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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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Kısa sürede alınan bu önemli mesafede en büyük pay, 
vasata teslim olmayan değerli sanayicilerimizindir. 
Zamanın ruhunu okumayı bilmiş ve bu sayede proaktif 
adımlar atmayı başarabilmiş sanayicilerimiz... Onlar 
bahane uydurmadılar, mevcut imkânlara razı olmadı-
lar, dayatmaları kabul etmediler ve vasata teslim ol-
madılar. Bu yüzden firmaları ve markaları 50 yılı geride 
bırakmayı başarabildi…
Şunu asla unutmayalım; sanayi devrimini kaçırmamız 
bizim için koca bir imparatorluğa mal oldu. Tarım top-
lumu döneminde zamanın ruhunu iyi okuyan Osmanlı 
büyüdü ve bir cihan devleti olmayı başardı. Fakat yine 
aynı devlet, sanayi devrimini anlayamadığı, yani zama-
nın ruhunu okuyamadığı için geriledi ve çöktü. Genç 
Cumhuriyetimizin kurucu ataları tüm bu süreci doğru 
okudukları için, eldeki imkânlar nispetinde sanayi yatı-
rımlarına ve altyapısına kaynak ayırdılar. 
Evet, 1950’lerin Türkiye’sinde tüm imkânsızlıklara rağ-
men vasata teslim olmayan insanlar görevlerini yaptı 
ve bizleri bugünlere taşıdı. Artık sorumluluk bizdedir 
ve biz de sonraki nesillere, üzerinde yükselebilecekleri 
sağlam bir zemin bırakmakla yükümlüyüz. Dünya bu-
gün Dördüncü Sanayi Devrimi’nin eşiğinde ve Türk ma-
kinecileri olarak bu sürecin dışında kalamayız. Sana-
yide muazzam bir dönüşüme neden olacak bu süreçte 
önümüzü açacak olanlar, tıpkı 1950’lerde olduğu gibi 
vasata teslim olmayan insanlar olacak. Çünkü bugü-
nün alışkanlıklarını ve kalıplarını kıramayan bir zihin 
atmosferinde bu sürece dâhil olmamız imkânsız…
Türkiye, gerek jeopolitik yapısı gerek insan kaynağı 
olarak çok zengin bir ülke. 80 milyonluk dinamik bir 
nüfusu olan Türkiye büyüyor ve büyümeye devam ede-
cek. Yapmamız gerekenler basit; geçmişe bakmak, 
bugünü anlamak ve geleceği planlamak. Yapmamız 
gereken zamanın ruhunu okumak…
Dedelerimiz zamanın ruhunu doğru okuyup vasata tes-
lim olmayarak, bize bugün kitaplarını yazabileceğimiz 
50 yılı aşkın hikâyeler bıraktılar. Biz de torunlarımıza 
kitaplarını yapabilecekleri 100-150 yıllık hikâyeler bı-
rakmak istiyorsak, vasata teslim olmayacağız ve za-
manın ruhunu iyi okuyacağız. Türkiye büyüyecek ve bu 
hikayeyi hep birlikte yazmaya devam edeceğiz…

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

“MAKİNE HİKÂYELERİ 50+” SERİSİ 
DÖRDÜNCÜ KİTAPLA DEVAM EDİYOR. 
ŞİMDİYE KADAR TOPLAM 88 FİRMANIN 
KONUK EDİLDİĞİ BU SERİ, TÜRK MAKİNE 
SANAYİSİNİN KISA SÜREDE KAT ETTİĞİ 
YOLU GÖZLERİMİZİN ÖNÜNE SERİYOR. 
2012 YILINDA YAYIMLANAN “MAKİNE 
HİKÂYELERİ” İLE BAŞLAYAN KİTAP 
SERİSİ, GEÇMİŞE OLDUĞU KADAR 
GELECEĞİMİZE DE IŞIK TUTUYOR. TÜRK 
MAKİNE SANAYİSİNİN 1950’Lİ YILLARDA 
İPTİDAİ TEKNOLOJİLER VE KISITLI 
OLANAKLARLA BAŞLAYAN HİKÂYESİ, 
2016 YILINA GELİNDİĞİNDE KÜRESEL 
PAZARLARDA MÜCADELE EDEN DÜNYA 
FİRMALARININ HİKÂYELERİNE DÖNMÜŞ 
DURUMDA. 
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DATA HİDROLİK SYF44
DENİZCİLİK 

SEKTÖRÜNÜN
AMİRAL GEMİSİ

HARYO SYF50
İYİLİKTEN AYRILMADI 
İYİ MAKİNELER YAPTI

YOKEŞ SYF38
İZMİR’DEN DOĞAN   

DÜNYA MARKASI



UĞURTAR TARIM SYF68
TARIM 
MAKİNELERİNDE 
KALİTENİN ADRESİ

BECAN SYF56
BİTKİSEL YAĞ 
MAKİNELERİ 
ÜRETİMİNDE 69 
YILLIK TECRÜBE

AHMET DOĞAN TANKER  SYF62
TÜRKİYE’NİN BÜYÜYEN 

TANKER MARKASI

UNOTEK SYF74
NESİLDEN NESİLE 

SÜREN EKMEK 
MÜCADELESİ



TOPER SYF82
KAHVE 
SEKTÖRÜNÜN 
DÜNYA MARKASI

DAL LUNAPARK SYF98
EĞLENCE ÜRETEN 

MAKİNELER

ÖZTÜRK MAKİNA SYF92
İŞLERİNDE HASSAS 
OLDULAR EN 
HASSAS PARÇALARI 
ÜRETİYORLAR



YILMAZ KARDEŞ SYF106
YILMADAN 
ÇALIŞTILAR 
BİRLİKTE 
BAŞARDILAR

AYDIN TRAFO SYF118
ÇALIŞMAK VE 
ÜRETMEKLE GEÇEN 
BİR ÖMÜR

DOMAK POMPA SYF130
MÜŞTERİLER SIRAYA 

GİRİNCE KENDİ 
POMPALARINI 

ÜRETTİLER

HİMMET USTA SYF124
DEĞİRMENCİLİKTE 

YARIM YÜZYIL



KÖYLÜ TARIM SYF150
“BİZ KÖYLÜYE HİZMET 
EDİYORUZ O YÜZDEN 
KÖYLÜ OLACAK”

ABM SYF158
AZİM + BAŞARI + ÖNGÖRÜ...

BOZKURT
MİBZER SYF138
TARIM 
ALETLERİ 
SEKTÖRÜNDE 
53 YILLIK 
TECRÜBE

AKKAYA SYF142
ONLAR KAZAN YAPTI 

TÜRKİYE KAZANDI



MEKAY SYF188
DENİZCİ 
AİLENİN 

MAKİNECİ 
ÇOCUKLARI

EGEMAS SYF166
KENDİNDEN 
ÇOK TÜRKİYE’YE 
KAZANDIRAN 
FİRMA

LAYNE BOWLER SYF172
MÜHENDİSLİĞİN 

TADINA VARDIRAN 
TARİH



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
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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 
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TEŞVİK ETME, UZMANLAŞTIRMA 
POLİTİKASI, ÇEŞİTLİ ARAÇLARLA 
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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 
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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.

TÜRKİYE’NİN İLK UÇAK MÜHENDİSLERİNDEN SELAHATTİN ALAN İLE 
ANLAŞAN NURİ DEMİRAĞ BEŞİKTAŞ’TA ÜRETİME BAŞLADI. TÜRK 
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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 
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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-

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI, YENİ KURULACAK ŞEKER 
FABRİKALARI VE TEVSİİ EDİLECEK FABRİKALARIN MÜMKÜN 
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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 

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.

1926 YILINDA KONYA BELEDİYESİNİN ORTAKLIĞIYLA KONYA ELEKTRİK A.Ş. KURULDU.
AYNI YIL DERE HİDROELEKTRİK SANTRALİ İNŞA EDİLDİ.
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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 
birlikte bu ithal etme oranı azalır, dolayısıyla dışa ba-
ğımlılık düşer. Planlı dönemde her plan yılı, olduk-
ça iddialı büyüme hızı hedefleriyle başlar. 1977 yılına 
kadar, yüksek büyüme hızlarına ulaşılır. 1962-1977 
döneminde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) yüzde 6,7 
büyürken; tarım, sanayi ve hizmetlerin ise sırasıyla 
yüzde 3,3, yüzde 10 ve yüzde 7,8 büyüme hızı yakala-
nır. 1977’ye kadar özellikle sanayi kesiminde yüksek 
büyüme oranları gerçekleşir, 1977’den sonra ise hızlı 
bir düşüşle bu sektördeki büyüme 1979’da yüzde -3’e 
geriler. Sanayinin büyüme hızıyla ithalat arasında yakın 
bir ilgi vardır. 1970’e doğru, döviz darboğazı nedeniy-
le, gereksindiği ithal girdilerini sağlamayan sanayinin 
büyüme hızı düşer, 1970’den sonra döviz rezervlerinin 
iyileşmesiyle büyüme hızlanır, 1977’de tekrar daralan 

döviz nedeniyle büyüme hızı keskin bir düşüş yaşar. Bu 
hızlanma ve düşme, sanayi üretiminin girdi yönünden, 
sanayi yatırımlarının da sermaye malları yönünden 
dışa bağlı oluşundan kaynaklanır. Bu dönemde sanayi, 
döviz buldukça büyüyebilmekte; döviz daraldıkça büyü-
mesi durmakta, 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. 26



olarak körüklenmiştir. Öte yandan, üretilen tüketim 
malları ihraç edilemediğinden bu mallara yurtdışından 
talep sağlanamamakta ve tüketim malları sanayisini 
yaşatmak için zorunlu olan tüketim malı talebi tümüyle 
yurt içinden sağlanmaktadır. 1973’den sonra Merkez 
Bankası’nın başta KİT’ler olmak üzere kamu kesimine 
açtığı krediler hızla artar. Dolayısıyla para arzı yükselir 
ve üretim artışının çok üstünde seyrederek enflasyon 
yaşanmasına neden olur. 1962’de 241 milyon dolar 
olan dış ticaret açığı 1963’de 320 milyon dolara çıkar. 
Bu açıklar 1962 yılında 14 gelişmiş ülke hükümetinin 
oluşturduğu konsorsiyumun verdiği borçlarla 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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MAKİNE HİKAYELERİ 50+ KİTABININ HAZIRLIK AŞAMASINDA ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN* FAYDALANARAK, 
50 YILI AŞKIN SÜREDİR MAKİNE İMALATININ İÇİNDE OLAN FİRMALARIN LİSTESİNİ OLUŞTURDUK.

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

5 YOKEŞ MEHMET EMİN YOKEŞ 1943 İZMİR

DEMMAK ŞUAYİP DEMİREL 1944 AFYON

5 DATA HİDROLİK MEHMET HÜROĞLU 1945 İSTANBUL

2 VASTAŞ ZİYA ERGİN 1945 TEKİRDAĞ

2 İĞREK OSMAN İĞREK 1946 BURSA

5 HARYO RECEP YILMAZ 1946 AĞRI

SÖZER MAKİNA ALİ SÖZER 1946 KOCAELİ 

5 BECAN MÜNİR BECAN 1947 EDİRNE

2 GÜNGÖR İSMAİL GÜNGÖR 1947 TEKİRDAĞ

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

50+ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.1 MAKİNE HİKAYELERİ
KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

FİRMALAR KURUCULAR KURULUŞ 
TARİHİ ŞEHRİ 
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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

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

50+ 3. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

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

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

5 AHMET DOĞAN TANKER AHMET DOĞAN 1952 ANKARA

2 DİRİNLER CEMAL DİRİN  1952 İZMİR

3 NAMTAŞ KEMAL ONUŞLUEL 1952 İZMİR

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

50+ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.1 MAKİNE HİKAYELERİ
KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

4 NACE NAZMİ ENGİN, CEVDET ZORAL 1952 ANKARA

ERKUŞ VİNÇ BEKİR ERKUŞ 1952 İSTANBUL

ÖZ SAKIZ CEMAL ÖZ 1952 İSTANBUL

5 UĞURTAR TARIM OSMAN UĞUR 1952 BURSA

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 

5 UNOTEK İBRAHİM BİRİNCİ 1953 ANKARA

5 TOPER NURETTİN KARAKUNDAKOĞLU 1954 İZMİR

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

5 ÖZTÜRK MAKİNA OSMAN NURİ ÖZTÜRK 1954 İSTANBUL

TÜRK TRAKTÖR VEHBİ KOÇ 1954 ANKARA

UĞUR SOĞUTMA MUHAMMET CELALI TAKMAKLI 1954 AYDIN

TÜFEKÇİOĞLU ABDÜLKADİR TÜFEKÇİOĞLU 1954 ANKARA

2 ŞAFAK FETHİ ÇATALAY 1955 İSTANBUL

3 VATAN HİKMET EFE VE ŞÜKRÜ UMAR 1955 İSTANBUL 

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

50+ 3. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

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

BİLGİLİ YAŞAR BİLGİLİ 1958 İSTANBUL

5 DAL LUNAPARK BAKİ DAL 1958 ANKARA

2 KAMSAN NİHAT KAHYAOĞLU 1958 BURSA

2 MUMAK MUZAFFER ÖKSÜZÖMER 1958 İSTANBUL

1 ŞEKER FABRİKALARI DEVLET GİRİŞİMİ 1958 ESKİŞEHİR

3 TURANLAR MAKİNA AHMET TURAN 1958 İSTANBUL

3 YILMAZ REDÜKTÖR MESUT YILMAZ 1958 İSTANBUL

2 TERMO-HEAT SAMİ ÖZYILDIRIM 1959 İSTANBUL 

2 ÖZARAR MİTHAT ÖZARAR 1959 İSTANBUL

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

50+ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.1 MAKİNE HİKAYELERİ
KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

3 GÜRMAKSAN YILMAZ GÜRPINAR 1959 KONYA

5 YILMAZ KARDEŞ RIZA BÜYÜKZEREN, YILMAZ 
BÜYÜKZEREN 1959 KONYA

4 YURDUSAR EBUBEKİR ŞENSARI 1959 İZMİR

4 TÜRKAY MEHMET TÜRKAY 1959 İZMİR

AŞMAN VANA MUSTAFA AŞMAN 1959 İZMİR

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

5 AYDIN TRAFO VELİ TÜJÜMET 1960 İZMİR

4 AZİM FARİS UYGUNTÜZEL 1960 AYDIN

4 AKSA JENERATÖR ALİ METİN KAZANCI 1960 İSTANBUL 

5 HİMMET USTA FARUK ACAR 1960 KONYA

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 AKYAPAK LEVENT AKYAPAK 1962 BURSA

FİRMALAR KURUCULAR KURULUŞ 
TARİHİ ŞEHRİ 
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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.

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

50+ 3. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

5 DOMAK POMPA MANSUR YILMAZ 1962 SAMSUN

ETİ FİRUZ KANATLI 1962 ESKİŞEHİR

2 SAĞBİL MEHMET ALİ SAĞBİLİ 1962 KONYA

ÖZKÖSEOĞLU AHMET ÖZKÖSEOĞLU 1962 İSTANBUL

5 BOZKURT MİBZER KAZIM BOZKURT 1963 ANKARA

3 GEDİK DÖKÜM HALİL KAYA GEDİK 1963 İSTANBUL

5 AKKAYA ALİ AKKAYA 1964 KONYA

3 DALGAKIRAN ÖMER DALGAKIRAN 1964 İSTANBUL

3 ERENSAN MESUT EREN 1964 İSTANBUL

5 KÖYLÜ TARIM HİKMET ÖZER 1964 KONYA

3 ÖZKOÇ ALİ ŞÜKRÜ KOÇAN 1964 İSTANBUL

UĞUR MAKİNA UĞUR BARLIK 1964 ÇORUM

5 ABM SAİM KEŞOĞLU 1965 İZMİR

5 EGEMAS ADİL ÇETİNGÖZ 1965 İZMİR

4 FORM BEDİ KORUN 1965 ANKARA 

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

5 MEKAY MEHMET ALİ KÜÇÜKAY 1965 İSTANBUL

4 MOLİNO SALİH ALANÇLI ALAYBEYİ 1965 KONYA

4 TOMRUK PRES SURURİ TOMRUK 1965 TOKAT

4 YEMMAK RIDVAN KAVRUK 1965 ESKİŞEHİR

FİRMALAR KURUCULAR KURULUŞ 
TARİHİ ŞEHRİ 
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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.



YOKEŞ MAKİNA

73
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Babası Uşak’ta Yılancıoğulları’nın fabrikasında maki-
na mühendisliği yapan Mehmet Emin, ilkokulu bitir-
dikten sonra babasının çalıştığı fabrikada çırak olarak 
çalışmaya başlar. Yılancıoğulları’nın fabrikasında çı-
ralık yaptıktan sonra Rum Andonus Usta’nın yanında 
kalfalık yapar ve tornacılıkta ustalaşır. Askerliğini 
tamamladıktan sonra Andonus Usta’nın yanında ça-
lışmaya devam eder. 1935 yılında o dönem İzmir’in 
büyük sanayicilerinden Mahmut Nabi’nin yanında us-
tabaşı olarak çalışmaya başlar. İki parmağı kesilince 
çevresinde “Parmaksız Mehmet Usta” olarak tanınır. 
Burada uzun süre çalıştıktan sonra kendi atölyesini 
açmaya karar verir.

55 METREKAREDE BAŞLANIR
1943 yılında İzmir Kalearkası’nda 55 metrekarelik kü-
çük bir dükkân kiralar. Mehmet Emin Yokeş’in atöl-
yesi şehrin ilk talaşlı imalat atölyelerinden biridir ve 
dört işçisi olan bu atölye ağırlıklı olarak dönemin sa-
nayi kuruluşlarına bakım, onarım ve yedek parça hiz-
meti verir. Atölyede daha çok zirai makinalara yönelik 
işler yapılır. Pamukçulukta kullanılan çırçır makina-
ları, zeytinyağı makinaları, nebati yağ makinaları gibi. 

İZMİR’İN ESKİ SANAYİCİLERİNDEN OLAN 
MEHMET EMİN YOKEŞ SARAYBOSNA GÖÇMENİ 

BİR AİLENİN ÇOCUĞU OLARAK 1905 YILINDA 
İZMİR’DE DÜNYAYA GELİR. ALTI KARDEŞİ OLAN 

MEHMET EMİN, KÜÇÜK YAŞTAN İTİBAREN KENDİ 
AYAKLARI ÜZERİNDE DURMAYI ÖĞRENİR…

MEHMET EMİN YOKEŞ - 1935
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Pamuk çekirdeği kırma makinaları, zeytinyağı presle-
ri yaparlar. 1943’te kurulan bu atölye 1984 yılına ka-
dar hizmet verecektir.
Kendi atölyesini kurmaya karar verdiği dönemde 
evlenir. Oğul Meriç Yokeş 1943 yılında Göztepe’de 
dünyaya gelir. Başarılı bir öğrenci olan Meriç Yokeş, 
öğrencilik yıllarında tatil dönemlerinde babasının ya-
nında çalışır ve işlere yardım eder. 1965 yılında ODTÜ 
Sanayi İşletme Bölümü’nden mezun olur ve 1967 yı-
lında babasıyla birlikte çalışmaya başlar. Babasıyla 
uyum içinde çalıştıklarını belirten Meriç Yokeş, “O 
yıllarda işçi ve çırak bulma anlamında koşullar bu-
günden daha iyiydi. Çırak olarak girenler bir süre 
sonra kalfa ve usta olabiliyordu rahatlıkla. Şimdiki 
aileler çocuklarını bu tür işlere vermek istemiyor. En 
fazla oto elektrikçiliğine yönlendiriyor. Bu işlerin çı-

rakları kalmadı artık ve bu sıkıntı bundan sonra daha 
da fazla hissedilecek” diyor.

“ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”
Mehmet Emin Yokeş 1972 yılında vefat eder. Babası-
nın işinde oldukça titiz olduğunu belirten Meriç Yokeş, 
“İşi düzgün yapmak, dürüstlük, sözünde durmak nedir, 
borcuna sadık olmak, titizlik nedir hepsini ondan öğ-
rendim. İşine olan saygısından dolayı çok titiz biriydi. 
Dolayısı ile zaman zaman sert olabiliyordu. Ondan çok 
şey öğrendim ve ona müteşekkirim” diyor. Babasını 
kaybettikten bir yıl sonra 1973 yılında Meriç Yokeş’in 
oğlu Mehmet Yalım Yokeş dünyaya gelir.
1974 yılında yaşanan bir tesadüf Yokeş Makina’nın ge-
leceğine yön verir. DYO fabrikasından gelen iki kişi elle-
rindeki kırık parçayı göstererek, “Mutfaktaki makinenin 
parçası, boyayı kazıyınca altından sizin etiketiniz çıktı, 
bunu siz mi yaptınız?” diye sorar. Parça, yıllar önce 
Mehmet Emin Yokeş’in yaptığı bir patates soyma ma-

MEHMET EMİN YOKEŞ

40



kinesinin parçasıdır. Meriç Yokeş makineyi kendilerinin 
yaptığını söyler ve yeni parça yaptırıp verir. Ertesi gün aynı 
adamlar yeniden gelir. Bu kez ellerinde bir fiber dişli var-
dır. Meriç Yokeş fiber dişliyi de yaptırır. DYO’nun mühen-
disleri parçayı beğenir ve kimin yaptığını merak eder. Bu-
nun üzerine Meriç Yokeş’i fabrikaya çağırarak görüşmek 
isterler. Meriç Yokeş fabrikaya gider ve mühendislerle 
görüşür. Böylece DYO’nun makinelerinin tamir ve bakım 
işlerini yapmaya başlarlar. Hatta fabrikaya giriş çıkışla-
rında problem olmasın diye serbest giriş kartı bile verilir. 
DYO’dan gelen işler arttıkça Yokeş Makina, zirai makina 
tamir ve bakımı işlerini yavaş yavaş bırakır.

DYO İSTEYİNCE MAKİNE İMALATI BAŞLAR
Bir süre sonra farklı firmalardan, komple makina ta-
lepleri gelmeye başlar. DYO’ya yaptıkları işler sayesin-
de makina üretimine geçtiklerini belirten Meriç Yokeş, 
“DYO bize resim verirdi ve biz de o resimlere göre ima-
lat yapardık. Bu şekilde de makina üretimine başladık. 

DYO ile işbirliğimiz ise halen devam etmekte” diyor. 
Böylece boya fabrikaları için yedek parça imalatı yap-
maya başlayan Yokeş Makina, ilk olarak “PM-Serisi, 
Dikey Tip – Açık Elekli Pearl-Mill”/ ıslak öğütme maki-
nasının imalatını yapar. Ardından başka makina talep-
leri de gelmeye başlar. Önce İzmir çapında başlayan 
talepler kısa üre içinde Türkiye çapına yayılır.
DYO’dan gelen işlerle kapasitesi artan Yokeş Makina, 
1984 yılında Birinci Sanayi Sitesi’nde 3 katlı 600 metre-
kare bir atölyeye geçer ve üretime orada devam eder. 
1980’lerin başında yeni bir müşteri, DYO haricinde bir 
firmaya makina yapıp yapmayacaklarını sorar, fakat 
başta kim olduklarını söylemez. DYO fabrikasının mü-
dürlerinden bazıları ayrılarak kendi işini yapmak is-
temiştir ve İkinci Sanayi Sitesinde 200 metrekare bir 
dükkân tutarlar. Meriç Yokeş onlara bir makina yapar 

MEHMET EMİN YOKEŞ
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ve böylece çalışmaya başlarlar. Zaman içinde o atöl-
ye büyür ve Kemalpaşa yoluna taşınır. Adları Kemipol 
olur. Daha sonra 1990’da Akzo ile birleşerek önce Akzo 
Kemipol, sonra da Akzo Nobel Kemipol olurlar.

MEHMET YALIM YOKEŞ TAZE KAN OLUR
1996 yılına gelindiğinde firmada artık üçüncü kuşak 
temsilcisi Mehmet Yalım Yokeş de görev almaya baş-
lar. 1973 yılında İzmir’de dünyaya gelen Mehmet Yalım 
Yokeş, lise öğrenimini Bornova Anadolu Lisesi, üniver-
site öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Makina 
Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümünde tamamlar. 
1996 yılında mezun olduktan ve stajlarını bitirdikten 
sonra babasının yanında çalışmaya başlar. Mehmet 
Yalım Yokeş’in gelmesi firmaya yeni bir ivme kazandı-
rır ve işler gelişmeye başlar. Meriç Yokeş, “Kısa süre-
de işin yüzde 80’ini üzerimden aldı. Tek başıma devam 
etseydim işler bu kadar gelişemezdi. Mehmet Yalım’ın 
gelmesiyle birlikte o zamana kadar elle veya T cetveliy-
le çizdiğimiz resimleri, teknik çizim programlarına ak-
tarmaya başladık. Bu şekilde işler hem daha kolaylaştı 
hem de verimlilik arttı. Bilgisayar ve internet diline 
hâkim olması, dış pazarlara da açılmamızda oldukça 
etkili olmuştur” diyor.
Mehmet Yalım Yokeş’le birlikte dış pazarlara açılan fir-
ma, 1998 yılında ilk ihracatını gerçekleştirir. Vietnamlı 
bir firma, bugün için demode sayılan, dik değirmenler-
den ister. İlk olarak dik değirmenlerle başlayan bu ti-
caret 2000 yılında yatay tip değirmenlerle devam eder. 
2000 yılında yatay tip değirmenlerin Türkiye’de üretimi 
yoktur ve çok büyük fiyatlara yurt dışından getirtilmek-

tedir. Yokeş bu makineleri Türkiye’de üretmeyi başa-
rır. Makineler yoğun talep görür. İlerleyen zamanlarda 
bu değirmenler üzerinde çeşitli geliştirmeler yapmaya 
devam ederler.

YENİ FABRİKA
2000’li yılar boyunca hem iç hem de dış pazarda faali-
yetleri artan Yokeş Makina 2015 yılında üretiminin yüz-
de 75’ini ihraç eden bir firmadır. Artan iç ve dış talep 
nedeniyle talepleri karşılayabilmek için yeni bir fabrika 
inşa etmeye karar verirler. Bunun üzerine Tekeli’deki 
İTOB Organize Sanayi Bölgesinde bir yer alınır ve in-
şaat çalışmaları başlar. Yıl 2011’e geldiğinde, profes-
yonel iş hayatını yaklaşık 10 yıldır İstanbul’da sürdü-
ren üçüncü kuşak temsilcisi Pınar Yokeş’in de firmaya 
katılma zamanı gelmiştir. 1978 İzmir doğumlu, Bilkent 
Üniversitesi mezunu, iki yabancı dil bilen Pınar Yokeş, 
Türkiye’nin en önemli holdinglerinde satış, pazarlama, 
ürün yönetimi alanlarında yönetici olarak çalışmıştır. 

“AİLE ŞİRKETİ OLARAK TAM DA OLMAK İSTEDİĞİMİZ 
NOKTADAYIZ”
Kızının şu anda Yokeş Makina’da İhracat Müdürü oldu-
ğunu belirten Meriç Yokeş, “Oğlum Mehmet Yalım’ın 
mühendis olması, içeriden yetişerek tecrübelenmesi ve 
kızım Pınar’ın da kariyer yaparak, bilgi birikimi ile bize 
katılması, şirketimize oldukça ivme kazandırdı. Har-
manladığımız bu farklı tecrübeler sayesinde aile şirketi 
olarak tam da olmak istediğimiz noktadayız.” diyor.
Yeni fabrikalarına 2015 yılı itibarıyla taşındıklarını be-
lirten Meriç Yokeş, “Şu an için 2 bin 500 metrekare ka-
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palı alana sahibiz, ancak genişleme imkânımız var. Ge-
çiş ve taşınma sürecinde bazı zorluklar yaşandı, ancak 
süreç tamamlanıp randımanlı olarak çalışmaya başla-
dıkça üretim hızımız yaklaşık üç katına çıktı diyebilirim. 
2016 yılı içerisinde de yeni takım tezgâhları ilave ede-
rek kapasitemizi ve istihdamı arttırmayı planlıyoruz. 
Hollanda, Almanya ve İsviçre ağırlıklı olarak Avrupa 
ülkelerine ihracatımız var. Bunların dışında Orta Doğu 
ülkelerinin geneli, Türki Cumhuriyetler, bazı Afrika ül-
keleri ve bazı Uzak Doğu ülkelerine de ihracatlarımız 
bulunmaktadır.” diyor.
2016 yılına kadar yurtdışı fuarlara sadece ziyaret 
amaçlı gittiklerini ama stant açmadıklarını belirten 
Meriç Yokeş, “Eskiden çalışma alanımız gelecek yoğun 
talepleri karşılamak için müsait değildi. Dolayısıyla 
sadece yurt içindeki uluslararası fuarlara katılmıştık. 
Avrupalı rakiplerimiz katıldığımız o fuarlarda makine-
mizin teknolojisini, çalışma döngüsünü, kullandığımız 
kaliteli parçaları ve fiyat/kalite dengesini gördükle-
rinde standımızdan ayrılmaz oldular. 2016 sonları ve 
ileriki yıllarda katılacağımız yurt dışı fuarları ile ilgili 

çalışmalara şimdiden başladık. Ülkemizde de olduk-
ça kaliteli yerli üreticilerin olduğunu, işçiliğin son de-
rece düzgün yapıldığı ve kullanılan teknoloji ile diğer 
ülkelerle rahatlıkla mukayese edilebilecek durumda 
olduğumuzu görmeleri gerek.“ diyor.
2016’nın firmaları için çok parlak bir yıl olduğunu 
belirten Meriç Yokeş, “Hâlihazırda, 100’ün üstünde 
yeni firma ile görüşmelerimiz devam ediyor, fakat 
gelişen olumsuz siyasi koşullardan kaynaklı durgun-
luklar olabiliyor. Türkiye bu konularda çok hassas, 
en küçük bir olayda piyasalar durma aşamasına ge-
lebiliyor.” diyor. 
Yokeş Makina, hâlihazırda dünya piyasasında kendi 
sektöründe (genel kimya, boya, baskı mürekkepleri 
ve zirai İlaç sektörleri için üretim makinaları imala-
tı)  hâkim olan Avrupalı makine üreticilerinin üretim 
portföyünün tamamına yakınını yerli imalat olarak 
üretme kabiliyetine sahip. Kalite ve performans ola-
rak Avrupalı rakipleri ile başa baş makineler üreten 
firma, çoğu noktada Avrupalı rakiplerini de geride bı-
rakan teknolojilere imza atıyor.

MEHMET, PINAR VE MERİÇ YOKEŞ
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İstanbul’a gelince çeşitli fabrikalarda tornacı olarak 
çalışan Mehmet Hüroğlu, askerliğini de Ankara Kırık-
kale Top ve Mühimmat Fabrikası’nda tornacı olarak 
yapar. Askerliğin ardından Paşabahçe Şişecam ve Bü-
yükdere Tekel Kibrit Fabrikaları’nda tornacılığa devam 
eder. 1945 yılında kendi atölyesini açmaya karar veren 
Mehmet Hüroğlu, Büyükdere’deki evlerinin altında bu-
lunan 40 metrekarelik dükkânı atölyeye çevirerek ça-
lışmaya başlar.
Deniz araçlarının parçalarını tamir ederek işe başla-
yan Hüroğlu, 1950’li yıllar boyunca Büyükdere-Sarı-
yer civarındaki kosterler ve kum tekneleri gibi deniz 
araçlarının bozulan parçalarını tamir eder veya ye-
niler. Zamanla gemilerin mekanik dümen sistemle-
rini de yapmaya başlar. Bu süreçte büyüyen Mehmet 
Hüroğlu’nun çocukları Bülent ve Orhan da ilkokul yıl-
larından itibaren atölyede babalarına yardımcı olmaya 
ve işi öğrenmeye başlar.

DÜNYANIN İLK BÜYÜK SAVAŞININ BAŞLADIĞI 
1914 YILINDA BOSNA HERSEK’TE DÜNYAYA GELİR 
MEHMET HÜROĞLU. BABASI HAN İŞLETMECİLİĞİ 

YAPAN MEHMET HÜROĞLU, İLKOKUL VE 
SONRASINDA SANAT OKULUNU SARAYBOSNA’DA 

OKUR. AİLESİYLE BİRLİKTE İSTANBUL’A 
GÖÇ ETTİKLERİNDE TAKVİMLER 1932 YILINI 

GÖSTERMEKTEDİR…

MEHMET HÜROĞLU TORNA TEZGAHINDA PARÇA İŞLERKEN - 1952
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“DATA HİDROLİK MAKİNA SANAYİ A.Ş.” KURULUR
İki kardeş 1970’li yılların başlarından itibaren ba-
balarının yanında çalışmaya başlar. Bülent Hüroğlu 
makine mühendisliği bölümünden mezun olduktan 
sonra mimarlık fakültesini de bitirir. Çocukların da 
gelmesiyle atölyeyi 80 metrekareye büyütürler, ça-
lışan sayısı da altı kişiyi bulur. İşlerin ve çalışan 
sayısının artması ile birlikte daha büyük bir atölye 
ihtiyacı doğar. Bunun üzerine 1978 yılında Maslak 
Oto Sanayi’de 300 metrekarelik bir dükkâna geçilir. 
Maslak Oto Sanayi’ye geçilmesinin ardından firmaya 
ortaklar alınır ve o güne kadar “Mehmet Hüroğlu ve 
Mahdumları” olan firma ismi 1979 yılında “Data Hid-
rolik Makina Sanayi A.Ş.” olur.
Maslak Oto Sanayi’ne taşınıldığında firmanın çalışan 
sayısı 17 kişiyi bulur. Bu yıllar aynı zamanda Türkiye’de 
denizcilik sektörü ve gemi inşa sanayisinin büyüdüğü 

yıllardır. Sektördeki gelişmeye paralel olarak yapılan 
gemiler büyüdükçe, müşterilerin talepleri de her ge-
çen gün artmakta ve talep edilen ürünlerin ebatları da 
büyümektedir.

YENİ ATÖLYE YENİ ÜRÜNLER
İşler bu şekilde hızla büyümeye devam eder ve Maslak 
Oto Sanayi’deki dükkân da yetersiz kalır. 1983 yılında 
bu kez Yeni Bosna’da 1100 metrekare kapalı alanı olan 
yeni atölyeye geçilir. Başlangıçta sadece hidrolik dü-
men makinalarını üreten firma, 1983 yılına gelindiğin-
de küçük gemiler için ilk çift silindirli dümen sistemi ve 
muhtelif vinçler üretmeye başlamıştır. Yeni atölye ve 
ürünlerle büyüyen Data Hidrolik ekibi 35 kişiyi bulur.
Zamanla gemilerin ve teknelerin büyümesiyle beraber 
Data Hidrolik Makina’nın de kapasitesi artmaya başlar. 
1985 yılında zincir çeken, halat çeken vinçlerin imalatı-

MEHMET HÜROĞLU, ORHAN HÜROĞLU VE İKİ ÇALIŞANI - 1968
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na da başlanır. Bu imalatlar da müşteri taleplerine göre 
zaman içinde büyür. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 
projeleri için Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve Taşkı-
zak Tersanesi Komutanlığı’na sahil güvenlik botları, 
torpido ve personel taşıma botları için hidrolik dümen 
makinaları ve zincir ırgatları yapılır.
1980 yılında işleri iki oğluna devreden Mehmet Hüroğlu 
1988 yılında vefat eder... Çalışma hayatı boyunca disip-
linli ve planlı olan Mehmet Hüroğlu, çocuklarını da aynı 
bilinçle yetiştirir. Küçük büyük yaptığı her işe büyük 
özen gösteren Mehmet Hüroğlu, Data Hidrolik’in kali-
teli ürün anlayışının mimarı olur.

LİMANLARIN ÖZELLEŞMESİYLE İŞLER BÜYÜR
1990’lı yıllara gelindiğinde tüm bu ürün modelleri ge-
lişimine devam etmiş ve üretim portföyü de büyümüş-
tür. 1995 yılında limanların özelleştirilmesiyle birlikte 
römorkör piyasası gelişmeye başlar. Başlangıçta yurt 

dışından getirilen makineleri kullanan römorkör ya-
pımcıları kısa süre sonra Data Hidrolik’ten parça is-
temeye başlar. Böylece römorkörler için çeşitli ekip-
manlar üretilmeye başlanır. Ürün portföyü her geçen 
gün artan firma, 1998 yılında Almanya’ya ilk ihracatını 
yapar. 2000’li yıllara gelindiğinde sektördeki hızlı büyü-
me ile çalışan sayısı elliyi bulur.
Makine mühendisliği mezunu olan ve işletme lisansı 
yapan Gürhan Hüroğlu 1999 yılında işe başlar. Böyle-
ce Data Hidrolik’te üçüncü kuşağın dönemi başlamış 
olur. Çocukluktan itibaren firmaya gidip gelen ve boş 
zamanlarında yardımcı olan diğer kuzenler de öğre-
nimlerini bitirdikten sonra ekibe katılmaya başlar. 
Makine mühendisliğini bitirdikten sonra işletme yük-
sek lisansı yapan Cem Hüroğlu 2001, işletme mezunu 
Gürel Hüroğlu 2004 ve metalürji mühendisliği mezunu 
Kaan Hüroğlu 2006 yılında firmada profesyonel olarak 
çalışmaya başlar.

MEHMET HÜROĞLU TORNA TEZGAHINDA PARÇA İŞLERKEN - 1968

47



MEHMET HÜROĞLU VE BÜLENT HÜROĞLU - 1968
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EN PARLAK YILLAR: 2002-2008 
Üçüncü kuşağın firmada görev almaya başlamasının 
ardından 2004 yılında diğer ortakların hisselerini sa-
tın alırlar ve tamamen aile şirketi olarak yola devam 
ederler. 2000-2008 arası, denizcilik sektörünün en 
parlak dönemleridir. Bu dönemde firmada çalışan 
sayısı zaman zaman 125’e kadar çıkar. Bu büyük ge-
lişimin ardından firma 2008 yılında Tuzla’ya taşınır. 
Firmanın Tuzla’daki yeni fabrikasına taşındığı 2008 
yılı aynı zamanda küresel finans krizinin başladığı yıl 
olur. 2003-2007 yılları arasında kimsenin öngöreme-
diği bir hızla büyüyen denizcilik sektörü, 2008 yılından 
itibaren yine aynı hızla küçülmeye başlar. Özellikle 
büyüme dönemine göre pozisyon alan firmalar büyük 
sıkıntı çeker. Birçok proje yarıda kalır veya tamamen 
iptal olur.
Buna rağmen Data Hidrolik’in 2008 krizinden büyük 
yara almadığını belirten Cem Hüroğlu, “2001 yılında 
firmada çalışmaya başladığımda sektör rüya gibi bir 
dönem yaşıyordu. Babam ‘belki hayatın boyunca böyle 
bir dönemi az görürsün’ diyordu. O dönemin ardından 

sektör krize girdi, fakat her zaman ayağını yorganına 
göre uzatan bir firma olduğumuz ve ağırlıklı olarak 
sipariş üzerine çalıştığımız için önemli bir sorun ya-
şamadık. Tuzla piyasasında kontrolü elinden kaçıran 
bazı firmalar zor durumda kaldı. 2008’de başlayan kriz, 
2009 yılında eldeki işlerin yapımı aşamasında çok his-
sedilmedi, fakat 2009’dan 2010’a sipariş verilmediği 
için çok sert hissedildi. Tabii artık bu döneme alışıldı. 
Bu artık bir kriz değil, standart bir dönem oldu bizim 
için. Çünkü dünya standartlarında baktığımız zaman 
gerek petrol fiyatları gerek denizcilik sektöründeki arz 
talep bir dengeye geldi” diyor.
Denizcilik sektörünün en eski ve tamamen yerli ser-
mayeli aile şirketlerinden olan Data Hidrolik bugün çok 
geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Tüm üretimini ulus-
lararası standartlara göre gerçekleştiren firma birçok 
alanda yabancı firmalarla rekabet halinde. Bugün 5 bin 
200 metrekaresi kapalı, toplam 8 bin 200 metrekarelik 
alanda 98 çalışanıyla faaliyetlerine devam eden Data 
Hidrolik Avrupa, Afrika ve Uzak Doğu’da toplam 22 ül-
keye ihracat yapıyor.

TUZLA FABRİKASI - 2008
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Babası İrfan Yılmaz, İstanbul medreselerinde müder-
rislik yapmış ve İstiklal Savaşı yıllarında Ağrı’ya dön-
müştür. Harf inkılabı yıllarında Türkçe öğretmenliği 
yapan İrfan Yılmaz daha sonra öğretmenliği bırakır ve 
merkez camiinde müezzinlik ve imamlık yapar. 
Recep Yılmaz, babası öğretmen olduğu halde ilkoku-
lu zar zor bitirir, fakat oldukça meraklı bir çocuktur 
ve küçük yaştan itibaren tamir işlerine ilgi duymak-
tadır. Bu merakını gören babası Tutak’ta meşhur Ha-
san Usta’nın yanına çırak olarak verir Recep’i. Hasan 
Usta’nın atölyesinde karasaban ve pulluk gibi zirai 
aletlerin tamir ve bakımları yapılmaktadır. O yıllarda 
çıraklar bir ücret almaz, aksine ustalarına bir şeyler 
götürürler. Küçük Recep’te ustasına haftalık ekmek 
yaptırır, süt yoğurt götürür ve çalışmaya devam eder.
Askere gidene kadar Hasan Usta’nın atölyesinde ça-
lışır Recep Yılmaz. Askerliği Silivri’ye çıkar ve usta-

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI (93 HARBİ), 
BALKANLAR VE KAFKASYA BÖLGESİNDE BÜYÜK 

YIKIMA YOL AÇAR VE 1 MİLYONUN ÜZERİNDE 
MÜSLÜMAN ANADOLU’YA GÖÇ ETMEK ZORUNDA 
KALIR. KAFKASYA’DAN GÖÇ ETMİŞ KARAPAPAK 

TÜRKLERİNDEN BİR AİLENİN ÇOCUĞU OLAN 
RECEP YILMAZ 1920 YILINDA AĞRI’NIN TUTAK 
İLÇESİNE BAĞLI GÜLTEPE KÖYÜNDE DÜNYAYA 

GELİR…
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lığından dolayı kademede görev yapar. 36 ay süren 
askerliği boyunca top arabalarının ve metal aksamlı 
araçların tamir işlerini yapar. Askerden döndükten 
sonra Patnos-Tutak arasında süren yol yapım çalış-
malarında görev alır. Çalışmalarda kullanılan el ara-
baları, kürek ve pulluk gibi aletlerin tamir ve bakım-
larını yapar. 

30 METREKAREDE ÇALIŞMAYA BAŞLAR 
1946 yılında babasının öğrencilerinden olan Datli 
Hanım’ı görür ve beğenir. 1947’de nişanlanır, 1950’de 
evlenirler. Nişanlandığı 1947 yılında kendi dükkânı aç-
maya kara verir ve Ağrı Tutak’ta kendi dükkânını açar. 
30 metrekarelik bu küçük dükkânda zirai alet tamiri-
ne başlar. Nişanlılık ve evlilik arasında geçen sürede 

neredeyse yaptığı işlerin yüzde 80’inden para alamaz. 
Akraba ve tanıdık olan müşterilerinden dolayı para ka-
zanamaz hale gelince 1951 yılında Malazgirt’e giderek 
orada bir dükkân açmaya karar verir. Bu kararı aldığı 
yıl ilk çocukları Orhan Yılmaz dünyaya gelir.

ARAÇ BULAMAYINCA KENDİNE SAL YAPAR
O yıllarda vasıta bulmak sorundur ve taşımacılık genel-
likle hayvanlarla yapılır. Gözü pek bir yapısı olan Recep 
Yılmaz, bidonlar ve şambrellerden dört metreye dört 
metre bir sal yapar kendine. Körük, örs ve diğer mal-
zemelerini sala yükler ve Murat nehrinin akıntılarıyla 
malzemelerini Malazgirt’e kadar götürmeyi başarır. 
Malazgirt’te küçük bir dükkân tutarak zirai alet tamir 
ve bakım işleri yapmaya devam eder. Burada çalışıp 
işleri biraz yoluna koyduktan sonra 1953 yılında aile-
sini de yanına alır. Ailesi yanına geldikten bir yıl sonra 
1954’te Burhan Yılmaz dünyaya gelir. Çocuklar küçük 
yaşlardan itibaren atölyede babaları ile birlikte çalış-
maya başlar.

ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ KREDİSİ İLE MAKİNELEŞME 
BAŞLAR
Malazgirt’te tarım aletleri tamirine devam eden Re-
cep Yılmaz 1957 yılında traktör alır ve toprağı olan 
insanlarla ortakçılık yapar. 1960’da belediyede su us-
tası olarak da görev alır. 1965 yılında Malazgirt Esnaf 
Kefalet Kooperatifi’nin kurulması Recep Yılmaz’ın iş 
hayatında dönüm noktası olur. Kooperatiften kredi 
alan Recep Yılmaz yeni makineler almak için İzmir’e 

RECEP YILMAZ - 1946

RECEP YILMAZ - 1994
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fuara gelir. Bir torna beğenir fakat anlaşamadıkları 
için alamadan geri döner. Bunun üzerine Erzurum’da 
köyünün adından dolayı “Poçikli Mustafa” adıyla anı-
lan Mustafa Usta’dan bir torna, bir matkap ve kaynak 
makinesi gibi o günün şartlarının en iyi makinelerini 
alır ve ortak olurlar. Recep Yılmaz tezgâhları alır ve 
Malazgirt’e götürür. Poçikli Mustafa’da iyi bir ustasını 
Recep Yılmaz’ın yanına gönderir.
Bu süreçte kendilerinin da yavaş yavaş babalarının ya-
nında çalışmaya başladıklarını belirten Orhan Yılmaz, 
“Ben Erzurum Endüstri Meslek Lisesi’nde okudum. 
Kardeşim benden üç yaş küçük olsa da benden daha 
iriceydi ve işe daha meyilliydi. Babamın yanında mat-
kap deler, çekiç vurur, körük çekerdik. İptidai aletler-
le başladık çalışmaya. 1960 yılında ilkokula başladım. 
Ben de diğer kardeşlerim de okuldan artan zamanları-
mızda atölyede babamızın yanında olurduk. 1962 yılın-
da Burhan, ardından da Turhan Yılmaz atölyeye gelme-
ye başladı. 1966’da babam yeni makineleri alınca çok 
rahatladık. Kollu matkaptan kurtulup elektrikli matkap 

kullanmaya başladık. Kaynak makinemiz oldu ve böy-
lece makineleşmeye başladık” diyor.

“OĞLUM NE YAPALIM?”
Orhan Yılmaz 1970’te okumak için İstanbul’a gelir. Fa-
kat siyasi olayların artması üzerine 1973’te Malazgirt’e 
geri döner. 1975 yılına kadar babasıyla çalışır.  1977’de 
evlenir ve askere gider. Askerlik dönüşü bir süre 
Malazgirt’te kaldıktan sonra İstanbul’a gider ve oto ta-
mirhanesi açar. Bu süre zarfında Malazgirt’teki atölye 
çalışmaya devam eder. 
Kendinin İstanbul’da olduğu dönemin, firmanın 
İstanbul’a taşınması için adeta bir bir ön hazırlık oldu-
ğunu belirten Orhan Yılmaz, “1979 yılında babam te-
lefonda ‘oğlum ne yapalım?’ dediğinde, ‘imkân varsa 
kredi kullan, yeni makineler alalım. Ben de seninle 
gelirim, Malazgirt’te bir süre daha çalışıp İstanbul’a 
geliriz’ dedim. Dediğimi yaptı ve İstanbul’a geldi. Tor-
na tezgâhı, planya ve kaynak makinası alarak birlikte 
Malazgit’e döndük” diyor. 

ELEMELİ HARMAN MAKİNESİ (PATOZ) - 1970
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ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ İLE BÜYÜRLER
Makineleri alıp Malazgirt’e dönünce o yıllarda 
Türkiye’de imalatı olmayan bir çayır biçme makinesi 
yaparlar. İsveçli bir markadan bakarak yaptıkları bu 
makineyi bir yıl kadar test edip geliştirirler. Bir yıl so-
nunda Erzurum Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde test 
yaptırdıktan sonra seri üretimine başlarlar. O yıllarda 
bu makineyi Türkiye’de yapan yoktur ve bu makinenin 
satışıyla hızla büyürler. 
1986 yılında bir dostu, vereceğine karşılık olarak Kon-
ya Sanayi Sitesi’nden 180 metrekarelik bir dükkân ve-
rir Recep Yılmaz’a. Bu dükkânda Malazgirt’teki işlere 
takviye yapılır. Konya’da üretilen parçalar Malazgirt’e 
götürülür ve burada montajları yapılır.

ÜRETİM ESENYURT’A TAŞINIR
1989 yılı Haryo Makine için yeni bir başlangıç olur. İs-
tanbul Esenyurt’tan bin metrekarelik bir yer alırlar ve 

1990 yılında inşaatı tamamlayarak yeni atölyelerine 
geçerler. Esenyurt’ta yeni atölye açılınca Malazgirt ve 
Konya’daki atölyeler tamamen kapatılır ve sadece satış 
bölümü açık bırakılır. Sezondan sezona bölgeleri ge-
zerek satış yapmaya devam ederler. 1992 yılında yeni 
tezgâhlar alır ve o yıldan sonra sadece çayır biçme ma-
kinelerinin imalatına başlarlar.
1994 yılında kurucu Recep Yılmaz vefat eder... Recep 
Yılmaz çevresinde oldukça sevilen, hayırsever ve dini 
bütün bir insandır. Yaşamı boyunca ihtiyaç sahiple-
rine yardımcı olmuş; cami, okul, çeşme gibi birçok 
projeye yardımda bulunmuştur. Malazgirt’te her yıl 
en az üç yüz öğrenciyi çantasından kabanına kadar 
giydirir. Babasının ömrü boyunca insanlara yardım 
ettiğini ve bu yüzden çok geniş bir çevresi olduğu-
nu belirten Orhan Yılmaz, “Cenazesine Erzurum’dan 
Almanya’ya kadar birçok yerden insan katıldı. Ağlar-
ken gördüğüm kardeşime, ‘Şu kalabalığa, insanlara 
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bak, üzülme’ dedim. Bugün bile bizi tanımazlar, Hacı 
Recep derler. Babamızın adıyla açamayacağımız kapı 
yoktur” diyor. 
Recep Yılmaz çocuk yaştan itibaren hep meraklı olan 
ve yenilikleri takip eden biridir. Malazgirt’te ilk bisiklet 
alan kişi Recep Yılmaz olur. 1960’larda ilk motosikle-
ti alan da yine odur. 1980 yılında bölgede hiçbir yerde 
yokken telsiz istasyonu kuran da yine Recep Yılmaz’dır. 
Civar köylere satışa gittiklerinde iletişim için kullandık-
ları bu telsiz sayesinde Amerika’yla bile görüşürler…

“BENİM KÜFREDİLECEK EŞİM DE YOK GELİNİM DE”
Recep Yılmaz’ın iş konusunda çok titiz olduğunu belir-
ten Orhan Yılmaz, bununla ilgili bir anısını şöyle anla-
tıyor: “Bir gün torna işi yapıyorum, fakat işi bozdum. 
Müşteri anlamaz diye düşünüp götürdüm taktım. Ba-
bam geldi, şöyle bir baktı ve çok okkalı bir tokat vurdu. 
Neden vurdun dediğimde, ‘sen biliyorsun suçunu’ dedi. 

İki günde yaptığım işi söktüm ve yeniden yaptım. Sor-
dum ‘Neden müşterinin yanında vurdun?’ diye. ‘Eğer 
sana o tokadı müşterinin yanında atmasaydım, ömrün 
boyunca o yanlışı yapacaktın. Benim küfredilecek eşim 
de yok gelinim de, bir daha aynı hatayı yapma.’ dedi.”
Haryo Makina 2000 yılına kadar çeşitli çayır biçme ma-
kineleri üreterek yoluna devam eder. 2000 yılı başların-
da müşterilerin taleplerinin artması üzerine üretime 
kollu tırmığı da eklerler. 2002 yılında yine müşterilerin 
istekleri doğrultusunda diskli çayır biçme makinesi 
imalatına da başlarlar. 2009 yılında Erzurum’a fabrika 
satış mağazası açılır.
Bugün faaliyetlerine Esenyurt’taki fabrikasında de-
vam eden Haryo Makine, çayır biçme makinaları ve 
ot toplama tırmıkları üretiyor. Bunun yanında traktör 
fabrikalarına orijinal yedek parça, otomotiv yan sana-
yi, raf sistemleri ve özel amaçlı makine üretimlerine 
de devam ediyor.

AKARYAKIT VE SU TANKLARI - 1974 TURHAN YILMAZ ÇAYIR BİÇME MAKİNESİYLE - 1986
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İlkokula Karaköy’de gider Münir Becan, fakat ilkokul 
dördüncü sınıfta okulu bırakır ve çıraklık yapmaya 
başlar. Ermeni bir ustanın yanında radyatör tamiri iş-
lerinde çıraklık ve kalfalık yapar. 18 yaşına geldiğinde 
ailesiyle birlikte Edirne’nin Uzunköprü ilçesine taşı-
nırlar. Uzunköprü’ye geldikten kısa süre sonra askere 
gider. Dört yıl süren askerliğini Mısır’da yapan Münir 
Becan, bu süre zarfında kaynakçılığı öğrenir. Asker-
liğini tamamlayıp Uzunköprü’ye dönen Münir Becan, 
yol ve köprü inşaatlarının sürdüğü Gelibolu’ya gi-
der ve orada çalışmaya başlar. Bir yıla yakın çalıştığı 
Gelibolu’da Rahime Hanım ile tanışır ve evlenerek ye-
niden Uzunköprü’ye döner. 

BİR KAYNAK MAKİNESİ İLE ÇALIŞMAYA BAŞLANIR
Eşiyle birlikte Uzunköprü’ye dönen Münir Becan, 
Gelibolu’da biriktirdiği paralarla küçük bir atölye aç-
maya karar verir. Böylece 1947 yılında Küçük Atölye 

GÜRCÜ ASILLI BECAN AİLESİ 1900’LÜ YILLARIN 
BAŞLARINDA GÜRCİSTAN’DAN ARTVİN’E GÖÇ 

EDER. MÜNİR BECAN DA 1921 YILINDA ARTVİN’DE 
DÜNYAYA GELİR. MÜNİR BECAN’IN DOĞUMUNDAN 

KISA SÜRE SONRA BABASI EKONOMİK 
NEDENLERDEN DOLAYI BEŞ ÇOCUĞU VE EŞİ 

İLE BİRLİKTE İSTANBUL’A GÖÇ ETMEYE KARAR 
VERİR. AİLENİN O GÜNLERE GÖRE SANAYİNİN 

MERKEZİ SAYILAN KARAKÖY’E YERLEŞMESİ 
MÜNİR BECAN’IN HAYATINI TAMAMEN 

DEĞİŞTİRECEKTİR…

MÜNİR BECAN VE OĞLU ESAT BECAN - 1967
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kurulur. O zamanlar Köprübaşı sanayisine ev sahipliği 
yapan Çarşıiçi’nde 30 metrekarelik bir dükkânda bir 
kaynak makinesi ile çalışmaya başlar Münir Becan. İlk 
atölyenin açılışından bir yıl sonra 1948’de Esat Becan 
dünyaya gelir. Bu küçük atölyede daha çok ziraat alet-
lerinin bakım ve onarımlarını yapar. Kısa süre içinde 
işler yoğunlaşır ve küçük atölyesine sığamaz olur. Böy-
lece 1965 yılında Kavak Mahalle’de yeni bir yer alır. 500 
metrekarelik bu yeni yerde işler büyüdükçe makine ve 
çalışan sayısı da artar.

“MÜNİR YİNE NE YAPTIN DA ELEKTRİKLER GİTTİ”
1960’lı yıllara kadar tarım makinelerinin kırılan par-
çalarının kaynak işleri ve çeşitli tamir işleri yaparak 

çalışmaya devam ederler. Elektrik kaynağını ilçeye ilk 
kez getiren de Münir Becan olur. O dönemde atölyeye 
tamir için gelen çiftçiler ilk kez gördükleri elektrik kay-
nağı için, “Münir Usta bir alet getirdi, demirle demiri 
yapıştırıyor” derler. O yıllarda Uzunköprü’ye jeneratör-
le elektrik verildiği için şebeke Münir Becan’ın elektrik 
kaynağına yetmez ve ne zaman kaynağı kullanmaya 
başlasa elektrikler kesilir. Elektrikler kesildiğinde be-
lediye başkanı atölyeye gelir, “Münir yine ne yaptın da 
elektrikler gitti.” diye söylenir.
Esat Becan da, bebek yaşlarından itibaren babasının 
atölyesine gidip gelmeye başlar. Henüz 12 yaşında 
babasıyla birlikte çevre köylere gider, kırık kürekleri 
ve tamir edilecek tarım aletlerini toplayarak atölyeye 

MÜNİR BECAN - 1962
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getirir. O yaşında kaynak yapmayı bilen Esat Becan 
her kürekten 1 lira para kazanır. Esat Becan, ilkokulu 
Uzunköprü’de okuduktan sonra lisede Gelibolu’ya gi-
der. Daha sonra son sınıfta Edirne’ye gelir ve burada 
sanat okulundan mezun olur. Sanat okulunu bitirdik-
ten sonra da babasının yanında çalışmaya başlar.
1960’lı yıllarda tarım makinelerinin tamirinin yanında 
römork yapımına da başlarlar. Önce küçük römorkla-
rın küçük kaynak ve tamir işlerini yaparken, bir müş-
terilerinin teklifi üzerine römork yaparlar. Ve tarım 
makineleri tamiri ile sipariş üzerine römork yapımını 
birlikte götürürler. 

BUZCU’NUN SİPARİŞİYLE FİLTRE PRES İMALATI BAŞLAR
1960’lı yıların sonlarına doğru yörenin ve o dönem 
Türkiye’nin önemli fabrikalarından Buzcu AŞ’nin sahibi 
Hamdi Buzcu, Münir Becan’dan bir filtre pres makinesi 
yapmasını ister. Münir Becan makineyi inceler ve ya-

pabileceğini söyler. İzmir’de dökümlerini yaptırırlar ve 
makineyi üretirler. Makine gayet başarılı olur. Ve Be-
can Makina böylece bugünlere kadar gelen filtre pres 
imalatı işine başlamış olur. Buzcu’ya verilen makine-
nin başarılı olmasından sonra Uzunköprü’deki fark-
lı yağ fabrikalarından da makine siparişleri gelmeye 
başlar. Siparişler günden güne artarken, makineler de 
Türkiye’nin dört bir yanına gitmeye başlar. Filtre pres 
işlerinin yoğunlaşması üzerine yavaş yavaş römork ve 
tamirat işleri bırakılır. Fitre pres makinesi satılan fab-
rikalar zaman içinde farklı makine siparişleri de ver-
meye başlar. Bir süre sonra büyük karıştırıcı tanklar 
da imal edilmeye başlanır. Bu dönemde iş yükünün 
büyük kısmını Esat Becan üstlenir. 
Aynı yıllarda Münir Becan’ın küçük oğlu Levent Becan 
da firmada görev almaya başlar. Levent Becan da kü-
çük yaştan itibaren atölyelerin tozunu yutmuş, işi çekir-
dekten öğrenmiştir. Okuldan arta kalan zamanlarında 

ÜRETİLEN İLK VALS MAKİNESİ,
MÜNİR BECAN VE OĞLU ESAT BECAN - 1972
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babası ve ağabeyine yardımcı olmuştur. 1970’li yılların 
sonlarına doğru üniversitede olan Levent Becan, şid-
det olaylarının zirve yaptığı dönemde okulu bırakmak 
zorunda kalır. Okulu bırakıp babası ve ağabeyinin ya-
nında çalışmaya başlar. Üniversiteyi bitirip diploması-
nı alması ise tam 17 yıl sonra gerçekleşir. Çıkan aftan 
yararlanarak Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olur.

YENİ FABRİKA, YENİ ÜRÜNLER VE İLK İHRACAT
Yıllar içinde özellikle filtre pres konusunda uzmanla-
şan Becan Makina, yağ fabrikalarının çeşitli ekipman-
larını da sipariş üzerine yapmaya devam eder. Firma 
1987 yılında anonim şirket olur ve yoluna böyle devam 
eder. Şirketleşme gerçekleştikten kısa süre sonra 
Uzunköprü Belediyesi ilçe içindeki atölyeleri bir sanayi 
sitesinde toplamaya karar verir. Tüm işletmelere sa-
nayi sitesine çıkmaları söylenir. Üretim için geniş alan 
ve yüksek tavanlı bir yere ihtiyacı olan Münir Becan yeni 

yapılacak sanayi sitesindeki binaları yeterli görmez ve 
Keşan yolu üzerindeki bugünkü fabrika arazisini satın 
alır. İlk olarak 2 bin metrekarelik bir kapalı alanın in-
şaatına başlarlar ve 1991 yılında yeni fabrikalarına ta-
şınırlar. 
Keşan yolu üzerindeki yeni fabrikaya taşındıktan sonra, 
fitre preslerin yanı sıra paslanmaz üzerine de çalışmaya 
başlarlar. O dönemde yağ fabrikalarında paslanmaz sık-
ça kullanılmaya başlanmıştır. Bu yıllarda ilk ihracatlar 
da gerçekleşir. İlk ihracat Yunanistan’a yapılır, sonra-
sında Bulgaristan, Makedonya, Rusya, Türki cumhuri-
yetler ve Suriye’ye ihracatlar devam eder.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK GÖREV ALIR
1990’lı yılların sonlarına doğru gelinirken Becan 
Makine’da üçüncü kuşak görev almaya hazırdır. Esat 
Becan’ın büyük oğlu Münir, 2005 yılında endüstri mü-
hendisliğini bitirir ve firmada çalışmaya başlar. Or-
tanca oğul Fatih Becan, İstanbul Ticaret Üniversitesi 
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Uluslararası Ticaret Bölümünden 2007’de mezun olur 
ve askerliğini yaptıktan sonra firmada görev almaya 
başlar. En küçük kardeş Barışcan Becan ise makine 
bölümünü bitirdikten sonra 2015 yılında babası ve abi-
lerine katılır.
2007 yılına gelindiğinde Becan Makina’nın kurucusu 
Münir Becan vefat eder. Dedesinin her zaman güleç 
yüzlü ve şakacı biri olduğunu belirten Fatih Becan, 
“Dedem çok şakacı biriydi ve tanıyan herkes onu çok 
severdi. Klasik bir cenazede insanlar üzgün ve yüzleri 
soğuk olur. Fakat dedemin cenazesine gelen herkes 
onunla yaşadığı bir anıyı birbirine anlatarak tebessüm 
ediyordu. Birçok insan ‘ben hayatımda böyle bir cenaze 
görmedim’ dedi” diyor.
Bugün 5 bin metrekare kapalı, 5 bin metrekare açık 
alanda çalışmaya devam eden Becan Makina, tarladan 
çıkan yağlı tohumdan şişelenmiş yağ olarak çıkabile-
cek anahtar teslimi fabrika yapabilecek kapasitede. 
Ayrıca Becan Makina müşteri isteğine göre sıfırdan te-
sis kurulumu da yapıyor. 

(SOLDAN SAĞA) MÜNİR BECAN, BARIŞ BECAN, LEVENT BECAN,
FATİH BECAN VE ESAT BECAN
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Doğan ailesi Ankara Samanpazarı’nda Kayabaşı’na 
yerleşir. Atpazarı’nda ocakçılık yapmaya başlayan ba-
bası, Ahmet’i artık okula göndermez ve bir tanıdıkları-
nın yanına çırak olarak verir. Ahmet henüz çocuk yaşta, 
İtfaiye Meydanı’nda atölyesi olan bir tanıdığın yanında 
çalışmaya başlar. O dönemde İtfaiye Meydanı demir 
doğramacıların ve kaynakçıların olduğu bir bölgedir. 
Küçük Ahmet böylece tornacılık ve kaynakçılık öğrene-
rek çalışma hayatına başlar.
Yaşıtlarına göre oldukça yetenekli olan Ahmet Doğan 
bu atölyede askerlik çağına kadar çalışır. Askerliğine 
az bir süre kala bir kaza geçirir. Bu kazada iş yeri sahi-
binin çocuğu ölürken Ahmet Doğan’ın bir bacağı kırılır 
ve ağır şekilde yaralanır. Tedavi olduktan sonra aske-
re gider, fakat arkadaşlarıyla top oynarken bacağı aynı 
yerden bir kez daha kırılır. Bu kez bacak kemiği düzel-
tilemez şekilde zedelendiği için 4 santim kadar alınır ve 
topal kalır. Bu olaydan sonra kendi adını kendi koyar ve 
“Topal Ahmet” olarak anılır.

1930’LU YILLAR TÜM DÜNYA GİBİ TÜRKİYE’NİN 
DE EKONOMİK SIKINTILAR YAŞADIĞI BİR 

DÖNEMDİR. ANKARA BALA’NIN BEYNAM 
KÖYÜ’NDE YAŞAYAN DOĞAN AİLESİ DE BU 

DÖNEMİM ETKİLEDİĞİ AİLELERDENDİR. AHMET 
DOĞAN 1934 YILINDA BEYNAM KÖYÜNDE 

DÜNYAYA GELİR. KÜÇÜK AHMET HENÜZ İLKOKUL 
ÜÇÜNCÜ SINIFA GİDERKEN BABASI KÖYDEN 

AYRILMAYA KARAR VERİR…
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BİR KAYNAK MAKİNESİYLE BAŞLAR
Askerden dönen Ahmet Doğan 1951 yılında evlenir. 
Evliliğin hemen ardından Büyük Sanayi’de Ali İhsan 
Özkaşıkçı’nın sahibi olduğu Tuzcuoğlu Nakliyat’ta işe 
başlar. Ahmet Doğan, burada firmanın nakliye römork-
larının yapımından sorumludur, fakat araba kompre-
söründen kuru hava ile çalışan fren yapabilecek kadar 
da yeteneklidir. Tuzcuoğlu Nakliyat’ta bir süre çalış-
tıktan sonra patronuna ayrılmak ve kendi işini açmak 
istediğini söyler. Patronu, Ahmet Doğan’ın bu isteğine 
olumlu yaklaşır ve 1952 model bir kaynak makinesi ve-
rerek yeni işinde destek olur. 
Ahmet Doğan, Ali İhsan Özkaşıkçı’dan aldığı kaynak 
makinesi ile çıraklığının geçtiği İtfaiye Meydanı’nda 
küçük bir atölye kiralar ve yanına bir çırak alarak ça-
lışmaya başlar. 1952 yılında kurduğu bu atölyede kü-
çük pulluk imalatı ve römork tamiri ile işe başlar.  Kısa 
sürede işler çoğalmaya ve atölye yetersiz kalmaya 
başlar. Bunun üzerine 1955 yılında Büyük Sanayi’de 
bir yer tutar ve oraya taşınır. Bu yeni yerine bir tane 

de torna tezgâhı alır ve hem kaynak hem torna işlerini 
birlikte yürütmeye başlar. Artık atölyenin adı “Doğan 
Torna”dır. Römork tanker tamiratının yanında farklı iş-
ler de yaparak çalışmaya bir süre devam eder. 

İLK HALATLI TAMBURLU KURTARICIYI YAPAR
Yetenekli bir usta olan Ahmet Doğan ihtiyaçlara göre 
çözüm üretme konusunda oldukça başarılıdır. Bugün 
bile görebileceğiniz halatlı tamburlu kurtarıcıyı 1960’lı 
yılların başında Türkiye’de ilk kez Ahmet Doğan yap-
mıştır. Hatta bir dönem D8 dozerlerin yürüyüş takım-
larının makaralarını dahi yapar. Kurtarıcı yapımından 
sonra işler hızla büyümeye başlar ve tarımsal römork 
üretimi de bu dönemde başlar. Römork tipi su tanker-
leri yapmaya başlar. 1960’lı yıllar boyunca kurtarıcı ve 
römork yapımı hızla devam eder. 
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1968 yılında Yılmaz Doğan dünyaya gelir. Dört kardeşin 
en küçüğü olan Yılmaz Doğan, abisi gibi tüm çocuklu-
ğunu babasının yanında atölyede geçirir. Yedi yaşından 
beri iş hayatının içinde olduğunu belirten Yılmaz Do-
ğan, “Yaşıtlarımız sokakta oyun oynarken biz dükkânda 
elektrot, hurda toplar, ustalara kalfalara takım getirir 
götürür, çıraklık yapardık. Bizim hiç tatilimiz olmadı, 
zorlu bir çocukluk geçirdik.” diyor. Hem okur hem ça-
lışır Yılmaz Doğan. Liseyi bitirdikten sonra asker gider, 
döndüğünde evlenir ve firmada çalışmaya başlar.

KOMŞULARI VEFAT EDİNCE PERVANE TAMİRİ BAŞLAR
Doğan Torna’nın Büyük Sanayi’deki atölyesinin hemen 
karşısında Tophaneli Ali İhsan Usta’nın dükkânı vardır. 
Arnavut asıllı olan Ali İhsan, o yıllarda Türkiye’de dozer 
ve kamyon radyatörlerinin pervanelerini tamir edebi-

len tek ustadır. Hemen her gün rakı içen Ali İhsan Usta, 
arada bir Yılmaz Doğan’ı rakı almaya gönderir. Bu gi-
dişi gelişlerinde de pervane tamiriyle ilgili ufak tefek 
işler yaptırır. Böyle böyle pervane tamirini öğrenir Yıl-
maz Doğan. Ali İhsan Usta bir trafik kazasında ölünce 
pervane tamiri işini yapacak kimse kalmaz. Komşu ol-
dukları için Ali İhsan Usta’nın eşi Ahmet Doğan’a ge-
lir ve abi sen satıver şunları der. Bunun üzerine per-
vane tamiri işine başladıklarını belirten Yılmaz Doğan, 
“Böylece önce pervane tamirine ardında da imalatına 
başladık. Benim okumama sebeplerimden biri de bu 
pervanelerdir. 1986-1987’lerde çok iyi para kazandık o 
işten. Öyle yoğundu ki dozer pervaneleri için randevu 
verir hale gelmiştik. O yıllarda Liebherr, Beko, Hitachi 
Türkiye’ye yeni yeni gelmeye başlamıştı ve pervaneleri 
plastikti. Pervane kırıldığı zaman yurt dışından getirtil-
mesi en az en az iki buçuk üç ay sürüyordu. Biz onların 
hepsini demire çevirdik; plastik pervaneleri saca çevir-
dik ve bir yıl da garanti veriyorduk” diyor.
Doğan Torna “Doğan Tanker” olur
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1983 yılında Büyük Sanayi’de çalıştıkları pasajın yıkıl-
masına karar verilince Ostim’de 200 metrekarelik bir 
yere taşınırlar. Firma o yıllarda daha çok zirai tip çeki-
lir sulama tankları ve römorklar yaparken, 1985 yılında 
gelen bir sipariş ile tanker yapımına ağırlık verir. Ana-
dolu Akaryakıt firması Ahmet Doğan’dan kendilerine 
bir tanker yapmasını ister. Yaptıkları bu tanker beğe-
nilince başka siparişler de alınmaya başlanır ve kısa 
sürede işler tamamen akaryakıt ve su tankeri imalatı-
na yönelir. Tanker yapımında uzmanlaşan firma adını 
Doğan Torna’dan “Doğan Tanker”e çevirir. 
İş konusunda baba ve oğulları çoğu zaman anlaşmaz-
lığa düşer. Yılmaz Doğan’ın ağabeyi 1985 yılında baba-
sına kurtarıcıları hidrolik sistemle yapmayı teklif eder. 
Fakat Ahmet Doğan buna yanaşmaz. Kısa süre sonra 
da bir Konya firması bunu yapar ve oldukça da başarı 
kazanır. Bu ve bunun gibi başka anlaşmazlıklar da ya-
şanınca ağabeyi daha fazla dayanamaz ve işi bırakarak 
polis okuluna gider. 1988 yılında Yılmaz Doğan askere 
gider ve 1989’da görevini tamamlayıp yeniden atölyeye 

döner. Askerden sonra işe dört elle sarılır Yılmaz Do-
ğan, fakat o da babası ile iş konusunda anlaşmazlıklar 
yaşamaya başlar. 1991 yılında o da ağabeyi gibi ayrıl-
mak ister fakat babasını bırakıp gidemez, anlaşmazlık-
lar sürse de çalışmaya devam eder… 1991 yılında tamir 
için gelen bir tankerin kesimi sırasında patlama olur ve 
Yılmaz Doğan ağır yaralanır. 

“YA SEN BIRAK YA BEN BIRAKAYIM”
1998 yılına kadar bu şekilde çalışmaya devam ederler. 
1998 yılında anlaşmazlıklarının artması üzerine Yılmaz 
Doğan babası Ahmet Doğan’a,  “Ya sen bırak ya ben 
bırakayım” demek durumunda kalır. Bunun üzerine 
Ahmet Doğan işleri oğluna devreder ve Yılmaz Doğan 
firmanın yönetimini alır. Firmayı anonim şirkete çevi-
rirken Doğan Tanker adını da “Ahmet Doğan Tanker” 
olarak değiştirirler. Aynı yıl Shell’den aldıkları bir sipa-
rişle depolama tankları da yapmaya başlarlar. Akarya-
kıt istasyonları için birçok yeraltı ve yerüstü depolama 
tankı ve yağ tankları yaparlar. 2000 yılına gelindiğinde 
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sulama arazözleri de üretmeye başlanır ve 2007 yılına 
kadar tanker ve arazöz yapımı ile gelinir. 
2007 yılına kadar isteğe göre tanklar yapan firma, bu 
tarihten sonra sadece araç üstü ekipman yapma kara-
rı alır. Vidanjör, arazöz, bakım araçları ve araba üzeri 
akaryakıt tankları dışında üretim yapılmaz. Aynı yıl ilk 
ihracatlarını Suriye’ye yaparlar. Suriye’nin ardından 
Cezayir, Fas, Irak gibi Orta Doğu ülkelerine tanker gön-
dermeye devam ederler. Bu dönemde fason olarak da 
birçok iş yaparlar. Bir süre sonra fason iş yaptıkları ül-
kelere de kendi markalarıyla tanker satmaya başlarlar.

“30 YILLIK MÜŞTERİLERİMİZ VAR”
Firma tarihinde birçok kriz olduğunu fakat bunların 
hepsini kendi öz kaynaklarıyla aşmayı başardıklarını 
belirten Yılmaz Doğan, “Asla bütün işleri biz kendimiz 
hallederiz mantığıyla gitmedik. İşleri paylaştık başka 
firmalarla ve paylaştıkça işler arttı. Yaptığımız her işin 
sürekli arkasında olduğumuz için de bir kere iş yap-
tıranlar asla bir kereyle kalmadı. Bugün hala 30 yıllık 
müşterilerimiz var” diyor.
Firmanın kurucusu Ahmet Doğan 2009 yılında vefat 
eder. Babasının oldukça yetenekli bir usta olduğunu 

söyleyen Yılmaz Doğan, “Babam çok yetenekli bir us-
taydı. Ama hep kendi bildiğini okurdu. Bu yüzden ne 
abimi ne de beni pek dinlemezdi. Abim de çok yetenekli 
bir kaynakçıydı, fakat babamla anlaşamadığı için işi bı-
raktı” diyor.
Bugün Ahmet Doğan Tanker’de üçüncü kuşak da iş 
başı yapmış durumda. Yılmaz Doğan’ın kızı Hatice Do-
ğan Cav 2013 yılında firmada görev almaya başlamış. 
Adalet yüksekokulu bitirdikten sonra iktisat eğitimi 
alan Hatice Doğan Cav firmanın muhasebe bölümün-
de çalışmaya başlamış. Torun Ahmet Doğan ise henüz 
Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 
okuyor. Firmada görev aldıktan iki yıl sonra Hatice Do-
ğan ile hayatını birleştiren Nurbay Cav da yine firma 
bünyesinde mühendis olarak çalışmaya devam ediyor.
Bugün 800 metrekare kapalı alanda 30 kişilik bir ekiple 
çalışmalarına devam eden Ahmet Doğan Tanker, akar-
yakıt tankı, depolama tankı ve su tankı üretimlerine 
devam ediyor. Ayrıca Yılmaz Araç Üstü Ekipman adında 
bir firmaları daha var. Mevcut pozisyonlarını koruyarak 
ilerlemek istediklerini belirten Yılmaz Doğan, 2020 yı-
lında özvarlıkları ile bir fabrika kurmayı planladıklarını 
belirtiyor.
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Osman Uğur’un büyük ablası ile evlilik yapan Emin 
Pekdinç, köyde bir atölye kurar ve Osman Uğur’u ya-
nına çırak alarak çalışmaya başlar. Eniştesinin atöl-
yesinde uzun süre çalışan Osman Uğur askerliğini ta-
mamlayıp köye döndüğünde, eniştesi yeniden Bursa’ya 
taşınmaya karar verir ve atölyeyi Osman Uğur’a bıra-
kır. Bunun üzerine yanına bir çırak alan Osman Uğur 
atölyede çalışmaya devam eder.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika’nın Mars-
hall Yardımı kapsamında Türkiye’ye tarım makineleri 
gelmeye başlamıştır ve bunlardan bazıları da Bursa 
Ovası’nda çalışmaktadır. O yıllarda Barakfaki Köyü’nde 
henüz elektrik yoktur ve Osman Uğur ocak kaynağı, 
kolla çevirmeli matkap ve çekiçle çalışmaktadır. Daha 
çok, tarım aletlerinin hasar gören parçalarını tamir 
eden Osman Uğur, tarım makinelerinin artmaya baş-
ladığı dönemde pulluk imalatına başlar. 

DÜNYANIN YENİ BİR SAVAŞA SÜRÜKLENDİĞİ 
1930’LU YILLARIN İKİNCİ YARISI, PEK ÇOK ÜLKE 

GİBİ TÜRKİYE’NİN DE EKONOMİK SIKINTILAR 
YAŞADIĞI BİR DÖNEMDİR. 1935 YILINDA 

BURSA’NIN BARAKFAKİ KÖYÜNDE DÜNYAYA 
GELEN VE HENÜZ DÖRT YAŞINDAYKEN BABASINI 
KAYBEDEN OSMAN UĞUR DA BU SIKINTILARDAN 

NASİBİNİ ALIR. AYNI YILLARDA BURSA SOĞUK 
DEMİR USTALIĞI YAPAN EMİN PEKDİNÇ’İN 
BARAKFAKİ KÖYÜNE GÖÇ ETMESİ OSMAN 

UĞUR’UN HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇAR…

OSMAN UĞUR - 1960’LI YILLAR 69



“BUNU HANGİ FABRİKA YAPTI?”
O dönem Marshall Yardımları ile gelen traktörlerin 
pullukları ikilidir. Çiftçi için başlarda yenilik olarak 
görülen bu pulluklar zaman içinde yetersiz kalmaya 
başlar. Ayhan Çavuş adından bir traktör sahibi bir gün 
Osman Uğur’a gelerek, “Osman Usta bu pulluklar bana 
yetmiyor, bana bunun dörtlüsünü yapar mısın?” der. 
Bunun üzerine Osman Uğur dörtlü bir pulluk yapar ve 
yaptığı pulluk da gayet iyi çalışır.
Bir süre sonra traktörlerin bakımı için gelen İngiliz 
mühendisler, traktörün arkasında dörtlü pulluğu gö-
rünce “Hayır bu olmaz, bu traktör ikili pulluk çeker” 
derler. O yılların traktörleri 20-25 beygirlik traktörler-
dir ve dörtlü pulluk çekeceğine inanmazlar. Ayhan Ça-
vuş, “Bu traktör bu pulluğu rahatlıkla çekiyor” der ve 
deneme için İngilizleri tarlaya götürür. Traktörün ra-
hatlıkla çalıştığını gören İngilizler, “Bunu hangi fabrika 
yaptı?” diye sorar. Osman Uğur, 1960 yılında evlenir ve 
bu evlilikten 1961 yılında Halil Uğur, 1964 yılında Ayhan 
Uğur dünyaya gelir.

BURSA’DA ATÖLYE AÇILIR
Köyde tarım makinelerinin tamiri ve pulluk üretimine 
devam eden Osman Uğur artık işinde ustalaşmış ve 
çevrede “Pullukçu Osman” adıyla anılmaya başlanmış-
tır. Pulluk ihtiyacı her geçen gün artmasına rağmen 

köyde elektrik olmadığı için tüm taleplere yetişemeyen 
Osman Uğur, 1967 yılında Bursa’ya yerleşmeye karar 
verir. Bursa’da Yıldırım Dereboyu’na yerleşen Osman 
Uğur, yine burada 50 metrekarelik bir dükkân kiralar 
ve çalışmaya başlar. Bu yeni atölyesinde elektrikli alet-
leri de kullanmaya başlar ve üretim kapasitesi artar. 
Bu süreçte çocukları da yavaş yavaş atölyeye gidip gel-
meye başlamıştır. Halil Uğur henüz ilkokula giderken 
sabahçıysa öğleden sonra, öğlenciyse sabahları ba-
basının yanında çıraklık yapar. Kardeşi Ayhan Uğur da 
abisi gibi tüm öğrenim hayatı boyunca atölyede çıraklık 
yapacak ve eğitimini ardından atölyede çalışmaya baş-
layacaktır.
Pulluk imalatında bölgede isim yapan Osman Uğur, 
ihtiyaçlar doğrultusunda farklı işlere de imza atar. Os-
man Uğur 1973 yılında bir kamyonet satın alır. Bu kam-
yonetle işlerin daha kolaylaştığını belirten Halil Uğur, 
“Kamyonet sayesinde daha uzak noktalara gitmeye 
başladık. Satış hızlandıkça üretim ve cirolar da artma-
ya başladı. Ben de 13 yaşında araba kullanmaya, köy 
köy gezmeye başladım” diyor. Talepler artmaya başlar 
fakat bu talepleri karşılayacak gerekli makineler çok 
pahalı olduğu için gereken yatırımlar hemen yapıla-
maz. 1975 yılında ellerindeki kollu vidalı presi elekt-
rikliye çevirdiklerinde aldıkları verim karşısında çok 
şaşırırlar ve “Biz bu zamana kadar bunu neden yapma-

OSMAN UĞUR ÜRETİLEN İLK PULLUKLARDAN BİRİNİN ÖNÜNDE
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dık.” derler. O yıla kadar pek çok şey balyoz yardımıyla 
yapılmaktadır…

“SINIFTA BOYALI ELLERİMİ SAKLARDIM”
İşlerin büyümesiyle birlikte Dereboyu’ndaki atöl-
ye bir süre sonra yetersiz hale gelir ve 1980 yılında 
Duaçınarı’nda yeni bir atölyeye geçilir. Bu dönemde 
üretim artmakla birlikte hala Bursa yöresine satış 
yapılmaktadır. Hatta pulluklar arabaya yüklenir, köy 
köy gezilir ve satış yapılır. Halil Uğur da babasının 
yanından ayrılmaz, hem üretimde hem pazarlama-
da babasının yanında olur ve işi öğrenir. Sanat oku-
lunu bitiren Halil Uğur üniversite sınavını kazanır, 
fakat dönemin anarşi ortamında ailesi üniversiteye 
gitmesini istemez. Çok istediği halde üniversiteye 
gidemediğini belirten Halil Uğur, “Okula gidemeyin-
ce babamın yanında çalışmaya başladım. Askerliğimi 
tamamladıktan sonra yine atölyede çalışmaya devam 
ettim. Çalışırken bir yandan da akşam dil kurslarına 
gittim. Sınıfta boyalı ellerimi saklardım” diyor. Halil 
Uğur, askerliğini yaptıktan sona 1987 yılında evlenir. 
Ayhan Uğur da ortaokulu bitirdikten sonra babasının 
yanında çıraklık yapmaya başlar. Çıraklık döneminin 
ardından o da köylere gidip pazarlamayı öğrenir. Ça-
lışmaktan evlenmeye vakit ayıramayan Ayhan Uğur 
1997 yılında evlenir. 

(SOLDAN SAĞA) 
AYHAN ÇAVUŞ, 

OSMAN UĞUR VE 
SEYFETTİN YÖRÜK 

1960’LI YILLAR

HALİL UĞUR’UN (ORTADA) ÇIRAKLIK 
YILLARI - 1970’Lİ YILLAR
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DİSKARO İLE GÜÇLENİRLER
Firma 1984 yılında makine parkını modernleştirmeye 
başlar. O döneme kadar ustalık ve kol kuvveti ile ya-
pılan pek çok şey makinelerle yapılmaya başlanır. Bu 
dönemde Bursa Belediyesi’ne de farklı işler yapılır. 
Firma ağırlıklı olarak pulluk olmak üzere, sipariş olur-
sa traktör römorku ve diskaro üreterek büyümeye de-
vam eder. 1986 yılına gelindiğinde çok makine yapmak 
yerine tek makine üzerine yoğunlaşmaya ve bu alan-
da uzmanlaşmaya karar verirler. Değerlendirdikleri 
seçenekler arasından diskli tırmık diskaro üretimin-
de karar kılarlar ve üretimi bu alana yoğunlaştırırlar. 
Diskaro üretimine başladıktan sonra farklı bölgelere 
de çalışmaya başladıklarını belirten Halil Uğur, “Pul-
luk bölgenin toprak yapısına göre farklılıklar gösterir, 
oysa diskaro da hemen hemen bir standart vardır. Dis-
karo üretimine yoğunlaştıktan sonra bayilikler açmaya 
da başlamış olduk” diyor. İlk başlarda bir iki çeşit ile 
başlayan diskaro üretimine, işler büyüyüp talepler art-
tıkça farklı birçok çeşit eklenir. 1995 yılına gelindiğinde 
pulluk imalatı tamamen bırakılmıştır. 1995 yılı aynı za-
manda firmanın şirketleşmeye gittiği yıl olur. 
1999 yılında tarım makinelerinde değişimler yaşanma-
ya başlanır. Bu süreçte Uğurtar Tarım toprak işleme 
makinelerinde hidrolik sistem kullanan ilk firma olur. 
Makinenin meyveye mesafesini düzenleyen bu sis-
temden bir süre sonra tam otomatik makinelere geçiş 
yapılır. Bayiliklerin oluşma süreciyle birlikte firma ilk 
fuar çalışmalarını yapmaya başlar. 2001 yılında dü-
zenlenen Bursa Tarım Fuarı ile başlayan fuarcılık fa-
aliyetleri, takip eden yıllarda da artarak devam eder. 
2008 yılında Bulgaristan’da düzenlenen bir tarım fuarı, 
firmanın ilk yurt dışı fuarı olur. Bu fuarda yapılan bayi-
likler bugün de devam ediyor. Bulgaristan’daki fuarın 
ardından Balkanlar’da ve Avrupa’da farklı fuarlara da 
katılımlar olur. 

“BABAMIN BİZE EN BÜYÜK MİRASI DÜRÜSTLÜK VE İŞ AHLAKI”
2003 yılına gelindiğinde firmanın kurucusu Osman 
Uğur vefat eder. Vefat ettiği tarihe kadar babalarının 
hep yanlarında olduğunu belirten Halil Uğur, “Babamın 
bize en büyük mirası dürüstlük ve iş ahlakı oldu. Onun 
zamanında yetiştirdiği kalfalar bacak bacak üstüne 
atamaz, yanında sigara dahi içemezdi. Onun oğlu oldu-
ğumuz için herhangi bir ayrıcalığımız yoktu ve bu bizim 
daha da iyi yetişmemizi sağladı” diyor. 2003 yılı aynı za-

1984 YILINDA ÜRETİLEN PULLUK 
GÜNÜMÜZDE HALEN KULLANIMDA

İLK DİSKAROLARDAN - 1985

ARA ÇAPASI - 1983

ENGİNAR PULLUĞU - 1982
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manda firmanın Oto Sanayi Sitesi’ne taşındığı yıl olur.
2000’li yılların sonlarına doğru firmaya üçüncü ku-
şak temsilcisi Feriha Aydan Uğur katılır. Bahçeşehir 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nden mezun olan Aydan Uğur üniversitenin 
ardından İngiltere ve İspanya’da öğrenimine devam 
eder. Bugün Uğurtar Tarım’ın dış ticaret bölümünü 
yönetmekte olan Aydan Uğur, aynı zamanda firmanın 
kurduğu farklı bir dış ticaret şirketinin de yöneticisidir.
Oldukça kaliteli ve her çeşit traktöre uygun diskaro 
üretimiyle rakiplerinden ayrılan Uğurtar Tarım bugün 
25 çalışanı ile 1000 metrekarede üretime devam edi-
yor. Firma Afrika, Avrupa ve Asya’da birçok ülkeye ih-
racat yapıyor. Uçak krizine kadar Rusya’ya da ihracatı 
olan firma bugün bu çalışmaları askıya almış durum-
da. Firma diskaro üretiminin yanı sıra farklı firmalara 
fason parça ürettirerek çalışmalarına devam ediyor.

İLK YURT DIŞI FUARI BULGARİSTAN, PLOVDİV - 2008

AYHAN UĞUR VE AYDAN UĞUR
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Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Cumhuriyet kurulup ülke-
nin sınırları değişince Hasan Dede,  o dönemin şartla-
rı gereği, kışın Anadolu’da başka yerlere gurbetçiliğe 
giderek ekmekçilik yapar. Yazları ise yaylacılık yapa-
rak ailesinin geçimini o sıkıntılı dönemlerde sağlar. 
Cumhuriyet döneminin ilk temsilci kuşağı Hasan Dede 
olur. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak olarak fırıncılığı 
meslek olarak devam ettiren Hasan Dede’nin oğlu Ah-
met Birinci çevresinde “İnçiroğlu Ahmet” ismiyle anı-
lır. Rize’de pek çok kişi gibi fırıncılık ve pastacılık onun 
da ata ve baba mesleğidir.  İnçiroğlu sülalesi de bu ata 
mesleğini devam ettirmiş ailelerdendir. 
Ekmekçilik sanatına devam eden Ahmet Birinci, komşu 
köyden Ayşe Hanım ile evlenir ve bu evliliklerinden ilk 
çocukları İbrahim Birinci 1926 yılında dünyaya gelir. İb-
rahim de babası ve dedeleri gibi o zamanın en iyi mes-
leği olan fırıncılık mesleğini seçer. 1936 yılına gelindi-
ğinde Ahmet Birinci İstanbul’a çalışmaya gideceğinde, 

KÜLTÜR VE SOY OLARAK, 4 BİN YILLIK GEÇMİŞE 
SAHİP OLAN LAZLARDAN GELEN BİRİNCİ AİLESİ, 

KUŞAKLAR BOYU FIRINCILIKLA UĞRAŞMIŞ, 
RİZE ÇAMLIHEMŞİNLİ BİR AİLEDİR. RESMİ 

KAYITLAR VE BÜYÜKLERİN İFADELERİNE 
GÖRE EN SON BİLİNEN, 1830’LARDA RUSYA’DA 

FIRINCILIK YAPAN ALİ DEDE, ONDAN SONRA İSE 
MESLEĞE DEVAM EDEN HASAN DEDE 1917 EKİM 

DEVRİMİ’NE KADAR GEÇEN SÜREDE BU BÖLGEDE 
ATA MESLEĞİ FIRINCILIK VE PASTACILIK YAPAR. 

SONRAKİ KUŞAK TEMSİLCİSİ HASAN DEDE 1917 
DEVRİMİ’NDEN İTİBAREN O BÖLGEDE YAŞANAN 
KARIŞIKLIKLAR VE BASKILAR YÜZÜNDEN RİZE 

ÇAMLIHEMŞİN KOMİLO KÖYÜNDEKİ EVİNE 
DÖNER… 

SÜLEYMAN BİRİNCİ ATÖLYEDE KENDİSİ ÇALIŞIRKEN - 1976
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yanına oğlu İbrahim’i de alarak yola çıkar. İbrahim Bi-
rinci, henüz okul çağlarında gurbete düşer ve okuma-
yazmayı sonradan kendi kendine askerde öğrenir. 
İkinci ve üçüncü kuşak baba-oğul İstanbul’da, 
Büyükada’da ve Ankara’da ekmekçilik işinde çalış-
maya devam eder. Buralarda bir süre birlikte ve ayrı 
ayrı çalışıp tekrar köye dönerler. Köye döndükten son-
ra askere giden İbrahim Birinci, askerlik dönüşünde 
gurbetçilik için tek başına Ankara Elmadağ’a gelir ve 
orada fırıncılık yapmaya devam eder. Babası Ahmet Bi-
rinci ise yaşlandığından, köyde kalıp ailenin geçimi için 
köydeki araziler ve yaylacılık ile ilgilenir.

İŞÇİ OLARAK GİRDİKLERİ FIRINI SATIN ALIRLAR
İbrahim Birinci bir süre Ankara Elmadağ’da kaldıktan 
sonra 1948 yılında köyden onun gibi gurbete çıkan bir 
arkadaşı ile Konya’ya gider. Bugün Mevlana’nın kar-
şısında olan, eskiden Yeşil Türbe Fırını denilen bir 
işletmede, köylüsü ve arkadaşı ile birlikte işçi olarak 
çalışırlar. 1953 yılına gelindiğinde arkadaşıyla birlikte 
çalıştıkları ekmek fırınını satın alırlar. Fırını aldıkları 

yıllarda, ekmeklik unda devlet tahsisi olduğu için çok 
fazla bir kazançları olmaz. Ve bu kazanç ikisine birden 
geçinmekte yetmediği için arkadaşı hissesini satarak 
Ankara’ya gitmeye karar verir. 
Arkadaşı ayrıldıktan sonra fırını çalıştırmaya devam 
eden İbrahim Birinci 1956 yılında kendi memleketin-
den Hatice Hanım ile evlenir. Bu evlilikten 1958 yılında 
Hanife, 1960 yılında Süleyman ve 1972 yılında İsmail 
adında üç çocukları olur. İbrahim Birinci 1966 yılında, 
köydeki babası Ahmet Birinci’ye haber göndererek, 
oğlu Süleyman’ı Konya’ya yanına göndermesini ister. 
Babası çağırdığında henüz çok küçük olduğunu belir-
ten Süleyman Birinci, “O zaman altı yaşındaydım ve 
annem köyde arazilerde çalıştığı için devamlı olarak 
köyde kalıyorduk. Yazın dedem ile yaylaya gidiyordum, 
babam ise devamlı Konya’da gurbette idi, yaşantı öy-
leydi. Ayrıca henüz Türkçe bile bilmiyordum, devamlı 
olarak anadilimiz Lazca konuşuyorduk. Babam arka-
daşları vasıtasıyla ‘Süleyman buraya gelsin, Türkçe 
öğrenir, okula başlar, ayrıca mesleği de öğrenir‘ diye 
dedeme haber göndermiş. Bunun üzerine dedem beni 

SÜLEYMAN BİRİNCİ’NİN (SAĞDAN İKİNCİ) 
TOFAŞ’TAKİ STAJ YILLARI - 1978
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Rize-Çamlıhemşin Ayder Yaylasından Konya’ya, bir 
köylümüz ile gurbete gönderdi” diyor.
Ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Süleyman Birinci 
Konya’ya gittikten sonra Türkçe öğrenir ve ilkokula baş-
lar. Okuldan artan zamanlarında da babasının fırınında 
çıraklıktan başlayarak fırıncılık mesleğini öğrenir. O gü-
nün hayat şartları ve köydeki araziler yüzünden İbrahim 
Bey, oğlu Süleyman’a gurbette hem babalık, hem anne-
lik yapar. Bu dönemde İbrahim Birinci Konya’nın önde 
gelen esnaf ve fırıncılarından biridir. Konya’da Ekmek-
çiler, Fırıncılar, Pideciler, Simitçiler, Kadayıfçılar ve Yuf-
kacılar Derneği’ni İbrahim Birinci kurmuş ve ilk dernek 
başkanlığını da yıllarca o yapmıştır.  

KENDİ MAKİNELERİN YAPMAYA KARAR VERİRLER
1960’lı yılların sonları ekmekçilik sektöründe önem-
li değişimlerin olduğu yıllardır. O zaman kadar insan 
gücüne dayalı olan üretim, kapasite artırımı ve işçi so-
runlarından dolayı yavaş yavaş makineleşmeye başlar. 
Yurt dışından makine getirmek neredeyse imkânsız 
olduğu için İbrahim Birinci kendi makinelerini kendi 
yapmaya karara verir. Bu şekilde ekmekçilik ana kol 
olmak üzere gerekli makine gruplarının imalatı süre-
ci de başlamış olur. Makine imalatına giriş sürecinden 
bahseden Süleyman Birinci, “Hem kendi ihtiyaçlarımızı 
karşılamak, hem gerekirse piyasaya hizmet vermek 
için bu yola girdik. Ülkemizde o dönemde ekmekçi-
lik ve pastacılık sektöründe ilk makine üretimi yapan 
İstanbul’da Özköseoğlu, Bursa’da ise Başak Kazan gibi 
el ile sayılabilecek bir kaç firmaydı. 1970-1980 arasında 
bizim de yavaş yavaş üretime başladığımız dönemlerde 
İstanbul, Konya ve Denizli’den bazı firmalar da bir şey-
ler yapmaya çalışıyorlardı. Yapılan makineleri ekmek 
ürettiğimiz yere getirip, deneyip, bir derece de Ar-Ge 
ve fikir alış verişi yaptığımızdan biliyoruz. Onun dışında 
bugün 100’e yakın üretici var ve çoğu 1990’dan sonra 
ortaya çıkmıştır” diyor. İlk makine üretme çalışmala-
rına 1972 yılında fırının yanında tahsis edilen alanda 
başlanır. O günkü şartlarda elde bulunan aletlerle ya-
pılan makineler, daha çok kendi işlerinde kullandıkları 
makine gruplarıdır. 

“15 SANİYE İÇİNDE ARABAYA BİNMEZSEM AT KENDİ BAŞINA 
GİDİYOR”
1975 yılına kadar ekmek servislerinin at arabaları 
ile yapıldığını belirten Süleyman Birinci, “O yıllarda 

at arabalarımızı sürüp ekmek servisi yapan kişiler 
vardı. At arabalarını iş bitince akşam götürüp, sabah 
getirirlerdi. Okuduğum yıllarda bir gün işçilerden biri 
izinliydi. Gece onun yerine çalışıp sabah okula gide-
cektim. Sabaha doğru kapıya koşulmuş vaziyette bir 
at geldi. Arabayı kullanan ve ekmek dağıtımı yapan 
Bekir Amcamız not olarak, “Ben çok hastayım, bu 
listeye göre kapıların önüne ekmekleri bırakın” diye 
yazmış. 15-20 senedir aynı müşterilere hizmet ve-
ren ve Bekir Amca’nın ilgilendiği bu at, güzergâhı o 
kadar iyi biliyor ki, üç kilometrelik yolu hiçbir yere 
sapmadan ve kimseye çarpmadan sabah namazı fı-
rına kadar yalnız başına gelmiş. Önce telaşlandık, 
nasıl yapacağız diye, ekmekleri arabaya yükledim, 

İBRAHİM VE SÜLEYMAN BİRİNCİ - 1966

AHMET VE SÜLEYMAN BİRİNCİ - 1973
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listeyi de elime aldım, fakat bayileri ve adreslerini 
bilmiyorum, mecburen sorarak gideceğiz. Ben daha 
arabaya ayağımı atar atmaz at kendiliğinden yola çık-
tı ve ilerledi. Atın yuları sözde benim elimde, ama hiç 
alakası yok benim bilmediğim bakkalın önünde dur-
du. Sorunca listede aradığım ilk müşterimiz olduğu 
meydana çıktı. Ekmeği bakkala verdikten ve kapağı 
kapattıktan sonra 15 saniyem var, 15 saniye içinde 
arabaya binmezsem at kendi başına gidiyor, beni 
beklemiyor ve bir sonraki ekmek verilecek ekmek 
bayisinin kapısında duruyordu. At, hizmet verdiğimiz 
bayileri şoförden iyi biliyor, arabanın kapağının açıl-
masına ve kapanmasına göre şartlandırmıştı kendi-
ni.  Bize hizmet veren attaki bu iş ve vefa duygusunu 
hatırladıkça, çalışmak istemeyen, işini iyi yapmayan 
insanlara bakarak şimdi çok üzülüyorum, ne yazık 
ki o günlerden bu günlere geldik” diyor. Süleyman 
Birinci, “Ekmek fırınlarımızda o zamanın şartların-
da bizim sistemimizde çok eksiklikler vardı. Ekmek 
dağıtımı ve pazarlaması at arabaları ile yapıldığından 
babam 1975 yılında Amerika’dan önce 100’lük Dodge 

marka kamyonet ve sonraki yıllarda ise Ford mini-
büsler alıp ekmek dağıtımını modernize etme yolunu 
mecburiyetten seçmiştir” diye ekliyor.

MAKİNE ÜRETİMİNE AĞIRLIK VERİLİR
1975 ile 1980 dönemi arasında bu şekilde devam edil-
diğini belirten Süleyman Birinci, “1980’den sonra tah-
sil hayatını bitirip babamın yanına gelince ekmekçiliğin 
yanında makine üretimine biraz daha ağırlık vermeye 
başladık. O zamana kadar bu işlerin yavaş gitmesinin 
nedeni, üretilen makineleri alacak işletme sayısının 
azlığı ve ihracatın hiç olmamasıydı. 1974-1980 arasında 
daha çok hamura şekil veren, hamuru yoğuran makine-
ler yapılırdı. O dönemlerde pişirme fırınında İstanbul’da 
bir firma, hamur yoğurma makinelerinde en başa-
rılı olan Bursa’da bir firmaydı. Üretilenler bugünkü-
ler kadar karmaşık makineler değildi fakat o zamana 
kadar, el ile yoğurulan bir imalat düzeninden, otoma-
tik sisteme geçiş yapmak da çok önemliydi” diyor. Bu 
dönemde Süleyman Birinci 1985 yılında Fatma Ha-
nım ile evlenir. Bu evlilikten 1986 yılında Hatice Pınar, 

SÜLEYMAN BİRİNCİ EKMEK SATIŞI YAPARKEN - 1983

İSTANBUL’DA FUAR KATILIMI - 1996
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1989 yılında İbrahim Murat adında iki çocukları olur. 
1980’li yılların ikinci yarısı Türkiye’nin kabuk değiş-
tirmeye, serbest piyasa ekonomisi kurallarının yavaş 
yavaş ekonomiye hâkim olmaya başladığı yıllardır. 
Özellikle 1987-1989 yıllarında, Turgut Özal dönemin-
de ithalat ve teknoloji transferi hızlanır. Böyle olunca 
firma, rakiplerini görmeye, onları anlamaya ve kendini 
geliştirmeye başlar. 1990’lı yılların önemli değişimle-
re yol açtığını belirten Süleyman Birinci, “O dönemde 
makine ve ekmek sektörü de dâhil olmak üzere bazı 
meslek kollarında ciddi sıkıntılar olmaya başladı. Kâr 
marjı yüksek olduğu için pastacılık sektörü etkilenme-
di. Pastacılar vitrine malzemeyi koyar, fiyatını kendi 
belirler, alıcının imkânı varsa alırdı. Oysa ekmekçi-
likte devletin belirlemiş olduğu fiyattan yukarı çıkma 
şansınız yoktu. Bu yüzden kâr marjı düşük olduğu için 
birikim yapılamıyordu. O dönem imalattaki girdi ham 
maddelerini serbest bıraktılar ama ürünlerin fiyatlarını 
sabit tuttular. Yine o dönemde yükselen enflasyon ne-
deniyle girdi fiyatları arttıkça ekmekçi gibi işletmeler 
zarar etmeye başladı. O yıllarda biz Konya’da Yeşil Tür-

be Fırını, Karadeniz Ekmek Fabrikası ve Anadolu Ek-
mek Fabrikası olmak üzere üç işletmeyle çalışıyorduk. 
Bu üç işletme büyük zarara uğradı.” diyor. 

“BÖYLE GİDERSE KUŞAKLARDIR ELDE ETTİĞİMİZ HER ŞEY YOK 
OLACAK”
1990’ların sonlarına doğru üç fabrika, dokuz servis 
arabası ve onlarca çalışanıyla; karakollara, hastanele-
re, okullara, resmi dairelere ve özel iş yerlerine ekmek 
tedariki yapan firma, 1990 yılına geldiğinde taşıyama-
yacağı kadar büyük bir zarar yükünün altına girer. İb-
rahim Birinci’nin 40 senelik emeği boşa gitmektedir. 
Bu durumun daha fazla sürdürülemeyeceğine karar 
veren Süleyman Birinci, babasının itiraz ve çekince-
lerine rağmen işi tasfiye kararı alır. Babasına, “Böyle 
giderse kuşaklardır elde ettiğimiz her şey yok olacak. 
Zararın neresinden dönersek bizim için kâr, bundan 
sonra makine yapımına ağırlık verelim, artık rızkımızı 
böyle kazanalım.” der.
Süleyman Birinci 1990 yılının sonuna kadar, işlettikleri 
üç ekmek fabrikasını tasfiye ederken babasına, “Bura-

DÜSSELDORF’TA FUAR KATILIMI - 1996 SÜLEYMAN BİRİNCİ 
EKMEK DAĞITIM ARABASIYLA - 1981
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daki imkanlar ile dünya standartlarında makine yapma-
mız ve satabilmemiz mümkün değil. Bu işi yapabilmek 
için imkanları daha iyi bir yere gitmemiz lazım” der. Bu-
nun üzerine İbrahim Birinci, “Oğlum hicrette muhakkak 
fayda vardır, sen bilirsin, sana güveniyoruz” der. Böyle-
ce Konya’daki bütün işletmeler 1990 yılı Aralık ayında 
kapatıldıktan sonra Ankara Ostim - İvedik bölgesine 
gelirler ve makine üretimine burada devam edilir. 

AYAKLARINDA PATEN OLAN BİR ADAM
Ostim’de daha modern şatlarda makine üretimine 
başlayan firma 1996 yılında İstanbul’da bir yurt içi fu-
ara katıldıktan sonra ilk yurt dışı fuarına da Alman-
ya Düsseldorf’ta katılır. Almanya fuarından sonra da 
ürünleri şoklama ve saklama alanında dünyanın en 
büyük firmalarından birini incelemek için Hollanda’ya 
gider Süleyman Birinci. Burada bir ürünü nasıl şok-
layacakları ile ilgili bilgi ve eğitim alır. O yıllardaki bu 
ziyaretin, işe bakış açılarının değişmesinden önemli 
bir rolü olduğunu belirten Süleyman Birinci, “O fabri-
kaya gidebilmek için iki yıl randevu istedik. Ürünlerde 
yaşadığımız bozulma gibi sorunlar ile ilgili bilgi almak 

ve işleyişi görmek için gittim. Ekmeği veya unlu ma-
mulleri her ne kadar iyi bilsek de donuk ürün konu-
sunda bilmediklerimiz vardı. Türkiye’de üniversitelerin 
gıda bölümlerine sorup, cevap alamadığımız konuyu 
adamlar bize 5-10 dakikada anlattı, hatalarımızı ve çö-
zümlerini söylediler. Makine imalatı yaptıkları fabrikayı 
gezerken oldukça şaşırdım. Ben Türkiye’deki gibi ko-
caman makineler ve birçok işçi olan bir işletme bekli-
yordum, fakat baktım ayaklarında paten olan bir adam 
fabrikanın içindeki boylu boyunca uzanan raflardan 
gerekli parçaları alıp, montaj yapan 2-3 işçinin önüne 
koyuyordu, hepsi bu. Onlar da montaj yaparak maki-
neyi tamamlıyorlardı. Hollandalılar tamamen otoma-
tik makineler yapıyordu ve bizim alıştığımız, o dönem 
yaptığımız klasik üretim metotlarıyla alakaları yoktu. 
Avrupa’da 70-80 yıldır fabrikalar teknolojik değeri olan 
hassas parçaları kendileri üretiyor, teknolojik olmayan 
parçaları ise dışarıdan fason yaptırıyordu. Bu şekilde 
hem stok maliyetinden kurtuluyor hem standart üreti-
mi yakalamış oluyorlar. Biz bunu daha yeni 15-20 yıldır 
yapıyoruz” diyor.
Özellikle Almanya ve Hollanda’daki fabrika gezilerin-
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den oldukça etkilenen Süleyman Birinci, bu gördüğü 
sistemi kendilerinin nasıl uygulayabileceğini düşün-
meye başlar. Sonunda imalatı bölümlere ayırmaya 
karar verir. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 1999 yı-
lında imalatı üç ana gruba ayırdıklarını belirten Süley-
man Birinci, “İşi bu şekilde dağıtmamızın ana nedeni, 
tüm yumurtaları aynı sepete koymamak fikri oldu. Bu 
şekilde şu an tüm riski dağıtmış durumdayız. İş yoksa 
piyasaya başka işler yaparak işletmeler kendi kendi-
ne ayakta kalabiliyor. Bu sayede krizlerin hiçbirinden 
etkilenmedik. Ayrıca geliştirdiğimiz teknolojimizi de 
saklamış olduk. Türkiye’de makine sektörlerinde tüm 
üretim birimleri aynı yerde olduğunda, kısa sürede ya 
bir çalışanı ya da ortağı ayrılarak o kişiye rakip olur. 
Bugün tüm sanayi bölgelerinde birbirinden ayrılmış 
aynı işi yapan birçok kişi var.  Neticede teknoloji geliş-
tirmeyip, bir birleri ile haksız rekabet ediyorlar; sonun-
da da çoğu iflas ediyor.” diyor.

ANAHTAR TESLİM PROJELER BAŞLAR
Süleyman Birinci firmanın idari yapısında yeni düzen-
lemelere giderken bir yandan da gelişen teknolojileri 
tanıma, uygulama yoluna gider. Firma bu şekilde bir 
“proje firması”na dönüşür. Gıda sektörünün ana un-
surları, makine teknolojisi, gıda katkıları ve imalat tek-
nolojileri olduğundan,  iyi ürün için bu üçünün uyumlu 
ve tam olması önemlidir.  Bunun için yurt dışında gıda 
katkıları konusunda eğitim alırlar, teknoloji transfer 
ederler. Makine grubundaki gelişmeyle birlikte katkı 
alanında yapılan bu çalışma, şirketin makine üreti-
mindeki gelişiminde de önemli rol oynar. Gıda katkıları 
konusunun üretimde çok önemli olduğunu belirten Sü-
leyman Birinci, “Her ülkenin üretim sistemi, un yapısı 
ve kullanılan malzemeleri farklı olduğu için o ülkeye 
göre makine sistemini hazırlamak gerekiyor. Biz tüm 
dünyaya hizmet verdiğimiz için mecburen üretimin her 
aşamasını sunan, anahtar teslim projeler hazırlıyoruz 
müşterilerimize” diyor. 

“ÜRETİLECEK ÜRÜNE GÖRE MAKİNE”
Yıllar içinde büyümeye ve gelişmeye devam eden firma, 
2000-2015 seneleri arasında ürettiği temel makine-
lerde, müşterilerin istek ve kapasite taleplerine göre 
değişebilen 37 çeşit değişik tip ve özelliklerde makine 
imalatı yapmaya başlamıştır. Üretilecek ürünün yapı-
sı, özelliğine göre hareket edilerek CE Standartlarında 

“Üretilecek ürüne göre makine” prensibi şirkete yer-
leşmiştir. Her yıl yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılan 
Unotek; ABD, İtalya, Almanya, Hollanda, Tayvan, Avus-
turya, İsviçre gibi ülkelerden gelen makinelerden daha 
ekonomik ve teknolojik makineler üreterek, piyasaya 
alternatif çözümler sunuyor. 
Beşinci kuşak temsilcisi Elektrik Mühendisi İbra-
him Murat Birinci, önce Türkiye, ardından ABD ve 
İngiltere’de aldığı eğitimlerden sonra 2014 yılında 
firmada görev almaya başlar. Küçük yaştan beri işin 
içinde olan İbrahim Murat Birinci, Projeler ve İhracat 
Müdürü olarak firmada çalışmaya devam ediyor.
Kendi konseptinde, her çeşit müşterinin isteklerini, 
Avrupa standardı veya o ülkenin standartlarına göre 
üretme kabiliyetine sahip olan Unotek bugün ekmek-
çilik-pastacılık makine sektöründe Türkiye’de birinci, 
dünyada ise kendi grubunda en iyi proje ve makine 
imalatı yapabilen 30 firma arasında yer alıyor. 48 ülke-
ye ihracat yapan firma, anahtar teslimi fabrikalar ku-
rabiliyor. Son yıllarda Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına 
ağırlık veren firma, kurmuş olduğu tesisler ve makine-
lerde ürün üretme teknolojisi konusunda da müşteri-
lerine hizmet veriyor.
Birinci ailesi, nesiller boyu süren ekmekçilik serüveni-
ne bugün 4’üncü kuşak Süleyman Birinci ve 5’inci ku-
şak İbrahim Murat Birinci ile devam ediyor.

5. KUŞAK
İ. MURAT BİRİNCİ
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Bu yıllarda Cezayir’den göç eden Ahmet Bey ve Hayri-
ye Hanım İzmir’de evlenir ve bu evlilikten 1902 yılında 
Mehmet Yaşar ve 1905 yılına Nuri adında iki oğulları 
olur. Çocuklar henüz ortaöğrenim yıllarındayken Ah-
met Bey Çanakkale Savaşı’nda şehit olur. Mekteb-i 
Sultani’den mezun olan Nuri Bey makine donanımları, 
zeytinyağı makineleri, kazan ve buhar türbinleri üreten 
Rankin Demas Fabrikası’nda çalışmaya başlar. İzmirli 
Levantenlere ait bu fabrikanın Yunanistan, Belçika ve 
İngiltere’de temsilcilikleri vardır. Nuri Bey aynı zaman-
da eski Türkçe dini kitapları tefsir etmekte ve astroloji 
ile ilgilenmektedir. Bu konularda bilgi almak isteyen 
birçok kişi ziyaretine gelmektedir.
Nuri Bey 1932 yılında Fatma Seher Hanım ile tanışır 
ve çift kısa süre sonra evlenerek Eşrefpaşa semtinin 
Doğatepe Mahallesi’ne yerleşir. Çiftin bu evlilikten Nu-
rettin, Hatice, Ahmet ve Hayriye adında dört çocukları 
olur. Nuri Bey, 2 Ocak 1935’te yürürlüğe giren Soyadı 

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DAĞILMA 
SÜRECİ AYNI ZAMANDA TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ’NİN TOPARLANMA SÜRECİDİR. 
DAĞILMA YILARI BOYUNCA BALKANLAR, 

KAFKASLAR VE ORTA DOĞU BÖLGELERİNDEN 
MİLYONLARCA İNSAN ANADOLU’YA GÖÇ EDER VE 

GENÇ CUMHURİYETİN İNSAN GÜCÜNE ÖNEMLİ 
KATKI SAĞLAR… 

RAMAZAN KARAKUNDAKOĞLU
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Kanunu ile tüfeğin bir parçası olan kundak mekaniz-
masını simgeleyen Karakundakoğlu soyadını seçer. 

“SEN ÇOK BAŞARILI OLACAKSIN VE İSTİKBALİN DE ÇOK PARLAK 
OLACAK”
1937 doğumlu Nurettin henüz küçük yaşlarda baba-
sının iş yerine gitmekte ve makinelerin üretimini gör-
mektedir. İlkokul üçüncü sınıfta öğretmeni tarafından 
dövülür. Bu olaya çok üzülen Nurettin, babasından ha-
bersiz olarak, demirci ustası Ragıp Toper’in yanında, 
daha çok tarım makinelerinin tamir işlerinin yapıldığı 
küçük bir atölyede çıraklığa başlar. Durumu öğrenen 
babasının Nurettin’i engellemek istese de tüm çabala-
rı sonuçsuz kalır ve Nurettin atölyeye gitmeye devam 
eder. Babası kısa süre içinde varlıklarını kaybeder ve 
ekonomik sıkıntılar başlar. Bunun üzerine Nurettin 
Karakundakoğlu, ilkokulu henüz bitirmeden okul-
dan ayrılır ve çıraklık yapmaya başlar. Babası çıraklı-
ğa başlayan küçük Nurettin’i bir gün karşısına alır ve 
“Benden sana bir şey kalmayacak diye üzülme oğlum, 
sen çok başarılı olacaksın ve istikbalin de çok parlak 
olacak, kuşkun olmasın” der. 
Küçük Nurettin önce kaynakçılığı öğrenir. Sonra tor-
nacılığa başlar ve torna ustası olur. O yıllarda henüz 
her yerde elektrik yoktur. Elektriğin jeneratörler ile 
elde edildiği atölyede ve kaynak olmadığı için makine-
ler perçin veya cıvata ile birleştirilmektedir. Atölyeye 
zaman zaman onarım için değirmen makineleri de gel-
mektedir. Tamir için gelen bu makinelere büyük ilgi 
duyar Nurettin Karakundakoğlu ve bu makineler gibi 
makineler yapmayı kafasına koyar. Nihayet bir gün bu 
isteğini ustasına açar ve değirmen makinesi yapmak 
istediğini söyler. Ustası, yapılan masrafları haftalığın-
dan kesmek şartıyla kabul eder bu isteğini. 

İLK DEĞİRMENLER YAPILIR
Bunun üzerine pazardaki tüm değirmenleri araştıran 
Nurettin Karakundakoğlu, 1953 yılında bir yem değir-
meninin tasarımı, modellemesi ve ilk test üretimini 
yapar. İlk değirmeni 125 lira, ikinci değirmeni 175 lira 
ve sonraki ise 200 lira gibi o tarihler için yüksek fi-
yatlarla alıcı bulur. İsteğe göre hububat, kahve veya 
baharat değirmenleri yapar. Ustası da bu işlerden 
para kazanır fakat Karakundakoğlu’nun haftalığında 
önemli bir artış olmaz. 
Nurettin’in Babası Nuri Karakundakoğlu sağlık sorun-

İLK KURULAN ATÖLYE
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ları olduğu ve ölmeden önce kendisini evlendirmek is-
tediği dile getirir. Askere gitmeden önce 1955 yılında 
Zekiye Özdemircan ile evlenir. Girit’ten göç etmiş, keçi 
ve koyun besicisi bir ailenin kızı olan Zekiye Hanım Nu-
rettin Karakundakoğlu’nun tüm çalışma hayatında en 
büyük destekçisi olacaktır…
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle dışardan ek işler alan 
Nurettin Karakundakoğlu eşi Zekiye Hanım ile birlik-
te evde fason işler yapar. Zekiye hanım gündüzleri, 
kendi ise akşam eve gelince ve hafta sonları sobaların 
içine ateş tuğlası örerler. Bu süreçte 1956 yılında ilk 
çocukları İbrahim dünyaya gelir. Çocuğunun doğumu-
nun ardından Nurettin Karakundakoğlu denizci olarak 
askere gider. Denizciler o yıllarda üç yıl askerlik yap-
maktadırlar ve Nurettin asker olduğu dönemde baba-
sını kaybeder. Askerlik dönüşü, Ustası Ragıp Toper’in 
yanında tekrar işe başlar. İkinci çocuğu Nuri 1960 yı-
lında dünyaya gelir.

DOKUZ METREKAREDE ÇALIŞMAYA BAŞLANIR
Bir yandan atölyede bir yandan hanımıyla evde çalış-
maya devam eden Nurettin Karakundakoğlu, farklı bir 
iş daha yapar ve yeni bir kahve değirmeni geliştirir. 
Eşinin de boyanmasına yardımcı olduğu değirmenler 
evde yapılır ve evden satılır. Zaman geçtikçe taleplerin 
artması üzerine ustasının yanından ayrılır ve kendine 
dokuz metrekarelik küçük bir dükkân tutar ve üretime 
burada devam eder. Hafta içi gece geç saatlere kadar 
ve pazar günleri kendi iş yerinde çalışır. Bu dönemde 
üçüncü çocuğu Ramazan Karakundakoğlu 1963 yılında 
dünyaya gelir. Nurettin Karakundakoğlu’nun oğulları 
İbrahim, Nuri ve Ramazan hafta sonlarında ve yaz ta-
tillerinde babalarının yanında çıraklık yaparak işi öğre-
nir. 1971 yılında Nurettin ustanın büyük oğlu İbrahim 
Karakundakoğlu, orta öğrenimini terk eder ve sürekli 
olarak babası ile birlikte atölyede çalışmaya başlar. 
Torna, boya, kaynak ve montaj işlerini öğrenir.

BABA NURETTİN KARAKUNDAKOĞLU VE OĞULLARI İBRAHİM, NURİ, RAMAZAN 
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Bir süre sonra ustası Ragıp Toper vefat eder ve atölyesi 
ekonomik sıkıntıya düşer. Bunun üzerine Nurettin Ka-
rakundakoğlu varislere atölyeyi almak istediğini söyler, 
fakat yeterli parası yoktur. 33 metrekare olan atölye, 
uzun pazarlıkların ardından, birçok senet karşılığı, bü-
yük bir borçla, 1972 yılında Nurettin Karakundakoğlu 
tarafından devir alınır. Devir işleminde en büyük ödeme 
telefon için yapılır. Çünkü o günkü koşullarda telefon ta-
lep edildiğinde bağlanması iki üç yıl sürmektedir. 
33 metrekarelik bu küçük atölyede mevcut torna, de-
mir testeresi, demir taşlama 1900’lerden kalmadır.  İlk 

kez kurulduğunda elektrik olmadığından jeneratör ile 
çalışılmıştır. Tek bir jeneratör tüm sistemi çalıştırmak-
tadır. Sistem sonradan tek bir elektrik motoruna bağ-
lanmıştır. Böyle bir atölyede yem değirmenleri, kahve 
makineleri ile yeni geliştirilen arpa ezme makinelerini 
yaparak çalışmaya başlar Nurettin Karakundakoğlu. 

İKİNCİ KUŞAK GÖREV ALMAYA BAŞLAR
1972 yılında atölyeye ilk defa yeni çırak ve kalfalar alı-
nır. Yine aynı yıl ilk kez İzmir Enternasyonel Fuarında 
makineler sergilenir ve o yıllarda çok kullanılan tele-

NURETTİN VE ZEKİYE KARAKUNDAKOĞLU
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fon rehberine reklam verilir. 1973 yılında Nuri Kara-
kundakoğlu ilköğretimini bitirir. Kendi arzusu ile baba-
sı ve abisi ile birlikte atölyede tornacı olarak çalışmaya 
başlar. Sonra montaj ve boya işlerini öğrenir. 1975 
yılında alınan Renaut 12 araç tüm aileye hem ulaşım, 
hem nakliye için uzun yıllar hizmet verecektir.
Orta öğrenimlerinden sonra çocuklar yavaş yavaş fir-
mada görev almaya başlar. Evin en küçük oğlu Ra-
mazan Karakundakoğlu, 1979 yılında sanat okulunun 
motor bölümünü birincilikle bitirir. Ardından girdiği 
üniversite sınavında jeoloji mühendisliğini kazanır fa-
kat ülkenin içinde bulunduğu anarşi ortamında okula 
gitmek yerine atölyede çalışmayı tercih eder. 

İLK İHRACAT LİBYA’YA YAPILIR
Ramazan Karakundakoğlu’nun firmada görev alma-
ya başladığı yıllarda gerek yurt içinden gerek yurt 
dışından yeni tip makineler talep edilmeye başlanır.  
Yine bu dönemde Libya’dan gelen turistler aracılığıyla 
ilk defa yurt dışına satış yaparlar. Libya’ya yem de-

ğirmenleri satışı başlar ve kısa sürede mal yetiştiri-
lemez olur. Bir süre sonra Libya gemilerinin İzmir’e 
gelişi durur. Libya ticareti biter. Fakat Toper firması 
bu süreçte yurt dışına nasıl mal satılabileceğini öğ-
renmiştir.
Libya ihracatının bitmesi firmayı yurt dışı pazarlar 
konusunda araştırma yapmaya yönlendirir. Böylece 
dünya pazarında satılan makinelerin standartları araş-
tırılır. İhracat hamlesi Ramazan Karakundakoğlu’nun 
gerçekleştiremediği üniversite öğrenimini yapmasına 
da vesile olur. Satış konusunda uzmanlaşmak isteyen 
Ramazan Karakundakoğlu üniversite sınavına girer. 
Hedefi dış ticaret bölümüdür ve kazanır. Ramazan Ka-
rakundakoğlu bir yandan okurken bir yandan da firma 
ile üniversiteler arasında araştırma geliştirme alanın-
da bağlantılar kurar. Ürünleri dünya standartlarına 
getirmek için üniversitelerle işbirliğine gidilir. Böylece 
yapılan makineler üniversitelerde teste tabi tutularak 
hazırlanmaya başlanır. Makineler için test raporları 
alınır. Yeni ürünler geliştirme çabaları için ziraat fakül-

KANADA’DA KURULAN KAHVE ÜRETİM FABRİKASI
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teleri, makine mühendisliği bölümü kitapları ve tezleri 
onun başucu kaynakları olur. 
Libya’ya satılan yem değirmenlerinin ardından 
Yugoslavya’dan kahve makinesi talebi gelir. Genel 
olarak kavurucular istenmeye başlanır. Bu konuda 
araştırma yapmak için Avrupa’ya gider Ramazan Ka-
rakundakoğlu. Araştırmalar Toper’in karşısına Alman 
ve Danimarka firmalarını çıkarır. Bu iki ülke pazarın 
neredeyse tamamını ellerinde tutmaktadır. Türkiye’de 
çok düşük fiyatlara sattıkları makinelerin yurt dışında 
neden binlerce dolara satıldığını ortaya koyar bu du-
rum. Bu çalışmalar sonucunda 1990’ların başında Yu-
goslavya pazarına makine ihracatı başlar. 

YENİ FABRİKAYA GEÇİLİR
Dükkân sahipleri eski olan binayı yıkıp yeni bir bina 
yapmak isteyince yeni bir yer bulmak zorunda kalırlar. 
Bunun üzerine Nurettin Karakundakoğlu ve oğulları 
Karabağlar semtinde bir roka tarlası satın alırlar. Tüm 
imkânlarını bir araya getirerek bu tarla üzerinde yeni 
fabrikalarını yaparlar. Dört katlı binanın 800 metrekare-
lik ilk katını kendilerine alıp diğer katları kiraya verirler. 
Zaman içinde siparişler çoğalır. Yeni üretim makineleri 
ve işçi alımı yapılır. Yeni üretimler başlar. Yeni kahve 
kavurma makineleri üretilir. İlk ihraç kayıtlı yurt dışına 
satış 1990 tarihinde ihracatçı bir firma ile Yugoslavya’ya 
gerçekleşir. Aynı yıl ilk faks makinesi ve bilgisayar alınır. 
Yine aynı yıl Toper internet sitesi kurulur.
İhracat çalışmalarının başladığı bu dönemde kurum-
sallaşma adına da bazı adımlar atılır. O zamana kadar 
şahıs firması olarak gelmiş olan firma 1993 yılında “To-
per Karakundakoğlu Değirmen Sanayi ve Ticaret Limi-
tet Şirketi”ne dönüşür. 1995 yılına gelindiğinde artık fir-
mada üçüncü kuşak da görev almaya başlamıştır. Orta 
öğrenimini bitiren ve her hafta sonu ve yaz tatillerinde 
aile şirketinde çalışan, İbrahim Karakundakoğlu’nun 
oğlu Ahmet Karakundakoğlu 1995 yılında firmada ça-
lışmaya başlar.

TOPER DÜNYA PAZARLARINDA
1995 yılına gelindiğinde Toper ürünleri, sürekli geli-
şen teknik kalite ve güvenlik standartlarıyla Japonya, 
Romanya, ABD, Kanada ve İtalya pazarındadır. Yeni 
ürün geliştirilmesi, hele hele ürünlerin yurt dışın-
da da satılabilmesi yoğun çalışma, araç ve kaynak 
gerektirmektedir. Üniversitedeki hocaları Ramazan 
Karakundakoğlu’nu Ar-Ge çalışmalarına destek ve-
ren KOSGEB ve TÜBİTAK’a yönlendirirler. 1998 yılında 
yaptıkları başvuru 2001 yılında sonuçlanır ve böylece 
uluslararası standartlara uygun yeni bir kahve ka-
vurma makinesi tasarımı ve uygulamasını kapsayan 
Ar-Ge projesine TÜBİTAK’tan destek alırlar. Bu proje 
sonucunda ortaya konan ürün, firmayı uluslararası 
pazarda hem teknik hem ticari açıdan oldukça pres-
tijli bir konuma yükseltir ve dünya pazarlarına açılma-
nın önünü açar. 
Bu proje sürecinde üretimini yaptıkları makineler ve 
teknolojileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkla-
rını anladıklarını belirten Ramazan Kundakoğlu, “Ör-
neğin kahve nedir? Kahvenin dokusunun olduğunu ve 
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bunun açılması gerektiğini, kahvenin nasıl selüloza 
dönüştüğünü, 2 bin 300 çeşit aroması olduğunu, Türk 
kahvesi dışındaki dünya kahvelerini, işleme teknikle-
rini, kahve işlenirken çevreye zararlı olabilecek yan 
ürünler çıktığını, bu atıklarla da başa çıkmak gerek-
tiğini ve bunun gibi birçok bilgiyi o süreçte öğrendik” 
diyor.
Bu çalışma Toper’in Ar-Ge kültürü kazanmasının yanı 
sıra planlama nasıl olur, hangi dönemde ne yapmak 
gerekir, ürün hangi pozisyonda ne noktaya getirmek 
gerekir gibi önemli konularda firmanın profesyonel-
leşmesini de sağlar. Toper markası ilk olarak 1997 
yılında dünya üzerinde tescil ettirilir. Bu gelişmeler 
sonucunda ortaya çıkan yeni ürünler süratle dünya 
pazarlarına yayılmaya başlar. Fakat dünya pazarları-
na açılırken kalite belgelerinin gerekliliğini de görür 
firma. Bu belgeler için gerekli iyileştirmeler süratle 
yapılır. ISO 9001, Avrupa Birliği kalite sertifikası CE, 
ABD için UL, Kanada İçin ETL, Rusya için GOST belge-
leri alınır. Sonrasında ise gerekli sertifika isteyen tüm 
ülkelerin sertifikaları tek tek alınmaya başlanır.
Toper ilk kez 1999 tarihinde yurt dışında, İspanya’nın 
Barselona şehrinde düzenlenen bir kahve fuarına ka-
tılır. 2001 yılına gelindiğinde dünya pazarlarına Toper 
markası dışında Haller ve Black Gold markaları altın-
da da makine ihraç etmeye başlanmıştır. Bu yıllarda 
yaşanan ekonomik krizden yalın üretim, yani stoksuz 
üretim yöntemini uygulayarak zarar görmeden çıkmayı 
başarırlar.

TOPER KAHVE AKADEMİSİ
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ÜÇÜNCÜ KUŞAK ÇALIŞMAYA BAŞLAR
Yaşanan hızlı gelişim ve artan ihracat nedeniyle mev-
cut kullanım alanı yetmemeye başlar ve kiracılar çıka-
rılarak tüm bine 2 bin 600 metrekare olarak kullanıl-
maya başlanır. 2001 yılında Nuri Karakundakoğlu’nun 
oğlu Nurettin, firmada üçüncü kuşak olarak çalışmaya 
başlar. Torun Nurettin Karakundakoğlu’nun istek ve 
arzusu ile ihracatın artırılması amacıyla 2001 tarihin-
de Abide İç ve Dış Ticaret Şirketi kurulur. İlk ihracat 
Kanada’ya yapılır. Daha önce başka bir firma ile yurt 
dışına yapılan satışlar, artık aile yönetimindeki yeni şir-
ket ile yürütülür. Böylelikle ihracat kültürü gelişir. Yurt 
dışı satışların miktarı sürekli büyümeye başlar. 
2002 yılı Nisan ayında Nurettin Karakundakoğlu vefat 
eder. Nurettin Karakundakoğlu’nun yaşamı boyunca 
ailesine çok önem verdiğini belirten İbrahim Karakun-
dakoğlu, “Ailesi en değer verdiği varlıktı. İkinci önem 
verdiği şey çalışmaktı ve son nefesine kadar çalışmayı 
sürdürdü. Son söylenmesi gereken şeyi ilk önce söy-
lerdi. Çevresinde yalan söylenmesinden nefret ederdi. 
Övünmekten nefret ederdi ve mütevazı bir yaşam sür-
dürürdü. Üretmekten büyük zevk alırdı ve makineler 
onun oyuncağı gibiydi. Müşterileri değil dostları vardı. 
‘Türkiye gibi bir ülkede ne olacağı belli olmaz. Her za-

man bir miktar paranız olsun. Bardağınızda suyunuz ol-
sun, bardağı dolu tutun, bardaktan taşan suyu kullanın’ 
derdi” diyor.
Nurettin Karakundakoğlu vefat etmiştir fakat üç oğlu işin 
başındadır. Ardından üç torunu da firmada görev alacak-
tır. Ramazan Karakundakoğlu’nun oğlu Gökhan Mithat 
Karakundakoğlu her hafta sonu ve yaz tatilinde aile şir-
ketinde çalışmış, okul bitmeden işe hazır hale gelmiştir. 
Ege Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü’nü biti-
rince 2006 yılında üçüncü kuşak olarak firmada çalışma-
ya başlar. 

ÜRETİMİN YÜZDE 87’Sİ İHRAÇ EDİLİR
Gökhan Mithat Karakundakoğlu’nun işletmeye katılma-
sı ile birlikte firma daha rahat bir şekilde tam otomatik 
kontrollü üretim tesisleri üretmeye başlar. Böylelikle 
son nesil akıllı makinelerin üretimine başlanır. Üçün-
cü kuşak torunlar Ahmet, Nurettin ve Gökhan Mithat 
Karakundakoğlu’nun katılması ile güç vermeye başladığı 
Toper, 2008 yılında üretimini iki misli artırır ve üretimin 
yüzde 87’sini ihraç etmeyi başarır. İbrahim Karakunda-
koğlu 2009 yılında bir Ar-Ge çalışması yapar. Cafemino’yu 
bilgisayar ortamında tasarlar. Bilgisayar ortamında ör-
nek resimleri olan makineye hemen talep gelir. Üreti-
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mine başlanır. Cafemino kısa bir süre içinde firmanın en 
önemli ihracat ürünlerinden biri haline gelir. Yurt dışında 
İnternet üzerinden satışların artırılması amacı ile 2011 
yılında Luvi İç ve Dış ticaret Şirketi kurulur ve böylece İn-
ternet üzerinden direk satış yapmaya başlanır.
Toper, ürünleri taklit edildiği için Türkiye’de ilk kez, 16 
ayrı makine patenti koruma davası açar. Sürekli kalite 
artırımı, dünya pazarlarını takip, müşterileri memnu-
niyeti ve yeni bilgilere ulaşmak gerekliliği, Toper’i Av-
rupa Kahve Birliği SCAE iş birliğinde bir Kahve Akade-
misi açmaya sevk eder.
2012 yılının Nisan ayında açılan bu akademi ile dünya-
nın birçok ülkesinden kahve eğitimi almak amacı ile ge-
len müşteri ve öğrencilerine eğitim vermeye başlarlar. 
Sonrasında Amerika Kahve Birliği, Afrika Kahve Birliği 
ve Asya Kahve Birliği ile de iş birlikleri gerçekleşti-
rirler. 2013 yılında Çin’de ve Kanada’da Toper Kahve 
Akademileri’nin şubeleri açılır. 2014 yılında Çin’de “To-
per Dünya Kahve Kavurma Şampiyonası” gerçekleştirilir. 

BİR DÜNYA MARKASI
Firma sürekli olarak yeni model ve tiplerde ürünler 
sunmaya devam ederken, gelen talepler de gün geç-

tikçe artar. Bunun üzerine 2015 yılında Pancar Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde 4 bin metrekarelik ikinci 
tesisleri devreye alınır ve toplam üretim alanı 6 bin 
metrekareye yükselir. İbrahim Karakundakoğlu 2014 
yılında vals sistemi ile kahve öğüten, yüksek kapasi-
teli kahve değirmeni için bir Ar-Ge çalışması yapar. 
Ürün tasarlanır ve kısa bir süre sonra üretimine baş-
lanır. 2015 yılında Toper, kahve teknolojilerin tanıtıl-
ması ve marka çalışmaları kapsamında HOT S.A kah-
ve magazin dergisini Çince, Türkçe ve İngilizce olarak 
yayımlamaya başlar.
2015 yılında yurt dışında yapılan sektör araştırmalarına 
göre, kahve kavurma makinesi üreticileri arasında ya-
pılan altı farklı kategoride dünyanın ilk beş firmasından 
biri olan Toper, 2016 yılı itibarıyle başta Amerika ve Av-
rupa ülkeleri olmak üzere toplam 136 ülkede ürünleri 
bulunan bir dünya firması konumunda bulunuyor. Fir-
ma aynı zamanda birçok ülkede anahtar teslimi fabrika 
kurulumu da yapıyor. Nurettin karakundakoğlu’nun 
dokuz  metrekarelik küçük bir atölyede başlattığı ve 
bugün üçüncü kuşağın da dâhil olduğu Toper’in başa-
rısı, Türk insanının azim, eğitim ve kararlılıkla pek çok 
dünya markası yaratabileceğinin ispatıdır.

TOPER PANCAR ÜRETİM TESİSLERİ
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İlkokulu köyde okuyan Osman Nuri Öztürk, çalışmak 
için daha önce İstanbul’a yerleşmiş olan amcasının ya-
nına gider. İstanbul’a gelir gelmez iş aramaya başlayan 
Osman Nuri Öztürk, Beyoğlu Ağa Camii’nin arkasında 
küçük bir atölyesi olan Yusuf Çetin ustanın yanında işe 
girdiğinde 13 yaşındadır. Yusuf Usta’nın atölyesinde 
o yılların ihtiyaçları olan ölçme aletleri ve kumpaslar 
üretilmektedir. Torna tesviye çıraklığı ve ustalığını bu 
atölyede öğrenen Osman Nuri Öztürk 1944 yılında as-
kere gider. Üç sene süren askerlik görevini Adapazarı 
Hendek’teki süvari birliğinde tamamladıktan sonra ça-
lışma hayatına işçi olarak devam eder.

25 METREKAREDE ÇALIŞMAYA BAŞLANIR
1953 yılında Emine Hanım ile hayatlarını birleştirirler 
ve Unkapanı-Salih Paşa Caddesi’ndeki dede yadigârı 
evde oturmaya başlarlar. Osman Nuri Öztürk evlen-
dikten kısa bir süre sonra kendine ait bir işyeri açmak 

OSMAN NURİ ÖZTÜRK 1923 YILINDA KASTAMONU 
İLİNİN İNEBOLU İLÇESİ GÜDE KÖYÜNDE DÜNYAYA 

GELİR. DENİZCİLİKLE UĞRAŞAN BİR AİLENİN 
ÇOCUĞU OLAN OSMAN NURİ ÖZTÜRK HENÜZ 

KÜÇÜCÜK YAŞTA BABASINI KAYBEDER VE 
AMCASI TARAFINDAN BÜYÜTÜLÜR…  

1957 YILI, ÜRETİMDEN
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ister ve bunun için en uygun yer oturduğu evin alt ka-
tındaki 25 metrekarelik dükkândır. Ufak bir mengene 
tezgâhı ve sütunlu matkap alarak 1954 yılında iş haya-
tına atılır. Dükkânı açar açmaz yoğun bir taleple karşı-
laşır ve gelen işleri yaparak atölyenin eksiği olan torna 
ve palanya gibi tezgâhları da alır.
Tezgâh parkını tamamlayarak tamir ve bakım işlerine 
devam ederken bir yandan da kendine ait bir makine 
üretmek için planlar yapmaya başlar. Bir süre sonra 
planlarını hayata geçirir ve o yıllarda çok popüler olan 
ayakkabı tabanı dikiş makinesi olan fora makinesini 
kendi imkânları ile yapar. Bu makineden üç adet ya-
par ve başarılı da olur fakat tam bu dönemde ayakkabı 
imalat sektörü ayakkabı tabanlarını dikiş yerine yapış-
tırma ile imal etmeye başlayınca fora makineleri talep 
görmez ve büyük hayal kırıklığı yaşar…

İKİNCİ ADRES: PERŞEMBE PAZARI
1960 yılına kadar Unkapanı’ndaki işyerinde çalışmaya 
devam eder. Fakat bu dönemde İstanbul sanayisinin 

ve ticaretin merkezi olan Perşembe Pazarı’nda işye-
ri edinmeyi kafasına koymuştur. Şartlar olgunlaştı-
ğında gayrimüslim bir vatandaşımızdan Yelkenciler 
Caddesi’nde 25 metrekarelik bir iş yerini satın alır. Bu-
rayı yıkarak 25 metrekarelik üç katlı yeni bir bina inşa 
ettikten sonra yeni işyerine taşınır. Bu yeni dükkânda 
tezgâh parkı olarak eski sahibinden kalma büyük çap 
işleyebilen kayışlı bir torna, eski atölyesinden getirdiği 
ufak kayışlı torna, 50’lik Bulgar planya ve bir de sütun-
lu matkap ve mengene tezgâhı vardır. 

ARTAKİ USTA İLE PERVANE İŞİNE GİRİLİR
Perşembe Pazarı’ndaki işyerinin alınması sırasın-
da Artaki usta aracılık etmiştir ve bu süreçte Osman 
Nuri Öztürk ve Artaki Usta arasında bir dostluk kurul-
muştur. Yeni dükkânının karşısında dükkânı olan Ar-
taki Usta sarı dökümcülük yapmaktadır. Artaki Usta 
Türkiye’de o dönem balıkçı teknelerinde, sandal ve 
yatlarda kullanılan pervanelerin dökümünü yapabi-
len ve bu konuda uzman olan tek ustadır. Artaki Usta 

1958 YILI, ÜRETİMDEN
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Osman Nuri Öztürk’e dökümünü yaptığı pervanelerin 
torna ve tesviye işlerini yapmasını teklif eder. Böy-
lece Osman Nuri Öztürk için yeni bir iş imkânı açılır. 
Çalışma hayatı boyunca işiyle ilgili her konuda hassas 
ve titiz çalışmayı prensip edinmiş olan Osman Nuri Öz-
türk bu yeni işte de titiz bir çalışma yürütür. Bu sayede 
kısa sürede pervane torna tesviyesi, şaft kovan yapı-
mında Hopa’dan Hatay’a kadar tüm ülkenin sahil kesi-
minde adını duyurur. O yıllarda Osman Nuri Öztürk’ün 
yanında çıraklıktan işe başlayarak usta olan ve daha 
sonra kendi işyerini açan birçok kişi bugün denizcilik 
sektöründe pervane, torna tesviye ve şaft kovan yapı-
mında önemli bir yere sahiptir.
Pervane torna tesviye işleri yoğun şekilde ilerlemekte-
dir fakat Osman Nuri Öztürk’ün kendine ait bir makine 
üretme arzusu devam etmektedir. Nihayet 1965 yılla-
rında bakalit ve plastik sektörünün ihtiyacı olan baskı 
preslerinin imalatına başlar. İki çeşit tonajda mekanik 
bakalit baskı presi mutfak gereçlerini üreten firma-
larda; mekanik olarak çalışan plastik enjeksiyon ma-
kineleri ise tunik elektronik sanayi başta olmak üzere 
yoğun bir talep görür. Bu makinelerin üretimi 1980’li 
yılların başlarına kadar devam eder.
Yine, şaft pervane imalatıyla tüm balıkçılar tarafından 
iyi tanınan Osman Nuri Öztürk, gelen talepler üzerine 
mekanik olarak çalışan ve denize atılan ağın tekneye 
alınmasında önemli bir sistem olan ağ makaralarını 
hidrolikle çalıştıracak bir sistem tasarlar. O tarihlerde 
hidrolik sistemlerde arzu edilen malzemelerin bulun-
masında en büyük kaynak Tophane’deki eski uçak ve 
hidrolik malzemelerini satan hurdacılardır. Buralar-
dan faydalanarak bir hidrolik sistem kurar ve birkaç 
denemeden sonra başarıya ulaşılır. Fakat seri üretim 
için gerekli malzemeleri temin edemediğinde gerekli 
olan parçaların bazılarını, mesela hidromotoru kendi 
imal ederek üretime devam eder. Yaptığı sistem olduk-
ça başarılı olur ve kısa sürede Türkiye’de tüm balıkçı 
teknelerinde kullanılmaya başlanır.
1970’li yıllarda Osman Nuri Öztürk ve 10 arkadaşı, Per-
şembe Pazarı’ndaki iş yerleri yetersiz gelmeye başla-
dığından daha büyük ve modern alt yapıya sahip yeni 
bir işyerleri yapmak amaçıyla bir kooperatif kurmaya 
karar verir. Böylece İMES Yapı Kooperatifi’ni kurarlar. 
Temelleri attıkları İMES bugün ülkemizin, Orta Doğu-
nun ve Balkanların en büyük ve modern sitesi olarak 
Türk sanayisine hizmet veriyor.

İMES SANAYİ DÖNÜM NOKTASI OLUR
1985 yılında Perşembe Pazarı’nda yapılan istimlak 
çalışmaları nedeniyle İMES Sanayi Sitesi’ndeki 300 
metrekarelik iş yerine taşınırlar. 1989 yılında ABD’li 
bir şirketin Dudullu Organize Sanayi’de fabrika açması 
Öztürk Makina için dönüm noktası olur. Bu fabrika oto-
mobillere elektrik tesisatları üretmek için yeni kurul-
maktadır. Bir gün bu fabrikanın usta başlılarından biri 
Öztürk Makina’ya küçük bir iş getirir. Yapılan bu işten 
hiçbir ücret talep edilmez ve yapılan bu iş ABD’li firma 
ile devam edecek uzun soluk bir çalışmanın başlangıcı 
olur.
Amerikan fabrikasının o dönem ihtiyacı olan aparat, 
makine ve avadanlıkların yapımı ile çalışmaya başla-
nır. Daha sonra fabrikada üretimde kullanılan kalıpla-
rın ve özel makinelerin yedek parçalarının yerlileştir-
me projesi kapsamında, bu parçaların Öztürk Makina 
tarafından yapılan yerli üretimleri başarılı olur. Ardın-
dan Öztürk Makina krimpleme kalıplarında kullanılan 
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ve üretimde en hassas parçalar olan örs ve krimple-
me bıçakları, kablo kesme ve uç sıyırma bıçaklarını 
da imal ederek, fabrikanın bu parçalardan dolayı yurt 
dışına bağımlılığını asgari seviyeye indirir. Amerikan 
firması Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika-
sından sonra, Bursa Hasanağa’da ve İzmir Ege Serbest 
Bölgesi’nde iki adet yeni fabrika açarak üretimini artı-
rır. Bu fabrikaların krimpleme parçalarının tamamını 
da Öztürk Makina tarafından karşılamaktadır.

İLK TÜRK TEDARİKÇİ OLMAYI BAŞARIRLAR
1997’den itibaren Türkiye’deki üç fabrikaya üretilen 
ürünlerin Avrupa’da en kaliteli ürünler olması, hata 
oranlarının yok denecek kadar az olması ve bu üre-
timde kullanılan parçaların birim maliyet olarak Av-
rupa’daki eş değer ürünlere göre çok uygun bir fiyatta 
olması 2003 yılında ABD’deki merkezin dikkatini çeker. 
2003 yılında, ABD’deki genel koordinatör, satın alma 
ve mühendislik bölümü ile birlikte Avrupa bölgesinin 
merkezi olan Almanya’dan üst düzey yöneticileri yanı-
na alarak Öztürk Makina’yı ziyaret gelir. Burada yapılan 
denetim ve görüşmelerin ardından Amerikalı koordi-
natör Öztürk Makina’ya gerekli desteğin ve eğitimlerin 
Almanya merkezdeki mühendisler tarafından verilme-

OSMAN TAHA ÖZTÜRK

İMES SANAYİ SİTESİ - 2016
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sini ve Öztürk Makina’nın tüm Avrupa’daki fabrikalar 
için onaylı tedarikçi olması için çalışmaların başla-
masını ister. Uzun ve yorucu bir çalışma döneminden 
sonra 2007 yılında Öztürk Makina onaylı iki yabancı 
tedarikçiye ilaveten ilk Türk tedarikçi olmayı başarır. 

JAPON FİRMASIYLA ÇALIŞMA BAŞLAR
2008 Ekim ayında yaşanan küresel krizden etkilenen 
firma yeni partnerler aramaya başlar. 2010 yılına kadar 
aynı sektördeki bir Japon firmasıyla yapılan görüşme-
ler 2011 senesinde neticelenir. Firma Avrupa bölge-
sinde yan sanayi olabilecek 13 firma belirler ve bunları 
ilk elemeden geçirir. Bu elemede Özütürk Makina de-
netleme yapılacak dört firma arasına girmeyi başarır. 
2011 yılının ikinci yarısında imalat, kalite kontrol, son 
ürün kalitesi kapsamında yapılan denetimleri de başa-
rı ile tamamlayarak, son etaptaki Avrupalı firmalardan 
en yüksek puanı alır ve Lokal Tedarikçi olmayı başarır.
2012 yılının sonuna kadar, Japon firmasının Türkiye’de 
Kuzuluk-Gemlik Serbest Bölge, Mudanya ve Bursa 
fabrikalarının ihtiyacı olan örs ve krimpleme bıçakla-
rının imalatını yaparlar. Öztürk Makina’nın bu süre-
de yaptığı parçalarının kalitesi, sevkiyatlarda sorun 
yaşanmaması ve fiyat olarak rakiplerine göre uygun 

olması, firmanın tedarikçiliğin en önemli aşaması 
olan Küresel Tedarikçi aşamasına gelmesini sağlar. 
Süreç sonunda küresel tedarikçi sertifikası almak için 
merkezden gelen denetimciler tarafından üç gün sü-
ren sıkı bir denetimin ardından küresel tedarikçi ser-
tifikasını alır. Bu sertifika İngiltere’den Hindistan’a, 
Litvanya’dan Güney Afrika’ya kadar olan bölgeleri 
kapsamaktadır. Öztürk Makina, bu bölgelerin tama-
mındaki fabrikalara ürün yapabilen iki firmadan bir 
tanesi olma hakkını kazanır.

SEKTÖRÜNÜN LİDERİ
Bugün İstanbul İMES Sanayi Sitesi’nde 800 met-
rekarelik alana kurulu üretim tesislerinde en son 
teknolojik bilgisayar kontrollü makinelerle üretime 
devam eden Öztürk Makina, kalite kontrol ekipman-
ları konusunda uzman personeli ile yüksek kaliteli 
ürün imalatına devam ediyor. Firma bugün, dünya 
genelinde 21 fabrikanın yedek parça ihtiyaçlarını 
Türkiye’de yaptığı imalat ile karşılıyor. Üretiminin 
yüzde 80’ini ihraç ederek Türk ekonomisine katkıda 
bulunan Öztürk Makina Türkiye’de lider olduğu gibi, 
Avrupa bölgesinde de üst sınıf tedarikçiler listesinde 
ilk sıralarda yer alıyor. 
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Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 
1939 Erzincan Depremi 33 bin kişinin ölümüne, 100 
binden fazla insanın yaralanmasına neden olur. Bu bü-
yük felaketten etkilenen ailelerden biri de Erzincanlı 
Dal ailesidir. Depremde ailenin anne ve babası haya-
tını kaybedince, ortada kalan dokuz çocuğa devlet sa-
hip çıkar. Her kardeş farklı kurumlara yerleştirilirken, 
henüz altı yaşında olan Baki Dal Kızılay’ın Ankara’daki 
aşevine gönderilir. Aşevinde büyüyen Baki Dal, çıraklık 
yapabilecek yaşa geldiğinde Ankara’da kurulmuş olan 
Alman maske fabrikasına çırak olarak verilir. Baki Dal, 
makine parçaları yapılan bu fabrikada askerlik çağına 
kadar çalışır ve mesleği burada öğrenir. 

“DAL DEMİR” AÇILIR
Baki Dal, askerden dönünce kendi dükkânını açmaya 
karar verir ve yanına dört arkadaşını daha alarak o 
dönemler Ankara’nın merkezi sayılan Bentderesi’nde 

ERZİNCAN’IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNE BAĞLI 
ÇATALÖREN KÖYÜNDE YAŞAYAN DAL AİLESİ, 

NESİLLER BOYU BAĞCILIK VE TARIM İŞLERİYLE 
UĞRAŞMIŞ KÖKLÜ BİR AİLEDİR. DOKUZ 

ÇOCUK SAHİBİ ABDÜLAZİZ VE KIYMET DAL 
ÇİFTİ DE AİLELERİNİN GEÇİMİNİ BAĞCILIKLA 

SAĞLAMAKTADIR. FAKAT 1939 ERZİNCAN 
DEPREMİ AİLENİN KADERİNİ TÜMÜYLE 

DEĞİŞTİRİR…
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“Dal Demir” adıyla 30 metrekarelik bir dükkânda ça-
lışmaya başlar. Bir süre çalıştıktan sonra iki kardeşi 
Osman ve Mehmet Dal’ı da Ankara’ya çağırır. Osman 
ve Mehmet Dal da iyi birer demir ustasıdır. Ustalığı 
Almanların yanında öğrenen ve kendini çok iyi ye-
tiştiren Baki Dal, kapıdan araba damperine kadar 
demir işçiliği olan her konuya çok hâkimdir ve ünü 
kısa sürede çevreye yayılır. Arkadaşlarıyla kahvede 
oturdukları bir gün kapıya güzel bir araba yaklaşır 
ve içinden şık giyimli dört adam iner. Kahveciye se-
lam veren adamlar, Baki Usta’yı aradıklarını söyler. 
Kahveci, “Baki bu beyler seni arıyor” diye seslenin-
ce adamlar şaşırır, çünkü kahvecinin seslendiği kişi 
henüz 22-23 yaşlarında bir gençtir. Adamlar, “Yanlış 
olmasın Baki Usta siz misiniz?” diye sorunca Baki 
Dal, “Yaşıma aldanmayın çocukluktan beri bu işi ya-
pıyorum” der. 

“BAKİ USTA HAYIRDIR, YEDİ GÜNDE 500 LİRA OLUR MU?”
Gelenler Konya Şeker Fabrikası’ndandır ve Ereğli De-
mir Çelik’in yaptığı makasların montajı için Baki Dal’ı 
bulmuşlardır. Baki Dal’a işi anlatırlar ve “İstersen seni 
fabrikaya götürelim ve bir bak.” derler. Bunun üzerine 
arabaya atlayıp Konya’ya giderler. Baki Dal makasla-
ra bakar ve işi yapabileceğini söyler. 40 metre açıklığa 
sahip toplam 37 makas vardır ve her biri 15 ton ağır-
lığındadır. O yıllarda çatı makasları perçinle bağlan-
maktadır ve vinç de yoktur. Makas başına 500 liraya 
anlaşırlar ki bu para o zaman için çok büyük paradır. 
Baki Dal Ankara’ya döner ve 12 kişilik bir ekip toplaya-
rak Konya’ya gelir. Bir hafta kadar gerekli hazırlıkları 
yaptıktan sonra çalışmaya başlarlar ve 21’inci günde 
birinci makası yerine koyarlar. Fabrikanın 14 mühendi-
si adeta bayram eder. Çünkü dört aydır makaslar orada 
yatmaktadır ve kimse yerinden kaldıramamıştır. Birin-
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ci makası koyunca parayı alırlar ve Ankara’ya eğlen-
meye giderler. İkinci makası yerine koymaları yedi gün 
sürer. Bunun üstüne mühendisler, “Baki Usta hayır-
dır, yedi günde 500 lira olur mu?” derler. Konya Şeker 
Fabrikası’nın makaslarından sonra pek çok işi üstlenir 
Baki Dal. Bu işler arasında TBMM’nin çatılarını yapmak 
ve Türk Kuşu hangarlarının makaslarını yerleştirmek 
de vardır. Bu işleri yaparken, dönemin Başbakanı Ad-
nan Menderes’le bile arkadaş olurlar. 

ATLIKARINCA İLE OYUNCAK ÜRETİMİ BAŞLAR
Baki Dal’ın meslek hayatını değiştirecek gelişme ise 
1958 yılında yaşanır. Bir arkadaşı yanına gelerek, “Baki 
Usta bana bir atlıkarınca yapabilir misin?” der. Baki 
Dal işi kabul eder ve atlıkarıncayı yapar. Ve bu iş ho-
şuna gider. Böylece 1958 yılında lunapark malzeme-
leri işine başladıklarını belirten Özcan Dal, “Oyuncak 

diyoruz ama bizim oyuncaklarımızın en hafifi 15 ton. Bu 
işten sonra başka işler de gelmeye başladı. O dönem-
de Ankara Gençlik Parkı’nın bütün oyuncaklarını biz 
yaptık. Uçan sandalyeler, dönme dolaplar, kalkıp inen 
uçaklar, balerinler, kayıklar… İnsanlar babamın yanına 
ellerinde bir fotoğrafla gelirler, “Baki Usta bunu yapa-
bilir misin?” derlerdi. Babam ‘Kaç metre olsun’ diye 
sorduğunda da, ‘Sen bilirsin, yap işte’ derlerdi. Babam 
da kendince hesaplar ve yapardı. Eski ustalar yarı mü-
hendisti, işlerine büyük emek verirlerdi” diyor.

İTALYANLARDAN KOPYALANAN ÇARPIŞAN ARABA
Baki Dal’ın ilk oyuncağını yaptığı yıllar Türkiye’de lu-
napark işletmeciliğinin yeni yeni gelişmekte olduğu 
yıllardır. Lunaparkçılığın 1940’larda başladığını belir-
ten Özcan Dal, “Lunaparkçı İlhan Gerim’in anlatması-
na göre Türkiye’de lunaparkçılık, İstanbul’da rahmetli 
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Osman Kavran’ın İtalyanlardan çarpışan araba kopya-
laması ile başlamış. İtalyanlar Sarayburnu’na festival 
için çarpışan arabalar getirmiş. O zaman fotoğraf çek-
me şansları olmadığı için Osman Kavran ve arkadaşla-
rı bekçiyi uyutarak bir tane çarpışan arabayı detaylıca 
incelemişler. Sonra Ermeni bir ustaya tarif ederek bu 
arabadan bir tane yaptırmışlar.” diyor. 
İlk işin ardından farklı işler gelmeye devam eder. İzmir 
Fuarı’ndaki lunaparkın ilk oyuncağını da Baki Dal ya-
par. Lunaparkın ihalesini alan Erdoğan Coşkun, Baki 
Dal’a gelerek kendisine çarpışan araba yapmasını ister 
ve arabalar yapılır. Çarpışan arabaların ardından atlı-
karınca da yapılır.

ÇOCUKLAR YAVAŞ YAVAŞ İŞE DAHİL OLUR
1970’li yıllara doğru çocuklar da yavaş yavaş işin içi-
ne girmeye başlar. Özcan Dal, “Daha altı yaşındayken 
kaynak yaptığımızı hatırlıyorum. Türk Kuşu’nun çatı-
larını yaptığımız dönem ben çocuktum. Oksijenle ke-
silen yerlerde çapaklar olurdu. Makaslarla o çapakla-
rı keserdim. Bir seferinde makas ayağıma düştü ve iki 
ayağımı da kırdı” diyor. Öğrenim hayatı boyunca hem 
okuduğunu hem de babasının yanında işi öğrendiğini 
belirten Özcan Dal, “1970’lerin sonlarına doğru ülke-
de anarşi ortamı vardı. O yüzden iki yıl okula gideme-
dim. Bu dönemde de fabrikada çalışmaya devam et-
tim. Ekonominin daraldığı senelerdi, Kırıkkale’de bir 

düğün evinde küçük tüp patlaması sonucu ölen insan-
lar oldu. Yapılan incelemede kazanın büyüklüğünden 
dolayı tüpün çok ısındığı ve contanın erimesi sonucu 
oluşan kaçak nedeniyle patlama olduğu açıklandı. 
Bunu duyunca doğru hurdalığa gittim. Ne kadar 6’lık 
8’lik demir varsa aldım. Demirleri fabrikadaki işçilere 
düzelttirdim ve belli bir şekle göre kaynak yaptırdım. 
Böylece ‘Tüptak’ adını verdiğim bir aparat yapmış 
olduk. Bugün küçük tüplere takılan üç ayaklı demir 
odur. Yapılan Tüptakları arabaya doldurup tüpçülere 
dağıttım. Bir hafta dağıttıktan sonra, bir sonraki hafta 
yeni ürünleri bırakıp tahsilat yapıyordum. Bir kışı öyle 
geçirdik.” diyor.

“MAKAM YAŞLA OLMAZ; LİYAKATLE, BECERİYLE OLUR”
1975 yılına gelindiğinde Dal Lunapark’ta yeni bir dönem 
başlar. Oğlu Özcan’ı yanına çağıran Baki Dal, artık işle-
ri onun yönetmesini istediğini söyler. Babası bu teklifi 
yaptığında henüz 17 yaşında olduğunu belirten Özcan 
Dal, “Babam işleri devralmamı istediğinde ona bunun 
için yaşımın küçük olduğunu söyledim. O da bana ‘Ma-
kam yaşla olmaz; liyakatle, beceriyle olur’ dedi. Böy-
lece Dal Lunapark’ın yönetimi Özcan Dal’a geçer ama 
Baki Dal ölene kadar çalışmaya ve işleri takip etmeye 
devam eder.
Tüm öğrenim hayatını Ankara’da tamamlayan Özcan 
Dal 1981 yılında makine mühendisliğini bitirir ve başka 
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hiçbir yerde çalışmadan Dal Lunapark’ta çalışmaya de-
vam eder. Bu dönemde Dal Lunapark fabrikası Ankara 
İncesu’da üretime devam etmektedir. Özcan Dal’ın da 
fabrikada çalışmaya başlamasının ardından 1982 yı-
lında İstanbul’dan bir iş gelir. Baki Dal İstanbul’daki iş 
için Özcan Dal’dan ekip kurarak İstanbul’a gelmesini 
ister. Bakırköy’de kurulan bir lunaparkın içinde 1500 
metrekare alanda üretimi yaparlar. Fakat bu süreçte 
başka siparişler de gelmeye devam edince lunaparka 
ortak olurlar ve orada üretime devam ederler. Böylece 
Özdemir Dal Ankara’da dururken, Özcan Dal da İstan-
bul’daki işleri yapar. 
Bir yıl kadar Bakırköy’deki üretim yeri kullanıldıktan 
sonra 1983 yılında Kaynarca’da 600 metrekarelik kapalı 
alanı olan bir atölye yaparlar. Fakat dükkân sahibi el de-
ğiştirince buradan çıkmak durumunda kalırlar ve 1985 
yılında Gebze-Darıca kavşağında karayollarının istimlak 
alanında olan bir bina bularak üretimi oraya taşırlar.  

“İLK İHRACAT YUNANİSTAN’A”
Gebze-Darıca kavşağında üretimin başladığı 1985 yılı 
aynı zamanda ilk ihracatın da gerçekleştiği yıl olur. İlk 
ihracatlarını Yunanistan’a yaptıklarını söyleyen Özcan 
Dal, “Bir gün kapıya Yunan plakalı bir araç geldi. Luna-
parkçı olduklarını söyleyen iki bayan geldiler ve dorseli 
kayık istediler. Pazarlığımızı yaptık ve kadın cebinden 
işin yarısına denk gelen 45 bin doları masaya koydu. 
Diğer kadın da daha ufak bir model istedi ve o da 25 bin 
dolar koydu. Fakat bunu nasıl fatura edeceğiz, ne yap-
mamız lazım bilmiyoruz. Esbank diye bir banka vardı, 
orada çalışan bir bayan da bizim yüzümüzden bayağı 
yoruldu. O zamanlar ihracatı bankacılar bile doğru dü-
rüst bilmiyordu” diyor. 

BAKİ DAL VEDA EDER…
1987 yılında Dal Lunapark’ın kurucusu Baki Dal vefat 
eder… Babasının herkes tarafından “Baki Usta” ola-
rak tanındığını belirten Özcan Dal, “Babam çok sert 
bir adamdı. Bizi kucağına alıp sevdiğini hiç bilmem. 
O zamanki kültür oydu, babalar şimdiki gibi sevmezdi 
çocuklarını. Fakat işleri 17 yaşında bir çocuğa devre-
debilecek kadar da bize güvenirdi. Şimdi çocukları çok 
seviyoruz ama yetiştiremiyoruz. İşinin hakkını veren, 
pratik zekalı ve çalışkan bir adamdı. O anneme, annem 
de ona âşıktı. Ben ömrümde birbirini bu kadar çok se-
ven başka bir çift görmedim.” diyor. 

“HEM KAÇAK PROGRAM KULLANACAKSIN, HEM DİSTRİBÜTÖRÜ 
ARAYACAKSIN”
İhracat büyüdükçe standartlar ve oyuncak ebatları da 
büyür. Elle yapılan ölçümlerin programlarla yapılma-
sı gerekliliği doğar. Özcan Dal ve Prof. Dr. Zahit Me-
citoğlu da mekanik, titreşim ve mukavemet analizleri 
yapan 100 bin notluk “ANSYS” adlı bir program kullan-
maktadır. Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu bir gün Özcan Dal’ı 
arar ve “Özcan bu 100 bin notluk program artık işleri 
çözemiyor. En az 500 bin veya 1 milyon notluk prog-
ram lazım ama bizim üniversitede yok. Belki lisanssız 
kopyasını bulursun.” der. Bunun üzerine programı 
aramaya başladıklarını söyleyen Özcan Dal, “Programı 
bulduk ve kurduk, fakat bir türlü çalıştıramıyoruz. Ne 
yapacağımızı bilemedik. Zahit Hoca ‘Bunu bilse bilse 
Uludağ Üniversitesi’ndeki Profesör Tarık Hoca bilir. 
Bu programın Türkiye distribütörü. Benim arkadaşım, 
ama nasıl söylenir ki’ dedi. Tarık Hoca’ya telefon aça-
rak, genç bir mühendis olduğumu ve programı kaçak 
kullandığımı söyledim. ‘Bize 1 milyon notluk program 
lazım, çalıştıramıyoruz o yüzden sizi aradım’ dedim. 
Tabi hoca çok şaşırdı, ‘Hem kaçak program kullana-
caksın, hem distribütörü arayacaksın, bir de gel bu 
şifreyi çöz diyeceksin, senin adın ne, dükkânın nere-
de?’ dedi. Gebze deyince ‘Kapat yarın geliyorum’ dedi. 
Ertesi sabah Tarık Hoca iki mühendis ve kocaman bir 
bilgisayarla geldi. O zamanlar bilgisayarlar kocamandı. 
Programı açtılar ve problemimizi çözdüler. İş tamam-
lanınca Tarık Hoca ‘Şimdi söz ver, en kısa zamanda 
programın orijinalini alacaksın. Yarısını sen ver, kalan 
yarısı için ben devletten kredi ayarlayacağım.’ dedi. O 
zaman Türkiye’de bu programı Türkiye Tank Fabrikası 
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ve Arçelik gibi beş firma kullanıyor sadece. O günden 
bugüne o programı kullanarak geliyoruz. Bu memleke-
tin insanı mutlaka memleketini kollar, cesaretli olmak 
lazım.” diyor.

“MEĞER ASIL SUÇLU BENMİŞİM”
1997 yılında yaptığı işletme yüksek lisansının firma için 
yeni bir dönüm noktası olduğunu belirten Özcan Dal, 
“Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu ile bir gün işlerden konuşu-
yorduk. İşçilerden yakındığımı gören Zahit Hoca, ‘Git iş-
letme yüksek lisansını yap’ dedi. Doğuş Üniversitesi’nin 
rektörü arkadaşıymış, aradı ve beni yönlendirdi. Rektö-
re gittiğimde bana, ‘Söyle bakalım patron sıkıntıların 
yüzde kaçı senin, yüze kaçı işçilerin yüzünden?’ dedi. 
Ben de “İşi bulan, parayı bulan benim. Yüzde 10’u ben-
den yüzde 90’ı işçilerdendir’ dedim. Böyle deyince bana 

bir kitap verdi, ister içinden ister sesli oku bunu biraz 
dedi. Okudukça rengim değişti. Kitap diyordu ki ‘Eğer 
bir işletmede sorun varsa yüzde seksen üst yönetim, 
yüzde yirmi işçiler hatalıdır.’ Meğer asıl suçlu benmi-
şim, onu anladım. O yüksek lisans çok işime yaradı iş 
hayatımda. Bütün mühendis arkadaşlara tavsiyem, beş 
yıl mühendislik yaptıktan sonra mutlaka işletme yük-
sek lisansı yapsınlar” diyor. 
Böylece gündüz çalışıp akşam yüksek lisans progra-
mına devam eder Özcan Dal. İşletme üzerine aldığı bu 
eğitimle birlikte büyüme kararı alır. Büyüme kararını 
aldığı 1997 yılında Gebze-Darıca kavşağındaki yerden 
çıkılmış ve Tavşancıl’da 600 metrekaresi kapalı 3 bin 
metrekarelik bir fabrikada çalışmalar devam etmekte-
dir. Ağabey Özdemir Dal Ankara’da, Özcan Dal ve diğer 
iki kardeşi, Zafer ve Aziz Dal İstanbul’dadır. Özcan Dal 
büyüme kararını kardeşlerine açıklayınca kardeşleri 
büyümek istemediklerini söyler. Kendilerine bir atölye 
bırakmasını ve kendisinin istediği gibi çalışmasını söy-
lerler. Bunun üzerine Özcan Dal atölyeyi kardeşlerine 
bırakır ve 2003 yılında bugün Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan fabrikanın arazisini satın alır ve 
aynı yıl buraya taşınır. 
GOSB’daki yeni fabrikasında büyümeye devam eden 
Dal Lunapark’ta bugün üçüncü kuşak temsilcileri de 
görev almış durumda. Küçüklüğünden beri hem oku-
yan hem de fabrikadan çalışan Mustafa Dal, bir yandan 
üniversite öğrenimine devam edip bir yandan da fab-
rikada çalışmaya devam ediyor. Çocukların eğitiminin 
işe göre şekillendiğini belirten Özcan Dal, “Mustafa çok 
kabiliyetli bir dekor ve renk uzmanı. Üniversiteyi bitir-
diğinde iyi bir mühendis olacak inşallah. Kızım Nihal 
Dal ise şu an Alman Lisesi’nde okuyor ve bir yıl sonra 
Münih Üniversitesi Mekatronik Bölümü’nde okuyacak. 
Abisinin mühendisliğine destek olacak şekilde onu da 
eğitiyoruz. Biz 63 yıldır sanayicilik yapıyoruz, inşallah 
onlar da çocuklarına, torunlarına aktarırlar diye umu-
yoruz” diyor. 

“BİZİM İÇİN CAN GÜVENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ”
2010 yılından sonra Dal Lunapark farklı alanlarda da 
üretime başlar. Farklı belediyelere dağ kızağı yapma-
ya başladıklarını belirten Özcan Dal, “Bu dağ kızakları 
bizim roller coaster’ın biraz daha yavaş gideni diyebi-
lirim. Antalya’da, Ankara’da, Gaziantep’te var. Şimdi 
de Gebze’ye yapılıyor. İlk yerli Türk dağ kızağını yapan 
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firmayız “diyor. Lunapark oyuncağı yapmanın hem zor 
hem de riskli bir iş olduğunu belirten Özcan Dal, “Lu-
napark oyuncağı yapmak, uçak yapmakla aynı tehlike 
sınıfında. Bizim için can güvenliği çok önemli. Çok şü-
kür bugüne kadar yaptığımız hiçbir oyuncak yüzünden 
ölen insan olmadı. Bir oyuncak yapmak için önce hayal 
kurmak lazım. Sonra tasarım ve üretim aşamasından 
geçilir. Bilgisayarda mukavemet hesapları yapılır ve 
Alman inceleme kurumu olan TÜV’e gönderilir. Çün-
kü Türkiye’de standartlar olmasına rağmen bunları 
kontrol edecek yetkilendirilmiş birimler yok. Bundan 
dolayı, Alman TÜV inceler ve onaylar.O onay alınma-
dan Avrupa’ya mal ihraç edemezsiniz. Üretim aşama-
sında ve bittiğinde de kontrol edilir; boyanır, kurulur, 
elektrikleri ölçülür, test edilir ve satış aşamasına 
gelir. Güvenlik çok önemli, bu oyuncaklarda çocuk-
larımız eğleniyor. Fakat ne yazık ki üreticilerde böyle 
bir vasıf aranmıyor. Önüne gelen lunapark oyuncağı 

üretebiliyor. Bu işin de lisansı olması lazım.” diyor. 
Dal Lunapark bugün 5 bini kapalı olmak üzere top-
lam 10 bin metrekare alanda, sekizi mühendis olmak 
üzere 150 çalışanıyla üretime devam ediyor. Güçlü bir 
elektronik Ar-Ge’si olan firma, yaptığı oyuncakların 
yazılımlarını ve elektronik kartlarını da kendi yapıyor. 
Üretimlerinin yüzde 90’ını ihraç ettiklerini belirten 
Özcan Dal, “İhracatımızı Türkiye’deki üniversiteler-
le birlikte geliştirdik. İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Gebze Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi 
ve Kocaeli Üniversitesi’nden dört hocamız var mü-
hendislik grubumuzun içinde. Bizim oyuncaklarımız 
büyük oyuncaklar, o yüzden üretimde büyük alanlara 
ihtiyaç duyuyoruz. Yıllık 20 oyuncak ancak yapabiliyo-
ruz. Devlet bugünkünün on katı yer verse ihracatımızı 
da 10’a katlarız. Genellikle Almanya, Hollanda, İsviç-
re, İsveç gibi zengin Avrupa ülkelerine de oyuncaklar 
yapıyoruz.” diyor.

ÖZCAN DAL, GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDEKİ FABRİKADA - 2016
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Büyük kardeş Rıza Büyükzeren 1949 yılında sanat oku-
lundan mezun olduktan sonra çeşitli imalat işlerinde 
çalışır, Çankırı’da sanat okuluna bağlı olarak Demir-
cilik Öğretmenliği yapar ve ardından askere gider. 
Askerliği Kayseri Ana Tamir Fabrikası’na çıkan Rıza 
Büyükzeren burada kaportacılığı öğrenir. O yıllarda 
lise mezunları yedek subay olabilirken sanat okulu 
mezunlarının bu hakkı yoktur. Rıza Büyükzeren’in as-
kerliğinin üçüncü ayında bu kanun değiştirilir ve sanat 
okulu mezunlarının da yedek subay olmasının önü açı-
lır. Bunun üzerine terhis edilir ve iki yıl bekler. Bu süre 
boyunca Konya Şeker Fabrikası’nın yapımında Alman 
şirketinde çalışır. Ardından tekrar askere çağrılır ve 
askerliğini tamamlayıp memleketine döner. Askerden 
döndükten sonra da Konya Sanat Enstitüsü Demircilik 
Bölümü’nde toplam yedi yıl öğretmenlik yapar.
Küçük kardeş Yılmaz Büyükzeren ise, 1951 yılında sa-
nat okulundan mezun olur ve Konya Şeker Fabrikasının 

RIZA VE YILMAZ BÜYÜKZEREN, DOKUZ 
KUŞAK KONYALI BİR AİLENİN ÇOCUKLARI 

OLARAK KONYA’DA DÜNYAYA GELİR. KONYA 
TABİRİYLE “TÜRBE ÖNÜNDE EVİ, MERAMDA 
BAĞI” OLANLARDAN. KUNDURACILIK YAPAN 

BABALARINI HENÜZ ÇOCUK YAŞTA KAYBEDEN İKİ 
KARDEŞİ ANNELERİ BÜYÜTÜR. O YILLARDA ORTA 

VE LİSE BİRLİKTE OKUNAN SANAT OKULUNA 
YAZILMALARI, İKİ KARDEŞİN ÖMÜR BOYU 

SÜRECEK BİRLİKTELİĞİNİN DE BAŞLANGICI 
OLUR…

RIZA, MUSTAFA, AHMET BÜYÜKZEREN MERAM SANAYİ SOSYAL TESİSLERİ EK İNŞAATI - 1980
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kuruluşunda çalışmaya başlar. Sanat okulunda motor 
bölümünden mezun olan Yılmaz Büyükzeren, teknik 
eleman olarak motorhanede çalışmaya devam eder.
Rıza Büyükzeren’in sanat okulundaki öğretmen arka-
daşları 1958 yılı sonlarına doğru, içinde demircilik, tes-
viyecilik, motorculuk gibi birçok alanda çalışılabilecek 
bir iş yeri açma fikrini ortaya atar. Rıza Büyükzeren de 

bu fikri destekler. Fakat yılsonunda kanun değişikliği 
olup öğretmenlere çift maaş uygulaması başlayın-
ca arkadaşlarının çoğu memurluktan istifa etmekten 
vazgeçer. Rıza Büyükzeren ise kararını vermiştir ve 
memurluktan istifa ederek kardeşiyle ortak işyerini 
kuracaktır…

“YILMADAN ÇALIŞAN KARDEŞLER”
Rıza Büyükzeren kardeşi Yılmaz Büyükzeren’e “Ben bi-
raz çalışayım işin durumuna göre sen de gelirsin” der 
ve 1959 yılında ilk atölyeyi açar. Firma başlangıçta yıl-
madan çalışan kardeşler anlamında  “Yılmaz Kardeş-
ler” olarak kurulur, fakat başka bir firmayla isim ben-
zerliği olduğu için “Yılmaz Kardeş” olarak değiştirilir. O 
yıllarda Konya sanayisi ulaşım kolaylığı nedeniyle garaj 
civarında yoğunlaşmıştır. Fakat iki kardeşin yeterli 
maddi gücü olmadığı için şimdiki Hapishane Cadde-
sinde, Konya’nın tanınmış ailelerinden “Bardakçılar”ın 
bir deposunu kiralarlar. Böylece Rıza Büyükzeren bir 

AHMET VE MUSTAFA BÜYÜKZEREN MERAM SANAYİDE TRAKTÖR KEPÇE YAPIMI - 1977

YILMAZ KARDEŞ, RIZA VE 
YILMAZ BÜYÜKZEREN HASTANE 
CADDESİ’NDEKİ İLK İŞ YERİNDE
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çırağıyla birlikte çalışmaya başlar. Fakat iş yeri açılır 
açılmaz büyük ilgi görünce Yılmaz Büyükzeren de Kon-
ya Şeker Fabrikası’ndaki işinden ayrılarak ağabeyinin 
yanına gelir. 
İki kardeşin ömür boyu sürecek ortaklıkları özel ha-
yatlarına da yansır. Aynı evden iki kız kardeşle evlenen 
kardeşler hem ortak hem bacanak olurlar. Rıza Bü-
yükzeren 1958, Yılmaz Büyükzeren 1961 yılında evle-
nir. Rıza Büykzeren’in evliliğinden Mustafa, Mehmet ve 
Pakize isminde üç çocuğu olurken, Yılmaz Büyükzere-
nin Ahmet Hamdi, Ali ve Mehmet Akif adında üç çocuğu 
dünyaya gelir.
Kaporta ve kaynak atölyesi olarak açtıkları bu atölyede 
ağırlıklı olarak o yıllarda Türkiye’ye gelen ithal araçla-
rının bakım ve tamir işlerini yaparlar. Rıza Büyükzeren 
kaporta, Yılmaz Büyükzeren ise motor işlerine bak-
maktadır. Bu yıllarda en çok Konya Şeker Fabrikası’nda 
çalışmakta olan Land Rover araçların bakım ve tamir 
işlerini yaparlar. Kaportası alüminyum olan bu araçla-

rın hasar gören parçalarını saçtan yaparak kısa sürede 
isimlerini duyurmayı başarırlar.

İLK DAMPER BİRLİK KİREMİT TUĞLA’YA YAPILIR
İki kardeşin çalışma hayatına yön verecek gelişmeler, 
1960 yılında Konya’da Almanların kurduğu kiremit fab-
rikasının tamir işlerini almalarıyla başlar. Bu fabrika o 

CUMHURİYET BAYRAMI GEÇİŞİ, 1969

YILMAZ BÜYÜKZEREN EK TESİS İNŞAATI MERAM SANAYİ - 1980
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yıllarda İstanbul’dan bir firmaya kamyonları için dam-
per yaptırmaktadır. Fabrika yetkilileri yaptıkları işleri 
beğendikleri Büyükzeren kardeşlere bu damperlerden 
daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu ve bunlardan yapıp 
yapamayacaklarını sorar. Damperleri inceleyerek ya-
pabileceklerini söyleyen iki kardeş böylece ilk damper-
lerini 1960 yılında imal eder. Bu işten o güne göre ol-
dukça iyi bir para kazanırlar ve böylece damper yapımı 
işine girerler. Damper imalatı arttıkça kaporta ve tamir 
işleri yavaş yavaş azalır.
Damper işinin artmaya başladığı dönemde imalat için 
gerekli yer sıkıntısı baş gösterir. Tam bu süreçte Me-
ram Sanayi Kooperatifi’nin kurulması üzerine iki kar-
deş ayrı ayrı yazılarak yer alırlar ve ilk atölyeden çı-
karak oraya taşınırlar. İki kardeş Meram Sanayi’den 
400’er metrekare yan yana yer alırlar ve toplam 800 
metrekarelik bir alanda üretime devam edilir. Meram 
Sanayi’deki yere geçildiğinde kaporta işi tamamen bı-
rakılır. 1970’li yılların başlarında damper üretimi işi 
artarak devam eder. Bu dönemde 30 çalışanla, aylık 10 
damper üretilmeye başlanır. Meram Sanayi’deki yeni 

yere geçtikten sonra işlerin gelişimi daha da hızlanır ve 
büyük şirketlerle görüşmeler başlar. Bazı markalarla 
anlaşmalar yapılır.

İLK PLATFORM 1973’TE YAPILIR
Damper işlerinin yoğun şekilde devam ettiği bu dö-
nemde fabrika sayısında ve kapasitelerindeki hızlı bir 
artış olur. Bunun sonucunda da dampersiz kamyon 

BMC 140 DAMPERİ - 1975

1980
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ve tırlar için platform sistemleri yapma gereği ortaya 
çıkar ve 1973 yılında ilk platform üretimi gerçekleş-
tirilir. Yabancı ülkelerden bilinen bu platformların o 
zamanlar henüz Türkiye’de imalatı yoktur. Var olanlar 
da devlet kuruluşlarında ve dışarıdan ithal edilmekte-
dir. Bu şekilde Türkiye’de platform imalatını ilk yapan 
firmalardan biri olduklarını belirten Mehmet Büyükze-
ren, “Damperli ile dampersiz araçların arasında 2 bin 

500 kilo kadar fark oluyor ve bu fark 4 bin kiloya kadar 
çıkabiliyor. Nakliyeciler için 100 kilo fazla yükün bile 
değerli olduğunu hesaplarsak, bu oldukça önemli. İlk 
platform yaptığımız yıllarda fabrikalar buğdayı hele-
zonla boşaltırdı ve bu da yüzde 2 ila 5 arasında kayba 
yol açardı. Platformlar sayesinde bu kayıpların önüne 
geçildiği gibi zamandan da önemli ölçüde tasarruf edil-
meye başlandı. Bu yüzden firmamızın sloganının ‘Za-
man kazandırır’ olarak belirledik” diyor.
İlk platform yapılmış olsa da 1970’li yıllar boyunca 
damper üretimi yoğun şekilde devam eder. Bunun ya-
nında Birlik Kiremit Tuğla Fabrikası’nın tamir ve bakım 
işlerinin yanı sıra konveyör bant, traktör kepçesi, hid-
rolik kepçeler gibi sipariş üzerine farklı işler de yapıl-
maya devam edilir. 1974-1975 yıllarında Ankara Çamlı-
dere Barajı’nın yapımında kullanılan özel kamyonların 
kaya damperlerini de yaparlar.

“İLERİDE BURAYA SIĞMAZ OLURSUNUZ, BÜYÜYEMEZSİNİZ”
Dönemin Konya Belediye Başkanı Yılmaz Kulluk, 
1975 yılında belediye araçları için beş tane damper 

MERAM SANAYİDE SCANIA DAMPERLERİ YAPIMI

1980 2002
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siparişi verir. Damperler teslim edildikten sonra 
Rıza ve Yılmaz Büyükzeren’i yanına çağırarak, “1. 
Organize Sanayi Bölgesi’nde yerler var, herkes yer 
alıyor ama sizin başvurunuz yok. Paranızın yarısını 
verip, diğer yarısını da peşinatınız sayıp oradan size 
yer vereceğim” der. Abi kardeş bu teklife başta sı-
cak bakmazlar. Çünkü Meram’da oturmaktadırlar 
ve Başkan’ın bahsettiği 1. Organize Sanayi Bölgesi  
Meram’a yaklaşık 17 km uzaklıktadır. Teklifi kabul 
etmediklerini söylediklerinde Başkan, “Bakın hala 
400 metrekarede çalışıyorsunuz, ileride buraya sığ-
maz olursunuz, büyüyemezsiniz” der ve zorlaya zor-
laya ikan eder iki kardeşi. Böylece 1975 yılında 1200 
metrekarelik bir arsa alırlar, 1. Organize Sanayi 
Bölgesi’nden ve temelini atarlar. Temelin atılmasın-
dan sonra Meram’daki bahçelerine ev yapmaya ka-
rar verirler, iş yerini bırakıp bir süre o evin inşaatıyla 
ilgilenirler. 1980 yılında 12 Eylül Darbesi’nde işler 
durunca bu proje de beklemeye alınır.

1985 DÖNÜM NOKTASI OLUR
1980’li yılların ikinci yarısı Türkiye’nin her alanda 
önemli değişimler yaşadığı yıllardır. Bu değişim yılla-
rının araç ve nakliye sektörüne de yansımaları olur. 
Özellikle 1985 yılında yurt dışından araç getirme bir 
yıllığına serbest bırakılınca, Avrupa’dan binlerce ikinci 
el kamyon, tır ve çekici getirilir. Bu sürecin kendileri ve 
sektör için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten 
Mehmet Büyükzeren, “O zamana kadar daha çok BMC 
ve Ford’a damper yapılıyordu. 10 tonluk araçlara göre 
çalışılırken bir anda 40-50 tonluk araçlar geldi. İlk kez 
turbo motorlar geldi. altı teker iki dingil araçlar önce 
üç  dingile çıktı. Otobüs, kamyon modelleri değişti. 
Gelen araçlarla rekabet için daha iyi ürünler yapmak 
durumunda kalındı. 1985’ten sonra hem araçlar hem 
damperler hızla değişti” diyor.

“SAĞLIĞIMIZDA, YOKLUĞUMUZA ALIŞIN; İŞİ ÖĞRENİN”
Meram Sanayideki yerin artık yetmemeye başladığı 

YILMAZ, AHMET, RIZA, MUSTAFA BÜYÜKZEREN, 
MERAM SANAYİDE YÖNETİM TOPLANTISI - 1986
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1989 yılında 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yere ta-
şınır firma. 1. OSB’ye gelindiğinde üretimin yüzde 20’si 
platform, yüzde 80’i damper şeklinde devam etmekte-
dir ve 20 kişilik bir ekip vardır. Firma Birinci OSB’ye 
taşındıktan hemen sonra Rıza ve Yılmaz Büyükzeren 
çocuklarını toplayarak, “Biz iki kişi beş oğlana baktık, 
bundan sonra beş oğlan iki kişiye bakacaksınız. Sağ-
lığımızda, yokluğumuza alışın; işi öğrenin.” derler. 
Böylece firmanın yönetimini ikinci kuşağa devreder-
ler. Anneleri ve babaları kardeş olan bu beş kuzenin 
tamamı babaları tarafından sanat okuluna gönderilmiş 
ve işi devam ettirmek için hazırlanmışlardır. Hepsi öğ-
renimlerini tamamlayarak firmada görev almaya baş-
lamıştır.
OSB’ye geçildiği dönem sadece firmanın yönetim ya-
pısında değil, imalat şeklinde de değişiklikler gerçek-
leşir. 1940’lardan beri çekirgeli sistemle çalışan dam-
perler, önden teleskobik silindirli hale gelmeye başlar. 
Ve yine 1989’dan sonra çeşitlenen araçlarla birlikte 

kasa tipi damper denilen daha büyük boyutlu damper-
lere dönüşüm olur. O yıllara kadar kasacı ve damperci 
ayrıyken, bu gelişmeyle birlikte kasacılar da ister iste-
mez damperci olmak durumunda kalır. 
İşler bu şekilde devam ederken, 1997 yılında değişen 
trafik kanunu ile yeni bir evreye geçilir. Yeni Trafik 
Kanunu ağır yük yükleyen araçlara ciddi cezalar ve 
tonaj sınırı getirince hafif araçların önemi artar. Bu 
yasa ile yeni arayışlara girdiklerini belirten Mehmet 
Büyükzeren, “Böylece daha hafif kasalar yapmak 
için araştırmalara başladık. Seydişehir Alüminyum 
Tesisleri’nden özel alaşım daha hafif bir alüminyum 
aldık kasalar daha hafif olsun diye. Tabi Seydişehir 
1960’lı yılların teknolojisiyle yapıldığı için üretilen 
malzemenin kalitesi Avrupa’dan çok farklı, o yüz-
den uymadı. Biz kasaları hafifletmeye çalışırken bir 
yandan kamyon firmaları da hafif araçlar üretmeye 
başladı. Bu arada biz de alüminyum için Avrupa’ya 
yöneldik. Orada bir firmayla ortak proje geliştirdik 
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ve hem malzeme, hem proje transferi yaptık. 4-5 
yıl boyunca değişik projeler ürettik. Mesela ana şa-
sesi alüminyumdan treyler ürettik. Avrupa araçla-
rının üst yapılarının yüzde 90’ı alüminyumdur. Tabi 
alüminyum pahalı bir malzeme ve işlemesi de zor. 
Bu şekilde 20-25 araç yaptık, fakat o sırada ‘hardox’ 
ve ‘weldox’ dediğimiz İsveç çelikleri girdi piyasaya. 
Aşınmaya ve eğilmeye mukavemetli bu çeliklerle 
birlikte alüminyumun önemi azaldı ve biz de alü-
minyum üretimi bıraktık. Şu an yapılan damperlerin 
yüzde 70-80’i bu gibi İsveç çelikleriyle yapılıyor ve bu 
anlamda büyük bir ithal bağımlılığı var” diyor. 
2000’li yıllarda kaya ve hafriyat tipi damperler yapıl-
maya başlanır. O yıllara kadar manuel olan damper ve 
platform sistemleri PLC’li sistemlere dönüştürülür. 
2004-2005 yıllarında damper üretimi yavaş yavaş aza-
lırken, platform üretiminde artış görülür. 
Yine 2004-2005 yıllarında fabrikayı büyüterek üretim 

HİDROLİK SİSTEMLİ ARAÇ KALDIRMA LİFTİ - 1990
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alanını iki katına çıkaran Yılmaz Kardeş, yeni maki-
neler alarak damper konusunda da yeni çalışmalar 
yapmaya başlar. Bu dönemde Mercedes’le çalışma-
ya başlar ve 60 civarında araç yaparlar. Mercedes bir 
süre sonra araç üstü ekipmanlar için belli standart-
lar getirir. Bununla ilgili verilen eğitimlere Yılmaz 
Kardeş de katılır. 2009 krizine kadar ihracata 2 bin 
500 araç teslim edilir. Bu dönemde, ayda 60 kamyon 
damperi ve 20’ye yakın platform üretimi 50 kişilik bir 
ekiple gerçekleştirilir. 2008 yılında TÜBİTAK’la mo-
bil platform projesi yapılır. 

“ÜRETİMİMİZİN YARISI YURT İÇİNE, YARISI YURT DIŞINA”
2008 yılında 500 adedi bulan damper üretimi, küresel 
krizin etkisiyle 2009 yılında 50 adede kadar düşer. Mer-
cedes 5-6 ay kapalı kalır. Bu gelişme üzerine hep bir-
likte toplanarak bir karar verdiklerini belirten Mehmet 
Büyükzeren, “2006’da dorse damperi bırakıp kamyon 
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damperlerine ağırlık vermiştik. Tabi platform da yapı-
yorduk. 2009 krizi ile birlikte mecburen platforma ağır-
lık vermeye başladık. 2012’ye geldiğimizde çeşit sayı-
mızda önemli bir artış vardı. Platforma ağırlık vermeye 
başlayınca yurt dışı gezi ve fuar çalışmalarımız da hız 
kazandı. Bugün üretimimizin yarısını yurt içine yarısı-
nı yurt dışına şeklinde planlıyoruz” diyor. Bu anlamda 
2009 yılında yaşanan ekonomi kriz ile birlikte platform 
üretimi damper üretimini geçer.
2008 yılında Yılmaz Büyükzeren, 2012 yılında da Rıza 
Büyükzeren vefat eder. Çalışma hayatlarında Rıza 
Büyükzeren imalat ve tasarım ağırlıklı olarak, Yılmaz 
Büyükzeren ise satın alma, müşteri ilişkileri, resmi 
dairelerle olan işleri takip etmiştir. Rıza ve Yılmaz kar-
deşlerin hedefi, piyasada rakiplerinden üstün özellik-
lere sahip, kaliteli ürünleri yapmak ve ilklerden olmak, 
iyi bir esnaf ve sanatkârlıklarını işe tam yansıtmaktır; 
Yılmaz Kardeş markasını tercih edenlerin ayrıcalıklı 
olduklarını hissettirmek gerektiğini düşünerek uygu-
lamışlardır.

2010’da itibaren nakliye sektöründe önemli değişiklikler 
olduğunu belirten Mehmet Büyükzeren, “Biz yılda yak-
laşık 150 platform yaparken, eskiden bunun 120 tanesi 
10 metre kamyon boşaltma, 30 tanesi TIR boşaltmaydı. 
Şimdi 150 tanenin 10 tanesi kamyon boşaltma, 25-30 
tanesi 12 metre boyunda ara model (hem treyler boşalt-

MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş’YE SERİ ÜRETİM, 2006
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ma hem kamyon boşaltan model) 120 tanesi de TIR bo-
şaltma. Taşımada TIR’ların önemli bir artışı oldu” diyor.
Bugün Mustafa Büyükzeren’in Yönetim Kurulu Başkanı 

olduğu Yılmaz Kardeş’te, Mehmet Büyükzeren müşte-
ri ilişkileri ve yurt dışı ilişkiler, Mehmet Akif Büyükze-
ren satın alma, muhasebe ve personel işlerine bakıyor. 
Mehmet Akif Büyükzeren ayrıca 2015 yılında kurulan 
“Yılmaz Kardeş Emlak”tan da sorumlu. Ali Büyükze-
ren ise satış ve müşteri ilişkilerinden sorumlu. Ahmet 
Büyükzeren 2014 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığının 
ardından işi bırakmış olsa da firmadaki ortaklığı devam 
ediyor.
Önümüzdeki dönemde önemli bir başka projeye imza 
atacaklarını belirten Mehmet Büyükzeren, “Şeker fab-
rikalarında boşaltılan pancarın üzerindeki toprağı, pür-
çekleri temizleme ve istifleme için mobil rampa imalatı 
düşünüyoruz. Bununla ilgili olarak Rusya ile anlaşma 
yaptık. Bu imalatın başlaması daha büyük bir yere geç-
memize de vesile olacak. Ayrıca şu anda test aşmasında 
olan kantarlı platform yaptık. İlk tepkiler gayet iyi” diyor.
Bugün 3 bin metrekare alan üzerinde 36 çalışanıyla ça-
lışmalarına devam eden Yılmaz Kardeş, 20’ye yakın ül-
keye platform ihraç etmeye devam ediyor.

MEHMET BÜYÜKZEREN - 2016

TRAKTÖR RÖMORK BOŞALTMA MOBİL PLATFORMU
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İlkokulun ardından Mithatpaşa Sanat Enstitüsü’ne 
yazılır ve buradan mezun olur. Üniversite öğrenimi-
ni ise bugün Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bilinen, 
İstanbul Teknik Okulu’nda tamamlar. Öğrenimini ta-
mamladıktan sonra, İzmir Mithatpaşa Sanat Enstitü-
sü Elektrik Bölümü’nde ve sonrasında Elazığ Sanat 
Okulu’nda elektrik hocası olarak görev yapar. Elazığ’da 
görev yaptığı dönemde ark kaynak makineleri üzerine 
çalışmalar yapan Veli Tüjümet, bu konu üzerinde uz-
manlaştıktan sonra 1957 yılında Elazığ’daki görevinden 
istifa ederek İzmir’e yerleşir.

TÜRKİYE’NİN İLK ELEKTRİKLİ KAYNAK MAKİNELERİ
İzmir’de beş ortağıyla birlikte 1960 yılında ark kaynak 
makineleri üretimi için küçük bir atölye kurarlar. Bu 
küçük atölyede Türkiye’nin ilk elektrikli kaynak ma-
kinelerini üretmeye başlarlar. Ancak bir süre sonra, 
Veli Tüjümet yaşanan finansal sıkıntılar ve yapılan işin 

VELİ TÜJÜMET, 1925 YILINDA İZMİR 
KEMALPAŞA’DA ÇİFTÇİ BİR AİLENİN ÇOCUĞU 
OLARAK DÜNYAYA GELİR. AİLESİ ÇİFTÇİLİĞE 

YÖNLENDİRMEK İSTESE DE, MAKİNELERE 
VE ÜRETİME MERAKLI OLAN VELİ TÜJÜMET 

OKUMAYI TERCİH EDER…

AYDIN TRAFO FABRİKASI - 1986
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benimsenmemesi gibi nedenlerle ortaklıktan ayrılır. 
Ardından 1971 yılında İzmir Karabağlar’da farklı iki or-
takla birlikte çalışmaya karar verir. Bu kararla Aydın 
Trafo’nun temelleri atılmış olur. Şirket adının Aydın 
Trafo olarak belirlenmesinde, ortağının Aydınlı olması 
ve kaynak makinesi üretimi etkin rol oynar. 
Aydın Trafo, zaman içinde piyasada üretilen kaynak 
makinelerinin düşük kaliteli ve vasıfsız olmasından 
dolayı farklı üretim alanlarına geçiş yapar. Öncelikle 
basınç şalteri üretimine başlayan firma 1980’li yıllara 
gelindiğinde Veli Tüjümet’in oğulları Özen ve Özden 
Tüjümet ile birlikte, halen üretimine devam edilen 
hava kompresörü imalatına başlar. Aydın Trafo Hava 
Kompresörleri fabrikası İzmir Kemalpaşa’da 1986’da 
kurulur. Kuruluş yıllarında küçük bir atölye olan Aydın 
Trafo, işlerin büyümesiyle birlikte parsel parsel büyü-
meye devam eder.

AYDIN KOMPRESÖR ŞİRKETİ KURULUR
Kuruluş yıllarda hava kompresörü alanında kendini 
ispatlamış çok sayıda firma olmasına rağmen, Aydın 
Trafo çok çalışarak ve kaliteli üretim yaparak piyasada 
yavaş yavaş yer edinmeye başlar. Pistonlu kompresör 

1990’LI YILLAR

İLK BROŞÜR
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üretimi devam ederken, bir süre sonra vidalı kompre-
sör taleplerinde yaşanan artış nedeniyle yeni bir şirket 
kurulmasına karar verilir ve 1998 yılında “Aydın Komp-
resör Şirekti” kurularak vidalı kompresör üretimine de 
başlanır. Vidalı kompresör üretimi için İzmir içinde ayrı 
bir tesis kurulur ve 2008 yılına kadar burada üretime 
devam edilir. 2008 yılında firmanın ortaklık yapısı deği-
şir ve ortaklarla ilişkilerin devam etmesi suretiyle vidalı 
kompresör üretimi Aydın Trafo bünyesine taşınır. Böy-
lece üretim ve satışla beraber büyük bir ivme kazanılır.
2006 yılına gelindiğinde müşteri talepleri doğrultusunda 
basınçlı yıkama makinelerinin üretimine başlanır.  Bu 
dönemde Veli Tüjümet’in oğulları Özen Tüjümet ve Öz-
den Tüjümet’in de işi ele almasıyla birlikte Aydın Trafo 
hızla büyümeye başlar. Özen Tüjümet şirketin imalat 
kısmıyla ilgilenirken, Özden Tüjümet ise satış pazar-
lama kısmında görev alır. Özen Tüjümet gece gündüz 
demeden imalat alanında çalışırken, Özden Tüjümet ise 
karış karış tüm Türkiye’yi gezerek ürünlerin tanıtılması 
ve satış pazarlama faaliyetleriyle ilgilenir. Yine bu dö-
nemde satış-pazarlama faaliyetlerine kapsamında fuar-
cılık çalışmaları da başlar.

FUARLARLA GELEN İLK İHRACAT
Aydın Trafo‘nun ilk fuarcılık deneyimi, İzmir Enternas-
yonel Fuarı’nda gerçekleşen makinecilik fuarı olur. 

VELİ TÜJÜMET
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Bu fuarda görülen ilgi ve fuar sonrası yaşanan olumlu 
dönüşler ve sonucunda, İstanbul ve Anadolu şehirle-
rinde düzenlenen fuarlara da katılma kararı alınır. 
Fuar katılımları ile birlikte marka öne çıkmaya baş-
lar. Firma böylece, yurt dışına açılacak en önemli kapı 
olarak gördüğü yurt dışı fuarlarına katılım kararı alır. 
Aydın Trafo’nun katıldığı ilk yurt dışı fuarı Almanya’nın 
Hannover şehrinde düzenlenen Hannover Messe Fua-
rı olur. Bu fuar sektörle birebir ilgili olması sebebiyle 
dünyanın pek çok yerinden gelen müşteriler ve katı-
lımcılarla tanışma imkânı sağlar. Yine bu fuar sayesin-
de Aydın Trafo ilk ihracatını Romanya’ya yapar. İhracat 
çalışmalarına hız veren Aydın Trafo, zaman içerisinde 
ülkelerin ekonomik değişimlerini gözlemleyerek, za-
yıflayan piyasalar yanına yeni pazarlar ekleyerek yurt 
dışındaki yerini sağlamlaştırır.
Tüm bu gelişmelere bağlı olarak 1998 yılında şirketin 
İstanbul Bölge Müdürlüğü, 2015 yılında Gaziantep Böl-
ge Müdürlüğü ve 2016 yılında Ankara Bölge Müdürlüğü 
kurulur. İstanbul Bölge Müdürlüğü idari ofis ve depo 

olarak hizmet verirken, Gaziantep ve Ankara bölge mü-
dürlükleri servis, satış ve depo hizmeti olarak faaliyet-
lerine devam eder. 

ALKIN KOMPRESÖR FİRMA BÜNYESİNE KATILIR
2012 yılında Aydın Trafo bünyesine “Alkın Kompresör”ü 
katar. 1992 yılında İzmir Menderes’te kurulmuş olan 
Alkın Kompresör, öncelikle pistonlu ve vidalı kompre-
sör üretimine başlamış ancak yüksek basınçlı kompre-
sörlere olan ihtiyaca rağmen hiçbir firmanın bu konuda 
çalışmaması üzerine yüksek basınçlı kompresör üre-
timine yönelmiştir. Alkın Kompresör yüksek basınçlı 
kompresör üretimi ve büyüyen çizgisiyle, zaman içe-
risinde Aydın Trafo’nun ilgisini çeker. Şirket sahibi-
nin vefat etmesi ve sonrasında şirketin satışı günde-
me gelince, Aydın Trafo hızlı bir şekilde görüşmeleri 
başlatarak Alkın Kompresör’ü bünyesine katar. Aydın 
Trafo’nun, Alkın Kompresör’ü almasındaki en önemli 
nedenlerden biri, pistonlu kompresördeki uzmanlığını, 
Alkın Kompresör’de de kullanma arzusu olur.

VELİ TÜJÜMET VE ÖZEN TÜJÜMET
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Bugün Alkın Kompresör, İzmir Menderes’te 16 bin 
metrekaresi açık, 4 bin metrekaresi kapalı olmak üze-
re toplamda 20 bin metrekarede 65 çalışanıyla üretime 
devam ediyor. Firmada üretilen birçok ürün Türkiye’de 
tek olup, dünyada sayılı üretimler arasında yer alıyor. 
Bu zaman zarfında Alkın Kompresör’ün yurtdışı sa-
tış pazarlama faaliyetleri de hızla devam eder. Alkın 
Kompresör’ün geliştirdiği en büyük üretimlerden biri 
denizaltı kompresörleri olur. Firma bu alanda dün-
yadaki üç üreticiden biri olmayı başarır. Firma, diğer 
ürünlerde olduğu gibi, bu üründe de yurt dışına olan 
bağımlılığı ortadan kaldırarak, Türkiye ekonomisi-
ne katkı sağlar. Bugün Alkın Kompresör ürünleri 
ABD’den, Avusturalya’ya uzanan geniş bir coğrafyada, 
75 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Alkın Kompresör’ün ih-
racatını geliştirmek için yapılan en önemli hamleler-
den biri, kompresörün merkezi olan İtalya’da, 2013 yı-

lında Alkın Italy ve buna ek olarak 2015 yılında da ABD 
New Jerseyde Alkın USA’in kurulması olur.

ÜÇÜNCÜ KUŞAKLA BÜYÜME DEVAM EDİYOR
2004 yılına gelindiğinde üçüncü kuşak da çalışmalara 
dâhil olur. Veli Tüjümet’in torunu, Emre Tüjümet üni-
versiteden mezun olduktan sonra, şirketin idari kıs-
mında görev almaya başlar.  Henüz ortaokuldayken yaz 
tatillerinde fabrikaya giden Emre Tüjümet işe piston-
lu kompresörlerin filtrelerini toplayarak başlamıştır. 
Farklı departmanlarda, üretimin farklı noktalarında 
tecrübe kazanan Emre Tüjümet 2008 yılında şirketin 
yönetimine getirilir ve bugün Genel Müdür olarak gö-
revine devam ediyor.  Bugün 6 bin 200 metrekaresi ka-
palı olmak üzere 10 bin metre karelik bir alan faaliyet 
gösteren Aydın Trafo, kaliteden ve müşteri memnuni-
yetinden taviz vermeden büyümeye devam ediyor.

EMRE TÜJÜMET, 
ALMANYA HANNOVER MESSE FUARI - 2013
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Koca Hüseyin yıllar sonra köyüne döner, evlenip yuva 
kurar. Fakat köyde yaşam koşulları zordur ve ailesinin 
geçimini sağlayacak iş imkânı yoktur. Bunun üzerine, 
Yunan harbi sırasında İzmir’de gördüğü değirmen-
lerde çalışmaya gider. Bir süre değirmenlerde çalış-
tıktan sonra kolu kırıldığı için tekrar Konya’ya döner. 
O yıllarda Koca Hüseyin’in köylüleri un öğütmek için 
40 kilometre uzaklıktaki Meram Dere’ye gitmektedir. 
İzmir’de çalıştığı dönemde değirmenciliği öğrenen Hü-
seyin, Meram Dere’den bir usta getirir ve 1935 yılında 
kendi köyüne bir değirmen yaptırır. Aynı yıl çıkan soya-
dı Kanunu ile “Acar” soyadını alır.

“DEĞİRMENCİ KARDEŞLER” KURULUR
Köyde uzun süre değirmenciliğe devam eden Acar ai-
lesi 1958 yılında köyden Konya merkezine taşınır. O 
yılların Konya’sında Eski Garaj civarı sanayiciliğin ku-
rulduğu ilk yerdir. Hüseyin Acar’ın çocukları da Eski 
Garaj civarındaki atölyelerde çıraklık yapmaya ve mes-
lek öğrenmeye başlar. Daha çok demircilik üzerine 

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DAĞILMA 
YILLARI KESİNTİSİZ SAVAŞLARA SAHNE OLUR. 
BU YILLARDA HAYATINI SAVAŞ CEPHELERİNDE 

GEÇİRENLERDEN BİRİ DE KONYALI KOCA 
HÜSEYİN’DİR. KURTULUŞ SAVAŞI DA DÂHİL 

OLMAK ÜZERE 14 YIL ASKERLİK YAPAN KOCA 
HÜSEYİN, BU SÜRENİN DÖRT YILINI YEMEN’DE 

ESİR OLARAK GEÇİRİR. NİHAYET YUNAN’I 
İZMİR’DE DENİZE DÖKTÜKTEN SONRA KÖYÜNE 

DÖNER…

1960’LARDAKİ SEYYAR UN DEĞİRMENİ

125



çıraklık yapan kardeşler, bir süre sonra babalarından 
öğrendikleri değirmenciliği farklı bir boyuta geçirmeyi 
düşünür. 1960 yılında, Larende Caddesi’nde Civiloğlu 
Camii’nin karşısında 60 metrekarelik ilk dükkânlarını 
tutarak, mazotlu motorla ve araç şanzımanından aldığı 
güçle çalışan seyyar değirmenler yapmaya başlarlar. 
Demir bulmanın bile güç olduğu yılarda açılan bu ilk 
atölyenin adı “Değirmenci Kardeşler” olur. Seyyar de-
ğirmen imalatına başlayan kardeşler aynı zamanda köy 
köy gezerek bölgelerdeki köylünün unlarını öğütmeye 
başlar. Arabalarının birinde tek taşlı, birinde ise iki taş-
lı değirmenler vardır ve bu şekilde sekiz yıl çalışmaya 
devam ederler. 

İŞLER BÜYÜR, ORGANİZE SANAYİYE GEÇİLİR
1968 yılına gelindiğinde köy köy gezip un öğütme işini 
bırakarak Meram Sanayi’de 300 metrekarelik bir atöl-
ye tutarlar. Üç kardeşle birlikte toplam 12 kişilik bir 
ekiple çalışırlar bu yıllarda. Değirmenlerin yanı sıra tuz 
makineleri de yaparlar. Değirmen ve tuz makinesi ima-

FARUK ACAR (EN SAĞ) VE ARKADAŞLARI

FARUK ACAR VALSLERLE
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latı ve tamir işleri yaparak çalışmaya devam ederler. 
1977 yılında Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer-
ler dağıtılmaya başlanır ve bu dağıtımdan Değirmenci 
Kardeşler de 4 bin metrekare yer alır. Aynı yıl inşaata 
başlayarak, 1000 metrekarelik bir üretim alanı yapar-
lar. İnşaatı tamamladıktan sonra Meram Sanayi’deki 
yeri kapatır ve Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bu 
yeni yerlerine taşınırlar. OSB’ye taşındıkları dönemde 
Hüseyin Acar 80’li yaşlarına gelmiş ve işleri çocukları-
na bırakmıştır. 1980’e kadar OSB’de 500’er metrekare-
lik iki dükkânda çalışmaya devam ederler. 

1984’TE “HİMMET USTA”OLURLAR
1980 yılında büyük amca Mehmet Acar ayrılmaya ka-
rar verir. Bunun üzerine iki kardeş çalışmaya devam 
ederler. 1980 yılında değirmen makinelerinin yanında 
tuz, yem, mercimek ve irmik makinelerinin imalatına 
da başlar firma. Ardından 1981 yılında Türkiye’de ilk 
pnömatik vals makinesini imal ederler. 1984 yılına ge-
lindiğinde firma “Himmet Usta” olarak isim değiştirir.

İLK SERİ ÜRETİM KOMPAKT DEĞİRMEN - 1995
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1981 yılına gelindiğinde Faruk Acar firmada çalışmaya 
başlar. Yedi yaşından itibaren hep işin içinde olduğu-
nu ve atölyede zaman geçirdiğini belirten Faruk Acar, 
“Atölyede çalışmayı çok severdim, hatta daha ilkokul 
çağlarında babama ben okumayacağım, bu iş yapaca-
ğım derdim. 14-15 yaşlarımda bir usta ölçüsünde iş 
çıkarırdım. 1993’te bir cnc aldık, İngilizcem olmadığı 
halde 1,5 günde o makinenin nasıl çalıştığını öğrendim. 
Bugün CNC başına bir adam koy bir yılda öğrenemiyor. 
Şimdikiler eskisi gibi değil” diyor. 

PNÖMATİK VALS DÖNÜM NOKTASI OLUR
Himmet Usta firması ilk ihracatını 1981 yılında Suudi 
Arabistan’a yapar. Suudi Arabistan’dan sipariş edilen 
bulgur değirmenlerini kamyonlarla gönderirler. Pla-
tin gövdeli ilk vals makinesini de 1981 yılında yaparlar. 
1990 yılına gelindiğinde diğer amca Muzaffer Acar da 
ayrılır. Bunun üzerine Faruk Acar, babası ve kardeşi 
çalışmaya devam eder. 1991 yılında, teknolojisi bu-
gün hala kullanılmakta olan tam otomatik pnömatik 

vals makinasının üretimini gerçekleştirirler. Bu yeni 
makine ile büyük bir atılım gerçekleştiren firma 1992 
yılında anahtar teslimi fabrikalar kurmaya da başlar. 
Kurulumu yapılan değirmen fabrikalarında kullanılan 
tüm ürünleri kendi markası ve ile üreten firma, müş-
terilerine entegre hizmet sunmaya başlar. Bu şekilde 
büyüyen işler ve ürün çeşitliliğinin artmasıyla birlikte 
OSB’deki yerleri yetersiz kalmaya başlar. Bunun üze-
rine Ankara yolundan arazi alınır ve burada fabrika 
inşaatına başlanır. Yeni fabrikanın inşaatı 1993 yılın-
da tamamlanır ve yeni yerlerine taşınırlar. Bu fabrika 
o dönemde Konya’da kurulan en büyük fabrikalardan 
biridir.

30’DAN FAZLA ÜLKEDE HİMMET USTA İMZASI
2002’de çalışmaya ara veren Faruk Acar, iki yıl sonra, 
2004’te tekrar firmaya döner ve bugün Konya Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki 16 bin metrekaresi kapalı, toplam 
35 bin metrekarelik fabrikayı ve şirketin tüm hisseleri-
ni satın alır. Değirmen makineleri sektöründe önemli 
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işlere imza atan Faruk Acar, 2004 yılından sonra “Faruk 
Acar” markasıyla kamyon üstü katlanır bomlu hidrolik 
vinç yapmaya da başlar. 2000’li yıllar boyunca kapasite-
sini her geçen gün arttıran Himmet Usta, 150 çalışan sa-
yısına ulaşır. Fakat 2009 yılında yaşanan ekonomik krizle 
birlikte hem kapasite hem çalışan sayısında düşüş olur. 
Faruk Acar’ın oğlu Ali Aykut Acar, 2012 yılında öğrenimini 
tamamlar ve babasıyla birlikte çalışmaya başlar.

Bugün Faruk Acar’ın genel müdürlüğünde, dördüncü 
kuşak temsilcileri Ali Aykut Acar ve Himmet Acar’ın 
da katılımıyla, 120 kişilik ekibiyle çalışmalarına devam 
eden Himmet Usta A.Ş., başta Orta Doğu ve Türki Cum-
huriyetler olmak üzere, Güney Amerika, Avrupa, Afrika 
ve Asya’da 30’dan fazla ülkeye, çoğu anahtar teslimi un 
veya irmik fabrikası kurulumu olmak üzere makina ve 
ekipmanlar ihraç ediyor.

ALİ VE FARUK ACAR
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Mansur Yılmaz, öğrenimine son verip çalışma hayatı-
na atıldığı bu dönemde, henüz 15 yaşındayken evlenir. 
Ailesinin zorlamasıyla gerçekleşen bu evlilik, henüz 
çocuk yaşta olan Mansur Yılmaz’ın omuzlarına büyük 
bir sorumluluk yükler… Bu evlilikten 1953’te Hatice, 
1955’te Âdem ve sonra sırası ile Zeynep, Recep, Mual-
la, Adnan ve İbrahim adında yedi çocukları olur. 

“DOĞAN TİCARET” İLE TİCARETE ATILIR
Çocuk yaşlardan itibaren çalışma hayatının içinde olan 
Mansur Yılmaz, 1962 yılında Bafra’da “Doğan Ticaret” 
adıyla açtığı 50 metrekarelik bir mağaza ile ticaret ha-
yatına atılır. Bu dükkânda, o günlerin beyaz eşyası ve 
hırdavatları sayılabilecek; radyo, dikiş makinesi, pom-
palı lüks lambalar, elektrik tesisat malzemeleri, patos 
kayışları, benzinli ve dizel su motorları, mısır tanele-
me makinaları ve bunlara ait yedek parçaların satışına 
başlar. 
Mağaza açıldıktan bir yıl sonra oğlu Adem Yılmaz da 

KARADENİZLİ ÇİFTÇİ BİR AİLENİN ÇOCUĞU OLAN 
MANSUR YILMAZ 1936 YILINDA SAMSUN’UN 

BAFRA İLÇESİNDE DÜNYAYA GELİR. ORTA 
İKİNCİ SINIFTA OKULU BIRAKIR VE SEMT 

PAZARLARINDA PAZARCILIK, DEĞİRMENCİLİK, 
TUĞLACILIK (KARA TUĞLA), ZAHİRECİLİK GİBİ 

ÇEŞİTLİ İŞLERDE ÇALIŞIR…

MANSUR YILMAZ
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babasının yanında çalışmaya başlar. Adem Yılmaz ba-
basının yanında çalışmaya başladığında henüz dokuz 
yaşındadır. Aynı yıl babası ile bir gemi yolculuğu yapa-
rak İstanbul’a mal almaya giderler. Çocuk yaşta baba-
sıyla çalışmaya başlayan Adem Yılmaz, işin her aşa-
masını mutfağında öğrenir. Baba oğulun iş arkadaşlığı 
Mansur Yılmaz’ın 1995 yılında emekli olmasına kadar 
devam edecektir…
Evin ortanca oğlu Recep Yılmaz da küçük yaşlarda işe 
başlar. Daha 16 yaşındayken kamyon sırtından inmez, 
satılan malları müşterilere ulaştırmak için Anadolu’yu 
dolaşmaya başlar. Küçük oğullar Adnan ve İbrahim 
Yılmaz da yaşları geldiğinde işletmelerde görev alır ve 
Anadolu’daki iş piyasası hakkında bilgi sahibi olurlar.  

MUSA SÜLEYMANOĞLU (MUSA DAYI) ORTAK OLUR
1969 yılına gelindiğinde Mansur Yılmaz’ın amcasının 

MANSUR YILMAZ ÇELTİK EKİMİNDE TARIM İŞÇİLERİYLE
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oğlu Musa Süleymanoğlu (Musa Dayı) işletmeye ortak 
olur. Bu ortaklık firmanın gelişmesinde önemli kilo-
metre taşlarından biri olur ve firma zaman içinde sı-
rasıyla kollektif, limited ve anonim şirket olarak yoluna 
devam eder.
Musa Süleymanoğlu’nun da katılmasıyla ivme kaza-
nan mağaza 1973 yılına gelindiğinde; traktörler, tarım 
makinaları, benzinli-dizel su motorları ve su pompaları 
satışına yoğunlaşmıştır. İlçelerin yanı sıra çevre iller-
den de müşterilerin artması üzerine Samsun’da ikinci 
bir mağaza daha açılır. Yine bu süreçte özellikle pompa 
talepleri hızla artar ve Samsun’da satılan pompa sayı-
sı Bafra mağazasında satılanın iki üç misli rakamlara 
ulaşır.

“BU POMPALARI BİZ ÜRETEBİLİR MİYİZ?”
1974 yılına gelindiğinde Samsun mağazası gelen 

ADEM YILMAZ İSTANBUL’DAKİ 3. MAĞAZANIN AÇILIŞINDA

BAFRA’DAKİ MAĞAZA, MANSUR YILMAZ,
 ADEM YILMAZ VE MAĞAZA ÇALIŞANLARI, 1966
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pompa taleplerine yetişemez duruma gelir. Özellikle 
bir cumartesi günü yaşanan yoğunluktan müşteri-
ler sıraya girmek zorunda kalır. O gün stoktaki tüm 
pompalar satılır fakat yine de talep karşılanamaz. Ya-
şanan yoğunluk “Bu pompaları biz üretebilir miyiz?” 
düşüncesini şekillendirmeye başlar. O yıllarda tarım 
alanlarında sanayi elektriği henüz yaygın değildir. Su 
pompaları; benzinli, dizel sabit motorlarla veya trak-
törlerle çalışmaktadır; elektrikle çalışan pompalar 
ancak şehir merkezlerine yakın yerlerde kullanıl-
maktadır. Pompa çeşitlerinin sınırlı olması nedeniyle 
çiftçiler çaresiz ne bulurlarsa onu almaktadır. Bu du-
rum da pompa üretme kararının oluşmasında etkili 
olur. 

ÜÇ TİP POMPA İLE İMALATA BAŞLANIR
Tüm bu gelişmeler sonucunda imalat kararı alınır ve 
yaz aylarının sonuna doğru 20 kişilik bir ekiple, Domak 
Pompa, ilk adım larını atar. Önce monofaze modelle-
rinden başlayarak üç tip pompa ile imalata başlanır. 

MANSUR YILMAZ, DOĞAN MAKİNA 
SATIŞ MAĞZASINDA
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İmalatın ilk aşamalarında döküm tornalama ve diğer 
işlemler çevredeki atölyelere imal ettirilir. İmal edilen 
ilk pompalar oldukça beğenilir ve tamamı satılır. Za-
man içinde pompa çeşitleri arttırılırken ilgi ve satışlar-
da bir düşüş yaşanmaz.
Pompa çeşitleri ve adetler arttıkça, başta kararlaştırı-
lan imalat sisteminde zorluklar çıkmaya başlar. Özel-
likle dışarıya verilen işlerde ürün kalitesi başta olmak 
üzere pek çok konuda aksaklılar oluşmaya başlar. Sa-
tışlarda herhangi bir problem yaşanmazken, üretimde 
yaşanabilen sıkıntılar tüm üretimi bir çatı altına topla-
ma ihtiyacı doğurur. Bu sürecin sonunda, üretimi tek 
merkezde toplama kararı alınır ve tüm üretimin topla-
nacağı bir yer bakılmaya başlanır. 

KENDİ DÖKÜMHANELERİNİ AÇARLAR
Nihayet, 1975 yılında, Sanayi Çarşısı’nda bir dükkân 
kiralanır; üç torna ve diğer birkaç küçük makine ile 
üretime başlanır. Fakat dökümü dışarıda yaptırılan 
parçalarda sorunlar devam eder. Bu durum hem fir-
manın kalite anlayışına hem de işe hâkim olma he-
define uymaz. Bunun üzerine bir dökümhane yapıl-
masına karar verilir. Yan tarafta boş olan dükkân da 
kiralanır ve dökümhaneye dönüştürülür. Bu şekilde 
bir taraftan imalat devam ederken, diğer taraftan 
yeni pazarlara girerek satışlar arttırılır. Bu süreç 
birbirini tetikler ve pazar genişledikçe ürün sayısı ve 
makine parkı da genişler. Buna bağlı olarak çalışan 
sayısı da artar.
Üretim ve pazarlamada yaşanan bu gelişmeler sonu-
cunda, 1980 yılında firma ilk fuar deneyimini yaşar. 
Samsun’da her yıl düzenlenen Samsun Fuarı ile baş-
layan fuarcılık çalışmaları, yurt içinde yapılan bölgesel 

DÖKÜM OCAĞI

İSTANBUL ISK-SODEX FUAR STANDI ADEM YILMAZ VE 
SATIŞ-PAZARLAMA EKİBİ, 2016
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fuarlarla devam eder. Bunlardan en önemlisi iki yılda 
bir Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşen Sodex fu-
arlarıdır. Ayrıca Ürdün, Halep ve Erbil’de dış pazara 
dönük fuarlara da katılımlar olur.

YENİDEN YAPILANMA KARARI ALINIR
1985’in başlarında İstanbul Karaköy’de yedek par-
ça satışı ağırlıklı olmak üzere bir şube açılır. Kara-
köy Şubesi’nin idaresi Adem Yılmaz’a verilir. Karaköy 
Şubesi’nin açılmasını izleyen üç yıl içinde Samsun’da 
bazı sıkıntılar baş gösterir. Bunun üzerine Mansur Yıl-
maz İstanbul’a gelerek, Adem Yılmaz’a Samsun’a gel-
mesi gerektiğini söyler. Bunun üzerine Adem Yılmaz 
Samsun’a döner. Firmanın durumunu değerlendiren 
Mansur Yılmaz, Musa Süleymanoğlu ve Adem Yılmaz ye-
niden yapılanmaya karar verir. Alınan bu yeniden yapı-
lanma kararı ikinci yılında meyvelerini vermeye başlar.

SAMSUN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NE 
İLK FABRİKAYI KURARLAR
Samsun’da başlatılan bu yeni dönemle birlikte 1989 yılı 
Eylül ayında henüz hiçbir fabrikanın kurulmadığı Sam-
sun Organize Sanayi Bölgesi’ne 3,5 ay gibi bir sürede 
ilk fabrikayı kurmayı başarırlar. 1525 metrekarelik bu 
yeni fabrikada çalışmalar başladıktan kısa süre sonra 

FABRİKA İDARİ BİNA
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ortaya çıkan Körfez Savaşı, ekonomik bazı sorunlara 
yol açsa da firma yoluna devam eder. Ardından 1994 yı-
lında yaşanan döviz krizi sonrasında bankalarla kredili 
çalışılmamasına karar verilir. 
1995 yılının başlarında Mansur Yılmaz emekli olur ve 
işi bırakır. Bu ayrılış, iş hayatından kopmaktan ziyade 
firmanın tazelenmesi ve daha özgür kararlar alabilme-
si içindir. Domak Pompa’yı yeni nesil yöneticilere bıra-
kan Mansur Yılmaz, bir yıl sonra “Sufil Su Filtreleri” adı 
altında yeni bir imalathane açarak müteşebbis yönünü 
bir kez daha ortaya koyar.

SEKTÖRÜN EN GÜÇLÜ MARKALARINDAN 
1990’lı yılların sonlarına gelindiğinde firma yeni bir 
atılım dönemine girer. Başta bir döküm sistemi olmak 
üzere talaşlı imalat ve diğer birimlerde makine park-
ları yenilenir.  Ürün yelpazesi tarımdan endüstriyele 
kaydırılır.  Yine bu dönemde müşteri ilişkileri yeniden 
gözden geçirilerek, satış ve pazarlama sistemleri de-

ğiştirilir. Bu sayede endüstriyele dönük yeni pazarlar 
oluşturulur. Üretimi’nde Musa Süleymanoğlu, satış 
pazarlamada Adem Yılmaz’ın olağanüstü çabaları so-
nucunda Domak Pompa sektörünün en güçlü marka-
larından biri olmayı başarır.
2000’li yıllar Domak Pompa’da üçüncü kuşak yönetici-
lerin görev aldığı yıllar olur. Adem Yılmaz’ın kızı Sedef 
Yılmaz 2005 yılında firmada görev almaya başlar. Baş-
ladığı günden itibaren firmanın hemen her kademe-
sinde görev yapan Sedef Yılmaz bugün firmanın Genel 
Müdür Yardımcılığını üstlenmiş durumda. Ayrıca Re-
cep Yılmaz’ın oğlu Onur Yılmaz da gruba ait diğer aile 
şirketi olan “Sufil Su Filtre”nin yöneticiliğini yapıyor.
Bugün 10 bin metrekare kapalı alanda üretime devam 
eden Domak Pompa, 500 çeşitten fazla pompa ve hid-
rofor üretiyor. Bu ürünler; monoblok veya kaplin bağ-
lantılı, kademeli-kademesiz, dikey ve yatay pompalar, 
temiz ve atık su dalgıç pompaları, hidrofor ve yangın 
suyu hidroforları sistemlerinden oluşuyor.

SOLDAN SAĞA ADEM YILMAZ, SEDEF YILMAZ HÜRMERİÇ, MUSA SÜLEYMANOĞLU, ONUR YILMAZ MANSUR YILMAZ’IN RESMİ ÖNÜNDE
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Kazım Bozkurt, ilkokulu bıraktıktan sonra köyde hay-
vancılık ve tarım işleri ile uğraşır. Fakat bu işlerden 
kazandığı parayla zorlukla geçimini sağlamaktadır. Bu 
dönemde köye ziyarete gelen amcası “Buralardan bir 
şey çıkmaz, gel benim yanımda meslek öğren” deyince 
fazla düşünmeden amcasıyla Samsun’a gider. Amcası 
Samsun’da döküm, alüminyum kaynakçılığı ve tornacı-
lık yapmaktadır. Amcasının yanına yerleşen Kazım, as-
kerlik çağı gelene kadar burada çalışmaya devam eder 
ve burada kaynakçılığı iyice öğrenir.

“SEN DE DOYMUYORSUN BEN DE”
1959 yılında askerden döndükten sonra yeniden amca-
sının yanında çalışmaya başlar. Fakat işler eskisi gibi 
değildir ve dükkân iyi kazanmamaktadır. Beş ay kadar 
çalıştıktan sonra amcası, “Sen de doymuyorsun ben 
de” diyerek Kazım’a başının çaresine bakmasını söyler. 
Ablası evlenmiştir ve köye gitse kalacak evi yoktur. Bu-
nun üzerine üç arkadaşıyla birlikte İstanbul’a gitmeye 
karar verirler. Gemiyle yaptıkları uzun ve zorlu bir yol-
culuk sonrası İstanbul’a varırlar. İstanbul’a gelmesine 
gelmişlerdir ama ne yanına gidecekleri bir tanıdık ne 
de hazır bir iş vardır.
Arkadaşlarıyla birlikte o dönem İstanbul’da sanayinin 
kalbi Karaköy’e gelir ve burada iş aramaya başlarlar. 
Bir hafta uğraşır fakat iş bulamaz. Kalacak yeri olma-

POLATLI’NIN YENİCE KÖYÜNDE 1938 YILINDA 
DÜNYAYA GELEN KAZIM BOZKURT, HENÜZ ALTI 

AYLIKKEN ANNESİNİ, KISA BİR SÜRE SONRA 
DA BABASINI KAYBEDER. AMCASININ EŞİNİN 

EMZİRDİĞİ KÜÇÜK KAZIM’I ABLASI BÜYÜTÜR. 
YOKLUKLAR YÜZÜNDEN İLKOKULU ÜÇÜNCÜ 

SINIFTA BIRAKMAK ZORUNDA KALAN KAZIM 
BOZKURT’UN HAYATI AMCASININ DAVETİYLE 

DEĞİŞİR…  

KAZIM BOZKURT 
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dığı için parklarda yatıp kalkar. Tam ümidi tükenirken 
Can adında Ermeni bir usta Kazım Bozkurt’u işe alır. 
Bu atölyede deniz motorlarının pervanelerine kay-
nak yapmaya başlar. Üç dört ay kadar çalışır, fakat 
aldığı ücret bir düzen kurmasına yetmez. İstanbul’da 
altı ay kadar kaldıktan sonra Samsun’a geri döner. 
Samsun’da yol yapım çalışmasında işçi olarak çalışır 

bir süre. 1960 ihtilali olduktan sonra yol yapım çalış-
ması kesintiye uğrar ve bunun üzerine köyüne döner. 
Burada da Polatlı’dan geçen İzmir yolunun çalışmala-
rına katılır ve altı ay yol yapımında çalışır. 

“ŞU İŞLERİMİ YAP, SANA KIZIMI VERECEĞİM”
Yol yapımında çalıştığı dönemde kendi atölyesini aç-
maya karar verir. Kazandığı paraları biriktirerek 1963 
yılında ilk atölyesini açar. Çarşı içinde, 30 metrekare 
bir dükkân tutar ve burada bir kaynak makinesiyle 
çalışmaya başlar. Kazım Bozkurt atölyesini açtığında 
bölgede çok az sayıda kaynakçı vardır ve çiftçiler için 
tarım makinelerinin kırılan parçalarını tamir ettirmek 
zordur. Dükkânı açar açmaz pek çok iş almaya başla-
dığını belirten Kazım Bozkurt, “Millet dükkânın kapı-
sında sıraya giriyordu. Hatta bir gün bir tanesi ‘şu işle-
rimi yap, sana kızımı vereceğim’ dedi. Ben de şakadan, 
‘olur’ dedim. Adam yarın köyde ne kadar kırılmış pul-
luk parçası varsa getirip dükkânın önüne yığdı. Adama 
‘kızını almayacağım’ dedim, zor ikna ettim de geri gö-
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türdü” diyor. Dükkânı açtıktan bir yıl sonra 1964 yılında 
evlenir Kazım Bozkurt. Bu evlilikten beş çocukları olur.
1970 yılında bir ortak alır yanına ve torna işlerine de 
başlarlar. Torna almak için İstanbul’daki Ermeni usta-
sına telefon açar ve tornaya ihtiyacı olduğunu söyler. 
Ustası yardımını esirgemez, senet dahi almadan yar-
dımcı olur. İstanbul’a gelen Kazım Bozkurt’a Isparta’da 
dokuma tezgâhlarından çıkan bir torna ayarladığını 
söyler. Isparta’dan tornasını alan Kazım Bozkurt nak-
liye parası dahi vermeden tornayı Polatlı’ya götürür. 
Kazım Bozkurt kaynak işlerine devam ederken ortağı 
da tornacılık yapar. 1977 yılına gelindiğinde ortağıyla 
yollarını ayırırlar ve Kazım Bozkurt Atölyesi adıyla yine 
tek başına çalışmaya devam eder.

MİBZER İMALATIYLA BÜYÜRLER
Kaynak işlerine devam ederken, köyün öğretmeni bir 
gün eski bir mibzer getirir ve tamir etmesini ister. İlk 
mibzeri güzel bir şekilde tamir edince başka mibzerler 
de gelmeye başlar. Gelen giden mibzerleri inceleyen 

Kazım Bozkurt, kendi mibzer yapmaya karar verir ve 
1978 yılında mibzer imal etmeye başlar. Mibzer ima-
latına başladığı dönemde sanayi içinde yeni bir yer alır 
ve orada çalışmaya devam eder. Bu sırada çocuklar da 
yetişmeye başlamıştır. Sanat okulunu bitirdikten sonra 
Ferudun Bozkurt babasının yanında çalışmaya başlar. 
Bu dönemde işler büyümeye devam eder ve çalışan 
sayısı da artar. Bunun üzerine Polatlı sanayisinde 200 
metrekarelik bir dükkâna geçilir. Sanayide alınan yeni 
dükkânda uzun süre kalınır.
1980’li yıllar boyunca sanayide üretime devam eden 
Kazım Bozkurt Atölyesi, 1996 Yılında Bozkurt Tarım 
Makinaları İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak şir-
ketleşir. Bu süre zarfında büyüyen firma, 2000 yılından 
sonra Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin met-
rekaresi kapalı, 25 bin metrekarelik alanda yeni fabri-
kasına taşınır. Firma 2000’li yıllarda, yıllık üç bin parça 
üretim yapacak seviyeye gelir. Bugün 13 farklı ölçüde, 
uluslararası standartlarda üretim yapan Bozkurt Ta-
rım Makineleri büyümeye ve üretmeye devam ediyor.

KAZIM BOZKURT - FERUDUN BOZKURT, 2016
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Marangoz bir babanın oğlu olan Ali Akkaya, küçük yaş-
tan itibaren tamir işlerine ilgi duyar; sık sık bisikletini 
tamamen dağıtır, parçalarını tek tek temizler, yağlar 
ve tekrar takar. Lise ve üniversite öğrenimi süresin-
ce de babasına işlerinde yardımcı olur. Çalışkanlığı ve 
becerisiyle marangozluktan inşaat müteahhitliğine ge-
çen Cevat Akkaya, oğlunun meslek seçiminde de etkili 
olur. Bir gün yine bisikletini söküp takarken, babası, Ali 
Akkaya’nın yanına gelir ve “Sanat, marangozluk filan 
değil, asıl sanat demiri demire kestirip sonra da onu 
havada uçurabilmek. Sen en iyisi makine mühendisi 
ol.” der. 

‘’BABAM ÜÇ YILLIK İLKOKUL TAHSİLİ İLE BENİM 16 YILLIK 
TAHSİLİMİ 40 DEFA ALIR SATARDI’’
Babasının çalışkanlığı, dürüstlüğü ve hayat görüşü-
nün çok ileri olduğunu ve ondan çok şey öğrendiğini 
belirten Ali Akkaya, ‘’Babam üç yıllık ilkokul tahsili ile 
benim 16 yıllık tahsilimi 40 defa alır satardı’’ diyor. Ali 
Akkaya’nın başarılı öğrenim hayatında babaannesi Sa-

CEVAT VE NAZİFE AKKAYA ÇİFTİNİN İKİNCİ 
ÇOCUKLARI OLAN ALİ AKKAYA, 1939 YILINDA 

KONYA’NIN KERİMDEDE MAHALLESİNDE 
DÜNYAYA GELİR. ÖĞRENİMİNE TOPRAKLIK 

İLKOKULUNDA BAŞLAYAN KÜÇÜK ALİ, 
DÖRDÜNCÜ SINIFA KADAR BURADA OKUR. 

ARDINDAN YENİ BİR EVE TAŞINMALARI ÜZERİNE 
BEŞİNCİ SINIFI İNÖNÜ İLKOKULU’NDA BİTİRİR. 
BAŞARILI BİR ÖĞRENCİ OLAN ALİ AKKAYA 1953 

YILINDA KONYA ERKEK LİSESİ’NE KAYDOLUR VE 
LİSEYİ DE BAŞARI İLE TAMAMLAR…

ALİ AKKAYA VE CEVAT AKKAYA - 2000
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liha Hanım’ın da çok büyük emekleri olur. Babasının 
yönlendirmesi ve babaannesinin de desteğiyle 1957 yı-
lında İTÜ Makine Mühendisliği’ni kazanan Ali Akkaya, 
1962 yılında başarılı bir şekilde mezun olur. Üniversite 
öğrenimi devam ederken 1960 yılında I.A.S.T.E. kana-
lıyla staj için Avusturya’ya gider. Dört ay süren bu staj 
Ali Akkaya’nın Avrupa çalışma hayatı ve düşünce tarzı-
nı öğrenmesi açısından oldukça önemlidir. 
Mezuniyetinin ardından askere gidinceye kadar üç ay 
Konya DSİ ikmal atölyelerinde çalışır. Araç sevk amirliği 
görevi esnasında, mevcut üç adet ekskavatörün üçünün 
de kanal boyunda arızalı olarak kartına işlendiğini gören 
Ali Akkaya, hemen amiri Şeref Bey’le konuyu istişare 
eder. Amirinden, kuleye hareket veren pinyon dişlileri 
kırık olduğu için ekskavatörlerin arızalı olduğunu ve dö-
viz olmadığı için bu dişlilerin ithal edilemediğini öğrenir. 
Üniversite öğrenimi sırasında Avusturya’da Alpina Çelik 
Fabrikası ve Nowak Tobish Hassas Yaylar İmal ve Çelik 
Islah Fabrikası’nda staj yapmış olan Ali Akkaya’nın ken-

dine güveni tamdır. Parasıyla uygun olan çeliği alır ve iki 
yıldır ambalajıyla sahada duran Rus malı freze tezgâhını 
içeriye sokar. Sanat okulu mezunu tornacı Mustafa Usta 
ile baş başa vererek pinyon dişlilerini yaparlar. Ardından 
demirci ocağında karbon yüzey sertleşmesi yaparlar ve 
sahadaki üç ekskavatörü de çalıştırmayı başarırlar. Ey-
lül ayı geldiğinde Ali Akkaya askere gitmek için DSİ Şube 
Müdürü Mehmet Sumra’ya işten ayrılacağını, askere gi-
deceğini söyler. Müdür Mehmet Sumra, “Ben senin için 
bakanlıktan beş yıl tecil talep ettim, salmam” dese de Ali 
Akkaya işten ayrılır ve yedek subay olarak askere gider. 
Askerde sınıf tespit için yapılan imtihanda İngilizce 
imtihanına da girer ve kazanır. Bunun üzerine Anka-
ra TUSLOG’a (ABD askeri karargâhı) tercüman olarak 
gönderilir. Ana sınıfı ordu donatım olduğu için kıtası 
Ankara Ana Depo Komutanlı’ğıdır. Ancak o yıllarda 
yeni kurulan istihbarat sınıfının oluşturulması ve eği-
timi için ABD’li uzmanlara tercümanlık yapmak için 
görevlendirilir. 27 ay süren askerliği boyunca gerek 
Ana Depo, gerek TUSLOG’da, gerekse istihbarat sınıfı 
teşekkülündeki tercümanlığı görevinde pek çok yeni 
tecrübeler edinir. 

KENDİ İŞYERİNİ KURMAYA KARAR VERİR
Askerliğinin ardından 1964 yılında Konya’ya döner. 
Genç Cumhuriyetin gelişmek için büyük çaba göster-
diği ve özellikle iyi yetişmiş mühendis eksiğinin her 
alanda hissedildiği bir dönemdir. Böyle bir dönem-
de gelen cazip iş tekliflerini geri çeviren Ali Akkaya, 
idealist bir yaklaşımla kendi işyerini kurmaya karar 
verir. Bu kararında babasının telkin ve tavsiyeleri de 
büyük rol oynar. Ali Akkaya iş yerine kardeşlerini de 
ortak ederek 1964 yılında kollektif şirket kurar. 40 
metrekarelik küçük bir atölyede imalat ve proje işle-
rine başlar. Bu küçük atölyeye asılan tabelada “Ma-
kine Yüksek Mühendisi Ali Akkaya” yazmaktadır ve 
çevresindeki diğer küçük işyerlerindeki kişiler hay-
retle bir mühendisin neden böyle bir işe giriştiğini 
düşünmektedir. Bu süreçte, 1965 yılında babaannesi 
Saliha Hanım’ın delâleti ile dedesi Mehmet Ali Efendi 
Hoca’nın arkadaşı İsa Efendi’nin torunu, Avukat Meh-
met Hulusi ve Şerife Bolay’ın kızı Behram Bolay’la ev-
lenir. Bu evlilikten 1970 yılında Feyzan, 1974 yılında 
Nazan ve 1977 yılında Cevat Akkaya isminde üç ço-
cukları olur. Çocukların tahsilinde Ali Akkaya teşvik 
ve tavsiyeci rol oynar. 

1965 SENESİNE AİT FİRMA ÜRÜN KATALOĞU
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“SEN BANA KALORİFER KAZANI YAPABİLİR MİSİN, ONU SÖYLE”
Baba mesleği olan inşaat işlerine yatkınlığından dolayı 
ilk etapta demir doğrama işleri yapmaya heves eder Ali 
Akkaya, ancak bu pazar çoktan ustalar tarafından ka-
pılmıştır ve bu tarz bir işte mühendislik bilgisine ihtiyaç 
da yoktur. Fakat demir doğrama işleri için gösterdiği 
çaba hayatının değiştirecek teklifin gelmesine vesile 
olur. Demir doğrama işlerine talip olmak için gittiği bir 
müteahhit büyüğü, Mahir Ekinalan, “Demir doğrama 
gibi işlerle uğraşma, onları zaten piyasadaki ustalara 
yaptırıyorum, sen bana kalorifer kazanı yapabilir misin, 
onu söyle” der. O yıllar kaloriferli binaların hızla tercih 
edilmeye başlandığı yıllardır. Ali Akkaya, üniversite yıl-
larında tesisat taahhüt sektörünün önemli firmaların-
dan biri olan “Tokar”da staj yapmış, orada kazan pro-
jelerine erişimi olmuş ve kalorifer kazanlarının yapısını 
öğrenmiştir. Akkaya, şartların zorlaması ve kendine 
olan güveni ile çok fazla düşünmeden “Yaparım” der. 

KALORİFER KAZANI İMALATI BAŞLAR
Akkaya, “Yaparım” der ama karşısındaki kişi kuru 
söze pabuç bırakacak cinsten biri değildir, noterden 
beş yıllık garanti sözleşmesi ister. Ali Akkaya kararını 
vermiştir ve sözünden dönmeye niyeti yoktur. Sözleş-
meyi kabul eder ve 40 metrekarelik dükkânında çalış-
maya başlar. Kapıcısının çocuğunu yanına çırak alan 
Ali Akkaya’nın bir kaynak makinesi, bir tane de kollu 
makası vardır. İşin kapsamı, bir adet 8 metrekare bü-
yüklüğünde kalorifer kazanı, boyler ve brülördür. Pro-
jelerini çizer, parçaları dışarda büktürür, kaynakları 
kendisi yapar ve iki ayın sonunda kazanın ve boylerin 
imalatını yapar. Bitirip, sistemi çalıştırır. Müteahhit 
kazanını zamanında teslim alır hem de diğer firmalara 
göre oldukça uygun bir fiyata mal etmiştir. Müteahhit 
kazanı teslim aldığında ödemeyi yapar; kendi tenzi-
latını ve yüzde 5 masrafını düşerek, istihkakında Ali 
Akkaya’nın yaptığı kalemlere isabet eden kısmı olduğu 
gibi Ali Akkaya’ya verir. Anlaşmada pazarlık yapma-
mış olan Ali Akkaya’nın bu ilk işinden kazandığı para 
40 bin liradır. Ancak parayı teslim alıp eve döndükten 
sonra rahat edemez, sabah erkenden müteahhitin ya-
nına gider, “Ben sizden bu parayı aldım ancak benim 
maliyetim o kadar yüksek olmadı, bu miktar çok fazla 
bir kısmını geri alın” der. Müteahhit, Mahir Ekinalan, 
bu paranın son kuruşuna kadar onun hakkı olduğu-
nu, hatta kendisinin bu işten kârlı bile çıktığını söyler. 

Daha önce yaptırmak için Mahir Ekinalan’ın teklif al-
dığı bir İstanbul firması birim fiyattan yüzde 15 fazla 
teklif vermiştir. Ali Akkaya o gün karar verir ve yolunu 
çizer; Bundan sonra hevesle ve azimle o yolda ilerle-
mekten başka bir şey düşünmez…

1970’LERDE HAZIRLANMIŞ BRÜLÖR MANUELİ 
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1965 yılında Blowtherm firması ile ilk temas sağla-
nır. O yıllarda ağır yağ brülörlerine ihtiyaç vardır ve 
bu ürünler yurt dışından getirilmektedir. Yabancı dil 
bilgisi ve girişkenliği sayesinde Blowtherm firması 
ile mümessillik anlaşması yapmayı başarır Ali Akka-
ya. Sonrasında İstanbul’da kiralanan ofiste ve Kon-
ya’daki işyerinde Blowtherm brülörlerinin satışı işi 
de başlar. 
Artık firmanın yapısı kollektif şirket, adı da “Akkaya 
Kollektif Şirketi Ali Akkaya ve Kardeşleri”dir. Firma İs-
tanbul ve Konya merkezli olarak faaliyetlerine devam 
eder. Bir kaç yıl sonra Konya Karatay Sanayi Sitesi’nde 
daha büyük bir atölyeye taşınılır. Burada farklı imalat-
lar yapılmaya başlar, işler gittikçe yoğunlaşır ve verilen 
hizmetin kalitesine bağlı olarak talepler her geçen gün 
artar. Aynı yıllarda Blowtherm ile lisans anlaşması ya-

pılır ve ağır yağ brülörlerinin Türkiye’de imal edilmesi 
konusunda faaliyetler başlar. 

BRÜLÖR İMALATI DA BAŞLAR
Kazan imalatının yanı sıra brülör imalatı da başlamış-
tır. Artık daha fazla büyümek ve yola öyle devam etmek 
gerekmektedir. Akkaya’nın büyüdüğü yıllarda Konya ve 
Konya sanayisi de büyümektedir. 1974 yılına gelindi-
ğinde Ali Akkaya Konya Sanayi Odası’nın kurulmasın-
da çok önemli vazifeler alır ve odanın kurulmasından 
sonra da ilk Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üst-
lenir.  1974’den 1979 yılına kadar Konya Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanlığı yapar. Başkanlığı süresin-
ce Konya’ya ikinci bir organize sanayi bölgesini kurar. 
Konya Sanayi Odası’nı temsilen 2. Organize Sanayi Böl-
gesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı’nı yürütür.

AKKAYA A.Ş’NİN ÜRETTİĞİ MODERN BİYOKÜTLE YAKITLI KAZAN
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1970’lerin ikinci yarısına gelindiğinde mevcut atölyeler 
yetersizleşmeye başlar ve Konya 1. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 13 bin metrekare açık, 3 bin metrekare ka-
palı alanı olan bir fabrikanın inşasına başlanır. Bu fabri-
ka 1979 yılında tamamlanır ve firma yeni yerine taşınır.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE İLK ADIMLAR
1980 yılına gelindiğinde kardeşler arasındaki ortaklık 
sona erer ancak şirket faaliyetlerine devam eder. Bu 
dönemde de yeni ürün geliştirme ve imalat faaliyetleri 
devam eder. Katı yakıtlı – çöp ve odun yakan kat kalori-
feri kazanlar geliştirilir ve iç pazarda kullanıma sunu-
lur. Aynı yıllarda güneş enerjisi ile sıcak su elde etme-
ye yönelik imalat ve satışlar gerçekleştirilir. Türkiye’de 
son yıllarda gündeme gelen yenilenebilir enerji konu-
sunda Akkaya’nın 35 yıl önce gerçekleştirdiği bu giri-

şim dikkat çekicidir. 1984 yılında kollektif şirketten 
anonim şirkete dönüştürülen Akkaya, bu sayede büyü-
me odaklı çalışmalarında daha rahat hareket edebilme 
kabiliyetine kavuşur.

“ALİ AKKAYA KAZANIN ALTINDA BALIK YÜZDÜRECEK 
HERHÂLDE”
1990’lı yılların başında patentli bir yenilik olan borusuz 
kalorifer kazanları geliştirilir ve piyasaya sürülür. Bu 
ürünle kalorifer kazanı dizaynına yepyeni bir bakış açısı 
getirilmiştir. O yıllarda doğal gaz, Türkiye’de yeni yeni 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Borusuz kazanlarda dizayn 
değişikliği ile doğal gaza uygun bir yapı elde edilmiş ve 
yine 1990’lı yılların başında ilk yoğuşmalı kazan fikri 
uygulanmıştır. Hatta o günlerde bu fikri anlamak konu-
sunda rakip firmalar biraz zorlanmış, kazanın yoğuşma 
suyu toplama haznesi için “Ali Akkaya kazanın altında 
balık yüzdürecek herhâlde” gibi bilinçsiz ve bugün için 
gülünç yorumlar yapılır.
Yine bu dönemde ailenin ikinci kuşağı da yavaş yavaş 

147



işe dâhil olmaya başlar. Ailenin büyük çocuğu Fey-
zan Akkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşlet-
me Bölümün’den mezun olur. Piyasaya yeni bir ürün 
kazandırmak amacıyla ABD menşeili Aercology hava 
temizleme cihazlarının Türkiye distribütörlüğü alınır. 
Ali Akkaya ve Feyzan Akkaya ABD’de bu ürünlerle ilgili 
görüşmelerde bulunurlar ve belli bir süre bu ürünlerin 
Türkiye pazarında satışını gerçekleştirirler. 1994 yılın-
da borusuz kazanların ve fuel oil brülörlerinin tasa-
rımlarında yenileştirilmeye gidilmiş ve yeni görünümlü 
ürünler piyasaya sunulmaya başlanmıştır. 

DOĞAL GAZ KULLANIMI YENİLİKLERİ DE GETİRİR
1990’ların ikinci yarısında büyük şehirlerde doğal gaz 
kullanımının hızlı şekilde artması karşısında Blowt-
herm firması ile ürün kapsamını doğal gaz yakıtlı ci-
hazları da kapsayacak şekilde geliştirme zorunluluğu 
doğar. Blowtherm ile anlaşmanın yenilenmesine yöne-
lik yapılan görüşmelere ailenin ortanca çocuğu Nazan 
Akkaya ve ailenin en küçüğü Ahmet Cevat Akkaya da 
katılır. O yıllarda Nazan Akkaya Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiştir.
Ahmet Cevat Akkaya ise ODTÜ Makine Mühendisliği 
Bölümü’nde okumaktadır. Bu görüşmelerden sonra 
Blowtherm marka kombi, doğal gaz brülörü, gaz yakıtlı 
hava ısıtıcıları gibi ürünlerin satış ve montaj faaliyetleri 
başlar. Konya şehir merkezinde bir showroom açılır ve 
burada hem ısıtma cihazları satışı hem de klima cihaz-
ları satışı yapılır. 
Bu arada Ar-Ge çalışmaları da ihmal edilmez. Çok özel 
bir tasarım olan ve patent enstitüsünden faydalı model 
belgesi almaya hak kazanmış, HELİZOİDAL tip kızgın 
yağ kazanları geliştirilir. Bu tip kazanları yapacak boru 
kıvırma makinesi de yine Ali Akkaya tarafından tasar-
lanıp imal edilir.

İKİNCİ KUŞAK İŞ BAŞINDA
2000 yılına gelindiğinde Ahmet Cevat Akkaya üniver-
siteden mezun olur ve tam zamanlı olarak Akkaya’da 
çalışmaya başlar. Cevat Akkaya’nın firmada tam za-
manlı çalışmaya başlaması ile birlikte yeni yatırım ve 
faaliyet konusu araştırmaları da hız kazanır. Ancak 
kısa bir süre sonra 2001 ekonomik krizi baş gösterir. 
Daha önce nice krizler ve badireler görmüş olan Ak-
kaya, bu krizi de fırsata dönüştürmenin yollarını arar. 
Pazar payı düşen ürünlerden çekilme kararı alınır, LPG 

–mazot ve sıvı yakıtlı ürünlerin ithalat ve imalatına ara 
verilir. Bu arada ekonomik krizle birlikte yakıt fiyatla-
rı da çok yükselmiştir. Isıtma sistemlerinde fuel oil ve 
LPG, den katı yakıtlı sisteme dönüş talepleri artmaya 
başlayınca firma süratle katı yakıtlı kazanlarını tekrar 
piyasaya sunar. 
2001 yılı aynı zamanda Akkaya’nın ihracat faaliyetle-
rine başladığı ve ilk yurt dışı satışını gerçekleştirdiği 
yıldır. 2001 krizini fırsata dönüştürmeyi başaran firma, 
yakalanan büyüme trendini ileriyi de görerek planlar 
ve öncelikle makine-ekipman olarak ciddi yatırımlar 
yapar. 2002 yılında pek çok önemli ve kritik makine ye-
nilenir veya sayıları artırılır. Makine yatırımlarının yanı 
sıra kalite konusunda yatırımlar yapan firma, Cevat 
Akkaya’nın eşi Burcu Akkaya’nın özverili çalışmaları 
ile ISO 9001 belgelendirmesini tamamlar. Fabrika içe-
risindeki yerleşim ve düzenlemeler yenilenir, kaynakçı 
personel sertifikasyonları gerçekleştirilir, onaylı kay-
nak yöntemlerini oluşturulur.
Fabrika içerisinde gidilen bu kapsamlı revizyonun 
amacı domestik ısıtma sistemlerinin yanı sıra devam 
etmekte olan endüstriyel ısıtma sistemlerindeki kali-
teyi artırarak, dünya pazarlarına bu ürünlerle çıkabil-
mektir. Bu faaliyetlerle AB ve ABD normlarına uygun 
üretim yapabilmenin alt yapısı oluşturulmaya başlanır.
2003 yılına gelindiğinde tüm Türkiye’de doğal gaz dağı-
tım çalışmaları aratarak devam etmektedir. Enerji po-
litikalarında doğal gaz bir numaralı kaynak olarak be-
lirlenmiştir ve devlet tüm illerde doğal gazın çok kısa 
bir sürede kullanılmaya başlanmasını hedeflemiştir. 
Akkaya tüm bu gelişmelere ayak uydurarak 2003 yı-
lında EPDK Yapım Hizmet Sertifikasını alır ve doğal 
gaz altyapı işlerini üstlenmeye başlar. Konya, Uşak ve 
Mersin illerinin sanayi bölgelerinde ve büyük sanayi 
kuruluşlarında doğal gaz dönüşüm ve altyapı işlerini 
başarıyla tamamlar.
2004 yılında Konya bölgesi şehir içi gaz dağıtım firma-
sından ilk yetkiyi Akkaya alır ve şehir içi doğalgaz dö-
nüşüm faaliyetlerini de ayrı bir dal olarak yürütmeye 
başlar. Doğal gaz piyasasındaki bu faaliyetler, piyasa-
daki rekabet şartlarının bozulması ve Akkaya asıl faali-
yet alanı olan imalat alanındaki taleplerin artış göster-
mesi üzerine 2008 yılında sona erdirilir.
2005 yılına gelindiğinde Cevat Akkaya Japonya’da altı 
aylık NDT ve Kalite Uygulamaları eğitimine katılır ve 
eğitimden döndükten sonra, Akkaya imalatlarında en 
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üst seviyedeki kalite kontrol standartlarını uygulamaya 
koyar. Yine bu dönemde basınçlı kaplar ve endüstriyel 
ısıtma sistemlerinin imalatına ağırlık verilir. PED 97/23 
kapsamına giren tüm ürünler CE markalaması yapıla-
rak imal edilmeye başlanır.  2006 yılında İstanbul Ofisi 
tekrar hizmete girer. Bu yıllar Akkaya adına ihracatın 
artış göstermeye başladığı yıllar olur. Azerbaycan, Mı-
sır, Özbekistan, Libya ve Irak ağırlıklı olmak üzere en-
düstriyel kazan ihracatı artış gösterir.

ENDÜSTRİYEL ISITMA SİSTEMLERİNE YOĞUNLAŞILIR
2007 yılında gemi inşa sektörüne yönelik ilk üretimler 
başlar. Firma o tarihten bu yana ağır klas kurallarına 
uyumlu termal yağ kazanları, baca ekonomizörleri ve 
buhar jeneratörleri imalatını sürdürüyor. Aynı zaman-
da Ar-Ge çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren firma, 
sıcak ondüle çekme makinesinin imalatını kendi fabri-
kasında gerçekleştirir ve 20 mm’ye kadar sıcak ondüle 
işlerini kendi bünyesinde yapmaya başlar. 2008 yılında 
yaşanan küresel ekonomik kriz döneminde özellikle 
gemi inşa sektöründeki ani duruş ve yurt dışı piyasala-

rındaki talebin azalması, Akkaya’yı da etkiler. 2009 so-
nuna kadar ağırlıklı özel projeler olmak üzere, endüst-
riyel ısıtma sistemleri üzerine yoğunlaşılır. 
2010 yılında Nazan Akkaya Kozok’un firmaya dönüşüy-
le birlikte Akkaya’nın ihracat yaptığı ülke sayısı ve ih-
racat rakamlarında büyük bir artış gerçekleşir. Bu dö-
nemde firma artık gözünü tamamen yurt dışına çevirir. 
Özellikle alternatif yakıt sistemleri ve endüstriyel ısıt-
ma sistemlerinin yurt dışı satışı tüm satış rakamlarının 
yüzde 80’ini oluşturmaya başlar. 2011 yılında Feyzan 
Akkaya’nın satın alma ve finans yönetimini üstlenme-
siyle birlikte firma hızla karlılığını artırır.
Ali Akkaya 2012 yılında firmadaki yoğun faaliyetini azal-
tır. Hafta sonrası cumartesi ve pazar günlerini Konya 
Belediyesi Halk eğitimi KOMEK Arapça Kursları’na 
devam ederek değerlendirmeye başlasa da. Hafta 
içi şirkete gelerek tecrübelerini paylaşmaya devam 
eder. Bugün ikinci kuşak tarafından başarıyla yöne-
tilmekte olan Akkaya, Avustralya’dan Madagaskar’a; 
Danimarka’dan Malezya’ya kadar dünyanın dört bir ya-
nına Akkaya markalı ürünleri ihraç ediyor.

CEVAT AKKAYA
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KÖYLÜ TARIM
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Hikmet Özer henüz çocuk yaşlardayken Ayaslı Mevlüt 
Efendi vefat eder. Annesiyle büyüyen Hikmet Özer, il-
kokulu bitirdikten sonra sanayide oto tamiri yapan bir 
dükkâna çırak olarak verilir. Bu tamircide 18 yaşına 
kadar çıraklık ve kalfalık yapar. Hikmet Özer’in oto 
tamir atölyesinde çalıştığı dönemde ağabeyi Necati 
Özer de sanayidedir ve ikinci el traktör alım satımı ve 
hurdacılık yapmaktadır. İki kardeşin çalışma hayatını 
değiştirecek olan gelişme Necati Özer’in dükkânında 
yaşanır. Hikmet Özer, ağabeyinin hurdalığından topla-
dığı parçalarla bir diskaro yapar ve satar. Bu satıştan 
kazandığı parayla iki diskaroluk malzeme alır ve üreti-
me devam eder. Bunun üzerine ağabeyi, “Bu işi birlikte 
yapalım, sen askerdeyken ben işe devam ederim” der 
ve iki kardeş birlikte çalışmaya karar verir.

ÖZER ZİRAAT ALETLERİ KURULUR
İki kardeş Eski Garaj civarında 50 metrekarelik bir 
dükkân kiralar ve 1964 yılında “Özer Ziraat Aletle-
ri” ismiyle çalışmaya başlar. Hikmet Özer askerliğini 
tamamlayıp döndükten sonra, yine eski sanayide 200 

TOROSLARIN ALANYA TARAFINDAN KONYA 
TARAFINA GÖÇ EDEN BİR AİLENİN ÇOCUĞU 

OLAN AYASLI MEVLÜT EFENDİ, KOÇAŞ 
KÖYÜNDEN AYŞE HANIM İLE EVLENİR. MISIR 

EL EZHER ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM 
GÖRMÜŞ OLAN AYASLI MEVLÜT EFENDİ, 

YÖREDE SAYGI DUYULAN BİR ÖĞRETMENDİR 
VE KONYA İMAM HATİP LİSESİ’NİN İLK ARAPÇA 

ÖĞRETMENLERİNDEN BİRİDİR. ÇİFTİN DÜNYAYA 
GELEN ON İKİ ÇOCUĞUNDAN ALTISI HAYATTA 

KALIR VE BUNLARIN EN KÜÇÜĞÜ OLAN HİKMET 
ÖZER, 1946 YILINDA KONYA’DA DÜNYAYA GELİR…

HİKMET ÖZER - 1973
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metrekarelik yeni bir dükkâna taşınırlar. Diskaro üre-
timiyle başlayan firma, değişik modeller yaparak bu 
alanda çalışmaya devam eder. Bu şekilde kısa sürede 
büyük bir gelişim gösteren Özer Ziraat Aletleri, 1960’lı 
yılların sonlarına gelindiğinde zaman zaman 50 perso-
nelin çalıştığı bir firma haline gelir. Hemen her par-
çayı kendi imkanlarıyla etmeye çalışan firma, bunun 
için onlarca kalıp yapar ve kısa sürede kalıp işlerinde 
de uzmanlaşır. Hikmet Özer daha çok üretim ile ilgile-
nirken, ağabeyi Necati Özer ise satış ve pazarlama ile 
ilgilenir. Hikmet Özer, ağabeyinin eşinin amca çocuğu 
olan Meliha Hanım ile 1969 yılında evlenir ve bu evlilik-
ten 1971 yılında Ahmet Özer, 1973 yılında Mustafa Özer 
ve 1978 yılında Ayşegül Özer dünyaya gelir.
1970’li yıllara diskli makineler ve kısa bir süre gübre 
serpme makineleri yaparak gelen firma, 1971 yılında 

halk arasında “Kazayağı” olarak bilinen kültivatör üre-
timine başlar. Kültivatör üretiminin başladığı dönemde 
kısa bir süre pancar sökme çatalı üretimi de yapılır. 
O yıllarda döküm yaptırmada yaşadıkları sıkıntılardan 
dolayı kendi dökümhanesini kuran Özer Ziraat Aletleri, 
disk temininde yaşanan sıkıntılardan dolayı kendi disk 
üretim atölyesini de kurar. Bu şekilde büyümeye de-
vam eden firma, 1980’li yıllara diskaro, kültivatör, one-
way, pancar sökme çatalı gibi üretimlerle gelir.
1980’li yıllara gelinirken artık yavaş yavaş büyüyen iki 

HİKMET ÖZER - 1964
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kardeş de iş yerine gidip gelmeye başlamıştır. Baba-
larıyla iş yerine giden Ahmet ve Mustafa Özer, burada 
bir yandan oyunlar oynar, bir yandan ufak tefek işlere 
yardımcı olur. Aynı zamanda Necati Özer’in çocukları 
da dükkânda çalışmaya başlamıştır.

“BİZ KÖYLÜYE HİZMET EDİYORUZ, O YÜZDEN İSMİMİZ KÖYLÜ 
OLACAK”
1980 yılı Özer Ziraat Aletleri için yol ayrımının ve yeni bir 
safhanın başladığı yıl olur. Necati Özer dükkândan bazı 

makineleri çıkarır ve Hikmet Özer’e, “Sen bu makine-
leri al git, artık ayrılıyoruz” der. Bu sürecin kendileri 
için yeniden başlamak olduğunu belirten Ahmet Özer, 
“Babam sıfırdan tekrar başladı. Karatay Sanayi’de 150 
metrekarelik bir dükkân kiraladı. Yakın olması için de 
Aydınlıkevler’de bir eve taşındık. Yanına da iki işçisini 
aldı ve tekrar başladı” diyor.
Yeni dükkân açılınca yeni bir isim de gerekir ve yeni iş-
letmenin adı “Köylü Tarım” olur. Ahmet Özer babasına 
neden bu ismi koyduğunu sorduğunda, “Biz köylüye 
hizmet ediyoruz, o yüzden ismimiz köylü olacak” der. 
Köylü Tarım ilk yılarında diskaro, Oneway ve pancar 
sökme makineleri üretimi ile işe başlar. Kardeşi Neca-
ti Özer kültivatör üretimine devam ettiği için, rekabet 
olmasın diye yedi yıl boyunca kültivatör üretmezler.
Bu süreçte kendilerinin de ortaokul seviyesin geldikle-

 HİKMET ÖZER VE NECATİ ÖZER - 1971 

HİKMET ÖZER, ESKİ GARAJ BÖLGESİ İLK ATÖLYE - 1968
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rini belirten Ahmet Özer, “Artık biz de çıraklık yapmaya 
başlamıştık. Herkes tatil gelsin diye dua ederken, biz 
okul devam etsin isterdik. Babam çok prensipli biriy-
di, hiç tavizi yoktu. Tüm tatil günlerimizde dükkâna 
gider çalışırdık.” diyor. Ahmet Özer ortaokulu bitirdi-
ğinde babası onu dükkâna almak ister. Okumak için 
büyük mücadele verdiğini söyleyen Ahmet Özer, “Ba-
bam beni dükkâna almak isteyince, ben okuyacağım 
diye ağlamaya başladım. Tabi zoru gördük, tatillerde 
hep dükkândaydık. Tepsiye çay damlatsak kulağımız 
çekilirdi. O yıllarda çıraklık büyük disiplin istiyordu ve 
zordu. Bugün makinelerin yaptığı pek çok iş o yıllarda 
kol gücüyle yapılırdı. Bütün halalarıma, amcalarıma 
gittim ve onlara okumak istediğimi anlattım. Babam da 
baskılara dayanamadı ve ‘tamam okusun ama meslek 
lisesine gidecek’ dedi ve böylece meslek lisesi torna 
tesviye bölümüne yazıldım” diyor.

KÜLTİVATÖR ÜRETİMİYLE BÜYÜRLER
Ahmet Özer 1989 yılında okulunu bitirir ve babası-

nın yanında çalışmaya başlar. 1989 yılı aynı zamanda 
kültivatör üretimine başlanan yıl olur. Babası Ahmet 
Özer’e “Sen doğduğun yıl kültivatör yapmaya başla-
mıştık, şimdi senin gelişinle tekrar kültivatör yapmaya 
başlayacağız” der. Ahmet Özer çalışmaya başladığında 
babası onu kalıpçı olarak yetiştirir. O günkü şartlarda 
kollu bir matkap ve bir vargel ile kalıp yapmayı öğrenir 
Ahmet Özer. Kültivatör üretiminde gerekli tüm kalıp-
ların yapımını öğrenir. Kültivatör üretimi için ellerinde 
var olan tüm diskaroları satarlar ve 63 kültivatör ya-
pacak ham madde alırlar. 63 kültivatör ile başlayan 
üretim beş yıl içinde yıllık 1500’lere kadar çıkar. Bu-
nun üzerine bitişikteki 150 metrekarelik yeri de alırlar. 
1991 yılına gelindiğinde Ahmet Özer askere gider.
Askerden döndükten sonra tekrar çalışmaya başla-
dığını belirten Ahmet Özer, “Turgut Özal döneminde 

AYAS KÖYÜ, HİKMET ÖZER, AHMET ÖZER, 
MELİHA ÖZER (VALİDE SULTAN) - 2007

AHMET ÖZER VE ÇALIŞANLARI - 1992

KARATAY SANAYİ, AHMET ÖZER VE 
KÖYLÜ TARIM ÇALIŞANLARI - 1991
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Türkiye’de her şey bir anda değişti. 1980’li yıllardan beri 
atölyede olan biri olarak bunu hissettim. Sanki mum ışı-
ğında çalışırken biri elektrik tesisatı çekti ve düğmeye 
bastı, her yer aydınlandı adeta. O yıllarda üretim kapa-
sitelerimiz ciddi şekilde büyüdü. Hemen her parçamızı 
kendimiz üretiyorduk. Kafamda seyyar lamba boya attı-
ğım zamanlar olurdu. Haftanın hangi gününde hangi işin 
yapılacağı programlıydı. Güzel bir sistem kurmuştuk” 
diyor. Ahmet Özer askerden döndükten altı gün sonra, 
onun gibi meslek lisesini bitirmiş olan kardeşi askere 
gider ve 1991 yılında o da işe dâhil olur.
Kültivatör üretiminin başlamasını takip eden süreç-
te bayileşme çalışmaları da başlar. Erzurum, Sivas, 
Yozgat derken bayi sayısı hızla artar. Üretimin yarısı 
bayilere verilmeye başlanır. Her bayi yıllık ortalama 
150 civarı kültivatör satarken, geri kalan 600 civarı da 

Pankobirlik’e verilir. O yıllarda Pankobirlik’in onayladı-
ğı maşalı sistemle kültivatör üretimi yapan başka firma 
yoktur Konya’da.
Kalan makinelerin bir kısmının ihracatçılar tarafından 
alındığını, bir kısmının ise çevreden gelen çiftçilere pe-
rakende satıldığını belirten Ahmet Özer; “Babam çok 
prensipli bir adamdı, satışta liste fiyatımız ne ise onun 
bir kuruş altında makine vermezdi kimseye. Buna ak-
rabalarımız ve komşularımız da dâhildi. ‘Daha önce sa-
tın alanların vebaline giremem’ derdi hep. Hatta indi-
rim isteyen bir tanıdığımıza, ‘Para vereceksen bu fiyatı 
ver ama bunu veremiyorum diyorsan hediyem olsun’ 
derdi. Üç kuruş için kimseyle kötü olmaya gerek yok 
derdi” diyor.

“BENDEN BU KADAR, İSTER BÜYÜTÜN, İSTER BATIRIN, ARTIK 
SORUMLULUK SİZİN”
1995 yılına gelindiğinde Köylü Tarım limited şirket olur 
ve Hikmet Özer iki kardeşe yüzde 15 oranında hisse ve-
rir. Aynı yıl Konya’da Organize Sanayi kurulması gün-

KENYA FUARI KÖYLÜ TARIM STANDI, 
AHMET ÖZER - 2000

MUSTAFA VE AHMET ÖZER - 2011
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deme gelir. Hikmet Özer 10 bin metrekareden aşağı 
yer almak istemez. O an 300 metrekarede üretim de-
vam eden Hikmet Özer’in bu isteğine bazı arkadaşları 
gülse de o “Bizim işimize en az 10 bin metrekare la-
zım.” der. Fakat şartlar elvermez ve 4 bin metrekare-
lik bir yer alınır. 1997 yılında inşaat biter ve yeni yere 
taşınır Köylü Tarım.
Yeni fabrikaya taşınılmasıyla birlikte Köylü Tarım yeni 
bir döneme girer. Hikmet Özer iki oğlunu karşısına alır 
ve “Benden bu kadar, ister büyütün, ister batırın, artık 
sorumluluk sizin” der. İşleri çocuklarına devrederek 
köydeki evinde yerleşir ve köyün sorunlarıyla ilgilen-
meye başlar. Babalarından işi devraldıklarında henüz 
çok genç olduklarını belirten Ahmet Özer, “Direksi-
yonun başına biz geçtik. Aslında babam varken de di-
reksiyonun başında hep biz varız sanıyorduk ama öyle 
değilmiş” diyor.
İşleri devralan iki kardeş, yeni döneme yeni bir atılım 
ile başlamak ister ve reklam vererek markalarını daha 
bilinir hale getirmeye karar verir. Ulusal bir kanala rek-
lam vererek bu çalışmaya başlarlar fakat tam o sıralar-

da ciddi bir kriz çıkar. Ortalama 150 makine satan bayiler 
15-20 makineyi zor satabilir. Yine ortalama 650 kültivatör 
alan Pankobirlik ancak 60 makine alır. Kriz, Köylü Tarım 
için mali anlamda sorun yaratsa da, farklı açılımlar yap-
manın anahtarı olur. Ürün çeşitliliğine gitmek ve ihracata 
önem vermek gibi konular gündeme gelir.

FUAR VE İHRACAT ÇALIŞMALARI BAŞLAR
Bu dönemde Ahmet Özer pazarlamaya ağırlık verir ve 
iki yıl boyunca ihracatçı firmalarla görüşmeler yapar. 
Tüm Türkiye’yi gezerek bayi sayısını 70’e yükseltmeyi 
başarır. İç piyasadan iyi dönüşler olmaya başlar fakat 
ihracat noktasında bir ilerleme kaydedilmez. Bunun 
üzerine firma ihracat konusunda kendi çalışmaya ka-
rar verir. İhracat konusunda çalışması için personel 
alınır. Ayrıca yine ihracat yapmak amacıyla ilk kez yurt 
dışı fuarlarına katılma kararı alınır. Böylece 2000 yı-
lında Kenya’da düzenlenen bir tarım fuarına katılır fir-
ma. Fakat fuardan beklediği faydayı göremez. Çünkü 
Kenya’da Köylü Tarım’ın ürettiği makineleri çalıştıra-
bilecek kapasitede traktör sayısı yok denecek kadar 

KÖYLÜ TARIM FABRİKA 
ÇALIŞMA ALANI - 2015
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azdır. Bu ilk fuar firma için önemli bir tecrübe olur. Ar-
dından Mısır ve Ukrayna’da da fuarlara katılırlar.
Bu çalışmaların sonucunda 2001 yılında ABD’ye maki-
ne ihraç etmeyi başarırlar. Gerek kendi yaptıkları gerek 
Konya’daki diğer firmalardan aldıkları makineleri ABD’ye 
gönderirler. Köylü Tarım, büyük paralar kazanmasa 
da ihracat yapmaya başlamıştır. Ardından 2004 yılında 
Azerbaycan’a büyük ölçekli bir ihracat gerçekleştirirler; 
Rusya pazarına da mal vermeye başlarlar. İhracat alanın-
da çalışmaların yapıldığı dönemde kurumsallaşma adına 
da bazı çalışmalar yapılır. 
Yıllardır sürmekte olan mekanik çapa üretimi 2005 yılın-
da frezeli çapa şeklini alır. Ayrıca 2009 yılında rotovatör 
üretimine de başlar Köylü Tarım. Bugün rotovatörün her 
çeşidini ürettiklerini belirten Ahmet Özer, “Artık dünyanın 
her yerinde kullanılabilecek makineler yapmaya ağırlık 
verdik” diyor. 

“KÂRDAN TAVİZ VERİRİZ, FAKAT KALİTEDEN TAVİZ VERMEYİZ”
Köylü Tarım’ın kurucusu Hikmet Özer 2009 yılında 

hayata veda eder. Tüm çalışma hayatı boyunca di-
siplinden ve prensiplerinden taviz vermeyen Hikmet 
Özer arkasında başarılı bir çalışma hayatı ve firma 
bırakır. Babalarının çalışma anlayışının kendileri için 
yol gösterici olduğunu belirten Ahmet Özer, “Babam, 
‘üretim yaparken önce elinize hesap makinesi alma-
yın, kendinizi köylünün yerine koyun,  olması gerektiği 
gibi üretin, sonra maliyetini hesaplayın’ derdi. Biz de 
bu düsturla devam ediyoruz. Tarım makineleri yılda 
3-5 gün kullanılan makineler. Üç gün kullanılacak bir 
makinenin 3-5 gün tamir ile uğraşma lüksü yok, bunu 
düşünerek üretim yapıyoruz. Kârdan taviz veririz fakat 
kaliteden taviz vermeyiz” diyor.
Bugün 4 bin metrekarede 40 çalışanı ile faaliyet gös-
teren Köylü Tarım, çeşitli modellerde çapa makine-
leri, kültivatör, rotovatör ve kombi kürüm üretimine 
devam ediyor. Konya Organize Sanayi 2. Bölgesi’nde 
yer alan firma, fabrika alanını ve buna bağlı olarak 
istihdam ve ihracatını artırabilmek için çalışmaya de-
vam ediyor.

AHMET ÖZER - 2015
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İki çocuğuyla yalnız kalan Cemile Hanım, Tire’de kim-
sesi olmadığı için İzmir’deki akrabalarının yanına yer-
leşir. İzmir’de tütün mağazalarında çalışarak iki çocu-
ğunu büyütür. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle zorlukla 
okula giden Saim Keşoğlu, okuma yazmayı öğrendik-
ten sonra eğitimine devam edemez ve Kalearkası’nda 
bir torna atölyesinde çıraklık yaparak iş hayatına atılır. 
Uzun yıllar İsmail Gencer’in atölyesinde çalışan Saim 
Keşoğlu burada kendini yetiştirir ve aranan bir torna 
ustası olur. 

“ÜSTÜNLER” İLE YOLA ÇIKILIR
Ustasının 1954 yılında yaptığı iş teklifi Saim Keşoğlu’nun 
iş hayatında bir dönüm noktası olur. İsmail Gencer Saim 
Keşoğlu’ndan ağaç sanayi makinesi üretimi yapacak-
ları yeni firmaya ortak olmasını ister ve Saim Usta bu 
teklifi kabul eder. “Üstünler” adıyla Yağhaneler’de ku-
rulan firmanın ortakları; Aziz Üstünkarlı, Mustafa Per-

BALKANLARDA YAŞANAN SAVAŞ VE 
KATLİAMLARDAN KAÇAN GÖÇMEN İKİ AİLENİN 
ÇOCUKLARI MUSTAFA VE CEMİLE’NİN YOLLARI 

TİRE’DE KESİŞİR VE BURADA HAYATLARINI 
BİRLEŞTİRİRLER. TİRE’DE KUYU AÇAN VE 
TULUMBA KURARAK HAYATINI KAZANAN 
MUSTAFA VE EV HANIMI CEMİLE’NİN İLK 

ÇOCUKLARI SAİM KEŞOĞLU 1934 YILINDA 
DÜNYAYA GELİR. KÜÇÜK SAİM HENÜZ İKİ 

YAŞINDAYKEN BABASI VEFAT EDER…

SAİM KEŞOĞLU (EN SAĞ), YAĞHANELER - 1964
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vane, İsmail Gencer ve Saim Keşoğlu’dur. 700 metreka-
relik bir atölyede ağaç sanayi makinaları üretimi için bir 
araya gelen ortaklardan Aziz Üstünkarlı bıçkıları, Mustafa 
Pervane bilemeyi, İsmail Gencer planyaları, Saim Keşoğ-
lu ise bıçkıların arabalarını yapar. Üstünler çatısı altında 
çalışmaya devam eden Saim Keşoğlu 1960 yılında evlenir 
ve aynı yıl ilk çocuğu Caner Keşoğlu dünyaya gelir. 1964 
yılına gelindiğinde Üstünler firmasından ayrılıklar başlar 
ve en son Saim Keşoğlu ortaklıktan ayrılır. Aynı yıl eşi ani 
bir kalp rahatsızlığı geçirir ve 27 yaşında vefat eder.

“İLERİ MAKİNA” İLE YOLUNA DEVAM EDER
Üstünler’den ayrılan Saim Keşoğlu 1965 yılında “İleri 
Makine”yı kurar ve bileme sektöründe uzmanlaşmayı 
tercih eder. Üstünler firmasının hemen iki yan sokağında 
kiraladığı 150 metrekarelik atölyede iki torna, bir planya 
ile çalışmaya başlar. Kısa süre sonra aylık üretim 20-25 
makineye kadar yükselince yer sıkıntısı baş gösterir. Bir 
süre makine montajları sokakta yapılır. Makineler her 
gün sokağa çıkarılır ve akşam tekrar içeri alınır. 

Eşinin ani vefatının ardından bir erkek çocukla bekâr 
kalan Saim Keşoğlu, annesi de çalıştığı için küçük 
Caner’i kimseye bırakamaz. Böylece küçük Caner 4-5 
yaşlarında atölye ve kaynak kokusunu teneffüs etmeye 
başlar. Atölye ortamıyla henüz bebek yaşlarda tanışan 
Caner Keşoğlu tüm okul hayatı boyunca atölyede çalış-
maya devam eder. Hem çalışıp, hem okula devam eden 
Caner Keşoğlu liseyi bitirdikten sonra 1976 yılında pro-
fesyonel olarak çalışmaya başlar babasının yanında. 
Saim Keşoğlu ikinci evliliğini 1967 yılında yapar ve bu 
evlilikten de üç çocuğu olur. 1970’li yıllar İleri Makina 
için oldukça kârlı geçer, sektör oldukça yenidir ve ağaç 
kesmeyle ilgili en önemli konu bilemedir. En küçük 
atölyenin dahi bileme makinesine ihtiyacı vardır.
1976-1980 yılları arası Türkiye’de anarşinin oldukça 
yükseldiği ve birçok ailenin çocuklarını okula gön-
dermeye dahi çekindiği yıllardır. Bu dönemde ziraat 
fakültesini kazanan Caner Keşoğlu’nu babası okula 
göndermez. Okul hevesinden vazgeçen Caner Keşoğ-
lu 1976’da sigortalı olarak şirkette çalışmaya başlar. 

İZMİR ULUSLARARASI FUARI - 1978
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Öğrenim hayatının devamı için son şansı 1977 yılında 
bulur Caner Keşoğlu. Halası “Baban orada işleri ida-
re eder, sen buraya gel öğrenimine devam et.” diyerek 
Caner Keşoğlu’nu Almanya’ya çağırır. Caner Keşoğlu 
bu daveti kabul ederek Almanya’ya gider fakat üç ay 
sonra babasının çağırması üzerine Türkiye’ye ve işe 
geri döner. 

ORTA DOĞU BÖLGESİNE İHRACAT BAŞLAR
1978 yılına gelindiğinde artık Yağhaneler’deki yer ye-
tersiz kalmıştır ve Gaziemir yolu üzerinde 1000 metre-
karelik yeni bir yer alınır. Gaziemir’e taşınmak firmayı 
rahatlatır. 1000 metrekarenin yanında 300 metrekare 
daha yer alınır. İşlerin oldukça iyi olduğu bu dönem-
de 40 kişiye yakın bir ekiple çalışmaya devam ederler. 
Yine 1978 yılı firmanın ihracat yapmaya başladığı yıl 
olur. Suriye, İran, Cezayir ve Fas ile başlayan ihracat 
kısa zamanda tüm Orta Doğu bölgesine yayılır. Bu dö-
nemde ikinci bir makine konsepti düşünmeye başlar 
Saim Keşoğlu. O yıllarda kereste atölyesi ve mobilya-

cılar hızla çoğalır ve hepsinin bilemeye ihtiyacı vardır. 
Bunun üzerine bileme dükkanları açmaya karar verir-
ler. Ayrıca yine 1970’lerin sonlarına doğru mobilyada 
ağacın yerini sunta almaya başlar yavaş yavaş. Sunta 
ön plana çıkınca da suntaya şekil verecek kesici takım-
lar gündeme gelmeye başlar. Yine bu dönemlerde MDF 
kullanılmaya başlanır ve kontraplaklar, laminantlar 
çıkmaya başlar. Ahşap dışında demir doğrama işleri de 
bu dönemlerde yaygınlaşmaya başlar. Tüm bu yenilik-
ler için yeni kesici takımlar ve bunlara uygun bileme 
makineleri gerekir ve bu sayede işler de hızla büyür.
Tüm bu gelişmeleri gören Caner Keşoğlu bileme sek-
törünün en güçlü üreticisi olan Alman firmaya bir yazı 
yazar ve Türkiye’de bileme makineleri ürettiklerini, 
isterlerse kendilerine yedek parça üretebileceklerini 
söyler. Fakat Alman firma randevu vermez. Sektö-
rün en büyük firmasının randevu vermemesi Caner 
Keşoğlu’nu oldukça hırslandırır ve aynı firmayla günü-
müzde de devam eden kıyasıya rekabetin ilk temelleri 
o dönemde atılmış olur. 

İZMİR VE KARDEMİR DEMİR 
ÇELİK’E YAPILAN 2 METRE 
ÇAPINDA DAİRE TESTERELERİ 
BİLEME MAKİNESİ - 1983
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“OĞLUM İSTERSEN BEN SENİN İŞİNİ AYIRAYIM”
Sürekli olarak işi nasıl geliştireceklerini düşünen Ca-
ner Keşoğlu 1981 yılında askere gider. 1983’te asker-
den döndüğünde Saim Keşoğlu Caner’i karşısına alır ve  
“Oğlum istersen ben senin işini ayırayım.” der. O yıllar-
da diğer kardeşlerin biri 8, biri 10 yaşındadır, en küçük 
kız ize Caner Keşoğlu askerdeyken dünyaya gelmiştir. 
Caner Keşoğlu babasına çocukluktan beri bu işin içinde 
olduğunu, böyle bir şeye gerek olmadığını söyler ve hep 
birlikte çalışarak daha hızlı büyüyeceklerini vurgular. 
Caner Keşoğlu askerden döndüğünde İleri Makina için 
işler pek iyi değildir. 1981’de başlayan ekonomik kriz fir-
mayı oldukça etkilemiştir. Bu dönemde stokta 350 ma-
kine birikmiştir. Bunu gören Caner Keşoğlu hemen yola 
koyulmaya karar verir ve Anadolu’yu 25 gün gezerek 350 
makinenin tamamını satar. Ayrıca 150 makinenin de ila-
ve siparişini alır. 
1984 yılına gelindiğinde firmada yapısal değişikliğe gi-
dilir.  O güne kadar “İleri Makina Saim Keşoğlu” olan 

1995 MALEZYA FUARI WOOD-TECH TEMSİLCİSİ
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firma aile şirketine dönüşür ve “İleri Makina Limited 
Şirketi” olarak yoluna devam eder. Beş ortaklı olan 
bu firmanın beşte bir hissesi de Caner Keşoğlu’nun 
olur. 1980’li yıllarda Türkiye’nin büyük firmala-
rı için fason üretim de yaparlar. İki kardeşinden 
biri 1987’de, diğeri ise 1992’de işe dâhil olur. 1984 
yılı aynı zamanda hem nişan, hem düğün yaptığı yıl 
olur. Caner Keşoğlu’nun ve bu evlilikten 1985 yı-
lında Cansev adında bir oğlu dünyaya gelir. Caner 
Keşoğlu’nun evliliğinde, 1984’te kazandıkları Kara-
bük Demir Çelik ihalesi önemli olmuştur. İtalyanlar 
bir makine için bugünün parasıyla 400 bin lira teklif 
ettiği ihalede İleri Makina iki makine için 100 bin lira 
teklif eder ve işi alır.
İleri Makina 1985 yılında ihracata başlar ve bu geliş-
me ürün gruplarında da çeşitlenmeye yol açar. Tabi 
bu dönemde inşaat ve mobilya sektöründe de büyük 
değişimler olmaktadır. Küçük mobilya firmaları bü-
yük fabrikalara dönüşmekte ve kapasiteler hızla art-
maktadır. Firma 1980’li yıllar boyunca büyümeye de-

vam eder ve 1000 metrekarelik atölye yetersiz kalır. 
Bunun üzerine 1987’de Menderes’ten dokuz dönüm 
yer alınır. Fakat buranın inşaat ruhsatını çıkarmak 
için uzun süre mücadele ederler.

SAİM KEŞOĞLU VEDA EDER…
1987 yılında kalp krizi geçiren Saim Keşoğlu bu ta-
rihten sonra yavaş yavaş işi oğlu Caner’e devreder. 
Devam eden yıllarda iki kalp krizi daha geçiren Saim 
Keşoğlu 1993 yılında vefat eder. Babasının iş haya-
tında oldukça ileri görüşlü olduğunu ve birlikte çalış-
tıkları sürece baba oğuldan ziyade abi kardeş gibi ol-
duklarını belirten Caner Keşoğlu, “Ben 2000’li yıllara 
geldiğimizde bu sektör biter dediğim zaman bana, 
‘Olur mu, asıl 2000’lerden sonra bu iş başlayacak’ 
demişti. Çocukluğunda okuyamamış fakat sonradan 
okulu dışardan bitirmişti. Okumayı çok severdi, hatta 
halamın kızlarına statik dersi anlatacak kadar ken-
dini geliştirmişti. Bugün üniversite mezunlarının bir 
senet nasıl tanzim edilir bilmediklerini görüyoruz. 

YUNANLI DİSTRİBÜTÖRLER İLE - 1991
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Oysa daha 12-13 yaşındayken babam imza yetkisini 
bana vermişti. Babam peşin çalışmayı severdi, fakat 
çek karnesi ticaret hayatının kaçınılmazlarından bi-
riydi. Bu konularda hep güvendi bana. Ben olduğum 
dönem boyunca hiçbir yere imza atmadı” diyor.
Saim Keşoğlu’nun vefatının ardından küçük kar-
deşlerden biri satışa biri imalata bakar. 1999 yılına 
gelindiğinde en büyük rakipleri firmayı satın almak 
ister ve çok ciddi bir fiyat teklif ederle. Fakat Caner 
Keşoğlu satmaktan yana değildir. Bu konuda kar-
deşleriyle anlaşmazlığa düşerler. Diğer kardeşi bir 
süre kendisiyle çalıştıktan sonra 2011’de ayrılıp ma-
kine üretimine yönelir. Son kardeşi de 2016 yılında 
firmadan ayrılır. Bugün firma Caner Keşoğlu ve oğlu 
Cansev Keşoğlu’nun yönetiminde çalışmalarına de-
vam ediyor.
1990’lı yıllar İleri Makina’nın Uzak Doğu pazarına 
açıldığı yıllardır. Dönemin Asya kaplanı tabir edilen 
ülkeleri Güney Kore, Tayvan, Malezya gibi ülkeler 
mal vermeye başlarlar. 2000’li yıllarda ise Amerika 
pazarına açılır firma. Bu gelişmede tek rakibi olan 
Alman firmasının yaptığı büyük hata önemlidir. Bu 
dönemde Amerika distribütörlüklerini iptal eden fir-
madan doğan boşluğu İleri Makina doldurur.

ABM İLE YOLA DEVAM EDİLİR
1997-1999 yılları arasında siyasete atılır ve iki yıl siyaset-
le uğraşır Caner Kesoğlu. Fakat siyasetin kendisine göre 
olmadığını anlar ve yeniden imalata döner. 1999 yılında 
İleri Makine’nın devamı olarak Artı Bileme’yi kurdukla-
rını belirten Keşoğlu, “Artı Bileme yurt dışında zor söy-
lendiği için, Artı’nın A’sı Bileme’nin B’si ve Makine’nin 
M’sini alarak ABM markasını oluşturduk. Aynı zamanda 
şirket anonim şirket oldu ve 2010 yılında üçüncü kuşak 
Cansev Keşoğlu da firmaya katıldı” diyor. Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden mezun olan Cansev Keşoğlu ardın-
dan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İngilizce İşletme okur 
ve babasıyla birlikte çalışmaya başlar. Cansev Keşoğlu 
firmada çalışmaya başladıktan kısa süre sonra dünyada 
sektörün tanıdığı bir yüz olmayı başarır. Bunda ABM’yi 
yılda 24 yurt dışı fuarında tüm dünyada temsil etmesinin 
payı büyüktür. Windows tabanlı makineleri de ilk olarak 
hizmete sokan yine Artı Bileme 2000’li yıllar boyunca 
teknolojisini sürekli olarak yeniler. Artı Bileme bugün 
sekiz kişilik bir Ar-Ge departmanına sahip. PLC kontrol, 
erezyon jeneratörü dâhil tüm parçaları kendi bünyesin-
de üretiyor. İleri teknoloji ürünü erozyonlu bileme ma-
kinesi de yine Artı Bileme’nin Ar-Ge departmanının dört 
yıllık çalışmasının ürünü.

TÜYAP AĞAÇ İŞLEME
 MAKİNELERİ FUARI - 2010
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Bugün 5 bin metrekare kapalı alanda imalata devam 
eden ABM, yıllık ortalama 300 makine üreterek bu ma-
kinelerin yüzde 70’ini ihraç ederken yüzde 30’unu iç 
pazara veriyor. Firma 100’ün üzerinde ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor. 5 bin metrekare kapalı alanın da ken-

dilerine yetmediğini belirten Caner Keşoğlu önümüz-
deki dönemde OSB içinde yeni bir yatırım planladıkla-
rını belirtiyor. 2016 yılı içerisinde 50’nci yılını kutlayan 
ABM her geçen gün büyüyerek çalışmalarına devam 
ediyor.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK 
CANSEV KESOĞLU
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İlköğrenimini Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu’nda ta-
mamlayan Adil Çetingöz, babası Emrullah Çetingöz’ün 
yönlendirmesi ile 1941 yılında Mithat Paşa Erkek Sa-
nat Enstitüsü’ne yazılır ve 1947 yılında mezun olur. 
Okuldan artan zamanında babasının dükkânına gidip 
yardım eden Adil Çetingöz küçük yaşlardan itibaren 
makineleri inceler ve ilgi duyar. Küçük dükkânında bı-
çak, satır, ustura, hacemet, berber makinesi ve türlü 
makas çeşitleri satan babasına yardımcı olur. 
O yıllarda tüm bu malzemelerin üretim ve toptan ti-
caretinin gayrimüslim vatandaşların elinde olduğunu 
belirten Adil Çetingöz:“Babam İstanbul’a giderek bu 
malzemeleri alır dönerdi. O zamanlar imkânlar kısıtlıy-
dı, alınan bir mal yıllarca kullanılırdı. Babam önceleri 
bileme işini eğe ile yapıyordu. Fakat müşterilerden ge-
len körelme şikâyetlerinin ve talebin artması üzerine 
bir fabrikanın hurdalığından aldığı 3 metrelik voland ile 
kendisine 2 tane bileme tezgâhı yaptı ve işi seri hale 

ADİL ÇETİNGÖZ 1929 YILINDA İZMİR KARŞIYAKA 
BOSTANLI’DA DÜNYAYA GELİR. DOĞUMUNUN 

HEMEN ARDINDAN YAŞADIĞI BAĞIRSAK 
RAHATSIZLIKLARI SEBEBİYLE CILIZ VE 

SAĞLIKSIZ BİR BEBEK OLAN ADİL ÇETİNGÖZ 
HA BUGÜN HA YARIN ÖLECEK DÜŞÜNCESİ İLE 

NÜFUSA İKİ YIL GEÇ KAYDETTİRİLİR…

İLK GELİŞMİŞ  BOYAMA TESİSİ - 1974
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çevirdi. Elektriğin olmadığı o günlerde bu iki işçinin kol 
gücü ile çevirdiği 3 metrelik volanda asılırdım ve ayak-
larım belli bir süre yerden kesilirdi. Çocukluğumdan 
aklımda kalan en güzel oyun anları bu anlardır” diyor.

ENİŞTESİNİN ATÖLYESİNDE İŞE BAŞLAR
Okulu bitirdikten sonra babası iyi bir esnafın yanında 
meslek öğrensin diyerek Adil Çetingöz’ü ablasının eşi 
Süreyya eniştesinin torna atölyesine çırak verir. Bir 
yandan çalışıp bir yandan teknik öğretmen okuluna ha-
zırlanan Adil Çetingöz bu atölyede kalfalığa kadar yük-
selir. Eniştesi vefat edince ablası işin başına geçmesini 
ister ve böylece okul hevesinden uzaklaşır. Böylece 
1947 yılından itibaren vergi mükellefi olur ve ablası ile 
ortak olarak çalışmaya başlar. 
Askerliğini tamamlayıp döndükten sonra yine ablasıy-
la çalışmaya devam eden Adil Çetingöz, bir süre sonra 
ablasının hisselerini devretmesi üzerine tek başına işe 
devam eder. Bu sırada kendi başına toparladığı par-

çalarla ince işler yapabileceği bir torna tezgâhı yapar. 
Kahve ve dondurma makineleri imalatına başlayan Adil 
Çetingöz ayrıca freze çakıları, torna kalemleri ve demir 
testere ağızları satmaya da başlar. Bu parçaların satışı 
yoğunlaştıkça tornaları daha az kullanmaya başlar. Fa-
kat 1956 yılında “Milli Korunma Kanunu” yeniden uygu-
lanmaya başlanınca alım satım işine ara verir. Çünkü 
bu kanun gereğince, satılan her parça malın üzerine 
fiyat etiketi yapıştırılması zorunluluğu getirilir ve uy-
mayanlara çok ağır para ve hapis cezaları verilmeye 
başlanır.
Tekrar torna tezgâhlarını çalıştırmaya başlayan Adil 
Çetingöz otomobil lastiklerini şişiren pompa yapımına 
başlar. Ürettiği pompaları satmak için İstanbul’a git-
tiğinde bu pompaları Musevi bir tüccara satabileceği 
söylenir. Pompaları gören tüccar bunların Türkiye’de 
yapıldığına bir türlü inanmaz. Adil Çetingöz tanesine 
40 lira ister fakat tüccarın fiyat kırmak için kendisine 
tanesi 35 liradan pompa geldiğini, aynı fiyata verirse 

GÜMÜLDÜR’DE BİR BOYAMA TESİSİ - 1963
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alabileceğini söyler. Bunun üzerine satıştan vazgeçen 
Adil Çetingöz İzmir’e döner ve başka bir esnafa tanesi 
40 liradan pompaları satar.

HURDALIKTAN ALDIKLARIYLA MATKAP TEZGÂHLARI YAPAR
O yıllarda askeriyenin hurdalığında çok çeşitli hurda 
malzemeler olduğunu ve atölye sahiplerinin bu parça-
ları kullandığını belirten Adil Çetingöz, “Bir gün askeri 
hurdalıktan uçakların hurda iniş takımlarını satın al-
dım, atölyemde onların pistonunu silindirden çıkarıp, 
içindeki hidrolik yağını bir kaba boşalttım. Çıkan iki 
teneke yağı tamirci arkadaşlarıma yarımşar, birer kilo 
sattım, o kadar kıymetliydi ki kapışıldı. O yağın parası 
ile almış olduğum bütün hurdaların parasını ödedim. 
Elimde kalan piston millerini matkap tezgâhlarının 
gövde kısmının üzerine oturttum, alt kısmının ucu-
na da matkap tezgâhının tablasını işleyerek matkap 
tezgâhları yaptım ve sattım” diyor.
İşler bu şekilde devam ederken 1958 yılında evlenir 
Adil Çetingöz. Evliliğinin ikinci yılında, 1960’ta dede-
lerinin ismini alan Emrullah Rıza dünyaya gelir.  Rıza 
makine mühendisi olmak istese de biraz da annesinin 
isteği üzerine tıp fakültesine gider. Rıza Çetingöz bu-
gün Dokuz Eylül Üniversitesi’nde onkoloji profesörü 
olarak çalışmaya devam ediyor. Adil Çetingöz’ün ikinci 
çocuğu Mehmet Gökmen ise 1965 yılında dünyaya ge-
lir. Gökmen Çetingöz küçük yaşlarından itibaren baba-
sının atölyesine gelir gider ve işi mutfağında öğrenir. 
ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü’nü bitiren Gökmen 
Çetingöz, askerliğini tamamladıktan sonra 1989 yılında 
babası ile birlikte çalışmaya başlar. Gökmen Çetingöz 
bugün “EGEMAS Makine Kimya Endüstrisi Sanayi Tica-
ret Limited Şirketi” Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ge-
nel Müdürlüğü görevlerini yürütüyor.
1960 askeri darbesinin ardından ekonomik sıkıntılar 
büyür ve ithalata verilecek döviz bulunamaz hale ge-
lir. Bir yıl boyunca yurt dışından ithal parça alamayan 
Adil Çetingöz, dışarıdan gelecek parçalara muhtaç ol-
madan ne üretebilirim diye düşünmeye başlar. Bunun 
üzerine torna tezgâhında bakkalların ve manavların 
kullandığı dirhemleri yani tartım ağırlıklarını takım 
olarak yapıp satmaya başlar. Ağırlık takımları işi do-
yum noktasına ulaşınca bu sefer kamyonlar için ha-
valı kornalar üretir. Yine çırçır fabrikalarına o güne 
kadar Avrupa’dan alınan tek ve çift çeneli grank-
lar yapar. Yaptığı bu makineler o kadar seri çalışır 

ki pamuğu işlerken pamuktan çekirdeğini ayırırlar.
Bu dönemde taş öğütücülü kahve ve tuz değirmeni 
imalatına da başlar Adil Çetingöz. Ancak öğütülen tu-
zun ve kahvenin içerisine öğütme taşlarının kırıntıla-
rı ve tozu da karışınca öğütmeyi çelik disklerle yapan 
ve o dönem Türkiye’de üretilmeyen yeni bir değirmen 
yapar. Yaptığı bu değirmen ile birlikte motorlu araçlar 
için yaptığı emniyetli fren tertibatı için de patent alır. 
İtalya’da Milano Fuarı’na gider ve bu patenti Walter 
Rus firmasına satar. Bu satıştan kazandığı para ile 
Almanya’da bulunan bir arkadaşının yardımıyla sisal 
halat üreten makineleri ve ilk arabasını satın alır.

NARENCİYE MAKİNELERİ İLE İŞLER BÜYÜR
Adil Çetingöz’ün iş hayatını değiştirecek olay 1965 yı-
lında gerçekleşir. Adil Çetingöz’ün ofisine gelen bir na-
renciye ihracatçısı bir katalogdan yırttığı sayfayı uzatır 
ve “Sizin methinizi çok duydum, bana bu makineyi ya-
pabilir misiniz?” der. Adil Çetingöz iki gün süre ister ve 
bu sürede makinenin ne şekilde çalışıyor olabileceğini 
tasarlayarak bir proje çizer. İki gün sonra buluştukla-
rında tüccara istediği makineden daha iyisini yapabile-
ceğini söyler. Anlaşırlar ve ilk makinenin yapımı başlar. 
Yaptığı kalıpların ve parçaların içerisine Adil Çetingöz, 
EGEMAS yazısını yazdırır. Mandalinaları boylarına göre 
sınıflandıran bu boylama makine çok ilgi görür ve bir-
çok farklı fabrikaya, ihracatçılara ve çiftçiye aynı maki-
neden yapar. 

“EFENDİM İNANMIYORSANIZ MÜHENDİS BEYLERİ 
MAKİNELERİMİN ÇALIŞTIĞI BİR FABRİKAYA GÖTÜREYİM”
Narenciye makinelerinin üretim ve satışlarının ar-
tığı dönemde bir gün Sanayi Bakanlığı’ndan telefon 

İZMİR 1. SANAYİ SİTESİ KAMYON YÜKLEME KONVEYÖRÜ - 1969
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gelir. Bakanın kendisini görmek istediği söylenince 
Ankara’ya gider Adil Çetingöz. Bakan Adil Çetingöz’e, 
“Bu narenciye makinelerini sen mi yapıyorsun?” diye 
sorunca “Evet efendim” der. O sırada odada bulunan 
mühendislerin buna inanmaması ve itiraz etmeleri 
üzerine Adil Çetingöz bakana “Efendim inanmıyorsa-
nız mühendis beyleri makinelerimin çalıştığı bir fabri-
kaya götüreyim “ der. Bakanın bu fikrini onayladığını 
belirten Adil Çetingöz, “Mühendislerle birlikte maki-
nelerini yeni kurduğum Finike’deki Meysan Narenciye 
Fabrikası’na gittik. Mühendisler makinelere baktılar 
tıkır tıkır çalışıyor. Yine inanmadılar, ‘Bu makineyi sen 
yapmış olamazsın, üzerine ismini yazmışsın.’ dediler. 
O zaman ben, ‘İnanmıyorsanız gelin kalıpların içine 
bakın’ dedim, eğilip bakınca kalıpların içindeki Adil 
Çetingöz, EGEMAS yazısını görünce makineleri benim 
yaptığıma inandılar. Mühendisler bir rapor düzenle-
yip Bakan Bey’e verdiler. Bakan Bey beni başarımdan 

ötürü kutladı ve ‘Avrupa’nın fiyatını biliyor musunuz?’ 
dedi. ‘Sen bu makineleri 4’te 1 fiyatına yapıyorsun. 
Türkiye’nin kasasında dövizin olmadığı zamanlarda bu 
makineleri üretebiliyorsan, o zaman biz de ithalatı ta-
mamen kapatırız’ dedi.” diyor.
Böylelikle narenciye ihracatçıları çok daha uygun fi-
yatlara ve ödeme şartlarıyla bu tesislere sahip olur 
ve yurt dışına narenciye ihracatı da bu şekilde hızla 
artar. Hatta 1990’lı yıllarda bakanlıktan bir teşekkür 
mektubu alır Adil Çetingöz, fakat yanlış gönderdikle-
rini düşünerek kendilerine geri döner. Çünkü mek-
tupta “Firmanız EGEMAS ülkemize şu kadar trilyon 
Türk Lirası kazandırmıştır” yazmaktadır ve firmanın 
10 yılda bu kadar ciro yapmadığı ortadadır. Bir süre 
sonra mektupta bahsedilen rakamların firmanın kur-
muş olduğu tesislerde işlenerek ihraç edilen ürünler-
den kazanılan olan rakamlar olduğunu anlayınca tabii 
ki çok gururlanırlar.  

ADİL ÇETİNGÖZ FUARDA MAKİNE SUNUMU YAPARKEN - 1992
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AVRUPALI FİRMALAR İŞ YAPAMAZ HALE GELİR
Egemas’ın 1985’te başlayan ihracat hamlesi, ikinci 
kuşak Gökmen Çetingöz’ün işbaşı yapmasıyla 1990’lı 
yıllarda artar ve firma Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde 
lider firma konumuna gelir. Öyle ki sektörün Avrupalı 
lider bir firması bu bölgelerde iş yapamaz hale gelir. 
Bu firma hiç zaman kaybetmeden EGEMAS ile temasa 
geçerek ortak çalışma teklif eder, fakat Adil Çetingöz 
bu teklifi kabul etmez. Fakat yabancı firma ısrarından 
vazgeçmez ve sürekli ortaklık teklifini yeniler. Bu-
nun üzerine Gökmen Çetingöz bu firmayla anlaşarak 
bugüne kadar uzanan bir işbirliğine onay verir.  Bu 
ortaklıkla birlikte yüksek teknolojili, bilgisayarlı yaş 
meyve ve sebze işleme makinelerini Türkiye piyasa-
sına sunmaya başlar.
Gökmen Çetingöz’ün henüz üniversitede olduğu yıllar-
da bu Avrupalı yabancı firma Ege Bölgesi Sanayi Odası 
aracılığıyla Adil Çetingöz ile temas kurar ve ülkelerine 
davet eder. Oğlu yaz tatilindeyken iş seyahati programı 
yapan Adil Çetingöz diğer işler için Avrupa’ya gittiğinde 
bu firmayı da ziyaret eder. Fabrikayı dolaşırlarken Adil 
Çetingöz üretilen bir makineye dikkat kesilir ve oğluna 
“Bu makinede şu kısımlarda problem yaşarlar kendi-
lerine söyle” der.

87 YAŞINDA, HER GÜN İŞİNİN BAŞINDA
Gökmen Çetingöz konuyu firma sahibine aktarınca, 
gerçekten böyle bir sorun yaşadıkları bilgisini alır. Adil 
Çetingöz hemen sorunun nasıl çözülebileceğini kendi-
lerine anlatır ve çok memnun olurlar. Avrupa gezisini 
tamamlayıp Türkiye’ye döndüklerinde Avrupalı firma-
dan bir mektup gelir. Firma gönderdiği mektupta, gör-
dükleri makineyi yaparlarsa hukuka başvuracaklarını 
yazmıştır. Bunun üzerine Adil Çetingöz kendi üretimi 
olan ve bahsedilen makinenin daha gelişmiş modelinin 
resmini göndererek, “Siz bunu yaparsanız biz huku-
ka başvururuz” der.  Adil Çetingöz bugün 87 yaşında 
olmasına rağmen her gün işinin başında ve Gökmen 
Çetingöz’ün deyişiyle firmanın başmühendisi olarak 
görevine devam ediyor. 
Bugün EGEMAS, yaş meyve sebze işleme-sınıflama-
paketleme hatları, meyve sarartma ve olgunlaştırma 
odası sistemleri, palet sarma makineleri, palet çem-
berleme makineleri, soğuk hava odası muhafaza ekip-
manları, ozon jeneratörleri, elektronik nemlendirme 
sistemleri ve özel makineler üretimine devam ediyor.  
Ayrıca, konusunda dünya lideri olan iki Avrupa firması-
nın da Türkiye distribütörü olan EGEMAS Türk ekono-
misine katkı sunmaya devam ediyor…

ADİL ÇETİNGÖZ 2016 EGEMAS MAKİNE FABRİKASI’NDA
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Tarımın endüstrileşmesinin temel koşulu olan üretim 
artışı ihtiyacı, sulu tarım ve tarımsal mekanizasyona ve-
rilen önemi artırmış, sulama projelerinin yaygınlaşma-
sını, sulama ekipmanlarını üretecek yatırımların hayata 
geçirilmesini sağlamıştı. Dışa bağımlılığı azaltmak için 
metal, döküm, motor ve makine imalatı gibi alakalı sek-
törleri eş zamanlı geliştirmek hedeflenmişti. 
Pompa sektörüne öncülük etmek ve bir endüstrinin 
oluşmasını sağlamak misyonu ile yola çıkan Layne 
Bowler, T.T.K. ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teş-
vik Kanunu hükümlerine uygun olarak 20 Haziran 1964 
gün ve 6/3219 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurul-
du. Derin yeraltı sularını yer üstüne çıkaran pompala-
rın mucidi Layne & Bowler California’nın (ABD) ürün-
lerini Türkiye’de imal etmek üzere faaliyetine başlayan 
Şirketin, sermaye kompozisyonunda 1973 yılı itibarıyla 
yabancı ortak kalmamış; Aydıner Grubu firmalarının 
yüzde 97,6 hisseye sahip bulunduğu mevcut dağılım, 
1994 yılında gerçekleştirilen özelleştirme çerçevesin-
de oluşmuştur. 
Şirketin ismi, üretim programındaki çeşitlenmenin de 
gereği olarak, 19 Nisan 2005 tarihinde Layne Bowler 
Pompa Sanayi Anonim Şirketi’ne dönüştürülmüştür. 

LAYNE BOWLER DİK TÜRBİN POMPALARI 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADIYLA, 

15 MART 1965 YILINDA BİR TÜRK-AMERİKAN 
ORTAKLIĞI HALİNDE FAALİYETE GEÇER. FİRMA, 

HEM ÜLKEMİZDEKİ İLK YABANCI ORTAKLI 
KURULUŞLARDAN, HEM DE POMPA SEKTÖRÜNDE 

YAPILAN İLK YATIRIMLARDANDIR. ÜLKEMİZİN, 
ENDÜSTRİ İLE YENİ TANIŞMAKTA OLDUĞU O 

YILLARDA, HEMEN BÜTÜN MAKİNELER İTHAL 
EDİLMEKTE OLUP; BÜTÜN SINAİ İŞLETMELER, 

HİZMET YERLERİ VE ZİRAİ İŞLETMELER DE 
DAHİL OLMAK ÜZERE, YABANCI MALLARA 

BAĞIMLI İDİLER. LAYNE BOWLER’İN TARİHİ BU 
BAĞIMLILIĞI KIRANLARIN HİKAYESİDİR.  

LAYNE BOWLER ONUNCU KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ HATIRA FOTOĞRAFI - 1975
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Aydıner Grubu’na dahil olduktan sonraki dönemde, 
mühendislik ürünleri tasarım ve üretimine ağırlık ver-
miş ve çok büyük debili dik pompaları, dalgıç pompa-
ları, jeotermal pompaları, atıksu pompalarını ürün ga-
mına katmış olan Layne Bowler; bugün itibarıyla, pazar 
payının büyük bir kısmını, tarımsal alan yerine, enerji, 
demir-çelik, su temini ve genel endüstri segmentlerin-
den almaktadır.

LAYNE BOWLER’IN ABD SERÜVENİ
Layne Bowler’ın öyküsü, 1882’de Mahlon Layne’nin 
açtığı derin bir kuyudaki suyu yer üstüne çıkarabilmek 
için bir pompaya ihtiyaç duymasıyla başlar. Santrifüj 
pompalar belli bir derinlikten fazlasından emiş yapa-
madıklarından, suyu kuyudan çekebilmek amacıyla 
kullanılacak pompanın, o zamanın tüm pompalarından 
farklı olarak tasarlanması gerekir. Yeraltı sularını in-
sanlığın etkin kullanımına kazandıran mucit M. Layne 
ile girişimci P.D. Bowler’ın 1903 yılında Mississippi’de 
başlattıkları Layne/Bowler imalatı, günümüzde tüm 

dünyada geniş kullanım ve üretime kavuşan düşey mil-
li ve dalgıç dik türbin pompaların öncüsü olur.
Firmanın ürettiği pompalar, yeraltı suları alanında üre-
tilen ilk pompalar olması nedeniyle çok sınanır, gelişti-
rilir ve özellikle Kuzey, Orta ve Güney Amerika’ya, daha 
sonra da dünyanın çeşitli bölgelerine yayılır. Bu köklü 
Amerikan şirketinin Türkiye’ye gelişi, bundan tam 62 
yıl sonra olur. 

LAYNE BOWLER ÇOK KRİTİK BİR DÖNEMDE FAALİYETE GEÇER
Sanayileşmeye henüz adım atmış olduğumuz o yıllar-
da, imalat ve hizmet sektörlerinin tamamı, dönemin 
ana üretim merkezlerinden zirai işletmeler başta ol-
mak üzere, yabancı yatırım mallarına, yani ithal ma-
kinelere bağımlıdır. O dönem ithal pompalar hem çok 
pahalıdır hem de ciddi işletme ve bakım sorunları söz 
konusudur. Oysa tarımın endüstrileşebilmesi için daha 
fazla mahsule ihtiyaç vardır. Sulu tarım ve tarımsal 
mekanizasyonun bunun ön şartı olduğu ama sulama 
projelerinin yaygınlaşmasının zaman alacağı bu dö-

KUTLU KARAVELİOĞLU
SMS BAŞKAN YARDIMCISI,

LAYNE BOWLER MURAHHAS AZASI 
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nemde yeraltı suları önemli bir kaynaktır. 1963’e ge-
lindiğinde, 13’ü son 10 yılda faaliyete geçen şeker fab-
rikalarının sayısı 17’ye ulaşır. Pancar üretimi için bol 
miktarda kuyu açılır. İşin ekonomisi, sulama ekipman-
larının yurt içinde üretilmesini zaruri kılar. Elbette me-
tal, döküm, motor ve makine imalatı gibi birçok sektör 
de buna bağlı olarak eş zamanlı gelişir. Büyük, hatta 
orta ölçekli işletmelere yetecek sermayenin halen olu-
şamamış olması, devleti, bütün bu alanlarda yatırımcı 
olmaya mecbur bırakır. Layne Bowler, işte bu resimde 
çok önemli yer tutar; devlet, dışarıdan sermaye nasıl 
bulunur sorusuna uygulamalı bir cevap vererek özel 
sektöre yön gösterir.
O yıllarda, sanayileşme sürecinin daha çok başında 
olan ülkemizin, pompa ithalatı için gerek duyduğu kay-
naklarda derhal bir tasarruf sağlayan Şirket, uzun yıl-
lar hem ülkenin hem de komşu ülkelerin ihtiyaçlarını 
gideren bir üretim merkezi haline gelir. 1994 yılından 

sonra, tamamına yakın hissesi Aydıner Grubu şirket-
lerinden Samsun Makina Sanayi (SMS) A.Ş.’ye geçer. 
SMS, Layne Bowler’den bir yıl sonra faaliyete geçmiş 
olan, yine ülkenin ilk imalatçılarındandır. Zaman içinde 
üretimine vanaları, vantuzları, hidrantları ve boru bağ-
lantı parçalarını da katmış, kurulu gücü ve ürün çeşit-
liliğiyle alt yapı donanımları konusunda dünyaca tanınır 
hale gelmiştir. Layne Bowler’i alarak, son eksiği olan 
yer altı sularına yönelik ekipman serisini de tamam-
lamış olur. 
Bütün dünyada öne çıkmakta olan mühendislik ve 
çözüm ortaklığı yaklaşımına hızlıca adapte olan Şir-
ket, ana hissedar SMS’nin mevcut döküm ve imalat 
kapasitesinin büyüklüğü sayesinde, asıl yatırımını 
üretim kabiliyetlerinden çok bilgiye, yani makineler-
den çok insanlara yapmak fırsatına kavuşur. Bu alan 
tam da orta işletmelere uygun bir alandır. Böyle-
ce Layne Bowler düşük katma değerli seri imalattan 
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çıkar ve yüksek katma değerli özel imalata başlar.
Şirketin ismi, üretim programındaki çeşitlenmenin de 
gereği olarak, 2005 yılında Layne Bowler Pompa Sanayi 
Anonim Şirketi olarak değiştirilir. Firma, özelleştikten 
sonraki dönemde, hızla sektörün ilk Ar-Ge departman-
larından birini kurar, kalite ve yönetim sistemlerini 
diğerlerinden evvel sertifikalandırır. Çok büyük debili 
dik pompaları, dalgıç pompaları, jeotermal pompaları 
ve atık su pompalarını ürün gamına katar. Bu önemli 
değişikliğin yansıması olarak bugün Layne Bowler’ın 
pazar payının çok büyük bir kısmı, tarımsal alan ve su 
temini yerine, enerji, demir-çelik, su temini ve genel 
endüstri segmentlerinden oluşur. Bu çeşitlenme, te-
melde, belli zamanlarda çalışacak pompalar yerine 24 
saat ağır hizmet verecek pompalara bir dönüşümdür. 
Enerji verimliğinin en yükseğe çekilmesi ve güvenilir-
lik, konstrüksiyon ve üretim hassasiyetlerinde önemli 
yaklaşım ve uygulama farkları içerir. 

POMPA ÜRETİMİ VE TASARIMINDA SON TEKNOLOJİYİ 
KULLANIYOR 
Layne Bowler’in kurumsallaşmış bir araştırma kül-
türüne sahip olduğunu söyleyen Şirketin Murahhas 

Aza’sı ve Genel Müdürü Kutlu Karavelioğlu, hem mev-
cut ürünlerinin performanslarını sürekli iyileştirerek 
kullanıcılarına enerji tasarruflu ürünler sunmayı, hem 
de inovatif tasarımlarla yeni talep yaratmayı net bir 
misyon olarak benimsediklerini söylüyor. Diğer taraf-
tan, mühendislik alanında lider bir firmanın niş alanlar 
ve özel uygulamalar için devamlı surette yeni tasarım-
lar yapması ve bunları ürüne dönüştürmesinin kaçınıl-
maz bir faaliyet tarzı olduğunu belirten Karavelioğlu 
sözlerine şöyle devam ediyor:  
“Ar-Ge çalışmaları, 13 yılı aşan bir süredir ODTÜ Ma-
kina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Kahraman Albayrak gözetiminde sürdürülmektedir. 
Bugüne kadar 10’a yakın TUBİTAK destekli proje ta-
mamlanmıştır. 2015 yılında kapatılan son iki proje, 
2013’de başlatılan Oynar Kanatlı Eksenel Pompalar 
projesi ile 2014’de başlatılan Büyük Kapasiteli Deniz-
suyu Pompaları projesidir. Başvurusu 2015 sonunda 
yapılan Geotermal Uygulamalar İçin Re-enjeksiyon 
Pompaları projesinin 2016 yılı içinde tamamlanması 
planlanmaktadır.  2015 yılının iki önemli açılımı yüksek 
basınçlı pompalar ile kimyasal pompalar konusunda 
olmuştur. İlki, enerjisini vermiş jeotermal sıvının ye-

LAYNE BOWLER ONUNCU KURULUŞ YILDÖNÜMÜ - 1975
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raltına geri basılması için gerekli yüksek basınçları 
(50-60 bar gibi) sağlayacak ürünler, ikincisi kombine 
enerji santrallerinde ikincil çevrimde kullanılan penta-
nı basacak ürünler içindir. Bu iki alanda uygulama için 
de siparişler alınmış üretimler sürmektedir. Bir yeni 
TUBİTAK projesi, düşük NPSH değerlerindeki emme 
sorunlarını giderecek çift emişli düşey milli pompalar 
için hazırlanmaktadır. 2015 yılında, eksenel pompa ai-
lesine dört, karışık akışlı pompa ailesine iki dev pompa 
katılmıştır. Pompaların, ömür boyu maliyetleri içinde 
sadece yüzde 3-5’lik bir kısım satınalmadan gelirken 
geri kalan yüzde 
95-97’lik kısım işletme, bakım ve onarıma harcan-
maktadır. Enerji maliyeti, bu büyük kısmın neredey-
se tamamına yakınını oluşturduğundan sektör olarak 
en büyük gayret, pompa verimlerinin yükseltilmesi 
için verilmektedir. AB’de 2015 başında yürürlüğe gi-

ren Eko-tasarım Direktifi ikinci fazı ülkemizde 2016 
başından itibaren mevzuatlaşmıştır. Bu yönetmelik, 
cinslerine göre belli verimlerin altındaki pompaların 
piyasaya çıkmasını engellemektedir. Layne Bowler’in 
pompa verimleri, öngörülenlerden hayli yüksektir-
ler. Buna rağmen, küçük debili ailelerin verimlerini 
artırmaya yönelik çalışmalar devamlıdır.  Bilgisayar 
donanımı ve yazılımları düzenli olarak güncellen-
mekte, iç ihtiyaçlara uygun kodların ve arayüzlerin 
geliştirilmesi devamlı kılınmakta olup; sanal ortam-
da yapılan tasarım ve performans ölçümleri giderek 
hızlanmaktadır. Tasarruf edilen süreler, tasarımın 
iyileştirilmesi için kullanılabilmekte, siparişler için 
çok kısa teslim süreleri sağlanarak rakabetçiliğimi-
ze katkıda bulunulmaktadır. Süreklilik arz eden yan 
araştırmalarımızın neticeleri, bilimsel kongrelerde 
sektörle paylaşılmakta, firma imajımız yükseltilirken 17
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ülkemizde mühendislik ve kalite bilincinin oluşması-
na katkıda bulunulmaktadır.”
Layne Bowler’ın yatırım politikalarını müşterilerinin, 
sektörünün ve piyasanın ihtiyaçlarını ve teknolojinin 
gereksinimlerini yerine getirmek için lüzum duyduğu/
duyacağı imkanlara sahip olmak üzere ve öz kaynak-
larını verimli bir şekilde kullanacak şekilde planladı-
ğını, kaynak ayırdığını ve gerçekleştirdiğini ifade eden 
Karavelioğlu, “Yatırımda öncelik mühendislik bilgisi-
nin artması ve pratiğe dönüşmesine yönelik ihtiyaçla-
rın giderilmesindedir; üretim için yan sanayi imkanla-
rının kullanılması stratejik bir karar olarak muhafaza 
edilmektedir.” diyor. 

ÜRETİM KABİLİYETİ VE ÜRÜN GAMI 
Karavelioğlu, Layne Bowler’ın üretim kabiliyeti ve ürün 
gamı hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Layne Bowler’ın 
ana ihtisası dik, karışık akışlı, yüksek basınçlı yani çok 
kademeli pompalar üretmektir. Öncülük yaptığı bu 
alan, zaman içinde geliştirdiği yüksek debili pompalar 
ile farklı suların (kaynar su, atık su, deniz suyu gibi) 
pompajında ihtiyaç duyulan ürünler sayesinde genişle-
miştir. Pompaların, özellikle çevre sakınımı ve enerji 
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tasarrufu (eko-tasarım) kriterlerini en üst düzeyde 
sağlayacak şekilde imal edilmeleri, tasarım ve üretim 
kabiliyetlerinin bilgisayar teknolojisi sayesinde fevka-
lade gelişmiş olduğu günümüzde dahi, önemli bir tec-
rübe ve deneysel birikim gerektirmektedir. Faaliyete 
geçtiği yıllarda, yeraltı sularından faydalanmak üzere 
geliştirilen pompaların imalatında uzmanlaşan firma-
mız, bugün, yerüstü terfi ve çevrim uygulamalarında 
kullanılan, çok daha yüksek debili pompaların (dev 
tabir edilenler de dahil) imalatında da ülkemizde öncü 
haline gelmiştir. Üretime geçtiği yıllarda, o günlerin 
koşullarında, dünyanın en ileri teknolojisi durumunda 
ama neticede ithal bir bilgi ve teknolojiyi uygular du-
rumdaki firma, bugün geldiği noktada, özgün tasarım 

birimlerine, çağdaş yazılım ve donanımlarına sahip, 
nihai kullanıcı ihtiyaçlarına göre özel olarak üretilen, 
yüksek performanslı ve yüksek güvenilirlikle mühen-
dislik pompalarının ana sağlayıcıları arasında, küresel 
olarak da tanınan bir aktör. Firmamız üretim progra-
mında giderek daha geniş yer almakta olan jeotermal 
pompalar, atık su dalgıçları, yüksek debili düşük devirli 
kademeli dalgıçlar, diğer bütün ürünlerimiz gibi eko-
tasarım kriterlerine uyumlu olarak, verimliliği yüksek, 
enerji sarfiyatı düşük, daha az onarım ve servis gerek-
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tirecek şekilde, yüksek kalitede üretilmekte, marka-
mızın icabı olarak, yatırım maliyetinden çok işletme 
ekonomisi öne çıkarılarak pazarlanmaktadır. Öte yan-
dan, 24 saat hizmet veren içme suyu temin, belediye, 
enerji, demir-çelik, proses ve endüstriyel uygulamalar, 
ihtiyaca göre pompa tasarlanıp üretilmesi fonksiyonu-
muzu öne çıkarmıştır. Çok hızlı tasarım yapabilmek, 
tasarlanan ürünlerin derhal üretime sokulabilmesi ve 
yüzde 100 test edilerek ve hatta yerine montaj edilip 
ve işletmeye alınarak kullanıcıya sunulması ve bunun 
ülke sınırlarını aşarak yapılabilmesi, bu tip pompaların 
tedarikçisi olabilmenin temel koşulu haline gelmiştir. 
Üretimimiz üç temel atölye etrafında şekillenmekte-
dir. Bunlar dökümhane, talaşlı imalat ve montaj atöl-
yeleridir. Her bir bölümümüz kendinden beklenilen 
işleri mühendislik ürünleri imalatı bakımından en ileri 
seviyede gerçekleştirmek üzere düzenlenmiştir. Dö-
kümhanemiz kompleks/karmaşık pompa parçalarının 
kalıplanması ve dökümünde uzmanlaşmıştır. Pompa 
verimleri açısından özellikle talep edilen yüksek döküm 
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yüzey kalitesi dökümhanemiz için standart bir iş nite-
liğindedir. Talaşlı imalat atölyemiz gerek küçük çaplı 
gerekse büyük çaplı parçaların işlenebildiği universal 
ve CNC takım tezgahları ile pompa sektörünün hassas 
ve düşük toleranslı  işleme ihtiyacına karşılık vermek-
tedir. Montaj atölyemizin ve satış sonrası servisimizin 
tecrübe ve yetkinliği, müşterilerimizin memnuniyetinin 
ana kaynağıdır. Güncel teknolojinin bir gereği olarak 
üç boyutlu tasarım ve modelleme kabiliyetlerimiz ile 
döküm model ve kalıplarının imalatını kendi bünyemiz-
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de yapıyor oluşumuz önemli bir avantajdır. Bu durum 
üretim faaliyetleri açısından firmamıza ciddi bir esnek-
lik kazandırmakta ve yeni pompa tiplerini hızla üretime 
almamızı sağlamaktadır. Öte yandan, dış tedarik veya 
yan sanayi imkanlarını kullanmak konusunda ciddi bir 
tecrübe edinilmiş, yatırımın öncelikle entelektüel ser-
mayemize, yani insana ve eğitimine, Ar-Ge, Ür-Ge ve 
tasarım kabiliyetlerimize yapılması benimsenmiştir.”

“EN DEĞERLİ SERMAYEMİZ İNSAN KAYNAĞIMIZDIR”
“En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” ilkesinin, 
insan kaynakları politikasının temelini oluşturduğunun 
altını çizen Karavelioğlu, sözlerine devam ediyor: “İşe 
alım politikalarımızı oluştururken ve kariyer planlaması 
yaparken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlan-
ması ilkesini benimseriz. Doğru işe doğru insan, eşit işe 
eşit ücret, başarıya bağlı liyakat ve herkes için eşit fırsat 
ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini 
sürekli geliştirmek ve küresel rekabet ortamında kalıcı 
üstünlüğümüzü korumaktır. Şirketimiz, çalışanları ara-
sında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaz; eğitim, terfi 
ettirme hususlarında çalışanlarına eşit davranır, bilgi, 
beceri ve görgülerini artırmaya yönelik eğitim planları 
yapar ve eğitim politikaları oluşturur. Şirketimizin ça-
lışma ortamında, güvenlik ve verimlilik açısından en üst 
seviyedeki koşullar sağlanmaktadır.”

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER 
Dış etkenlerden kaynaklanan riskler konusunda ise 
Karavelioğlu şu bilgileri veriyor: “Pompa sektörü, ge-
rek ülkemizde gerekse dünyada yatırım fazlası olan bir 
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alan olarak kabul edilmektedir. Hemen bütün makine 
imalatı segmentleri gibi KOBİ ağırlıklı bir sektördür. Bu 
bakımdan kriz dönemlerine dayanıklı, ancak fon yarat-
mada sıkıntılı işletmeler çoğunluktadır. Bu segmentte 
gelişebilmek için, katma değeri yüksek ürünlerin ima-
latı, yani rekabetin az olduğu pompa tiplerini üretmek 
lüzumu vardır. Bunlar mühendislik pompaları, özel 
amaçlı pompalar, özel malzemeli proses pompaları 
gibi ürünler olup, sürekli bir Ar-Ge faaliyetini zorun-
lu kılar. Firmamızca da benimsenmiş bu yaklaşım, iş-
letmeleri rekabetin yoğunluğundan koruyabilecek tek 
yoldur. Aynı zamanda, fikri mülkiyet hakkı ihlallerinden 
en az zarar görmenin de tek yoludur. 

POMPALAR ÖNCE SANAL ORTAMDA TEST EDİLİYOR
Tasarım imkanlarını en yüksek düzeyde tutma yakla-
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şımında olduklarını vurgulayan Karavelioğlu, bu yüz-
den özellikle yazılım ve donanım konusunda yeni, en 
güncel teknolojileri kullandıklarını, mevcut hidrolik 
veya mekanik tasarım yazılımlarının yanı sıra kendi 
programlarını da geliştirdiklerini söylüyor. Hesap-
lamalı akışkanlar dinamiği (HAD-CFD) bazlı bu ça-
lışmalar sonucunda, tasarım sonrası elde edilecek 
performansın önceden en doğru şekilde kestirildiğini 
ifade eden Karavelioğlu sözlerine şu şekilde devam 
ediyor: “Tasarımda katı modelleme, CFD analizi ile 
yapılan sayısal deneylerin ardından, elde edilen sanal 
sonuçların değerlendirilmesi ile başlayan bu üretim 
süreci, prototip üretimi sonrasında, gerçek testler ile 
tamamlanıyor. Yani Layne Bowler bir pompayı önce 
sanal olarak üretiyor, test ediyor, sonra da imalatı-
na başlıyor. Tez öğrencilerine de yer verilen 10 kişilik 
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bir ekibi bulunan Ar-Ge departmanı, projelerin hayata 
geçirilmesi aşamasında 25-30 kişiye kadar çıkabili-
yor. Layne Bowler kaynaklarının yüzde 3 ile 5’ini Ar-
Ge çalışmalarına ayırıyor.”

DÜNYA MARKASI
Mühendislik pompaları söz konusu olduğunda ihra-
catta sınır tanımadıklarını ve dünyada “tailor-made” 

denen bu terzi usulü pompaları üreten imalatçıların 
fazla sayıda olmadığını belirten Karavelioğlu, sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Mühendislik, özellikle gelişmiş 
ülkelerde bir hayli pahalı bir hizmettir; bu bizim için 
büyük bir fırsat yarattı. Bazı Avrupalı rakiplerimize dahi 
mühendislik hizmeti veriyoruz. Bu, üretimlerinin bize 
doğru kaymasındaki en önemli etken. Oysa bundan sa-
dece 8-10 yıl önce, bazı kritik projelerde mühendisliği 
biz satın alıyorduk.”
Dünya haritasına bakıldığında, Layne Bowler ürünle-
rinin tüm kıtalarda kullanıldığını görmenin mümkün 
olduğunu ve müşteri portföyünün de hızlı bir şekilde 
genişlediğinin altını çizen Karavelioğlu, “50’nin üzerin-
de ülkede ürünlerimiz var. Örneğin fabrikamız geçtiği-
miz günlerde sadece bir hafta içinde Fas, Ürdün, Kore 
Cumhuriyeti, Avustralya, Fransa ve Romanya’ya sevki-
yat gerçekleştirdi. Kimine dalgıç, kimine düşey milli, 
kimine mühendislik, kimine de yatay milli pompalar 
gönderdik. Bu da ihracat pazarlarımızın ve ürünlerimi-
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zin çeşitliliği gösteren güzel bir durum bence. En çok 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da pompalarımız çalışıyor. 
40 yılı aşan ihracat sürecimiz böyle bir birikim sağladı 
ama şimdi bu bölgelerin yerini hızla Uzak Doğu alıyor. 
Avrupa pazarımız ise daha yavaş fakat stratejik geli-
şiyor; burada bazı ortaklıklarımız söz konusu. Hedefi-
miz, teknolojimizin doğduğu ABD’de gelecek yıl içinde 
önemli adımlar atmak” diyor.

İLKLERİN VE YENİLİKLERİN FİRMASI
Layne Bowler kuruluşundan bu yana sürekli ilklere 
ve yeniliklere imza atıyor.  Örneğin Türkiye’de ilk je-
otermal ısıtma uygulaması 1964 yılında Gönen Park 
Oteli’nde Layne Bowler tarafından yapılır. Türkiye’de 
ilk jeotermal pompa üretimi de 1985 yılında 90 derece 
sıcaklıkta akışkanla çalışmak üzere Balıkesir Gönen’de 
bir firma için Layne Bowler tarafından gerçekleştirilir. 
Deneme amaçlı üretilen bu ilk jeotermal pompa, daha 
sonraları geliştirilir, çeşitlendirilir ve hem ülkemizde 
hem de yurt dışında akışkan sıcaklığı 160 dereceye va-
ran uygulamalarda başarıyla hizmet verir.
Layne Bowler 2016 yılında da sektörüne öncülük etme-
yi sürdürüyor.
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Denizcilik ile geçinilen Beldeğirmeni sakinleri, işin 
doğası gereği yazın çalışır kışın istirahat eder. 300 
haneli köyden pek çok kişi işi için sıklıkla İstanbul’a 
gidip gelir. Gemicilikten istediği kazancı sağlayama-
yanlar düzenli bir iş ve daha iyi kazanç için ailesini ge-
ride bırakarak İstanbul’a göç etmeye başlar. Özellikle 
1930’lu yıllarda Kastamonu’nun sahil ilçeleri İnebolu, 
Çatalzeytin ve Cide’den çok sayıda göç olur İstanbul’a. 
Bu dönemde İstanbul’a gelenlerin çoğu makine ima-
latı, tornacılık ve dökümcülük işlerine girer. 
O yıllarda İstanbul’da sanayi üretiminin kalbi Per-
şembe Pazarı’nda atmaktadır. Perşembe Pazarı’nda 
çalışan ustaların büyük çoğunluğu ise Ermeni ve 
Rum’dur. Hırdavatçı gibi ticarethaneler ise daha 
çok Yahudilerin elindedir. O yıllarda çalışmak için 
İstanbul’a gelenlerin çoğu, mutfağın ve tuvaletin or-
tak kullanıldığı, suyu dahi olmayan bekâr evlerinde 
kalır.

İNEBOLU’NUN SAHİL KÖYÜ BELDEĞİRMENİ, 
KUŞAKLAR BOYU DENİZCİLİK VE GEMİCİLİKLE 

UĞRAŞMIŞ AİLELERE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ BİR 
KÖYDÜR. MEHMET ALİ KÜÇÜKAY DA DENİZCİ 
BİR AİLENİN ÇOCUĞU OLARAK 1925 YILINDA 

BELDEĞİRMENİ’NDE DÜNYAYA GELİR…

MEHMET ALİ KÜÇÜKAY VE ORTAĞI İBRAHİM UZUN HASKÖY’DE ÜRETİMDE - 1960
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“HER GECE RÜYAMDA KENDİMİ SINIFTA, SIRALARDA 
GÖRÜYORUM”
Tahir Küçükay da düzenli bir iş bulmak umuduyla ai-
lesini köyünde bırakarak İstanbul’a gelenler arasında-
dır. Şansı yaver gider ve kısa süre içinde Galata Deniz 
Yolları’nda memurluğa başlar. Bir süre sonra işleri 
yoluna koyar ve ailesini de yanına alır. Böylece 1937 
yılında tüm aile İstanbul’a göç eder. İlkokulu köyde 
bitiren Mehmet Ali o yıl ortaokula başlayacaktır ve 1 
Eylül’de okulun açılmasını sabırsızlıkla bekler. Fakat 
Tahir Bey, oğlu Mehmet Ali’yi okula göndermez. Bu du-
rum Mehmet Ali Küçükay’ın içinde yaşamı boyunca bir 
yara olarak kalır. Hatta 40 yaşına geldiğinde bile “Her 
gece rüyamda kendimi sınıfta, sıralarda görüyorum” 
diye anlatacaktır yakın çevresine. Okula gidememiş ol-
manın üzüntüsünü yaşayan Mehmet Ali Küçükay, dört 
çocuğunu da okutur ve tahsil yaptırır.

Tahir Küçükay okula göndermediği Mehmet Ali’yi za-
manın meşhur ustalarından Hulusi Alpago’nun yanına 
çırak verir. Hulusi Alpago’nun atölyesinde o dönemin 
makinelerine mazot pompaları yapılmaktadır. Askerlik 
çağına kadar burada çalışmaya devam eden Mehmet 
Ali Küçükay bu işlerde iyice uzmanlaşır. Askere gidip 
döndükten sonra da aynı atölyeye girer ve bir süre daha 
çalışmaya devam eder. 
Babasının çıraklık yaptığı yılların, yoklukların yanı sıra 
garip uygulamalara da sahne olduğunu belirten İrfan 
Küçükay, “Babam anlatırdı, 1950 yılına kadar bir atöl-
yede iki beygirden fazla elektrik motoru çalıştırmak 
yasakmış. Bir atölyede 2-3 tane tezgâh var ve sadece 
iki beygirlik bir motor var. Onun için tavana kurulan 
makaralar ve birkaç kasnak ile tek motordan 2-3 ma-
kineye güç gidecek düzenekler kurulurmuş. İki beygir-
lik bir motor ile üç makine nasıl çalışır, düşünebiliyor 
musunuz? Ayrıca, Alat-ı Sabite adıyla bir de makine 
sabitleme vergisi varmış. Normalde tornaların düzgün 
çalışması için, makineyi teraziye alıp, cıvatalarla sabit-
ledikten sonra, ayarı bozulmasın, titremesin diye hafif 
betonlama yapılır. Fakat bu vergiye göre bunu yapmak 
yasak! Mehmet Yağcı diye bir ustamız vardı, o anlatır-
dı, ‘Torna makinesinin plaka saca koyar, altına da dört 
tane rulman kaynatırdık. Zabıta gelir bakardı, makine 
sabit olursa basacak cezayı. Rulmanın üzerinde yürü-
tür, ‘memur bey bakın bu hareketli, sabit değil der, ce-
zadan kurtulurduk’ derdi.” diyor.

ÇOCUKLUK ARKADAŞIYLA ORTAK OLUR
Aynı yıllarda, Mehmet Ali Küçükay’ın köyde birlikte bü-
yüyüp İstanbul’a birlikte göç ettikleri çocukluk arkadaşı 
İbrahim Uzun da farklı bir atölyede çalışmaktadır. Tüm 
gençliğini birlikte geçiren ikili 1952 yılında ortak bir 
dükkân açmaya karar verir. Perşembe Pazarı’nda ikinci 
katta tuttukları küçük bir dükkânda bir torna makinesi 
ile çalışmaya başlarlar. O yıllarda Ermeni ve Rumların 
atölyeleri de üretimden ziyade tamirhane görünüm-
lü 20-50 metre karelik küçük atölyelerdir. Mehmet Ali 
Küçükay ilk başlarda işler iyi gitmezse açıkta kalmaya-
yım düşüncesiyle işinden ayrılmaz. Gündüz iş yerinde, 
akşam paydosundan sonra ortak açtıkları atölyede çalı-
şır. Bir müddet böyle devam ettikten sonra işler yoluna 
girmeye başlayınca Mehmet Ali Küçükay da işten ayrılır 
ve kendi işinde çalışmaya başlar. 1952, kendi iş yerini 
açmak dışında diğer bir önemli gelişmenin de yılıdır 

1965 YILINDA YAPILAN İLK REVOLVER TEZGAH
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Mehmet Ali Küçükay için. Aynı yıl Naciye Hanım ile ha-
yatlarını birleştirirler. Bu evlilikten dört tane çocukları 
olacaktır.
Aynı atölyede dört yıl boyunca tamirat işlerine devam 
ederler. Mehmet Ali Küçükay mazot pompası yapar-
ken, İbrahim Uzun ise kalıp işlerine bakmaktadır. Atöl-
ye artık yetersiz kalınca 1956 yılında Hasköy’de 70 met-
rekarelik bir yer alırlar. Alt katına iş yeri, üstüne de iki 
daire yaparlar ve aileleriyle birlikte oraya taşınırlar. İki 
ortak yeni dükkânlarında çalışmaya devam eder. Fa-
kat zaman içinde iş konusunda anlaşmazlıklar başlar. 
Mehmet Ali Küçükay seri üretim yapmak, işi büyütmek 
ister ama İbrahim Uzun riske girmek, borçlanmak is-
temez, olduğu kadarıyla yetinelim der. Zamanla bu 
anlaşmazlıklar derinleşir ve Mehmet Ali Küçükay 1963 
yılında ortaklıktan ayrılır. 

24 METREKAREDE YENİDEN BAŞLAR
Ortaklıktan ayrılan Mehmet Ali Küçükay Göztepe’ye 
taşınır ve tekrar Perşembe Pazarı’ndan iki katlı olan 
toplam 24 metrekarelik bir dükkân kiralar. Ortak olan 
dükkândaki bazı makineleri alır ve 1965 yılında çalış-

maya başlar. 1965 yılında, somun cıvata gibi küçük 
parçaların yapıldığı muslukçu tornaları vardır. Sonra-
ları İspanyol malı Elgo marka revolver makineler gelir. 
Bu makineler seri iş yapmaktadır. Muslukçu tornasıyla 
günde 100 parça iş yapılıyorsa bu makinelerle 500 par-
çaya kadar iş yapılabilmektedir. Bu makineden kendisi 
için bir tane kopya eder Mehmet Ali Küçükay.
Bu şekilde 1968 yılına kadar çalıştıktan sonra, 1968 
yılında bir dükkân daha satın alır. Bu yeni dükkân 42 
metrekarelik üç katlı bir dükkândır. Bu yeni dükkânda 
İspanyol tornasını daha da geliştirir ve seri üretime de-
vam eder. 1970 yılında yine Perşembe Pazarı’nda bir 
hanın alt katında 100 metrekarelik bir dükkân daha 
alır. Bu dükkân o yıllarda Perşembe Pazarı’nın en bü-
yük atölyelerinden biri olur ve burada 15 kişilik bir ekip 
oluşturur. Bu büyük dükkâna geçtikten sonra artık dı-
şarıdan iş alınmaz ve sadece revolver torna makinesi-
nin yapımına devam edilir.

“1982 YILINDA EVLENDİĞİMDE İLK KEZ TATİLE GİTTİM”
1976 yılına gelindiğinde firmanın ikinci kuşak temsilcisi 
İrfan Küçükay da firmada görev almaya başlar. 1953’te 

MEHMET ALİ KÜÇÜKAY VE İBRAHİM UZUN 
KENDİ ÜRETTİKLERİ TORNAYLA, HASKÖY - 1960
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dünyaya gelen İrfan Küçükay 1960 yılında Hasköy’de il-
kokula başlar. 1963’te Göztepe’ye taşındıkları için ilko-
kulu 1965 yılında Göztepe’de bitirir. İlkokulun ardından 
Kadıköy Maarif Kolejini kazanır. Bir sene hazırlık oku-
duktan sonra orta ve lise öğrenimini orada bitirir. 1971 
yılında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nü kazanır. 
Üniversite eğitiminin ardından 1976 yılında babasının 
yanında çalışmaya başlar. Çocukluğundan beri işin 
içinde olduğunu belirten İrfan Küçükay, “Okul dışında 
bütün hayatım babamın yanında atölyelerde geçti. 1982 
yılında evlendiğimde ilk kez tatile gittim. O zamanlar 
pek tatil kültürü de yoktu, İstanbul’un her yerinde de-
nize girerdi insanlar” diyor.

“HERKES ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ”
İşe başlamasının ardından o yıllar için Perşembe Paza-
rında olmayan uygulamalar yaptıklarını söyleyen İrfan 
Küçükay, “Üniversiteyi bitirince atölyeye geldim. Tabii 

ODTÜ’de işçi hakları, emek gibi konular kafamızda yer 
etmiş. O yıllarda işçiler ancak büyük fabrikalarda sigor-
talı çalışırlardı. Perşembe Pazarı’ndaki küçük atölyeler-
de sigorta, mesai diye bir şey yoktu. Patron ne zaman 
paydos derse o zaman paydos edilirdi, isterse gece ya-
rısını bulsun. Dayak tokat serbestti. Ustaya saygı tabii 
ki vardı ama bu saygıda dayak korkusu da önemli yer 
tutardı. Biz 1976 yılında tüm çalışanlarımızı sigortaya 
soktuk. O dönem herkes üzerimize yürüdü ‘yapmayın’ 
diye. Dini bayramlarda bile gerektiği gibi izin verilmezdi. 
Resmi tatil zaten hiç yoktu. Tüm tatilleri hakkıyla verdik, 
mesai koyduk, ‘sabah 8 akşam 6’ dedik. Bu uygulama-
ları ilk başlatan firmalardan biriyiz ve bunlar için çok 
mücadele ettik” diyor.
1976 yılında Kartal’da 4 bin metrekarelik bir yer alırlar. 
Burada 2 bin metrekarelik bir binanın inşaatına baş-
lanır. Fakat 1978’de piyasalar durma noktasına gelir, 
ardından 1980’de de ihtilal olur ve binayı bitiremezler. 
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Uzun süre boşta kalan yeri daha sonra da kiraya verirler.  
1980 yılında İrfan Küçükay askere gider. Mühendis ol-
duğu için yedek subay olarak MKE’nin Kırıkkale Tüfek 
Fabrikası’nda görev alır. Burada G3 ve MG3 tüfekle-
rinin daha verimli çalışmasını sağlayan bir çalışma-
ya imza atar. G3’lerdeki kovanın hazneye takılması ve 
MG3’lerdeki şerit çekme sorunlarını inceleyerek gerekli 
düzeltmeleri fabrika müdürlerine iletir. Ankara’dan 
gelen Ar-Ge ile ilgili komutanlara da durumu anlatır. 
Değerlendirmeler yapıldıktan sonra yetki alan İrfan Kü-
çükay bu sorunları üç ay içinde ve seri imalatları bozma-
dan düzeltmeyi başarır. Yaptığı bu başarılı çalışmadan 
dolayı takdirname alır. Hatta muvazzaf subay olarak 
teskere bırakması dahi istenir. Fakat o, komutanlarına 
“Babamı o atölyede yalnız bırakamam.” diyerek teklif-
leri geri çevirir. Askerden dönünce yeniden işin başına 
geçer ve 1982 yılında evlenir. 

İŞLER İMES’E TAŞINIR
Bu süreçte Karaköy’de iki tane dükkânda daha çalış-
maya devam ederler. Ardından İMES Sitesi Kooperatifi 
kurulur ve buraya üye olurlar. 1985’te de İMES’teki 600 
metrekarelik yerlerine taşınırlar. İMES’teki atölyeye 
geçilirken İrfan Küçükay babasına, “Sen Perşembe 
Pazarında dur, gelen müşterileri ağırla ben burada 
atölyeyi kurarım.” der. İrfan Küçükay İMES’teki yeri 
kurarken Perşembe Pazarı’ndaki dükkân müşterilerin 
ağırlandığı ve ürünlerin sergilendiği bir show room’a 
dönüşür.
İmes’teki dükkâna taşındıktan sonra İrfan Küçükay yö-
neticilik hayatına da atılmış olur. İMES Sitesi’nin ikin-
ci başkanlığını yapar. Ardından Dilovası’nda Organize 
Bölge kurulmasında da rol oynar. Orada bir fabrika 
yaparlar fakat orayı da kiraya verirler. Yöneticilik işleri 
yüzünden kendi işlerine pek zaman ayıramaz.
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1991 yılında firmanın kurucusu Mehmet Ali Küçükay 
vefat eder. İrfan Küçükay hayatının şekillenmesinde 
babasının önemli etkisi olduğunu belirterek, “ODTÜ 
Makine Mühendisliği Bölümü’ne gitmemde babamın 
önemli rolü oldu. Babam o dönem için oldukça farklı 
bir babaydı. O zamanlar babalar ile çocukları arasın-
da müthiş bir mesafe olurdu. Oysa ben babamdan bir 
‘ulan’ bile duymadım. Babamla her şeyimi paylaşırdım, 
arkadaş gibiydik. O da hemen her konuda bana danışır-
dı, farklı bir insandı” diyor. 1991 yılına kadar Mehmet 
Ali Küçükay olarak devam eden firma bu tarihten sonra 
“Mekay” olarak yola devam eder.

ÜÇÜNCÜ KUŞAKLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORLAR
Bugün iki oğlunun da firmada çalışmaya başladığını 
belirten İrfan Küçükay, “Ben İMES’e geldikten sonra 
yöneticilik işlerinden kendi işlerime ayıracak zaman 19
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bulamadım. Bundan dolayı gerektiği kadar büyüyeme-
di firma. Ama şimdi iki oğlum da çok iddialılar ve firma-
yı çok iyi yerlere getireceklerinden eminim” diyor. 1983 
doğumlu Burak Küçükay İstanbul Üniversitesi Maden 
Mühendisliği mezunu ve bugün makine imalatının ba-
şında. 1988 doğumlu Mehmet Ali Küçükay ise İstanbul 
Bilgi Üniversitesi İşletme-Ekonomi Bölümü mezunu ve 
bağlantı elemanları üretiminden sorumlu.
2007 yılından bu yana yüksek teknolojili CNC tezgâhlar 
üretimine devam eden Mekay, ayrıca soğuk kangal 
telden bağlantı elemanları üretimi de yapıyor. Firma 
bugün 25 kişilik bir ekiple çalışmalarına devam edi-
yor. Mekay Makina bugün, 2 mikron hassasiyetli yük-
sek teknolojili makineler üretiyor ve Almanya, Kanada, 
Rusya ve İran gibi ülkelere bu makineleri ihraç ediyor.

BURAK KÜÇÜKAY - 2016
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