beni çok mutlu ediyor. Böyle bir şirketin ba-
şında olmak hem büyük bir sorumluluk hem de gurur 
kaynağı” diyor.

AİLENİN ÜçÜNCÜ NESİL TEMSİLCİSİ
BERTAN ŞENSARI

135



TÜRKAY

56

13
6



1934 yılında Ayvalık’ta doğan Mehmet Türkay, burada 
hayvancılık ve zeytincilik dışında iş imkanı olmadığı için 
12 yaşındayken annesi ile birlikte İzmir’e gider ve tor-
nacılık yapmaya başlar. Çok çalışkan biri olduğu için 
tek vardiyayla yetinmez. Kendi vardiyası bitince, kira-
ladığı özel tornalarda yedek parça imalatı, bakım ve 
onarım işleri yapar.
Askere gidinceye kadar birkaç işletmede tornacılık 
yapar. Askerde de bakım ve onarım işlerinde çalışan 
Türkay, askerden döndükten sonra, 1959 yılında, yakın 
arkadaşı Ebubekir Şensarı ile tarım makineleri işinde 
iyi bir gelecek görür. Bu alanda faaliyet gösterecek 
Şentürk adlı şirketlerini kuran ikilinin, tarım makine-
leri macerası böylece başlar.

BİRÇOK İLKİ GERÇEKLEŞTİRİR
1960’lı yıllarda Türkiye’de ithalat ön plandadır. Piyasa-
da İngiliz ve Amerikan menşeili traktörler ve makineler 
vardır. Bu nedenle ithal ikamesine yönelik makineler 
üretmeye başlayan Şirket; ilk gübre serpme makinesi, 

MEHMET TÜRKAY VE EBUBEKİR ŞENSARI 
TARAFINDAN İZMİR KARABAĞLAR’DA KURULAN 

ŞENTÜRK TARIM MAKİNALARI İLE 1959 YILINDA 
TEMELLERİ ATILAN TÜRKAY TARIM MAKİNALARI, 

KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA ÜLKEMİZ 
TARIMININ GELİŞMESİNDE BÜYÜK ÖNEM 

TAŞIYAN TARIMSAL MEKANİZASYON ALANINDA 
FAALİYET GÖSTERİYOR.

TORNA TEZGAHI BAŞINDA çALIŞANLARLA HATIRA FOTOĞRAFI - 1962
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ilk türbin imalatı gibi birçok ilki gerçekleştirir. İlk yıl-
larında yaklaşık 10 kişilik bir ekiple üretim yapan ikili, 
1969 yılında Şentürk adlı dökümhaneyi kurar. Bu or-
taklık 1995 yılına kadar devam eder. O dönemden son-
ra hisseleri Mehmet Bey’in oğlu satın alır.

1970’Lİ YILLAR
1970’li yıllarda yaklaşık 40 kişilik bir hacme ulaşan Şir-
ket, başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürür. Ancak 
ikili 1973 yılında ayrılma kararı alır. Ebubekir Bey “Yur-
dusar” adıyla, Mehmet Bey “Türkay” adıyla kendi şir-
ketlerini kurar. Türkay Tarım Makinaları, 1974 yılında 
Ayvalık’taki fabrikasına taşınır. O dönemde fabrikanın 
çalışan sayısı da 100’e ulaşmıştır.
1988 yılında İzmir Gaziemir’deki tesislerine taşınan 
Şirket, 1980’li yıllarda atılım yaparak ürün çeşitliliğini 
artırır. Türkiye’ye yeni getirdiği ara çapası makinesi, 
sektörde bir çığır açan Türkay Tarım Makinaları’nın 
ürettiği biçerbağlar ekipmanı da önemli bir boşluğu 
doldurur. Biçerdöverin çalışmadığı, engebeli ve ağaç 

İKİ ORTAK SÖKE’DE DİSK HARROW MONTAjINDA çALIŞIRKEN - 1963

İZMİR YAĞHANELER’DE TAMİR BAKIM ATÖLYESİ 
çALIŞANLARI İLE BİRLİKTE - 1958
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altı bölgelerde kullanılan biçerbağlar, 1981 yılında üre-
tilmeye başlanır. 1990’lı yıllarda piyasada yıldızı parla-
yan bu makineyi bugün dünyada, biri Türkay diğeri İtal-
yan bir firma olmak üzere iki şirket üretiyor.

ÇEKİRDEKTEN KARİYER
Mehmet Bey, kendisi çekirdekten yetiştiği için oğlu 
Bilgin’in de çekirdekten yetişmesini ister. Eğitimine 
devam ederken şirkette çalışan Bilgin Türkay, kalıp 
tasarımından torna kullanımına kadar işin her aşama-
sına hâkim olur. Bilgin Türkay, 1984 yılında Dokuz Ey-
lül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra Şirket’te aktif olarak çalışmaya 
başlar.

55’İN ÜZERİNDEKİ ÜLKEDE TÜRKAY İMZASI 
Mehmet Bey, işinin başında aktif olarak çalışırken 1991 
yılında aniden vefat edince, oğlu Bilgin Bey işin başına 
geçer. Babasının genç yaşta vefatı nedeniyle kendisi-
ne genç yaşta büyük bir sorumluluk yüklenen Bilgin 

BAKIM ONARIM ATÖLYESİ’NDEN BİR GÖRÜNÜM - 1958
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Türkay, Şirket’in gelişimine devam etmesi için ürün 
çeşitliliğini sürekli artırmaya ve yurt dışına açılmaya 
karar verir. Şirket, böylelikle ilk ihracatını 1992 yılında 
Almanya’ya yapar. Bu Alman firması ile yapılan işbirliği 
günümüze kadar devam eder.

Türkay Tarım Makinaları hedefini yüksek tutar ve 
Avrupa’ya ihracat yapar, Avrupa’daki fuarlarda yerini 
alır. Bugüne kadar 55’in üzerinde ülkeye ihracat ger-
çekleştiren Şirket, günümüzde düzenli olarak 38 ül-
keye makine satışı yapıyor. Bunların başında Avrupa 
ülkeleri olmak üzere, ABD, Güney Amerika ülkeleri, 
Kore, Hindistan, Kuzey Afrika ülkeleri yer alıyor.

GRUP ÇATISI ALTINDA ALTI FİRMA VAR
Türkay Tarım Makinaları, günümüzde dökümhane, yan 
sanayi işletmeleri bulunan Türkay Sac ve şaft üreten 
Ege Şaft olmak üzere altı firmayı çatısı altında bulun-
duran bir grup. 2000’li yıllarda pazardaki talebi göz 
önünde bulundurarak komponent de üretmeye başla-
yan Grup, kuruluşundan bu yana her yıl büyüyerek yo-
luna devam ediyor. Şirketin en düşük büyüme oranının 
yüzde 10 civarında olduğunu söyleyen Bilgin Türkay, 
“Türkiye’de ürün çeşitliliği anlamında bir numarayız. 
Kaliteye her şeyden daha çok önem veriyoruz. Türki-

1965 YILI KATALOĞU

İZMİR KARABAĞLAR’DA ORAK MAKİNESİ ÜRETİMİ - 1978
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ye tarım teknolojilerinin yüzde 25’ini ancak kullanıyor. 
Daha yapılacak çok iş, kullanabileceğimiz daha çok 
teknoloji var. Bu konuda elimizden geleni yapmaya ça-
lışıyoruz” diyor.

300 KİŞİLİK AİLE
Grup çatısı altında 150’si tarım makinelerinde olmak 
üzere yaklaşık 300 kişi çalışıyor. Yüksek teknolojiye 
sahip makinelerinin kullanıldığı üretimde, kalifiye ele-
man bulmakta zorlandıklarını dile getiren Türkay, belli 
noktalarda otomasyona gittiklerini söylüyor ve ekliyor: 
“Kaliteyi yüksek tutmak için personel eğitimini ve geli-
şimini çok önemsiyoruz. Aynı şekilde yazılım bizim için 
çok önemli. 2005 yılından bu yana üretim takip siste-
mi kullanıyoruz. Bu bize maliyet hesaplamada avantaj 
sağlıyor.”
Türkay Tarım Makinaları günümüzde; ekim öncesi top-
rağın hazırlanması, ekim, bakım, gübreleme ve hasat 

gibi çeşitli tarımsal işlerde kullanılan kültüvatör, tit-
reşimli dip kazan, rotovatör, rotatiller, mibzer, gübre 
serpme, sıra arası çapa, mısır slaj, biçerbağlar, çayır 
biçme, ot dağıtma, çift rotorlu ot toplama, ot tırmığı, 
sap parçalama gibi makineleri son teknolojiye uygun 
olarak üretmeye devam ediyor. 

“AR-GE VE ÜR-GE VAZGEÇİLMEZİMİZ”
Ar-Ge ve Ür-Ge konularına da çok önem verdiklerine 
dikkat çeken Türkay, “Bizim işimizde ürün geliştirme 
çok önemli. Zamanın ve teknolojinin gerisinde kalma-
mak gerekiyor. Bu konuda uzman bir ekibimiz var. Bu 
ekip, hem mevcut ürünlerin ve üretim teknolojilerinin 
gelişimi konusunda hem de yeni ürün geliştirme ko-
nusunda aktif olarak çalışıyor” sözleri ile geleceğe gü-
venle baktıklarını vurguluyor.

BİLGİN TÜRKAY

MAKİNE DENEMESİ - 1982
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Söke’deki süvari alayında teknik eğitim alan nalbant 
Osman Bey, 1930’lu yıllarda Azmü-Sebat adıyla şirke-
tini kurarak Azim Ziraat A.Ş.’nin temellerini atar. O dö-
nemde yurt dışı menşeili Oliver firması Söke’ye gelerek 
hayvan pulluğu makinelerini satmak ister ve nalbant 
olduğu için Osman Bey’e teklifte bulunur. Osman Bey, 
teklifi kabul eder ve Oliver’in hayvan pulluğu makinele-
rini satmaya başlar. Pulluklar çok talep görür. Söke’de 
ticaret yapan bazı firmalar, satışların çok iyi olduğunu 
görünce kendileri de o makineyi satmak için Oliver’e 
başvurur. Firma, talep eden her şirkete ürünü sat-
ması için izin verir. Osman Bey, bu duruma üzülür ve 
hayvan pulluğu makinesini kendisi üretmeyi düşünür. 
Oliver firması, “Siz yapamazsınız” der. Bunun üzerine 
Osman Bey, hırs yaparak bütün servetini bu işe yatırır. 
İstanbul’dan döküm ustaları getirtir ve hayvan pulluğu 
üretmeye başlar. Ancak Osman Bey’in makine bilgisi 
pek olmadığı için, ürünün dayanıklılığını sağlama ko-
nusunda bir çözüm bulamaz. O dönemde Belçika’da 
okuyan ve Osman Bey’in himayesinde olan bir öğrenci, 
izin döneminde Söke’ye gelir ve Osman Bey’i ziyaret 
eder. Osman Bey, ürünlerin dayanıklılığı konusunu bu 

1930’LU YILLARDA AZMÜ-SEBAT ADIYLA SÖKE’DE 
OSMAN PULLUKÇU TARAFINDAN KURULAN 

FİRMA, TÜRK ÇİFTÇİSİNİ PEK ÇOK İLKLE 
TANIŞTIRIR. BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ BEŞ KUŞAKTIR 

SÜRDÜREN AZİM ZİRAAT ALETLERİ SAN. VE 
TİC. A.Ş., MEHMET UYGUN TÜZEL’İN DENEYİMLİ 

ELLERİNDE, EN YENİ VE EN KALİTELİ TARIMSAL 
EKİPMANLARI, EN UYGUN FİYATLA ÇİFTÇİYE 

SUNMA MİSYONUYLA ÇALIŞMALARINA DEVAM 
EDİYOR.
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öğrenci ile paylaşır. Bu alanda Avrupa’nın en iyisi olan 
Belçika’da metalurji mühendisliği eğitimi alan öğrenci, 
Osman Bey’e teknik konuda yardımcı olur. Bu sayede 
Osman Bey, Oliver firmasının ürününden daha daya-
nıklı ve kaliteli makine üretmeye başlar.

TÜRKİYE’NİN İLK HAYVAN PULLUĞU ÜRETİLİYOR
Osman Bey, Ankara’ya müracaat ederek bu makinenin 
aynısını yaptığını, kaliteli ve dayanıklı olduğunu söyle-
yerek gerekli kontrolü yapmalarını ve Oliver firmasının 
Türkiye’ye ithalat yapmasının engellenmesini ister. Ya-
pılan kontrolde, makinenin kaliteli ve dayanıklı olduğu 
tespit edilince, Oliver firmasının ithalatı durdurulur. 
1930’lu yıllarda Azmü-Sebat adıyla firmasını kuran 
Osman Bey, Türkiye’nin ilk hayvan pulluğunu üreterek 
satışını yapmaya başlar.
1934 yılında kabul edilen Soyadı Kanunu ile Pullukçu 
soyadını alan Osman Bey, çocuklarıyla birlikte çalışa-
rak istikrarlı bir büyüme sağlar. Marangozhane, dö-
kümhane ve montaj bölümü olan atölyesinde Alman 
mühendislerin de bulunduğu 100’ün üzerinde ekibin 

TÜRKİYE’NİN İLK DÖNER PULLUĞU
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çalıştığı Şirket, o dönemde Türkiye’de kullanılmayan 
makineleri Söke’de üretmeye başlar.

YENİ YAPILANMA: AZİM ZİRAAT ALETLERİ DOĞUYOR
İlerleyen yıllarda Osman Pullukçu’nun büyük oğlu 
İzmir’de bir tarım makineleri fabrikası, kızının oğul-
ları ise Söke’de bir fabrika açar. Böylelikle aynı anda 
üç tane Azmü-Sebat firması olur. Zaman içinde Azim 
ve Sebat adıyla firmalar ayrılır. Osman Bey’in kurduğu 
şirket, 1960 yılından itibaren Azim Ziraat Aletleri adıy-
la Osman Bey’in torunu Faris Uyguntüzel yönetiminde 
yeni bir firma olarak, yeni ürünlerle faaliyetlerine de-
vam etmeye başlar.

FARİS BEY BAYİLİK İÇİN KAÇIRILIYOR
Türk çiftçisi bu dönemde, yerli üretim pamuk mibzeri, 
diskaro, döner pulluk, tesviye küreği, skrayper ve güb-
re serpme makineleri ile tanışır. 1960’lı yıllarda ima-
latçı az olduğundan, Azim Ziraat Aletleri’nin bayiliğini 
almak için ciddi sayıda talep olur. Öyle ki Antalya’da 
Azim Ziraat Aletleri’nin bayiliğini alabilmek için Faris 

FARİS UYGUNTÜZEL VE çALIŞANLARI - 1952

OSMAN PULLUKçU VE DÖNEMİN MİLLETVEKİLLERİ - 1948
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Bey’i kaçırırlar ve “Bize bayilik vermezsen seni öldü-
rürüz” diye tehdit ederler. O kişilerin elinden zor kur-
tulan Faris Bey, ürettikleri makinelerin taklit edilmesi 
konusunda da çeşitli sıkıntılar yaşar. Faris Bey’in oğlu 
Mehmet Uyguntüzel, bu konudaki bir anısını şöyle an-
latıyor: “Ben çocukken diskaro üretiyorduk. Diskaro, 
pulluk sürdükten sonra çıkan tezekleri kesen bir ma-
kine. Antalya’daki bayimiz, köylerde eşeklerin üzerinde 
bu makinenin duyurusunu yapmış. ‘Şu tarihte, bu yeni 
makine gelecek, deneyeceğiz’ demişler. Bir sabah iş-
yerine gittiğimde, babamın çalışanlarla toplandığını ve 
bu makinenin üretimi için kullanılacak kıvırma kalıp-
larının çalındığını konuştuklarını gördüm. Çalanlar, bu 
kalıplarla üretim yaparak Antalya’ya bizden bir hafta 
önce makineleri götürmüş. Ancak deneme yaparken 
diskler kırılmış ve makine çalışmamış. Herkes tepki 
göstermiş. Bayimiz, babama telefon edip durumu an-
latmış. Babam bu sayede disklerin ısıl işlem yapılarak 
çelikleştirilmesi gerektiğini fark etti. Böylelikle maki-
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ne için gerekli iyileştirme çalışmaları yapıldı ve başarı 
sağlandı. Olumsuz bir durum, bize fayda getirdi.”

BÜYÜME DEVAM EDER
1960’lı yıllarda ürünlere talep giderek arttığı için üre-
tim miktarını artıran Azim Ziraat Aletleri, memleketleri 
Söke’den çok uzaklaşmadan, Türkiye’nin her tarafına 
kolayca dağıtım yapmak amacıyla 1967 yılında Aydın’ın 
Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi’ne taşınır. 
Şirket, 1960’ların sonunda ilk ihracatını da gerçekleş-
tirir. İlk olarak Afganistan’a makine satışı yapan Azim 
Ziraat, Antakya’daki bayileri vasıtasıyla Suriye’ye de 
satış yapmaya başlar.
1968-1973 yılları arasında Toprak Su İşleri Müdürlüğü, 
Amerika’dan birkaç mühendis getirterek Azim Zira-
at Aletleri’ne yeni makineler yaptırır. Özellikle tesvi-
ye, toprak işleme ve döner pulluk makineleri üreten 
Şirket, toprakların işlenmesi ve verimlilik açısından 
önemli katkılar sağlar. Toprak Su İşleri Müdürlüğü, 

FARİS UYGUNTÜZEL – TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ PAMUK TOHUM EKİM MAKİNESİ
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tesviye makinelerini Azim Ziraat Aletleri’nden satın 
alarak tanıtımını yapıp satar ve çiftçiye önderlik eder. 
Bu da Şirket’in gelişimine önemli katkı sağlar. 

DÖRDÜNCÜ KUŞAK İŞİN BAŞINA GEÇİYOR
1973 yılında Faris Bey vefat edince, eşi ve eşinin er-
kek kardeşi şirketi yönetmeye başlar. Ardından; Faris 
Bey’in Söke’de Sanat Enstitüsü’nden, ardından Konya 
Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olan oğlu Mehmet Uyguntüzel Şirket’in başına 
geçer. 

EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİ: YENİLİKÇİLİK 
Osman Bey’den bu yana tüm ailenin yenilikçiliğe çok 
önem verdiğini söyleyen Mehmet Uyguntüzel, birçok 
ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ve Ar-
Ge çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini dile 
getiriyor. 
Tarım makineleri üretimi alanında en deneyimlilerin-
den olan Azim Ziraat; Aydın Ortaklar’da 3 bin metre-

kare kapalı, 5 bin metrekare açık olmak üzere toplam 
8 bin metrekarelik alana kurulan tesislerinde, 1967 
yılından bu yana Türk ve dünya çiftçisine hizmetini sür-
dürüyor. ilk pamuk ekim makinesi, ilk pamuk toplama 
makinesi, ilk toprak işleme makinesi, ilk döner pulluk 
gibi Türkiye’de birçok ilke imza atan Şirket, şu anda, 
ekim makineleri, gübre makineleri, toprak işleme ma-
kineleri, derin kazıcı makineleri ve bahçecilikle ilgili 
küçük makineler kategorilerinde yaklaşık 50 çeşit ma-
kine üretiyor. 

HEDEF, AVRUPA’DA BİLİNEN BİR FİRMA OLMAK
Mehmet Bey’in 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve şu 
an toprak işleme üzerine doktora yapan oğlu da beşinci 
kuşak olarak şirkette görev alıyor. Oğluyla birlikte yurt 
dışına açılma konusunda önemli çalışmaları olduğunu 
belirten Uyguntüzel, “Avrupa’ya açılmamız gerektiğine 
karar verdik. Bunun için yurt dışındaki firmalara gidip 
görüştük. Fransa’daki bir firmaya fason olarak makine 
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ürettik. Yurt dışındaki fuarlara katıldık ve talep gör-
meye başladık. Şu an 12 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu 
ülkelerin büyük çoğunluğu tarım alanı geniş Avrupa ül-
keleri. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi yabancı 
pazarlarda da güven ve tercih sebebi olmak istiyoruz. 
Hedefimiz, beş yıl içinde Avrupa’da bilinen bir firma ol-
mak” diyor.

ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Büyüme hedefleri doğrultusunda İzmir, Çorlu ve 
Macaristan’da şubeler açtıklarını dile getiren Uygun-
tüzel, 63 kişilik ekibi ile TSEK ve ISO 9001: 2000 Kalite 
Standartları’na uygun ve CE Belgeli ürünler üretmeye 
devam etiklerini belirtiyor ve ekliyor: “Üreticinin ka-
zancını ve ürün verimini artırıcı teknolojiler geliştire-
rek, tarımsal mekanizasyon konusunda, geçmişte ol-
duğu gibi gelecekte de öncü olmaya devam edeceğiz.”

MEHMET UYGUNTÜZEL
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Aksa Jeneratör’ün kurucusu Ali Metin Kazancı ticari 
hayatına 1950’li yılların başlarında başlar. Kazancı’nın 
1968 yılında kurduğu elektrikli motor fabrikasıyla 
üretim yolculuğuna başlayan Aksa Jeneratör, 1980’li 
yılların başında ilk jeneratörü üretir ve kısa zamanda 
elektrik enerjisi temini için makine ve donanım üretimi 
konusunda uzmanlaşarak dünyadaki sayılı jeneratör 
üreticilerinden biri olur.
Şirket, 1980’li yıllarda gelişimini ve büyümesini sürdü-
rür. 1983’te Kazancı Teknik Cihazlar-Yedek Parça A.Ş., 
1984’te jeneratör üretimi ve satışı faaliyetleri için Aksa 
Makina Sanayi A.Ş. kurulur. 1986’da ise satış sonrası 
hizmet kalitesini artırmak için Aksa Servis ve Yedek 
Parça A.Ş. şirketi kurularak keşif, montaj ve servis hiz-
metleri bu şirkete devredilir.

SEKTÖRDE ÖNE ÇIKAR
1980’li yılların sonunda yerli firmaların yanı sıra bazı it-
hal jeneratörlerin Türkiye mümessilliğini yapan firma-
lar da sektörde faaliyet göstermeye başlar. Yerli firma-

TÜRKİYE JENERATÖR PAZARININ LİDER 
FİRMALARINDAN AKSA JENERATÖR, 160’I 

AŞKIN ÜLKEYE YAPTIĞI JENERATÖR SATIŞI İLE 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İHRACATÇI FİRMALARI 
ARASINDA YER ALIYOR. 1968 YILINDA KURULAN 

ŞİRKETİN TEMELLERİ, 1952 YILINDA İŞ HAYATINA 
PARAFİN VE YAĞ İTHALATI YAPARAK BAŞLAYAN 

ALİ METİN KAZANCI TARAFINDAN ATILIYOR.
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ların üretim kapasitesi bugünün gerisinde olduğu için, 
ithal gruplar da talep görür. Böyle bir ortamda Aksa 
Jeneratör, ürün kalitesi ve hizmet farklılığı ile pazarda 
bulunan firmalardan ayrışarak sektörde önemli bir yer 
edinir.
1990 yılında Bayrampaşa’da bulunan üretim ve montaj 
tesisi, yerini Güneşli’deki 20 bin metrekare büyüklü-
ğündeki dönemin en büyük jeneratör fabrikasına bı-
rakır. 1991’de birkaç yıl içinde sayıları yediyi bulacak 
olan bölge müdürlüklerinden ilki Ankara’da açılır. 1994 
yılında ise Aksa topluluğunun Kazancı adı altında hol-
dingleşmesi ve yeni organizasyonu ile Aksa Jeneratör 

bugünkü yapısına ulaşır. Aynı yıl üretim ve satış faali-
yetleri birbirinden ayrılır.

İLK YURT DIŞI OFİSİ 1997’DE AÇILIR
1995 yılında Milli Savunma Bakanlığı’ndan jeneratör 
sektöründe ilk kez AQAP-4 Belgesi’ni almayı başaran 
Aksa Jeneratör, 1997 yılında da ISO 9001 Belgesi’ni 
alır. Üretim kapasitesini günden güne artıran Şirket, 
yurt dışına açılmaya karar verir ve ilk yurt dışı ofisini 
1997’de Singapur’da açar. 1998’de yurt dışı satış ağı, 
İngiltere ofisinin açılmasıyla genişlemeye devam eder. 
Aynı yıl müşterilerin dönemsel ve sürekli enerji ihti-
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yaçlarını karşılamak amacıyla Aksa Jeneratör Kirala-
ma Hizmetleri kurulur. Şirket böylelikle; keşif, montaj, 
servis ve nakliye çözümleri ile paket servis sunabilen 
bir yapıya kavuşur.

ŞİRKET CİROSU 100 MİLYON DOLAR’DAN 400 MİLYON DOLARA
Aksa Jeneratör, 2000’li yıllara gelindiğinde büyümesini 
hızlı bir şekilde sürdürür. 100 milyon dolar ciro hede-
fini aşan Şirket, 2001 yılında yurt dışı satış ağını Asya 
ve Avrupa’dan sonra Afrika’ya kadar genişletir. Aynı yıl 
Nijerya, 2004’te de Cezayir ofisi açılır.
2005 yılında Türkiye’de ilk kez doğalgaz yakıtlı jene-
ratör üreten Aksa Jeneratör’de 2007 yılında art arda 
önemli gelişmeler yaşanır. ISO 500 listesinde yer alan 
Şirket, Changzou-Çin’de ikinci üretim tesisini hizme-
te açarak yurt dışında yatırım yapan ilk Türk jenera-
tör üreticisi olur. Marin jeneratör satışında ise Avrupa 
üçüncüsü olmayı başarır. Yurt dışındaki başarı grafiği-
ni hızla artıran Aksa Jeneratör’ün, 2010 yılında Rusya 
ofisi faaliyetlerine başlar. 2014 yılında global satış ra-
kamları 400 milyon dolar seviyesine ulaşır.

AMACIMIZ; KALİTELİ ÜRÜN, GÜVENİLİR HİZMET
Kazancı Holding çatısı altında bugün Aksa Jeneratör’ün 

yanı sıra Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik, 
Aksa Servis ve Kiralama, Aksa Tarım ve Aksa Turizm 
şirketleri bulunuyor. 1960’lı yıllardan günümüze, Ka-
zancı Holding olarak her zaman kaliteli ürün ve güve-
nilir hizmet sunmak için çalıştıklarını söyleyen Kazancı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Kazancı, 
“Kurumsal çatı altındaki tüm şirketlerimiz, müşteri 
memnuniyeti odaklı çalışmakta ve sürekli kendilerini 
geliştirmektedir. Ürün ve hizmetlerimizi tercih eden 
tüm müşterilerimizin, Aksa markamıza olan güvenle-
ri, kendimizi her alanda daha da üst standartlara ta-
şımamızın en büyük nedenidir. Bu gelişim süreci, tüm 
çalışanlarımız ile birlikte başarıyla hayata geçirdiğimiz 
yatırımlarımızın ilham kaynağıdır” diyor.

PAZAR LİDERİ İLK 200 FİRMASI
Uzun yıllardır Türkiye jeneratör pazarının lideri olan 
Aksa Jeneratör, Türkiye’nin en büyük 200 sanayi ku-
ruluşu ve ihracatçı firması arasında yer alıyor. Şirket, 
Türkiye’de bulunan 20’yi aşkın APC Noktası (Aksa Po-
wer Center) ve APC’lerine bağlı her ilde bulunan satış 
ve servis noktaları ile müşterilerine hizmet veriyor.
Aksa Jeneratör; İstanbul, Changzhou (Çin) ve 
Lousiana’da (ABD) bulunan üretim tesislerinde; 1 kVA 
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ile 3.000 kVA arası benzin, dizel ve doğalgaz yakıtlı je-
neratörler, marin yardımcı jeneratörleri, aydınlatma 
kuleleri ve jeneratör donanımları üretiyor. Ürünlerinin 
yanı sıra satış sonrası hizmet ile birlikte müşterilerine 
en üst düzeyde fayda sağlamaya yönelik çalışmalarını 
sürdürüyor.

160 ÜLKEYE İHRACAT
Aksa Jeneratör; ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Ceza-
yir, Çin, İngiltere, Irak, Kazakistan, Rusya, Singapur 
ve Vietnam olmak üzere 10 ülkedeki ofisi ve 75 satış 
noktası ile dünya genelinde satış, pazarlama ve satış 
sonrası hizmetlerde de bulunduğu ülkelerde mükem-
melliği hedefliyor. Dünyadaki ilk doğalgazlı jeneratör 
üreticilerinden olan ve senkron jeneratör projelerinde 
tartışmasız üstünlüğü bulunan Aksa Jeneratör, Ar-Ge 
yatırımları ile daha düşük yakıt sarfiyatlı, daha düşük 
ses seviyeli ve çevre dostu jeneratörler üzerinde sü-
rekli çalışıyor. Her zaman değişimin öncüsü olmak için 
teknoloji yatırımlarını sürekli artırıyor. 
Üretim kapasitesi ve ihracat rakamlarıyla dünya jene-
ratör pazarında ilk beş jeneratör firması arasında yer 
alan Aksa Jeneratör, yıllık üretiminin yüzde 50’sinden 
fazlasını ihraç ediyor. 160 ülkeye ihracat yaparak Türk 
bayrağını birçok ülkede dalgalandıran Şirket, önümüz-
deki dönemlerde bulunmadığı pazarlara da girmeyi 
hedefliyor.

DÜNYAYA VE İNSANA SAYGI İLE ÜRETİM
“Dünyaya ve insana duyduğumuz saygıyla üretim yapı-
yoruz” felsefesini benimseyen Aksa Jeneratör, ürettiği 
kabin ve şaseleri boyamak için doğa dostu TGIC-FREE 
Triglycidyl Isocyanurate ve kurşun içermeyen polyester 
toz boya kullanıyor. Bu tür boya kullanarak hem üreti-
minde çalışan insanların sağlığını koruyor hem de çev-
reyi kirletmiyor. Üretim tesislerinde boya öncesi yüzey 
yıkama işlemleri sonucunda oluşan atık sular, arıtma 
tesisinde arıtıldıktan sonra çevreye herhangi bir zarar 
vermeyecek hale getirilerek İSKİ’ye deşarj ediliyor. 
Dizel motorlarda sıkıştırma işlemi esnasında kimyasal 
enerji, yüksek sıcaklık ve basınçla mekanik enerjiye 

ALİ METİN KAZANCI - 1950 1990

AKSA jENERATÖR
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dönüştürülüyor. Bu sırada egzoz gazı ile birlikte hava-
azot ve karbondioksit elementleri ortaya çıkıyor. Bu bi-
leşenlerin sadece yüzde 0,1’den azı egzoz gaz emisyo-
nu olarak tarif edilebilir ki yüksek olması durumunda 
en büyük çevre problemi olan ve bitkilere ve ağaçlara 
etki eden asitlenmeye yol açar. Aksa Jeneratör; Avrupa 
EU Stage 2 ve Amerika EPA (Environmental Protection 
Agency) Tier 2 ve Tier 3 emisyon seviyelerinde sertifi-
kalandırılmış dizel motorlu jeneratör gruplarını müş-
teri talebine bağlı olarak karşılayabiliyor. 
İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarafından B 
grubu Emisyon İzin Belgesi alarak üretimi nedeniyle 
en az düzeyde havayı kirlettiği onaylanan Aksa Jenera-
tör, Türkiye’de kendi ses testini yapabilen tek jeneratör 
firması olma özelliğini de taşıyor. Şirket, tüm dünya-
da geçerli olan IEC 34 (International Electrotechnical 
Commission-Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) 
standartlarına uygun 28 çeşit ürün imal eden ve onay-
lanmış kuruluş Szutest tarafından denetleniyor.
Şirket, Genel Müdürü Alper Peker yönetiminde, geri 
dönüşüm konusunda da önemli çalışmalar yürütüyor:
• Satışı gerçekleştirilen ürünlerin ambalaj, naylon 

ve koli atıkları, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları 
Değerlendirme Vakfı tarafından alınıyor. Üretimde 
çıkan ambalaj atıkları ise ayrı toplanıyor ve lisanslı 
geri dönüşüm tesislerine teslim ediliyor. 

• Motor testleri sonucu ortaya çıkan atık yağlar, geri 
kazanım için lisanslı geri kazanım firmalarına gön-
deriliyor. 

• Atık su arıtma tesisinde oluşan atık çamurlar, 
lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesislerine gönde-
riliyor.

• Üretimde ve çalışanların evlerinde kullandıkları 
atık piller toplanıyor ve geri dönüşüm için beledi-
yeye teslim ediliyor. 

• Yemekhanede oluşan atık bitkisel yağlar toplana-
rak geri dönüşüm için lisanslı kuruluşlara verili-
yor. 

• Jeneratör setleri, WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) ve ROHS (Restriction of Ha-
zardous Substances) standartlarına uygun şekilde 
üretiliyor. Avrupa Birliği Komisyonu 2002’de ha-
zırladığı raporla, teknolojik gelişmelerin ve elekt-
ronik atıkların insanı ve doğayı nasıl tehdit ettiği-
ni belirtmiş ve konu hakkında zararlı maddelerin 
sınırlandırılmasına yönelik ROHS (2002/95/EC) ve 
elektrikli ve elektronik ekipman atıklarına yönelik 
WEEE (2002/96/EC) direktiflerini yayınlayarak bu 
konularda düzenleme ve kısıtlamalar ortaya koy-
muştur.

AKSA jENERATÖR
çİN FABRİKA

AKSA jENERATÖR GENEL MÜDÜRÜ
ALPER PEKER
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1932 doğumlu Şükrü Barutçuoğlu, Giresun Şebin-
karahisar’ın ünlü tüccarlarından biridir. Farklı iş 
alanlarında faaliyet gösterdikten sonra, 1961 yılında 
fırın kurarak ekmekçilik işine girer. Şükrü Bey’in fen 
bilgisi öğretmeni olan oğlu Mustafa Barutçuoğlu öğ-
retmen olarak atandığı Bursa’da çalışırken halihazır-
da Şükrü Bey’in işlettiği ekmek fabrikasını modernize 
etmek için fizibilite çalışması yaparken, ekmek üre-
timinde ithalata dayalı bir teknoloji olduğunu görür 
ve 1979 yılında bu sektörde kullanılmak üzere ma-
kineler üretmeye karar verir. Öğretmenliği bırakıp 
babasının uzun yıllardır yaptığı ve iyi bildiği ekmek-
çilikle ilgili çalışmaya başlar. Önce fırınların ihtiyaç 
duyduğu malzemeleri satmak için Bursa Gazcılar’da 
bir mağaza açar. 1980 yılında 900 metrekarelik bir 
atölyede, dokuz çalışanı ile ekmek fırınları üretmeye 
başlar. Daha sonra ise babasını ve abisini Bursa’ya 
alarak hem ekmek üretimine hem de makine üreti-
mine devam eder.
Zamanla bu atölye daha da büyür; iki ayrı yerde üre-
tim devam ederken Bursa’nın Demirtaş bölgesinde bir 

KURULDUĞU TARİHTEN İTİBAREN EKMEK 
ÜRETİMİNDE VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNDE 

SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ OLMAYI BAŞARAN VE 
GÜNÜMÜZDE DÖRT ALANDA FAALİYET GÖSTEREN 

BARUTÇUOĞLU GRUP’UN TEMELLERİ 1961 
YILINDA ŞÜKRÜ BARUTÇUOĞLU TARAFINDAN 

ATILIR. 

ŞÜKRÜ BARUTçUOĞLU OĞULLARI AHMET VE MUSTAFA İLE - 1965
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fabrika kurar ve bölgenin organize sanayi bölgesine 
dönüşmesinde başrolde yer alır. 
Baba-oğul, yurt dışındaki fuarları gezerek ekmek 
üretimindeki yeni teknolojileri incelerler. 1982 yılında 
Türkiye’de ilk defa dönerli fırın üretimi gerçekleştire-
rek sektörde büyük ilgi görürler. Fırıncılar, bu makine-
den almak için sıraya girer.

SEKTÖRÜN İLKLERİ ART ARDA GELİYOR
Şükrü Bey fırının, Mustafa Bey ise yaklaşık 20 kişilik 
ekibin çalıştığı makine üretiminin başında çalışmalarını 
sürdürür. Daha sonra yenilikler ve ilkler art arda gelir. 
İlk hamur yoğurma mikseri, ilk konveksiyonlu fırınlar, 
ilk kompakt un değirmeni gibi birçok ilke imza atan Şir-
ket, yine Türkiye’nin el değmeden ekmek üretimini ger-

çekleştiren ilk otomatik hattını kurar. Otomatik hatlar 
sayesinde, hammaddenin hazırlanmasından ürünün pa-
ketlenmesine kadar olan tüm süreç bir arada yürütülür.
Ekmasan, ekmek üretiminde de fark yaratmayı başa-
rır. Ekmekçilik sektöründe tek tip ekmek üretimi var-
ken, Ekmasan 1985 yılında çavdarlı, kepekli, tam buğ-
day gibi farklı ekmek ve unlu mamul çeşitleri üretmeye 
başlar. Bu, hem Bursa’da hem Türkiye’de bir ilk olur.

SEKTÖRDEKİ İLK İHRACAT DA BARUTÇUOĞLU’NDAN
Mustafa Bey, 1980’li yıllarda yurt dışına açılmaya karar 
verir. İhracat için çalışmalara başlar ve 1985 yılında 

BARUTçUOĞLU KARDEŞLER - 1966

MUSTAFA BARUTçUOĞLU BABASININ ÜRETTİĞİ SİMİTLE
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sektörün ilk ihracatını gerçekleştirir. Şimdiki BDT ül-
keleri (o zamanki adı ile SSCB) ve Yugoslavya’ya ciddi 
rakamlarda makine satışı gerçekleştiren Mustafa Bey, 
bu süreçte işine düzenli olarak yatırım yapmayı da ih-
mal etmez. 1991 yılında Bursa’nın Punch Press kullan-
maya başlayan ilk firmalarındandır. Hatta bu makine 
Bursa’daki makine imalatçılarına da ilham verir. 1995 
yılında sektörün ilk, Bursa’nın da ilk beş firmasından 
biri olarak TSE-ISO 9001 Belgesi alır.

“DOĞU BLOKU’NU DOYURAN TÜRK”
Mustafa Bey’in başarısı 1997 yılında ABD’nin ulusla-
rarası yayınlanan günlük finans ve haber gazetesi The 
Wall Street Journal’a konu olur. Gazetenin ana sayfa-
sında “Doğu Bloku’nu Doyuran Türk” başlığıyla Musta-
fa Bey’in başarısı anlatılır.

BARUTÇUOĞLU GRUP DOĞUYOR
Böylesine önemli başarılara imza atan Şirket’in kuru-
cusu Şükrü Bey, 2001 yılında vefat eder. Aynı yıl Musta-
fa Bey’in kızı Ahu Derya Barutçuoğlu Çilek, şirketin yö-
netimine katılır. O dönemde yaşanan ekonomik krizden 
etkilense de kısa zamanda toparlanan Şirket, 2000’li 

FIRIN ATÖLYESİ

DEMİRTAŞ FABRİKASI - 1995
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yıllarda farklı alanlarda da faaliyet göstermeye başlar 
ve bir grup haline gelir. 
Günümüzde ekmek-gıda üretimi, makine üretimi, in-
şaat-gayrimenkul, ithalat-ihracat olmak üzere dört 
alanda faaliyet gösteren Barutçuoğlu Grup bünyesinde 
yaklaşık 200 kişi çalışıyor. 
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki modern ve has-
sas işleme makineleriyle donatılmış 18 bin metreka-
relik fabrikada, Grup’un Barmak A.Ş. isimli şirketi son 
teknoloji ürünü ekmek fırınları başta olmak üzere 50’yi 
aşkın endüstriyel ve küçük ölçekli makine üretimi ger-
çekleştiriyor. Bursa’daki ekmek fabrikasında ekmek ve 
gıda üretimi yapılırken, İstanbul’daki ofiste ise ithalat, 
ihracat ve mümessillikle ilgili çalışmalar sürdürülüyor.

EKMEK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNDE SEKTÖR LİDERİ
Projeden üretime kadar bilgisayar destekli makine 

İSTANBUL FIRINCILAR ODASI BAŞKANIYLA - 1986
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imalat hattı ve kalite kontrol sistemleri sayesinde 
dünya standartlarındaki ekmek üreticileri ve pastane-
ler için değişik kapasitelerde makine ve fırın üreten 
Barmak A.Ş., teknolojik düzeyini sürekli olarak daha 
yükseğe taşıyor, bu ürünleri hem yurt içinde hem yurt 
dışında birçok ekmek ve unlu mamul üreticisine ulaş-
tırıyor.
Oran yıllara göre değişiklik göstermekle birlikte, üreti-
minin yaklaşık yüzde 70’ini 80 ülkeye ihraç eden Şirket, 
ağırlıklı olarak Rusya, Türki Cumhuriyetler olmak üze-
re, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına makineleri-
ni satıyor. Türkiye pazarında ise daha çok süpermar-
ketler, kurumsal firmalar, belediyeler ve unlu mamul 
firmalarına hizmet veriyor.

DÜNYADA İLK BEŞ ARASINDA
Orta ve küçük ölçekli ekmek fırınları ve ekipman üre-
timinde dünyada önemli bir yere sahip olan Grup; 
teknolojisi, tecrübesi ve üretim gücü ile endüstriyel 
ekmek fabrikası üretiminde dünyada ilk beş arasın-
da yer alıyor. Makinelerin projelendirilmesi, satış ve 
satış sonrası hizmetleri büyük bir titizlikle sürdürü-
lüyor. 

“BİZİ ALMAN FİRMASI SANIYORLAR”
Sektörün en önemli uluslararası fuarlarına aralıksız 
katılarak ülkemizi dünyada başarıyla temsil ettiklerini 
söyleyen Barmak A.Ş. Genel Müdürü Ahu Derya Barut-
çuoğlu Çilek, “Yurt dışındaki fuarlara gittiğimizde ya da 

İLK YURDIŞI OFİSİ - BULGARİSTAN

161



müşterilerimizle görüştüğümüzde, ürünlerimize baka-
rak bizim Alman firması sanıyorlar. Makine üretiminde 
Almanya dünyanın en iyi ülkesi. Bizim de en iyi üretimi 
yapan ülkenin bir firmasıymış gibi algılanmamız gurur 
ve mutluluk verici” diyor.

TÜRK EKMEĞİ BEŞ KITADA
Müşterilerinin çözüm ortağı olarak, ihtiyaçları dinleyip 
onlara en uygun makine hat konseptini önerdiklerini, 
projelendirme ve teslimin ardından satış sonrasında 
her türlü desteği sağladıklarını dile getiren Barutçuoğ-
lu, ihracatla ilgili çalışmalarını şöyle anlatıyor: “İhracat 
konusunda geniş dağıtım kanallarına sahibiz. Bir dünya 
markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firma-
mızın fırınlarında şekillendirilen ve pişirilen ekmekler; 

BURSA OSB FABRİKASI - 2001
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bugün başta Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları olmak üze-
re Avustralya ve Amerika’da da sofralardaki yerini alı-
yor. Yaptığımız ihracat, sektörümüzde lokomotif görevi 
gören şirketimizin dünyada da önemli bir yere gelme-
sini sağladı. Dünyada “Türk ekmeği” imajının oluşma-
sına katkı sağladığımız için de çok mutluyuz. Gelişme 
ve ilerleme felsefesiyle teknoloji ve tecrübeyi bir arada 
sunmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda sektör lideri 
Werner Pfleiderer Haton firmasının mümessili olarak 
firmanın son teknoloji ürünlerini de Türkiye’deki tesis-
lere getiriyoruz.”
Barutçuoğlu; müşterileriyle uzun soluklu partnerlik 
yaparak sağlıklı, hijyenik ve ekonomik ekmek üretim 
teknolojilerinde lider, yenilikçi, belirleyici konumda 
bulunma ve üretim, kalite, Ar-Ge, satış sonrası destek 
dahil olmak üzere her kademede müşteri odaklı çalı-
şan dünyada örnek firmalardan biri olma vizyonuyla 
çalışmalarını sürdüreceklerini belirtiyor. 

BARUTçUOĞLU AİLESİ

BARUTçUOĞLU İLK İHRACATINI 1985 YILINDA GERçEKLEŞTİRDİ
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Form Şirketler Grubu’nun kurucusu Bedi Korun, 1953 
yılında Yıldız Teknik Yüksekokulu (Yıldız Teknik Üniver-
sitesi) Makine Fakültesi’nden mezun olur. İş yaşamı-
na Türk Motor A.Ş.’de adım atar. Bir yıl sonra askere 
giden Korun, NATO ve Türkiye arasındaki anlaşmayla 
kurulacak radarların kurulumundaki grupta görev alır. 
Demokrat Parti döneminde 1957 yılında Türkiye’de tu-
ristik faaliyetlerin başlatılmasına karar verilir ve bu ko-
nuda Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü görevlendirilir. 
Orada kurulan ekipte yer almak için başvuran Korun, 
kabul edilir. Ankara’daki merkezde tesisat kontrolörü 
olarak çalışmaya başlar. O dönemde yapılan İstanbul 
Hilton Oteli, Tarabya Oteli, Maçka Oteli, İzmir Efes Ote-
li, Ankara Grand Hotel, Eskişehir Porsuk Hotel, Ankara 
Stad Oteli, Uluş İşhanı, Kızılay İşhanı gibi inşaatların 
yapım süreçlerinde görevler üstlenir. Bu otel ve tesis-
ler için yapılan klimalar o dönemdeki ilk örneklerdir. 
Bu da Korun’a önemli bir deneyim kazandırır.
Hem üniversitede yurt dışı deneyimi olan hocalar-
dan eğitim almış olması hem de NATO ve otel proje-
leri çalışmalarında yurt dışıyla temasın önemini fark 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN 
OLDUKTAN SONRA HEM YURT İÇİNDE HEM DE 

YURT DIŞINDA İŞ DENEYİMİ KAZANAN, AYNI 
ZAMANDA EĞİTİMİNE DE DEVAM EDEN BEDİ 

KORUN, 1965 YILINDA ABİSİ YAŞAR MELİH KORUN 
İLE BİRLİKTE, DAHA SONRA SEKTÖRÜNÜN ÖNDE 

GELEN İSİMLERİNDEN BİRİ OLACAK FORM 
ŞİRKETLER GRUBU’NUN TOHUMLARINI ATAR.

İSKİTLER’DEKİ İLK İMALATHANENİN ÖNÜ,
İLK KANAL TİPİ RUTUBETLENDİRİCİ İMALATI - 1967
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etmesi, Korun’un vizyonunun genişlemesini sağlar. 
Bu bakış açısı onu yurt dışına yönlendirir. 1960 yılında 
Almanya’ya giderek bir proje firmasında altı ay çalışan 
Korun, oradan lisansüstü çalışma yapmak amacıyla 
ABD’ye geçer. Hem eğitimini sürdürür hem de proje 
ofislerinde çalışır. 1963 yılında City University of New 
York’tan lisansüstü diplomasını aldıktan sonra San 
Francisco’da klima proje bürolarında çalışmaya başlar.

KLİMADA TÜRKİYE’NİN İLKLERİNDEN BİRİ
1964 yılında Türkiye’ye dönen Korun, 1965 yılında kar-
deşi Yaşar Korun ile birlikte “Form Kollektif Şirketi Ya-
şar Korun ve Ortakları” adıyla Ankara’da şirket kurar. 
100 metrekarelik mütevazı bir proje hazırlama bürosu 
açan iki kardeş; çalışmaya mekanik projecilik ile baş-
lar ve kısa sürede mekanik taahhüt işleri, temsilcilik 
ve imalat faaliyetleri de yapar hale gelir. Klima konu-
sunda Türkiye’nin en eski kuruluşlarından birini ha-
yata geçiren Korun Kardeşler, imalatların artmasıyla 
1970’lerin başında ilave yatırımlar yaparak Ankara-İs-
tanbul karayolu üzerinde aldıkları 20 dönümlük arazi 
üzerinde 2 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrika 

İSKİTLER BÜYÜK SANAYİ’DEKİ 
100 METREKARELİK İLK 
İMALATHANE - 1967/68

YENİ İMAL EDİLEN KANAL TİPİ 
RUTUBETLENDİRİCİ FUARDA 
TEŞHİR EDİLİYOR - 1968 
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kurar. Yaşar Korun fabrikanın başına geçer ve emekli 
olana kadar bu görevi sürdürür. Hızla gelişimini sür-
düren şirket, farklı şehirlerde ofisler açmaya başlar. 
Şirketin merkezi 1977 yılında İstanbul’da Balmumcu 
semtine taşınır. 1979 yılında imalat Form Kollektif Şir-
keti A.Ş.’ye dönüşerek Form Endüstri Tesisleri Sanayi 
A.Ş. haline gelir.

YURT DIŞINA AÇILIM YILLARI
Bedi Bey’in ODTÜ’de öğretim görevlisi olarak çalışan 
eşi Figen Korun 1979 yılında akademik kariyerini bıra-
karak finanstan sorumlu yönetici olarak Şirkette çalış-
maya başlar ve Şirketin gelişimine önemli katkılar sağ-
lar. 1980’li yılların başında Irak ve Suudi Arabistan’da 
işler almaya başlayan Şirket, komple taahhüt projeleri 
üstlenerek önemli deneyim elde eder. Taahhüt işleri 
temsilcilik konusunda şirketin büyümesine yardım-
cı olur. Şirkete, taahhüt işleri için çalıştığı Amerikan 
projelerindeki ekipmanların imalatçıları, temsilcilik 
vermek ister. 1972 yılında Dunham Bush firma temsil-

ANKARA SAKARYA CADDESİ’NDEKİ 
OFİSTE OZALİT MAKİNESİNDE 
PROjE çEKİMİ - 1966

ANKARA-İSTANBUL KARAYOLUNDAKİ SUSUZKÖY’DE İLK KURULAN FABRİKA VE çALIŞANLAR - 1970
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ciliğini, 1976 yılında Belçika izole imalatçısı NMC Ken-
more firma temsilciliğini, 1983 yılında Amerikan Len-
nox firma temsilciliğini, 1986 yılında İsveçli Munters ve 
İsviçreli Condair firmalarının temsilciliklerini,
1990 yılında Alman Wolf firmasının temsilciliğini ve 1993 
yılında da Amerikan Climate Master firmasının temsil-
ciğini alır. 1980’lerin sonunda yurt dışındaki taahhüt iş-
lerine Rusya, Azerbaycan ve Doğu Avrupa ülkelerini de 
ekleyen Şirket, Cidde, Bakü ve Moskova’da şube açarak 
yurt dışı taahhüt ve satış faaliyetine devam eder.

ÖNEMLİ İŞBİRLİKLERİ
Yurt dışındaki işbirliklerini sürdüren Form A.Ş., Ame-
rikalı Dunham Bush firmasının kompresörleri ile yerli 
soğutma gruplarını Ankara’da yapmaya başlar. 1983 
yılındaki kabine turizm inşaatlarına teşvik verince, dı-
şarıdan ürün getirmek daha cazip hale gelir. Bunun 
üzerine ithalat ve temsilciliğe ağırlık veren şirket; ta-
ahhüt, imalat, ithalat/temsilcilik olmak üzere üç alan-
da çalışmalarını sürdürür. 1987 yılında temsilcilik ve 
satış faaliyetine devam eden Form Endüstri Ürünleri 
A.Ş. kurulur.
1985 yılında polietilen izolasyon getirip Türkiye’de ilk 
defa satmaya başlayan Form Grup, 1988 yılında Belçi-
kalı NMC firmasıyla ortaklık yaparak Türkiye’de ilk defa 

TÜRKİYE’DE İMAL EDİLEN 
İLK SPİRAL KENETLİ 
ESNEK VE YUVARLAK 
KANAL REKLAMI - 1972

RUTUBETLENDİRİCİ VE SOĞUTMA 
GRUBU FUARDA TANITILIYOR - 1973 
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yerli polietilen izolasyon imalatını yapmaya başlar. 1989 
yılında mekanik taahhüt işlerinin yürütülmesi için Form 
Teknik Taahhüt ve Tic. A.Ş. firması faaliyete geçer.

ANNE, BABA VE OĞUL İŞ BAŞINDA 
Bedi Bey ve Figen Hanım’ın oğlu Tunç Korun, ABD’de 
devam ettiği makine mühendisliği eğitimini 1989 yılın-
da tamamladıktan sonra Şirkette aktif olarak çalışma-
ya başlar ve önemli katkılar sağlar.
1990’lı yıllarda yurt dışındaki çalışmaların yanı sıra 
yurt içindeki taahhüt işlerini de başarıyla sürdüren 
şirket, örneğin 1991 yılında kurulan Atatürk Barajı’nın 
tesisat taahhüt işlerini üstlenir. 1992 itibarıyla ithal 
etmek çok daha ekonomik hale geldiğinden, soğutma 
grubu imalatına son verilir. 1992 yılında satışı yapılan 
cihazların devreye alınması ve bakım faaliyetlerini yü-
rütmek amacı ile Form Tesisler Bakım A.Ş. faaliyetine 
başlar. Yaşar Bey’in oğlu Güray Korun, ODTÜ Makina 
Mühendisliği Bölümü’nü bitirerek Ankara fabrikasın-
da çalışmaya başlar. 1993 yılında Ankara fabrikasında 
çalışmaya başlar. Yine 1993 yılında Thermaflex firması 
ile Düzce Hendek’te 10.000 metrekare kapalı alanda 
izole fabrikası kurulur ve imalata başlanır. 1990’ların 
sonunda taahhüt işinden çıkma kararı alan Form Grup, 
imalat, temsilcilik ve satış konusuna ağırlık verir.

BEDİ KORUN, SUSUZKÖY FABRİKASINDA İMALAT 
DETAY çALIŞMALARI YAPARKEN - 1970

SUSUZKÖY FABRİKASI MEKANİK ODA - 1970

SUSUZKÖY FABRİKASI İLK KISIM - 1970
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Nem alma ve evaporatif soğutma konularında İsveç-
li Munters firmasının temsilciliği ile ulaşılan yüksek 
satış potansiyeliyle, 2006 yılında Munters-Form En-
düstri Sistemleri A.Ş. unvanıyla ayrı bir şirket kurulur. 
Munters 2008 yılında hissedar olarak şirkete katılır. 
2009 yılında ise yerli petek imalatı için Mersin Serbest 
Bölge’de imalata başlanır. İmalat 2013 yılında Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMALARI
2007 yılında Yenilenebilir Enerji Departmanı kurarak 
fotovoltaik panellerinin satış ve uygulamasına başlayan 
Şirket, 2009 yılı başında Form Temiz Enerji A.Ş.’yi kurar 
ve yenilenebilir enerji faaliyetlerini bu firma bünyesine 
taşır. 2011 yılı itibarıyla VRF Sistemler konusunda Mit-
subishi Heavy Industries firmasının temsilciliğini alarak, 
Form VRF Sistemleri San. Tic. A.Ş. kurulur. VRF’nin 
son dönemde klimada en hızlı büyüyen sistemler ol-
duğunu dile getiren Tunç Korun, “Bu alanda Mitsubishi 
Heavy’nin temsilciliğini aldıktan sonra üç yıl içinde çok 
iyi bir noktaya gelindi. Şu an bu alanda Türkiye’nin en 
büyük ikinci firmasıyız. VRF dışında ısı pompaları ile de 

ANKARA MEBUS EVLERİ’NDE EVİN ÖNÜNDE AİLE FOTOĞRAFI - 1968
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son 10 yılda Türkiye’de yapılan AVM’lerin yaklaşık yüzde 
70’ine biz cihaz temin ettik. Bunda ısı pompası sistem-
lerinde çok güçlü olmamızın önemli etkisi oldu” diyor.
Günümüzde yaklaşık 70’i mühendis olmak üzere toplam 
180 kişilik bir ekibi olan Form Grup’un merkez ofisi Mas-
lak İstanbul’da. Şirketin Ankara, Antalya, İzmir, Adana 
ve Bursa’da ise bölge müdürlükleri bulunuyor. Şirke-
tin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Bedi Korun, Denetim 
Komisyonu Başkanlığı’nı Figen Korun, Yürütme Kurulu 
Başkanlığı’nı Tunç Korun sürdürüyor. Kurucu ortaklar-
dan Yaşar Korun ise 2015 başında vefat etmiş bulunu-
yor. Ancak oğulları Levent ve Güray Korun yeni yapılan 
İzmir fabrikanın başında çalışmaya devam ediyor.

“GELECEK VİZYONUYLA DÜNYA İLE BÜTÜNLEŞİK ÇALIŞTIK”
Bugün 50 yılı geride bıraktıklarını ve hedeflerine var-
mak için çok çalışmaları gerektiğine inandıklarını söy-
leyen Bedi Korun, “Başladığımız tarihten 50 yıl sonra-
sındayız, tam yarım asır. Sektör ve ülkemizin zaman 
zaman geçirdiği kriz ve imkansızlıkları karşılamış ve 
firmalarımızın büyüyerek ayakta kalmasını temin ede-
bilmişiz. Sektörde imalat, temsilcilik, satış ve servis fa-

SUSUZKÖY FABRİKASI, TUNç, BEDİ VE ALEV KORUN - 1970

SUSUZKÖY FABRİKASI İLK KISMIN İç GÖRÜNÜŞÜ - 1970
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aliyetlerinde, şirketlerimiz üst düzey kuruluşlar içinde 
yer alıyor. Başarımızın ardında yatan nedenler çok ama 
en başında teknik ve düzenli bir şekilde çok çalışmak 
geliyor. Her zaman yeniliklere açık olup yeni sistemleri 
uyguladık ve etik değerlerden ödün vermedik. Gelecek 
vizyonuyla dünya ile bütünleşik çalıştık, aynı zamanda 
çalışanlarımızı da kolladık. 50 yıl önce iki kişi olarak 
başladığımız bu yolda, bugüne kadar beraber çalıştığı-
mız yüzlerce personelimiz, meslektaşımız ve iş arka-
daşlarımızın katkıları ile bugünlere geldik” diyor.

“ÖNCELİĞİMİZ HEP KURUMSALLIK OLDU”
Şirketin başarılı bir şekilde bugünlere gelmesinde, 
kurumsal organizasyona geçişin ve buna verdikleri 
önemin payının büyük olduğunu belirten Figen Korun, 
“Baştan beri profesyonel olmaya ve kurumsallaşmaya 
çok önem verdik. Şirkette Korun soyadı olan çok az ki-
şiyiz. Bütün aktivitelerimizin başında profesyonel mü-
dürlerimiz var. 2000 yılından bu yana daha kurumsal 
hareket edebilmek için danışmanlarla çalışıyoruz. Bu 
yaklaşımımızda, yurt dışındaki firmalarla çalışmamızın 
ve ağırlıkla yurt dışında eğitim almış olmamızın önemli 
etkisi oldu” diyor. 
Form Grup üretim faaliyetlerini İzmir Pancar’daki fab-
rikasında, bakım faaliyetlerini ise Maslak İstanbul mer-
kezli binası aracılığı ile tüm Form ofislerinde sürdürü-
yor. Yenilenebilir enerji firması da yine Maslak İstanbul 
merkezli olarak faaliyet gösteriyor. Munters aktiviteleri, 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan merkez ofis 
ve fabrika ile Türkiye ve yurt dışına hizmet veriyor.

İSKİD, İSKAV, TTMD, AMPD, ÇEDBİK, GENSED, TABA 
gibi Türk dernekler dışında ASHRAE, IGSHPA gibi ya-
bancı derneklere de üye olan Form Grup, sektörde ve 
hizmet verdikleri alanlarda sektör etik değerlerine 
bağlı, ciddi, güvenilir ve lider firmalardan biri olmaya 
devam ediyor.

TİCARİ KLİMADA TÜRKİYE’NİN İLK ÜÇÜ ARASINDA
Form Grup, şu an ticari klima konusunda Türkiye’nin 
en büyük firmalarından biri. Ağırlıklı olarak ticari 
konfor kliması diye adlandırdığımız, ev tipi olmayan 
klima konusunda çalıştıklarını söyleyen Tunç Korun, 
faaliyetleri ve hedefleriyle ilgili şu bilgileri aktarıyor: 
“Temsilcilik ve satış ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Üç ana 
hedefimiz var. Birincisi, temsilcisi olduğumuz firmaları 
Türkiye’ye getirip ortaklaşa imalat yapmak ve bu ko-
nuda çalışmalarımız devam ediyor. Yedi yıl önce temiz 
enerji konusunda bir firma kurduk. Yenilenebilir ener-
ji konusunu çok önemsiyoruz. Güneşten elektrik elde 
etme konusunda Türkiye’nin çok büyük bir geleceği 
olduğunu düşünüyoruz. Hedefimizde olan ikinci ana 
konu bu. Üçüncü olarak, imalat ürünlerimizi geliştirme 
konusunda çaba harcıyoruz. O alanda ticari klimadan 
biraz çıktık, endüstriyel çatı ürünlerine odaklandık. 
Evaporatif soğutma, çatıya yerleştirilip binanın çok az 
bir enerji ile soğutmasını sağlayan bir ürün. Gün ışığı 
aydınlatma yine çatılara konulup endüstriyel binalar-
da doğal aydınlatma sağlayan bir ürün. En son girdiği-
miz havalandırma kapakları ve duman egzoz sistem-
leri ise yine endüstriyel binalarda çatılara uygulanan 

İZMİR TORBALI PANCAR ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ’NDEKİ FABRİKA BİNASI - 2014
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ekipmanlar. Dolayısıyla orada da endüstriyel binaların 
çatılarındaki uygulamalarla ilgili bir büyümemiz var.”

FABRİKADA HAVUZ KEYFİ
Bedi Bey’in yeniliklere çok merakı olan, yurt dışı fuar-
larını takip eden, girişimci bir yapıya sahip olduğunu 
vurgulayan Figen Korun, Bedi Bey’in bu özellikleri sa-
yesinde 50 yıl boyunca birçok ilki hayata geçirdiklerini 
söylüyor. Bu konuda en ilgi çeken girişimi şöyle akta-
rıyor: “Bedi Bey, 1970’lerde fabrikanın kuruluşuyla be-
raber fabrikanın arka tarafında yüzme havuzu, voleybol 
ve tenis kortu yaptırdı. O zaman Ankara’daki iki havuz-
dan birisiydi. Tüm aile ve yakınlarımızla, hafta sonlarını 
havuz başında geçirirdik. Hafta içinde de işçiler girerdi 
havuza. Hatta işçilerini öğlen havuza sokuyor diye ga-
zetelere haber bile olmuştu. Bir gün ABD’den gelen bir 
ekip de fabrikada havuz olmasına çok hayret etmişti.”
Şirketin 50 yıllık geçmişi boyunca hem güzellikler-
le hem zorluklarla dolu birçok anı biriktirdiğini dile 
getiren Bedi Korun, bunlardan birini şöyle aktarıyor: 
“1970’lerin başında Türk Tur, mantar fabrikası olarak 

Kırşehir’de kuruldu. Türkiye’de devlet teşvikiyle işçiler 
tarafından kurulan ilk fabrikaydı. Biz o fabrikanın tüm 
mekanik tesisatını yaptık. Danışmanlar İsviçre firma-
sıydı. Fabrika bitti ve deneme imalatlarına başladı. An-
cak iki bankadan kredi alıyorlardı ve ödeme zorluğuna 
girdiler. Bizim de onlarla ilişkilerimiz çok iyiydi. Para-
mızı nasılsa sonra alırız diye işlerimizi tamamladık. Altı 
ay herhangi bir ödeme almadık. Bankalar onlara verdi-
ği krediyi kıstı ve durumları çok daha kötü oldu. Banka-
lara ödeme yapamayınca icralık oldular ve firma battı. 
Bizi de çok sevdikleri için -biraz da olsa zararımızı gi-
dermek adına- deneme imalatları olan mantar konser-
velerini bize vermek istediler ve beş-altı kamyon man-
tar konservesini bize gönderdiler. Bu sefer fabrikada 
her gün mantarlı yemekler yapmaya başladık. Sonra 
etrafımızdaki fabrikalara çok uygun fiyatlarla satış da 
yaptık. Bir süre sonra konserveler sıcak hava nedeniy-
le bozulup patlamaya başladı. Bunun üzerine sattıkla-
rımızı da toplamak durumunda kaldık ve hepsini imha 
ettik. Zarar üstüne zarar ettik. Ama tabii yıllar sonra 
gülerek anlatıyoruz.”

TUNç KORUN, ÖZDEN KORUN, FİGEN KORUN VE BEDİ KORUN - 2015
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Tomruk Pres’in kurucusu Sururi Tomruk, 1957’de To-
kat Sanat Enstitüsü’nü bitirdikten sonra otomobil ta-
mirciliği yapan babasının atölyesinde çalışmaya başlar. 
Birkaç yıl orada çalışıp deneyim kazandıktan sonra, 
ömrü boyunca o işi yapmak istemediğine, yine içinde 
makine olan yeni bir müşteri kitlesine yönelmeye ka-
rar verir. 18 yaşındayken Tokat’taki fabrika sahipleriy-
le tanışarak fabrikaların makine tamir işlerini yapmaya 
başlar. Bakır, sandalye, lastik, şarap fabrikalarının ta-
mir işlerini üstlenir.
1965 yılında, Tokat’taki bakır fabrikasının 250 tonluk 
bir prese ihtiyacı olduğunu öğrenen Tomruk, bu iş 
için 100 bin TL teklif verir. İstanbul’dan yerli bir firma 
aynı pres için 250 bin TL, o dönemin ünlü makine it-
halatçısı Trans Türk ise 400 bin TL teklif verir. Fabri-
kanın sahibi Mustafa Kalaycıoğlu işi Sururi Tomruk’a 
verir. 250 metrekarelik atölyede, presin boyunu sığ-
dırabilmek için bir çukur kazdıran Sururi Tomruk zor 
şartlarda presi üretmeyi başarır. Hemen ardından 
Türkiye Kömür İşletmeleri’nden kömür galerileri için 
demir bağ bükme presi işi alır ve başarıyla üretimini 
gerçekleştirir. Böylelikle Tomruk Pres’in temelleri 
atılmış olur.

TEMELLERİ 1965 YILINDA TOKAT’TA ATILAN VE 
ÜRETİMİNE İSTANBUL’DAKİ FABRİKADA DEVAM 

EDEN TOMRUK PRES, SURURİ TOMRUK’UN 
LİDERLİĞİNDE 50 YILDIR SAC VE METAL İŞLEME 

PRESLERİ KONUSUNDA OTOMOTİVDEN BEYAZ 
EŞYAYA KADAR BİRÇOK SEKTÖRE HİZMET 

VERMEYE DEVAM EDİYOR.

 TOKAT BAKIR FABRİKASI, İLK PRES - 1965
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TOKAT’TAN İSTANBUL’A GEÇİŞ
İşleri büyütmek isteyen Tomruk, 1970 yılında İstanbul’a 
giderek geniş çaplı araştırma yapar. Tokat’a dönünce 
babasına İstanbul’da atölye açıp orada üretim yapma-
yı istediğini söyler. Babasının yanıtı nettir; “Geç bile 
kaldın, hemen git oğlum.” Babasından aldığı güçle 
İstanbul’a gelip Bayrampaşa’da atölye tutan Tomruk 
ilk işini Man Filtre’den alır. Ardından Profilo ile tanışır 
ve onlardan yıllarca düzenli olarak pres siparişi alır.
Sururi Tomruk Profilo ile ilgili bir anısını şöyle anlatı-
yor: “Profilo’nun Mecidiyeköy’deki fabrikasına üçüncü 
pres makinesini götürüp kurduk. İlerleyen günlerde 
fabrikayı ziyarete gittim. O zamanlar bizim fabrikadan 
Profilo’ya gitmek epey zor. O dönemde yol yok, nere-
deyse tüm günüm yolda geçiyor. Fabrikanın ustabaşı 
Sait Bey, elektrik mühendisinin bizim elektrik şemasını 
beğenmediğini söyledi ve “Onunla bir görüş” dedi. Gi-
dip kendisiyle görüştüm. Presin elektrik şemasının bir 
mühendisin elinden çıkmadığını söyledi. Ben de elekt-
rik mühendisi bir arkadaşımdan, danışmanlık yardımı 
aldım. Şemayı çizdirip tekrar fabrikaya gittim. Mühen-
dis Bey, bu kez şemayı beğendi ama presteki çalışma 

sisteminin şemaya uymadığını söyledi. Sırf bu iş için 
dört kez gidip geldiğim için, yol da uzak olduğundan, 
işlerimin çok aksadığını söyledim ve çizim konusunda 
bize destek olmasını rica ettim. Ücretini ödeyebileceği-
mizi belirttim. Dosyayı önüme attı ve ‘Ben bunu imza-
lamazsam sen paranı alamazsın’ dedi. Ben de ‘Derdim 
para almak değil. Paramı Bay Mario çoktan ödedi, bu-
rası benim velinimetim, ekmek teknem. Benim derdim 
seni memnun etmek’ dedim. Her gelişimde karşısında 
ayakta durduğum Mühendis Bey, beni karşısına otur-
tup çay ikram etti, barıştık, daha sonra dost olduk.
1976 yılında Zirai Donatım’dan 10 adet pres siparişi 
alan Şirket, bu sayede yine bir atılım yapar ve çalışan 
sayısı yükselir. Tomruk Pres’te üretimler giderek ar-
tınca atölye sahası yetmemeye başlar.

ATILIM VE YURT DIŞINA AÇILMA YILLARI
1980 yılında ilk ihracatını Irak’a gerçekleştiren Şirket; 
İran, Suriye, Ürdün, İsrail, Almanya, Rusya, Güney Af-
rika Cumhuriyeti gibi ülkelere ihracat yapmaya başlar. 
Ortadoğu’da yaşanan savaşlar ihracatı olumsuz yönde 
etkilese de yurt dışında hatırı sayılır bir ticari hacmi ya-

TOKAT BAKIR FABRİKASI, PRESİN SEVK EDİLİŞİ - 1965
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kalayan Tomruk Pres, 1980’li yıllarda kapasitesini ve 
kalitesini artırarak büyümeye devam eder.
O yıllarda Sururi Tomruk daha önce iş yaptığı Emsan’ın 
sahibi Doğan Bey’i bir gün arar ve pres ihtiyacı olup ol-
madığını sorar. O dönemde Türkiye’de ilk defa emaye 
üretimden paslanmaz çelik üretimine geçmeye ha-
zırlanan Emsan, bir buçuk yılda 18 adet pres siparişi 
verir. Bu işbirliği Tomruk Pres için önemli bir dönüm 
noktası olur. Bu sayede yeni bir yatırım yapma fırsa-
tı yakalayan Tomruk Pres 1982 yılında Yenibosna’da 8 
bin metrekarelik arsa satın alır ve büyük bir tesisin in-
şasına başlar. Fabrika 1986 yılında yeni yerine taşınır. 
Şirket, yeni bir ekip ile büyük ölçekli şirketler için pres 
üretimi yapmaya devam eder.
Teknolojik yatırımlar yapmayı ihmal etmediklerini 
belirten Tomruk, bu konudaki bir anısını şöyle aktarı-

yor: “Bayrampaşa’daki atölyemiz küçüktü. Ürettiğimiz 
presleri kamyona yüklememize yardımcı olacak vinç-
lerimiz yoktu. Tüm ekip, bir presin yüklenmesi için bir 
gün boyunca yükleme işiyle uğraşıyorduk. Zaten böyle 
zorluklar yaşamadan işinizde başarılı olmanız müm-
kün değil. Yenibosna’daki fabrikada 10 ve 30 tonluk 
köprü vinçlerimiz var artık. Bayrampaşa’da 23 kişi ile 
bir günde yüklediğimiz presin iki misli büyüğünü bu-
rada iki kişi bir saatte yüklüyorduk. İlk yükleme yapıl-
dığında çok duygulandım. İki kişinin vinçle presi yük-
lemesini seyrettim. İşlerin nereden nereye geldiğini 
keyifle izledim. Halen de keyifle izliyorum. Preslerimizi 
kaliteli bir şekilde üretiyoruz. Piyasada bir marka hali-
ne geldik. Herkes çok memnun. Ancak benim hedefle-
rim hep çok yüksek olduğu için Şirket halen istediğim 
noktada değil. CNC tezgahları yatırımı yapamadığımız 

TOKAT BAKIR FABRİKASI, PRESİN TAMAMLANMIŞ HALİ - 1965
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için seri üretime henüz geçemedik. Bu beni biraz mut-
suz ediyor.”

“HİÇBİR SÖZÜMDEN GERİ DÖNMEDİM”
Sururi Bey’in oğlu Bilgehan Tomruk da Alman Lisesi, 
ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühen-
disliği eğitimi aldıktan sonra 1990’lı yıllarda şirkette 
aktif olarak çalışmaya başlar. 1990’lardan sonra pres 
alanında iş hacminde azalma olsa da keyifle çalışmala-
rını sürdürdüklerini söyleyen Tomruk, iş konusundaki 
prensiplerini şöyle aktarıyor: “Pazarlığı yaptıktan ve işi 
aldıktan sonra asla hiçbir sözümden geri dönmedim. 
İşi hakkıyla yaptım. Tüm ekibime de her zaman en iyi 
performansla çalışmasını söyledim. Kaliteden asla ta-
viz vermedim. Hep beş yıl önce yaptığım presten, ‘Ben 
bunu nasıl yapmışım’ diye utandım. Ama 30 yıl önceki 
presler halen çalışıyor ve onlara servis için biz varız. 
Çalışanlarla ilişkilerim, hiçbir zaman patron-çalışan 
ilişkisi gibi olmadı. Güvene ve sevgiye dayalı bir iliş-

TOMRUK PRES EKİBİ - 1991

TOMRUK PRES EKİBİ - 1998

 FRANKE FİRMASI İçİN YAPILAN PRESLER - 2005
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kimiz vardı, halen de aynı şekilde devam ediyor. Bunu 
başarırsanız, verimlilik ve kalite de kendiliğinden geli-
yor. Çıraklığından bu yana 30 yıldır ailemizde olan çalı-
şanlarımız var. Bu çok büyük bir mutluluk.”

SADECE İŞ YAPMIYOR DOST BİRİKTİRİYOR
Yurt dışı iş seyahatlerinde pek çok anı biriktirdiğini dile 
getiren Tomruk, bir anısını şöyle aktarıyor: “Yurt dı-
şında çok güzel iş ilişkilerimiz oldu, çok itibar gördük. 
Örneğin yaklaşık 30 yıl önce, bir firma için ürettiğimiz 
preslerin montajını yapmak üzere iki çalışanımla bir-
likte İran’a gittik. Firmanın ofisinin yanındaki arsada, 

çalışanlar için lojmanlar olmasına karşın, benimle 
birlikte iki çalışanımı da Intercontinental Otel’de ağır-
ladılar. İnsana bu kadar değer vermeleri çok hoşuma 
gitmişti. İran, Suriye, Ürdün gibi ülkelerden iş nedeniy-
le tanıştığımı birçok kişiyle hep dost oldum. Sık sık gö-
rüştüm. İstanbul’a davet edip burada onları ağırladım. 
İşin yanı sıra böyle dostluklar biriktirmek de benim için 
ayrı bir keyif. Bir gün Ürdünlü bir müşterimi yemeğe 
götürdüm. Sohbette Kur-an’dan bir ayet okudu; ‘Yiyiniz 
içiniz asla israf etmeyiniz. İsraf edenleri Allahu Teala 
sevmez.’ İranlı müşterime bunu anlattım. Bunu bir he-
diye olarak gördüğümü söyledim ve ‘Sen de bir hediye 
ver’ dedim. O da bana, ‘Ol kişinin haline ağlamalı ki ge-
liri 19, gideri 20’dir’ dedi. Iraklı müşterime bunları an-
lattım, ‘Sen de bir hediye ver’ dedim. O da bana , ‘İflas 
edene ağlama, talihi olmayana ağla’ dedi.

M. SURURİ TOMRUK - 2015
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Yemmak’ın kurucusu Rıdvan Kavruk, Eskişehir’de 
şeker fabrikasında şeker sandığı üretimi, NATO te-
sislerindeki akaryakıt depolarında kaynakçı, Sakarya 
Barajı’nda kepçe operatörü, İstanbul Haliç’teki gemi 
inşaatında operatör olarak çalışır. Türkiye’de sana-
yileşmenin başladığı 1960’lı yıllarda, az sayıda özel 
sektör yatırımı vardı ve dönemin yem fabrikalarının 
çoğu devlete aitti. Yem fabrikası kurmak için devle-
te fizibilite raporu sunulur ve proje onayını alındıktan 
sonra yatırım yapılabilir. O dönemde Eskişehir Yem 
Fabrikası’nda bakım şefi olarak çalışan Rıdvan Kavruk; 
Bandırma, Samsun, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Konya 
ve Silvan’da kurulan yem fabrikalarının yedek parça 
ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1965 yılında iki ortağı 
ile Gemmak şirketini kurar. Eskişehir’deki fabrikada 
pelet diskleri, pelet ruleleri, değirmen çekici ve eleği 
ile yedek parça işine başlayan şirket; Polatlı Yem Fab-
rikası, Kars Yem Fabrikası, Adana Yenişehir’deki Yem 
Fabrikası’nı kurar. Ancak sonrasında üç ortak ayrılır.
Rıdvan Bey’in aklında birçok proje vardır. Didim’de 
arsa alarak Didim-Söke arasında çalışmayı düşünür. 

TÜRKİYE’DEKİ YEM FABRİKALARININ YEDEK 
PARÇA İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK AMACIYLA 

1965 YILINDA RIDVAN KAVRUK TARAFINDAN 
TEMELLERİ ATILAN YEMMAK, YARIM ASIRIN 

SONUNDA BUGÜN YEM, KİMYA, ATIK İŞLEME VE 
BIOMASS SEKTÖRLERİNDE TÜRKİYE’DE ÖNCÜ 

BİR FİRMA OLARAK HİZMET VERİYOR.

RIDVAN KAVRUK ATÖLYEDE
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Dayısı Vehbi Bey, Bandırma Toprak Mahsülleri Ofisi 
Müdürü’dür. A, B, C Vitaminli Yem şirketi ve Koçman’ın 
ortaklığı ile Bandırma Vitaminli Yem Fabrikası (bugün-
kü Banvit) kurulacaktır. Vehbi Bey, bu proje için Rıdvan 
Bey’i Bandırma’ya davet eder. Projeyi üstelenen Rıdvan 
Bey, 1973 yılında Yem Makineleri Kollektif Şirketi’ni 
(Yemmak) kurar. 1981 yılına kadar Bandırma-Çanak-
kale kavşağı yakınlarındaki fabrikada, üçü mühendis 
olmak üzere 10 kişilik bir kadro ile çalışmalarını sür-
düren Yemmak, 1983 yılında anonim şirkete dönüşerek 
Yemmak Makine Sanayi adını alır.

YEM MÜHENDİSLİĞİ
Özel sektördeki ikinci yem fabrikası olan Banvit, 
Yemmak’ı; Yemmak, Banvit’i destekleyerek kurulur. 
Bandırma Vitaminli Yem Fabrikası için, Banvit’in kuru-
cusu Vural Görener ile Rıdvan Kavruk İsrail’deki büyük 
ölçekli fabrikaları gezer. İsrail’deki makine mühendisi 
Joseph Joseph, Bandırma’nın girişindeki 20 ton/saatlik 
Banvit’in projesini çizer. Yemmak, Türkiye’nin en bü-

yük ve modern yem fabrikası olarak tarihe geçen pro-
jeyi hayata geçirir. Hemen ardından Gönen Yem Sanayi, 
Yozgat Yemtaş, Bursa Elibol Yem Fabrikası, Beypazarı 
Beyyem Yem Fabrikası projelerinde de Yemmak proje 
çizimi ile beraber fabrika teslimatını gerçekleştirir.
Gıda tüketim alışkanlıklarının değişmesi, et, yumurta, 
süt tüketiminin çoğalması ve nüfusun artması nede-
niyle daha çok yem fabrikası kurulur ve kapasite sü-
rekli olarak artar. Devletin ve özel sektörün projeleri-
nin yüzde 90’ı Yemmak tarafından üretilir. Türkiye’de 
makine üretimi ve sanayileşme arttıkça, Yemmak da 
aynı hızda büyür. Cp, Purina gibi yabancı şirketler de 
1990’larda Türkiye’de yem üretmek için yatırım ya-
par. Daha gelişmiş teknoloji talep eden yabancı yatı-
rımcıların tesislerinin büyük kısmını kuran Yemmak, 

İLK YAPILAN MAKİNE

GEMMAK DÖNEMİNDE ÜRETİLEN BİR MAKİNE
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üretim teknolojisine yeni özellikler ekleyerek gelişir.
Karışım içeren, peletli yemlerin geneline karma yem 
denir. Türkiye’de 1970’li yıllarda Eskişehir’den doğu 
bölgesine kadar olan illerde pelet yem yoktur; sadece 
toz yem vardır. 1995 yılına kadar karma yem üretimi, 
yumurta tavuğu ve büyük baş hayvan yem üretimi için 
kullanılır. Toz yemden peletlenmiş yeme, yani karma 
yeme geçiş, bröyler yemiyle olur. 1995’ten önce daha 
fazla fabrika talebi gelmez diye düşünen Rıdvan Bey, 
Antakya’da Suriyeli bir iş adamı için tesis kurar ve 
Irak’a damızlık yumurta satılır. Rıdvan Bey, Suriyeli 
işadamıyla Ortadoğu’ya ticaret yapmayı planlayarak 
Antakya’ya yerleşir. Ancak piliç tüketiminin artmasıyla 
yem fabrikalarına olan talep büyüyerek artar ve Rıdvan 
Bey yeniden Bandırma’ya, Yemmak’ın başına döner.

PİLİÇ SEKTÖRÜ İLE BİRLİKTE YEMMAK DA BÜYÜYOR
1990’larda Türkiye’de mısır ekimi çoğalmaya başlar. 
Nemli ve rutubetli toplanan mısırın yem haline getirile-
bilmesi için kurutulması gerekir. Bu nedenle Yemmak, 
mısır kurutma makineleri yapar. 1995-2000 kriz dö-
neminden sonra ise bröylercilik başlar. 1995 yılından 
sonra tavuk, yolunmuş temizlenmiş olarak sofralara 
gelir ve piliç sektörü çok hızlı büyür. Bu arada tavukları 
kesip temizleyip sofralara ilk getiren İzmir bölgesinde-
ki Yupi Tavukçuluk firmasının yem fabrikası da 1970’li 
yıllarda Yemmak tarafından kurulmuştur. Bröyler, 
et pilicin, yani kesimlik pilicin daha hızlı beslenmesi-
ni sağlar. Piliç sektörünün gelişmesi ile tekrar büyük 
kapasiteli yem fabrikaları kurulmaya başlar ve sektör 
hızla büyür. 1985 yılından önce kişi başı yıllık tavuk eti 

RIDVAN BEY BANVİT İçİN YAPILAN
İLK PELET PRESİ İLE BİRLİKTE
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tüketimi 1,5-2 kilogram iken, günümüzde bu rakam 
18-19 kilograma ulaşır.

BALIK YEMİ FABRİKALARINDA DA YEMMAK İMZASI
2000’li yıllarda Türkiye’de kültür balıkçılığı başlar ve 
pelet yemi üretimine geçilir. İlk olarak Yemmak tarafın-
dan, Pınar için pilot deneme balık yemi tesisi kurulur. 
Ardından Abalıoğlu ve Gümüş Doğa Balık Yemi Tesisleri 
de pelet presi ile kurulur. Sonrasında kültür balıkçılı-
ğının denizi kirletmesi gibi sorunlar nedeniyle tepkiler 
başlar. Kaliteli, suda çözülüp dibe çökemeyen, extruder 
yöntemi ile daha uzun süre suda dayanabilen yemler 
üretilmeye başlanır. Bu sektör de piliç sektörü gibi bü-
yümeye başlar. Yemmak, İtalyan firması Skretting gibi 
teknolojisi yüksek olan Avrupa firmalarının tesisini kur-
dukça, yerli firmaların markaya güveni artar. Pazarın 
yüzde 25’ine sahip olan, dünyadaki en büyük üçüncü ba-
lık yemi üreticisi Biomarr’ın Türkiye’deki yatırımlarının 
yüzde 90’ı Yemmak tarafından gerçekleştirilir. 

KİMYA SEKTÖRÜNE GİRİŞ
Yemmak 1995 yılında; öğütleme, karıştırıcı, paketleme, 
ambalaj makineleri, transport ve depolamalar gibi yem 
sektörü ile ortak ürünleri olan kimya sektörü tesisle-

İLK FABRİKA
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riyle tanışmaya başlar. Avrupa’da çevre sorunu olmaya 
başlayınca, kimya tesisleri Türkiye’ye gelmeye başlar 
ve 2000’li yıllarda kimya sektörüne yapılan tesis sayısı 
artar. İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük şehirler başta 
olmak üzere Marmara ve Ege Bölgeleri’nde kimya te-
sisleri kurulur.
Yemmak’ın ilk kimya işi, ilk kimya üretimi yapan Ak-
deniz Kimya için aspirasyon sistemlerinde kullanılan 
siklon ve hava kilidi makineleri üretmek olur. Sonra-
sında ambalaj ve mikser gibi diğer makine üretimleri-
ne başlanılır. Bandırma Eti Maden için yurt dışından iki 
adet Ventil Dolum Torbalama Kantarı alınır. İki tane-
ye daha ihtiyaç vardır. Yemmak, Eti Maden’e o dönem 
için zor olan, tartım aparatları yapar ve başarılı olur. 
Dijital teknoloji olmadığı için tartım işlemi mekaniksel 
olarak çözülmüştür. Sonrasında Eti Maden’e birçok iş 
yapılır, Bağfaş Gübre Fabrikası için makineler üretilir. 
Yemmak, mekanik atölyesindeki çalışmalarıyla sanayi 
firmalarının taleplerini karşılar ve yabancı şirketlerin 
de Türkiye’deki yatırımlarında hizmet vermeye baş-
lar. Böylelikle bu sektörde de önemli bir deneyim elde 
eden Yemmak, büyümesini sürdürür.

ATIK İŞLEME MÜHENDİSLİĞİ DE GELİŞİYOR
Entegre tesislerin kapasiteleri büyüyünce, atıklar ciddi 
bir sorun olmaya başlar. O atıklar aynı zamanda, geri 
dönüşüm yem katkı maddesi olarak kullanılır. Sterili-

zasyon, kurutma ve toz haline getirme işlemlerinin ar-
dından et, kemik unu gibi katkı maddesi haline getirilir. 
Tavuğun yüzde 28’i (tüy, ayak, kafa ve iç organları) atık 
maddedir. Protein içeren bu atık maddelerin büyük bir 

İLK İHRACAT - VİTEMA (SELANİK, YUNANİSTAN) - 2000

BANDIRMA KURUM 
VERGİ REKORTMENLERİ 
TÖRENİ -
RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 
VE YEMMAK GENEL 
MÜDÜR YARDIMCISI 
HALİL YIRTIMCI
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kısmı bugün balık yemi üretiminde katkı maddesi ola-
rak kullanılıyor. Çevre konusu nedeniyle kesimhanesi 
olan herkesin, atık işleme tesisi olması zorunlu hale 
gelir. Sektörde yaşanan gelişmeler sonrasında, hayvan 
atıklarını  geri dönüşümde kullanan tesisler konusun-
da Ar-Ge çalışmaları yapan Yemmak, kısa zamanda 
büyük referanslarla sektörde yerini alır.

BIOMASS MÜHENDİSLİĞİ İLE YURT DIŞINA AÇILIM
Biomass, enerji içeren organik atıkları (sap, sa-

man, ağaç ve yonga gibi) işleyerek, sobalar ve kat 
kaloriferi için kolay yakılır hale getirir. Rusya’da 
çok buğday ekildiği için Yemmak, saman biomass 
peletleme tesisi kurar. Biomass için özel brülerler 
geliştirilir. Çiftliklerin önünde olduğu gibi, villala-
rın önündeki silolar, biomass’ı silosuna doldurur, 
otomatik olarak kat kaloriferini çalıştırır, zahmeti 
olmadan kullanılır. Geleceği olan bir sektör olan bi-
omass ile ilgili Yemmak’ın Ar-Ge çalışmaları devam 
ediyor.

YEMMAK FABRİKASI - 1980’LER

YEMMAK FABRİKASI - 2015
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İHRACAT BAŞLAR
Dünyada da yem tüketimi artmaya başlayınca, Yem-
mak yurt dışına açılır. İlk ihracat; 2000 yılında Yuna-
nistan Selanik’teki Vitema Yem Fabrikası’nın kapasite 
artışı için gerçekleştirilir. Sonrasında Suriye’de, 2000 
yılında başlayan proje ile beraber kısa sürede büyük 
kapasiteli altı yem fabrikası kurulur. Mısır’a başlayan 
ihracat, büyüyerek devam eder. 2005 yılından itibaren 
Türkiye’nin tüm komşu ülkelerinde et pilici işi büyü-
meye başlayınca Yemmak, Ortadoğu’da bröylerciliğe 
yönelik yem tesisleri kurar. Rusya’nın en büyük hindi 
üreticisine 120 ton/saat kapasiteli, ülkenin en büyük 
yem fabrikası, Yemmak tarafından yapılmaya devam 
ediyor. Yurt dışına genellikle yem, atık işleme ve pre-
miks tesisleri yapan Yemmak, günümüzde üretiminin 
yüzde 70’ini başta İsrail, Suriye, Mısır, Bulgaristan, Yu-
nanistan, Azerbaycan, Özbekistan, Arnavutluk, Rusya, 
Ukrayna ve Irak olmak üzere 25 ülkeye ihraç ediyor.

250 KİŞİLİK EKİP, 50 BİN METREKARE ÜZERİNE KURULU 
TESİSLER
Bugüne kadar Türkiye’de 100’e yakın komple yem 
fabrikasının makine imalat ve montajını tamamlayan 
Yemmak, günümüzde 250 kişilik kadrosu ile Bandır-
ma’daki 50 bin metrekarelik arazi üzerindeki tesisle-
rinde üretimlerine devam ediyor.
Bir aile şirketi olan Yemmak’ın Genel Müdürü Fikret 
Yırtımcı, Uludağ Üniversitesi’nde işletme, şirket ortak-
larından Nihat Yazıcı Almanya’da mühendislik eğitimi 
almış. Bugün Yemmak yönetiminin üçüncü kuşak tem-
silcileri olarak Halil Yırtımcı, Yeditepe Üniversitesi Ulus-
lararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Sinan Yazıcı ise 
Kadir Has Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.
Kurucusu Rıdvan Kavruk’un “Ben bu fabrikayı 1973 
senesinde, 1 torna, 1 planya, 1 makine tezgahı, 1 elle 
saç kıvırma makinesi, 2 tane kaynak makinesi ile bir 
atölye olarak hizmete açtım. Siz gençlerin, zamanın 
CNC’li teknik imkanlarıyla, bu memlekete daha büyük 
tesisler kurmanızı bekliyorum” sözlerini kendisine şiar 
edinen Yemmak bugün yem, kimya, atık işleme ve bi-
omass sektörlerinin hem makine bazında ihtiyaçlarına 
çözüm üretiyor hem de tasarımdan imalata, montaj-
dan işletmeye alınmasına kadar tüm projeleri anahtar 
teslim olarak sunuyor. Sektöründe Türkiye’nin lider 
markası olan Yemmak, global marka gücünü artırmayı 
hedefliyor.

FİKRET YIRTIMCI VE NİHAT YAZICI
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Molino’nun temelleri merhum Salim Alançlı (Alaybe-
yi) tarafından Konya’da atılır. 1950’li yıllarda buğday 
tüccarlığı, fırıncılık ve değirmencilik ile iş yaşamına 
adım atan Salim Bey, 1950’lerin ortalarına kadar yoğun 
çalışmalarını sürdürür. Okuma yazma bilmemesine 
karşın ileri görüşlü ve vizyon sahibi biridir. İsviçreli bir 
firmadan un fabrikası satın alarak Türkiye’ye getirtir ve 
Konya’nın ilk un fabrikasını kurar.
Eğitime büyük önem verdiği için 1955 yılında en büyük 
oğlu Ömer Lütfi Alaybeyi’ni eğitim için Fransa’ya, or-
tanca oğlu Hüseyin Alaybeyi’ni de Almanya’ya bir fir-
maya staj için gönderir. Ömer Lütfi Bey, değirmenci-
lik konusunda hem lisans hem yüksek lisans eğitimi 
alarak döner Fransa’dan. 1964 yılında Salim Bey vefat 
eder. 1965 yılında, Latince değirmen anlamına gelen 
Molino firmasını kuran Ömer Lütfi Bey, 240 metrekare-
lik bir atölyede değirmen makineleri üretmeye başlar.

1950’Lİ YILLARIN ORTALARINDA KONYA’NIN İLK 
UN FABRİKASINI KURARAK DEĞİRMENCİLİK 

SEKTÖRÜNE ADIM ATAN MOLİNO, GÜNÜMÜZDE 
30’A YAKIN ÜLKEYE İHRACAT YAPAN, KALİTESİNİ 

TÜM DÜNYADA İSPATLAMAYI BAŞARMIŞ BİR 
FİRMA.

ATÖLYEDEN FABRİKAYA PROTOKOL İŞTİRAKİYLE GEçİŞ - 3 TEMMUZ 1976
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SEKTÖRÜNDE İLK İHRACAT YAPAN FİRMA
Kalitesiyle adını duyuran Molino, 1981 yılında başladığı 
ihracatla, sektöründe yurt dışına ilk makine ihraç eden 
firma unvanını kazanır. İlk olarak Fransa’ya ihracat ya-
pan Şirket, ardından Fas, Tunus ve Cezayir’e makineler 
satarak bu ülkelerde fabrikalar kurar. 1990’lı yıllarda 
ise Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmaya 
başlar. Suudi Arabistan, Suriye ve Rusya’da büyük öl-
çekte pek çok projeyi hayata geçirir.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK YÖNETİYOR, DÖRDÜNCÜ KUŞAK YETİŞİYOR
Şu an Şirket’in yönetim kurulu başkanlığını sürdüren 
Dr. Ömer Lütfi Alaybeyi, Şirket’in idaresini 2000’le-
rin başında yüksek makine mühendisi oğlu Salim 
Alaybeyi’ne devreder. Babasından çok şey öğrendiği-
ni söyleyen Salim Alaybeyi, “Babam, dedemden aldığı 
sistemli ve disiplinli olma özelliğini, bana ve şirkete 
de yansıttı. 12 yaşındayken yaz tatillerinde fabrikada 
çıraklık yapmaya başladım. İlkokulu bitirdikten sonra, 
yazın tornacının yanında çalıştım. Daha sonraki yıllarda 
eğitimimi sürdürürken kaynakçı, marangoz ve oto bo-

DEĞİRMEN MAKİNELERİNİN AHŞAP OLDUĞU YILLARDA MARANGOZHANEDE MAKİNE İMALATI - 1965

İLK MAKİNE ÜRETİMİ YAPILAN TEZGAHLAR - 1965
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yacılarının yanında çalıştım. 20 yaşına geldiğimde çok 
iyi bir ustaydım. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mü-
hendisliği Bölümü’nde okurken de çalıştım. Beni okur-
ken çalışmaya teşvik ettiği ve gelişimime çok önemli 
katkı sağladığı için babama çok şey borçluyum. Ben 
de dördüncü nesil olarak şirkette yer almaya başlayan 
kendi çocuklarımı, aynı şekilde destekliyor, bu bakış 
açısı ile yetişmeleri için elimden geleni yapıyorum” di-
yor.
Babasıyla ilgili unutamadığı pek çok anısı olduğunu 
dile getiren Salim Alaybeyi, bunlardan birini şöyle an-
latıyor: “Ben 18 yaşındayken babamla birlikte Cezayir’e 
iş gezisine gittik. O zaman Fransızcayı iyi bilmiyordum. 
Babam çok iyi Fransızca konuşuyordu. Ticari konuş-
maları anlamadığım için bana tercümanlık da yapı-
yordu. Toplantıda Cezayir devletinden yetkili kişiler de 
vardı. Babam, yapımcı firma olarak şirketimizin yaptı-
ğı işleri savunup soruları yanıtlıyordu. Konuşulanları 
merak ettiğim için sürekli babamın ceketini çekerek 
ne diyorlar diye soruyordum. Sıcak havada, 10 kişinin 
sorularını yanıtlamaya çalışan babamı öyle bıktırmışım 

AHŞAP MAKİNELERDEN METAL MAKİNELERE GEçİŞ - 1970

1965
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ki, dönüp bana ‘Sana tercümanlık yapmaya gelmedim, 
Fransızcayı kendin öğren’ diyerek kızdı. Bu olay bana 
öyle bir ders oldu ki, kısa zamanda Fransızcamı iler-
lettim. Disiplinli yapısı ile babam beni her zaman teşvik 
etmiştir. Ona çok şey borçluyum.”
Babasının dış ticaret konusunda da teşvik ettiği ve bu 
konuda kendisini yetiştirmeyi başaran Alaybeyi, bugün 
teknik konularda yurt dışında Fransızca ve İngilizce 
konferanslar vererek sektörün gelişimine de önemli 
katkılar sağlıyor.

ANAHTAR TESLİMİ FABRİKA
50 yıllık üretim serüvenini şu an 54 bin metrekare açık 
arazi içine kurulu 30 bin metrekare kapalı alanda sür-
düren Molino, 150 kişilik profesyonel çalışanıyla ülke-
mizin en kapsamlı değirmen makineleri projelerine 
imza atıyor. Gruba bağlı şirketlerin çalışanları ile bir-
likte yaklaşık 800 kişilik bir aile olan Molino, anahtar 
teslimi un fabrikası, irmik fabrikası, hububat siloları, 
tohum temizleme üniteleri, bakliyat eleme ve paket-
leme tesisleri, pnömatik ve mekanik nakil sistemleri, 

ÖMER LÜTFİ ALAYBEYİ BİR GRUP çALIŞAN İLE BİRLİKTE - 1976

ÖMER LÜTFİ ALAYBEYİ YENİ MAKİNE TASARIMLARI YAPARKEN - 1980
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PLC otomasyon sistemleri kuruyor. Şirket, hızlı bir ge-
lişme trendiyle sektöründe köklü ve kurumsal bir geli-
şim süreci içerisinde faaliyetlerine devam ediyor.

30’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT
Üretiminin yaklaşık yüzde 90’ını ihraç eden Molino, bu-
gün Almanya’dan İngiltere’ye, Fransa’dan Suriye’ye, 
Fas’tan Mısır’a, Dominik Cumhuriyeti’nden Hindistan’a 
kadar 30’a yakın ülkeye satış yapıyor.
Özel sektöre de hizmet vermekle birlikte ağırlıklı ola-
rak devlet ihaleleri aldıklarını söyleyen Salim Alaybeyi, 
yurt dışıyla bağlantılarını güçlü tutmak adına sık sık 
seyahat ettiklerini belirtiyor. Devletin düzenlediği ticari 
gezilere de katıldıklarını anlatan Alaybeyi, böyle bir ge-
zide yaşadığı anıyı şöyle aktarıyor: “Yıllar önce Devlet 
Bakanı Kürşad Tüzmen ile birlikte Türkiye’den bir he-
yetle Suriye’ye gittik. Bizi Beşar Esat’ın sarayında çok 
güzel ağırladılar. Ardından Şam Ticaret Odası’na geç-
tik. Oda başkanı ve yönetimdeki yetkililerle bir araya 
gelecektik. Toplantı odasında kişileri bekliyorduk. Bir 
baktık ki karşımıza üç kişi geldi; biri kasap, biri kabzı-

SON TEKNOLOjİ VALS OLAN 
MOLİTUS ÜRETİMİ - 2012

MODERN CNC TEZGAHLARI İLE HASSAS ÜRETİM - 2012
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mallar odası başkanı, diğeri de toptancılık yapan biri. 
Çok şaşırdık. Kürşad Bey çok sinirlendi. Yanlış anla-
şılma olmuş, oda başkanı gelmemiş. Ben de Kürşad 
Bey’e ‘Sayın Bakanım olan olmuş. İzninizle ben bu kişi-
lere kartvizit vererek görüşmelere başlayayım’ dedim. 
O da kabul etti. Kartvizitimi çıkartıp verirken, kendimi 
tanıttım ve ‘Benim kartımın tanesi 100 dolar’ dedim. 
Kartı uzattığım kişi esprimi anlamayıp ciddiye aldı ve 
yanındakine 100 doları olup olmadığını sordu. O da yok 
deyince ‘Kartı almayalım o zaman’ dedi. Gergin ortam 
bir anda yerini kahkahalara bıraktı.”

KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edindikleri-
ni dile getiren Salim Alaybeyi, “Ar-Ge desteğinden 
başlayıp anahtar teslimi tesisin kurulumuna ve sa-
tış sonrası servis desteğine kadarki tüm aşamaları 
başarıyla uyguluyoruz. Güçlü yönetim kadromuz ve 
finansal yapımız, bugüne kadar yurt içinde ve yurt dı-
şında gerçekleştirdiğimiz yüzlerce anahtar teslimi un, 
irmik fabrikaları, silo sistemleri ve yaptığımız pek çok 
modernizasyonla yeni hedefler için çalıştık, zorlukları 
aştık, sorunları çözdük ve çözmeye de devam edece-
ğiz” diyor.

SEKTÖRÜNÜN İLK AR-GE TESİSİ
Ar-Ge, kalite ve inovasyona çok önem verdiklerini vur-

gulayan Alaybeyi, Türkiye’de ilk defa un fabrikaları 
makineleri konusunda Ar-Ge tesisi açmanın gururunu 
yaşadıklarını söylüyor. TÜBİTAK desteği ile yaklaşık 
14 milyon dolar bütçe ile bu tesis hayata geçirdiklerini 
anlatan Alaybeyi, “Avrupa’nın sayılı tesisleri arasında 
yer alan tesisimizde makinelerin performans, enerji, 
bakım gibi her türlü testlerini yapıyoruz. Testlerden 
geçmeyen makineleri müşterilerimize vermiyoruz. Bu 
süreç yaklaşık altı ayı alıyor. Kısa vadede masraflı gibi 
görünse de uzun vadede bize avantaj sağlıyor. Bildiği-
niz gibi günümüzün en büyük sorunlarından biri enerji. 
Bu nedenle enerjiyi en az seviyede kullanarak, en eko-
nomik ve en verimli makineleri üretmemiz gerekiyor. 
Minimum enerjiyle maksimum kapasiteyi yakalamanın 
peşindeyiz. İşte bu nedenle hayata geçirdiğimiz tesis, 
bize gelecekte de önemli bir rekabet avantajı sağlaya-
cak” diyor.

GÖNÜLLÜ OLARAK ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURUYOR
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi çerçevesinde faaliyetlerini sürdür-
düklerini dile getiren Alaybeyi, topluma, müşteri-
lerine ve çevre konusundaki tüm paydaşlarına kar-
şı üstlendikleri sorumlulukların bilinciyle hareket 
ettiklerini belirtiyor. Çevre Yönetim Sistemi ile ana 
hedeflerini ise şöyle özetliyor: “Tüm süreçlerimizde 
çevreye ve insan sağlığına zarar vermemek ve kay-

54.000 METREKARE AçIK, 30.000 METREKARE KAPALI ALANA SAHİP FABRİKA 
BİNASI VE AR-GE PİLOT UN FABRİKASI GENEL GÖRÜNÜŞÜ - 2015
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nakları en üst düzey verimlilikte kullanmak, kulla-
nılan bu yöntemleri teknolojik gelişmelerle paralel-

lik gösterecek şekilde çevreci bir anlayışla sürekli 
geliştirmek, ürünlerimizin tasarımından başlayarak, 
üretimi ve hayat çevrimi boyunca çevreye verdiği za-
rarın en alt seviyede tutulmasını sağlamaktır. Pay-
daşlarımızla çevrenin korunması konusunda işbirliği 
ve bilgi alışverişi yaparak çevresel sorumluluğun 
topluma yayılmasına katkıda bulunmaya çalışıyo-
ruz.”

SALİM ALAYBEYİ

AR-GE PİLOT UN FABRİKASI
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