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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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Adnan Dalgakıran
Makine İhracatçıları Birliği
ve Makine Tanıtım Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı
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BÖLGESEL, ASKERI, EKONOMIK VE
SIYASI KRIZLER ÖNÜMÜZE BAZI
ENGELLER ÇIKARSA DA, TIPKI
BIZDEN ÖNCEKI KUŞAKLARIN
YAPTIĞI GIBI, GEÇMIŞTEN ALDIĞIMIZ
GÜÇLE GELECEĞIMIZE YÖN VERMEK
IÇIN ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE VE
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞIZ ÇÜNKÜ
MAKINE HIKAYELERI DEVAM EDIYOR.

“Makine Hikâyeleri 50+” serisi beşinci kitap ile devam ediyor. Serinin ilk kitabını yayımladığımız 2013 Temmuz’undan
bu yana, başta Türkiye ve Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada çok önemli siyasi ve ekonomik gelişmeler yaşandı
ve halen de yaşanmaya devam ediyor. “Arap Baharı” süreciyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da başlayan çatışmalar
ve devamında bölgeye hâkim olan istikrarsızlık, Türk ekonomisini ve sanayisini de hesap edilmeyen sorunlarla yüz
yüze bıraktı. Tüm bu olumsuzlukların üzerine, 15 Temmuz
2016’da bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldı Türkiye.
Ardından da Avrupa Birliği ve müttefik devletlerle yaşanan
siyasi ve ekonomik anlaşmazlıklar…
Tüm bu olumsuzluklar beraberinde tereddütleri ve kısa
vadeli krizleri getirse de finalde Türk ekonomisi ve makine
sektörü büyümeye devam ediyor, edecek. Böyle düşünmemiz, anlamsız bir iyimserlikten veya resmi okuyamamaktan kaynaklanmıyor. Aksine, elinizde tuttuğunuz bu beşinci
kitap da dâhil serinin tüm kitapları bize bu düşünceyi aşılıyor. Tüm bu seride onlarca firmamızın hikâyelerine yer
verdik. Ve gördük ki, bu firmaların hiç biri güllük gülistanlık bir coğrafyada ve ekonomik koşullarda bugünlere gelmediler. Bu hikâyelerin kahramanları; 27 Mayıs, 12 Mart,
12 Eylül, gibi üç askeri darbeye, Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası ambargoya, sayısız ekonomik ve siyasi krizlere rağmen var olmayı ve büyümeyi başardılar. Kaynaklara erişimin, lojistiğin ve iletişimin bugünden bakınca “taş devri”
diyebileceğimiz dönemlerinde yokluklarla boğuşa boğuşa
bugünlere geldiler.
“Makine Hikâyeleri 50+” serisinde bugüne kadar yer veremediğimiz daha yüzlerce firmamız da tüm bu olumsuz
koşullarda var olmayı ve bayrağı ikinci, üçüncü kuşaklara
devretmeyi başardılar. Tüm bunları okuduktan, gördükten
sonra geleceğe umutla bakmak en çok da bizim hakkımız.
Çünkü bu ülkenin girişimcisinden ustasına, kalfasından çırağına kadar tüm insanları, zorlukların üstesinden gelme
noktasında deneyim sahibi.
Bu noktada ihtiyacımız olan en önemli şey, günün koşullarını göz ardı etmeden geleceğe yönelik sağlam temelleri
olan bir projeksiyon çizmek. Dünya ve Türkiye büyük bir
hızla gelişiyor. Bu gelişime eski koşullara göre hazırlanmış mevzuatlarla ayak uyduramayız. İhracatla ilgili tüm
mevzuat, yeni koşullara göre düzenlenmeli ve bu altyapı
kurulduktan sonra kendimize 20 yıllık bir strateji oluşturmalıyız. Sanayimizin geleceği ve dünya ile rekabeti için bu
konu oldukça hayati ve bunu görmezden gelme lüksümüz
yok.

TUTKUN KARDEŞLER SYF76
HACI AYVAZ SYF62
TÜRKİYE’YE İLKLERİ
KAZANDIRAN MARKA

TUTKUYLA ÜRETTİLER,
TUTKUYLA ÇALIŞTILAR

TURAN TARIM SYF44
TÜRK TARIMININ
HİZMETİNDE DÖRT
KUŞAK

SAVRUKOĞLU SYF36
“İŞİ HAKKIYLA
YAPARSAN, İŞİN
DEVAMLI OLUR”

SÖZER SYF52
BOYA-KİMYA
SANAYİSİNİN
DÜNYA MARKASI

İNANLAR SYF70
ARKASINDA
İSTİKRAR VE
GÜVEN VAR

EMNİYET SANAYİ SYF102
ONLAR KORKMADAN
ÜRETTİ, MÜŞTERİLER
KORKMADAN ALDI
GÖÇMEN MAKİNA SYF118
KARAMAN’DAN
DÜNYA
PAZARLARINA

EKLER POMPA SYF90
TÜRK TARIMININ
CAN SUYU

BİLEKLER SYF82
İNŞAAT
MAKİNELERİNDE
60 YILLIK TECRÜBE

BİLGİLİ MAKİNE SYF96
ÇALIŞMAYA
ADANMIŞ BİR
HAYAT

KAN METAL SYF108
STANDART
KALİTE,
STANDART
ÜRETİM

ELİBOLLAR SYF136
İŞLERİNİ TAM
YAPTILAR
İLKLERE İMZA
ATTILAR

ÇELİKEL TARIM SYF152
TARIM
MAKİNELERİNDE
İLKLERİN MARKASI”

KOCAYUSUF SYF148
AĞAÇ İŞLEME
SEKTÖRÜNDE
56 YILLIK TECRÜBE

DMS OSMAN ÇUBUK SYF128
AMBALAJ SEKTÖRÜNDE
İLKLERİN MARKASI

SAMSUN KAZAN SYF142
ONLAR KAZAN YAPTI
TÜRKİYE KAZANDI

ELSAN ELEKTRİK SYF172
TÜRK SANAYİSİNİN
MOTOR GÜCÜ

GÖÇMENLER GROUP SYF182
DEMİR ATÖLYESİNDEN
DÜNYA PAZARLARINA

ATEŞPAR SYF158
HER ZAMAN
BİR ADIM ÖNDE

ERGÜNLER MAKİNA SYF164
YETENEK, AZİM
VE BİRLİĞİN
YOĞURULDUĞU FİRMA

MUSTAFA
YONTAR SYF188
GEMİYLE
GELDİKLERİ
TÜRKİYE’DEN
GEMİYLE
MAKİNE
SATIYORLAR

MAKİNELERİN

ÇAĞI BAŞLIYOR

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

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

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

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

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

TÜRK
SANAYİSİNİN

KRONOLOJİK
öyküsü

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

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

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

KARABÜK DEMIR-ÇELIK SANAYII’NIN TEMELI,
3 NISAN 1937’DE ATILIR.

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

İZMIR İKTISAT KONGRESI’NDE
SANAYICILER LEHINE BIRTAKIM
ILKESEL KARARLAR ALINIR. BU ILKELER
ÇERÇEVESINDE 1927 YILINDA TEŞVIKI
SANAYI KANUNU YENIDEN DÜZENLENEREK
UYGULAMAYA KONULUR. YASAYA GÖRE
HÜKÜMET, YERLI SANAYI ÜRÜNLERINI
ITHALATTAN YÜZDE 10 DAHA PAHALI DA
OLSALAR TERCIHEN SATIN ALACAKTI.

(özellikle 1923-1925 yılları arasında) katkısına karşın
ithalat sürekli artar. Nihayet, dönemin sonunda yoğunlaşan spekülatif amaçlı ithalatın da etkisiyle büyük bir
dış ticaret açığı ve ödemeler dengesi sıkıntısına düşülür. Bu sorunların, 1929 sonrası ekonomi politikalarının biçimlenmesinde önemli etkileri vardır. 1923-1929
dönemindeki önemli bir gelişme de tarımdan ürün olarak alınan aşar vergisinin kaldırılarak yerine parayla
ödenen arazi vergisinin konulmasıdır. Bu uygulama,
tarımda pazar için üretimi harekete geçiren, dolayısıyla tarım yapısının giderek çözülmesini uyaran, böylece
de önemli bir iç pazarın oluşmasının koşullarını yaratan bir etki doğurmuş olabilir. Bir diğer önemli gelişme demiryolları yapımının hızlandırılmasıyla ilgilidir.
Cumhuriyet öncesi döneme oranla bu dönemde yabancı sermayenin demiryolları yapımına yönelik faaliyeti
aynı yoğunlukta yaşanmaz. İhracata konu olan ürünlerin üretildiği bölgelerin demiryollarıyla limanlara, oradan da metropollere bağlanma sürecini Cumhuriyet
öncesinde büyük ölçüde tamamlanmış olması, yabancı
sermayenin yeni demiryolu yapımına girişmemesinin
gerekçelerinden biri olarak gösterilebilir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras kalan 4 bin 200
kilometrekarelik demiryolu şebekesi 1932’de 6 bin 400
kilometreye çıkar. Ayrıca bu dönemde, stratejik özelliklerden dolayı birçok liman, tersane ve demiryolu
işletmesi devletleştirilir. Bankacılığın karlı bir sektör
haline gelmesiyle gerek yerel, gerekse ulusal bankaların kurulması, bunlara devlet bankalarının eklenmesi
ve bir merkez bankası kurma fikrinin yeşerip olgunlaşması da dönemin ileriye yönelik etkisi olan gelişmeleri
arasındadır.

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

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

1929 KÜRESEL BUHRANI ILE BIRLIKTE TARIM
ALEYHINE, SANAYI LEHINE DÖNEN IÇ TICARET,
TARIMDAN TARIM DIŞINA KAYNAK AKTARIMI
OLANAĞINI YARATIR.
Yıllık Sanayileşme Planı” hazırlanır. Planda; yurt içinde üretilmesi düşünülen sanayi ürünlerinin, 1928-1932
yıllan arası ithalatının yüzde 43’ünü oluşturduğu belirtilerek, “Birinci Sanayileşme Planı bizi umumi ithalatımızın asgari yüzde 25-30’undan müstağni bırakmak
vazifesini üzerine almış bulunmaktadır” denilmekte
ve böylece izlenecek sanayileşme stratejisinin ithal
ikameci niteliği vurgulanmaktadır. Planda, temelde
devlet sektörünün sanayi hedeflerini belirlemekle birlikte, Türkiye İş Bankası aracılığıyla yapılacak yatırım
hedef ve politikalarına da yer verilir. Planı uygulama
görevini alan Sümerbank bünyesinde çok sayıda devlet
işletmesi kurulur. Ayrıca, gerçekleştirilen millileştirmelerle geniş bir devlet sektörü ortaya çıkar. Dönemin
sonunda plan hedeflerinin büyük ölçüde gerçekleştirildiği görülür. Sınai yatırımlar ağırlıkla dokuma, şeker
gibi temel tüketim malları üretiminde yoğunlaşmışsa
da ara ve yatırım malları üretimine de dörtte bir oranında ağırlık verilir. Ara ve yatırım malları üretimi kömür, demir-çelik, kağıt sanayilerinde gerçekleştirilir.
Sınai üretim 1936’ya kadar yüzde 2,7 oranında artar.
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1925’TE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KAYSERİ’DE TAYYARE
VE MOTOR ANONİM ŞİRKETİ (TOMTAŞ) ADINDA BİR FABRİKA
KURMAK İÇİN VECİHİ HÜRKUŞ İLE ANLAŞIR.
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GEREK TICARETTE GEREKSE SANAYIDE
ÖZEL SERMAYENIN VARLIĞI VE GELIŞMESI
GÖZETILEREK, SANAYICILERE BÜYÜK OLANAKLAR
SAĞLAYAN TEŞVIK-I SANAYI KANUNU, 1942
YILINA KADAR YÜRÜRLÜKTE KALIR. DEVLET
SEKTÖRÜNÜN ÖZEL SEKTÖRLE REKABET DEĞIL,
TAMAMLAYICILIK ILIŞKILERI IÇINDE BULUNDUĞU
BU DÖNEMDE SÜRDÜRÜLEN SANAYILEŞME ILE
ÖNEMLI ÖLÇÜDE SERMAYE BIRIKIMI SAĞLANIR.
1936’dan sonra ise gelişme hızlanır, katma değerin yıllık artış oranı 1937’de yüzde 9,8; 1938’de yüzde 16,9;
1939’da yüzde 17 olarak gerçekleşir. İmalat sanayisinin GSMH’deki payı da artarak cari fiyatlarla 1933’de
yüzde 13,5 iken 1939’da yüzde 14,7’ye çıkar. Böylece,
korumacı dış ticaret politikasının ardından uygulanan
ithal ikameci sanayileşme süreci sonucunda belli sanayi kollarında üretim artar. İthal kısıtlamalarının etkisiyle de dış ticaret açıkları kapatılır. Fonun kaynakları
ve sağlanış biçimleri şöyle özetlenebilir: Fonun önemli
bir kaynağı; devletin, tarımdan tarım dışına aktarılan
değerin büyük bir kısmına el koymasıyla sağlanır. 1929
küresel buhranıyla birlikte tarım aleyhine, sanayi lehine dönen iç ticaret hadleri tarımdan tarım dışına kaynak aktarımı olanağını yaratır. Devletin müdahalesi söz
konusu olmadığı takdirde bu kaynak tarımla alışveriş
yapan ticaret, sanayi, dış ticaretle ilgili olduğu sürece
de dış sermaye arasında paylaşım konusu olacaktı.
Ancak devletin müdahalesiyle bu kaynağın önemli bir
kısmı, devletçilik dönemi girişimlerinin önemli kaynaklarından birisi olur. Tarım ürünlerinde sıkı fiyat politikası uygulanır, ücret mallarının en önemli kalemi olan
buğdayın fiyatı düşük tutularak işçi ücretlerinin de düşük seyretmesi koşulları yaratılır. Dokuma sanayisinin
temel girdisi pamuğun üretimini teşvik ve sürekliliğini sağlamak için göreli yüksek taban fiyatı uygulanır.
Ayrıca en önemli ihraç malı olan tütünün fiyatı da göreli
yüksek tutulur.
Karabük Demir Çelik için İngiltere’den 2,5 milyon sterlin kredi alınır. Dönem boyunca ekonominin lokomotifliğini devlet sektörünün üstlenmiş olması özel sermayenin dışlandığı sanısı uyandırmamalıdır. Tersine,
gerek ticarette gerekse sanayide özel sermayenin varlığı ve gelişmesi gözetilir. Sanayicilere büyük olanaklar

GÖLCÜK TERSANESI‘NDE 26 TEMMUZ 1934’TE KIZAĞA KONAN VE BU
TERSANE ILE AYNI ADI TAŞIYAN GÖLCÜK TANKERININ SU SATHINDA
BOYU 56,37 METRE, GENIŞLIĞI 9,54 METRE, DERINLIĞI 3,70 METREYDI.
AĞIRLIĞI BIN 250 TON OLAN TANKERIN ÇEKTIĞI SU 310 TONDU.

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

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

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

II. DÜNYA SAVAŞI SONRASININ ULUSLARARASI
IŞ BÖLÜMÜ, SERMAYE YOĞUN TEKNIKLERLE
ÇALIŞAN, EMEK GÜCÜ VERIMLILIĞI YÜKSEK
SANAYI DALLARININ METROPOLLERDE; EMEK
YOĞUN TEKNIKLERLE ÇALIŞAN, EMEK GÜCÜ
VERIMLILIĞI DÜŞÜK SANAYI DALLARININ
ISE SÜREÇ IÇINDE “AZ GELIŞMIŞ” ÜLKELERE
KAYDIRILMASINI ÖNGÖRÜR; BAĞIMLI
ÜLKELERDE GELIŞTIRILECEK SANAYILERIN
KULLANACAKLARI MAKINE TEÇHIZAT, ARA
MALI, METROPOLLERDEKI SANAYILERDEN
KARŞILANACAKTIR. DÜZENIN IKI TEMEL
KURUMU IMF VE DÜNYA BANKASI’NIN
KURULMASINI SAĞLAYAN BRETTON WOODS
ANLAŞMASINI (1944) KABUL EDEN TÜRKIYE,
SAVAŞ SONRASINDA ULUSLARARASI LIBERAL
SISTEM IÇINDE YER ALACAĞININ ILK SINYALINI
VERMIŞ OLUR.

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

1950’LERDEN SONRA UYGULANAN ITHAL
IKAMECI SANAYILEŞMEYI BIÇIMLENDIREN
ETKENLERDEN BIRI YABANCI SERMAYE
YATIRIMLARI, DIĞERI ISE AĞIRLIKLA PROGRAM
VE PROJE KREDISI BIÇIMINDE VERILEN DIŞ
BORÇ MEKANIZMASIDIR. SABIT TUTULAN DÖVIZ
KURLARININ ETKISIYLE DE IÇ PAZAR DIŞA GÖRE
DAHA ÇEKICI OLUR; BÖYLECE, ÜRETIP IHRAÇ
ETMEK DEĞIL, ITHAL EDIP ÜRETMEK VE IÇERIDE
SATMAK KARLI HALE GELIR. METROPOLLERIN
GÜDÜMÜNDE GELIŞEN BU SANAYILEŞME SÜRECI,
1958’E ÖNEMLI SORUNLARLA GIRER.
izler. Türkiye’ye sermaye ihracı, ağırlıkla imalat sanayisinde ve bu sanayinin gelişim koşullarını hazırlayan
enerji, ulaşım, haberleşme gibi alanlarda yoğunlaşır.
Yabancı sermayeli şirketler iç pazara egemen olduktan
sonra, metropol ülkedeki “ana firmaya ucuza satma/
ana firmadan pahalıya alma” yoluyla değer transferine
yönelirler. 1950’lerden sonra uygulanan ithal ikameci
sanayileşmeyi biçimlendiren etkenlerden biri yabancı
sermaye yatırımları, diğeri ise ağırlıkla program ve proje kredisi biçiminde verilen dış borç mekanizması olur.
Program kredileri borçlu ülkenin ithalat gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılır. 1950’lerde oluşan ithal
ikameci sanayileşmenin bir özelliği de maliyetler, dolayısıyla iç pazar-ihracat ilişkisiyle bağlantılıdır. Korumacı
dış ticaret politikası sektör ve birim gözetmeksizin toptan bir korumacılık yarattığı için her ölçekte işletme
yaşama şansı bulur. Büyük bölümü etkin verimlilikten
uzak ölçekte kurulan bu işletmelerin ürettiği ürünler
yüksek maliyetlidir. Dış rekabet kaygısının bulunmaması ve iç pazarın her üretileni emebilme özelliği, kalite ve uluslararası standartlarda mal üretimini de arka
plana iter. Sabit tutulan döviz kurlarının etkisiyle de iç
pazar dışa göre daha çekici olur; böylece, üretip ihraç
etmek değil, ithal edip üretmek ve içeride satmak karlı
hale gelir. Metropollerin güdümünde gelişen bu sanayileşme süreci, 1958’e önemli sorunlarla girer. Sabit kur
politikasının da körüklediği döviz talebi ve enflasyon,
kısa zamanda “Tahtakale” gibi kendisini özellikle 1970’li
yıllarda bütün ağırlığıyla hissettirecek ikinci Merkez
Bankası’nın doğmasına, kredili ithalatın yarattığı çift
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yoğunlaşmasında önemli yollar kat edilmesidir. 19501963 döneminde KİT’lerin, büyük işyeri sayısı 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 görece ileri teknoloji ve büyük ölçek gerektiren ve diğer sektörlere girdi
sağlayan ara mallan üretime yoğunlaşır. Bu dönemde
imalat sanayisinde görülen önemli bir özellik de özel
kesimin yoğunlaşma alanının, tüketim mallan sanayisinden dönem sonuna doğru dayanıklı tüketim mallan
sanayisine kaymasıdır. Ödemeler dengesi bunalımının
artmasıyla birlikte temel politika, sınırlı döviz olanaklarını ithalatı zorunlu mallara tahsis etmek, zorunlu
görülmeyen malların ithalatını ise sınırlamak veya yasaklamak olur. Böylece, bu yaklaşımla oluşturulan ithalat rejimi sektörler arasında seçici davranır ve sonuçta
ithalatı sınırlanan malların üretimine yoğunlaşılır. Bu
gelişim kendisini, istihdam ve katma değer içinde tüketim mallarının payı azalırken ara ve yatırım mallarının
payının artmasında gösterir. Tüketim mallarının ithalat içindeki payı 1950’de yüzde 21 iken 1953’te yüzde 25
olur, ithalat kısıtlamaları sonucu oluşan ithal ikameci
sanayileşmenin etkisiyle bu kesimin payı 1958’de yüzde
12’ye iner. Buna karşılık makine ve aksamlarının payı
1950’de yüzde 34 iken 1953’te yerini korur. 1958’de de
yüzde 35’e çıkar. Hammaddenin payı ise 1950’de yüzde
33 iken 1953’de yüzde 28’e düşer, ancak 1953’ten sonra
ithal kısıtlamalarıyla birlikte kurulan, sanayinin talepleriyle 1955’te yüzde 31’e, 1958’de de yüzde 44’e çıkar.
Böylece, 1950’lerden itibaren; dokuma, tütün, gıda,
dericilik, seramik sanayisi gibi nispeten basit teknoloji ile çalışan sektörlerde görülen gelişmeyi, yılın ikinci
yarısında; ağırlıkla özel yabancı sermayenin el attığı
ilaç, kimya, tarım araçları, otomotiv, elektrikli makine,
ampul, elektronik gibi dayanıklı tüketim malları izler. Bu
dönemde imalat sanayisinde görülen önemli bir özellik
de sermayenin merkezileşmesi ve yoğunlaşması sürecinin hızlanması, yabancı firmalarla bütünleşmiş şirketlerin ekonomide 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
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ödemelerin oluşmasına, katlı kur uygulamasına, kısa
dönemli borçların kabarmasına ve ödenemez duruma
gelmesine, ithalat, güçlükleri nedeniyle üretim kapasitesinin düşmesine, sonunda da IMF’ye daha sık gidilmesine yol açar. Böylece, ithal ikameci sanayileşme çizgisi,
artık borç buldukça yaşayabilen bir yapıya dönüşür.

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

1960’LAR SONRASINDA HAZIRLANAN
ILK KALKINMA PLANI OLAN BIRINCI
BEŞ YILLIK PLAN’IN “15 YILLIK
HEDEFLER” BÖLÜMÜNDE ITHAL IKAMECI
STRATEJININ GEREKLILIĞI SAVUNULUR.
BU TERCIHTEN YURT IÇI YATIRIMLARIN
ARTIRILARAK SANAYI SEKTÖRÜNÜN
BÜYÜMESINI SAĞLAMAK VE DIŞA
BAĞIMLILIĞI AZALTILMASI BEKLENIR.

ÖNÜNE KOYDUĞU IDDIALI BÜYÜME HIZLARINI
GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN GEREKLI KAYNAK
BIRIKIMINE ULAŞAMAYAN TÜRKIYE, 1970’LERIN
IKINCI YARISINDA YOĞUN BIR SIKINTI IÇINE
GIRER. ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI GERILER,
KAMU KESIMI YATIRIMLARI ÖNE GEÇER. ÖTE
YANDAN, YATIRIM VE ARA MALLARINDA ÖNEMLI
SAYILABILECEK BIR ÜRETIM KAPASITESI
KURULAMAMIŞ OLDUĞUNDAN, SINAI ÜRETIME
TÜKETIM MALLARI SEKTÖRÜ EGEMEN OLMUŞ,
KURULU KAPASITENIN YAŞATILABILMESI IÇIN DE
IÇ TALEP ÇEŞITLI YOLLARLA SÜREKLI OLARAK
KÖRÜKLENMIŞTIR.
döviz nedeniyle büyüme hızı keskin bir düşüş yaşar. Bu
hızlanma ve düşme, sanayi üretiminin girdi yönünden,
sanayi yatırımlarının da sermaye malları yönünden
dışa bağlı oluşundan kaynaklanır. Bu dönemde sanayi,
döviz buldukça büyüyebilmekte; döviz daraldıkça büyümesi durmakta, hatta gerilemektedir.
Önüne koyduğu iddialı büyüme hızlarını gerçekleştirmek için gerekli kaynak birikimine ulaşamayan Türkiye
sanayisi, 1970’lerin ikinci yarısında yoğun bir bunalım
içine girer. Yatırımlar tasarruflardan daha hızlı artar
ve sonuçta kaynak açığı doğar. Yüksek büyüme hızı hedefleri doğrultusunda yatırımların GSMH içindeki payı
1962’de yüzde 14,5 iken 1977’de yüzde 25,4’e çıkar.
Toplam yatırımlar içinde tarımın payı azalırken sanayinin payı yükselir. Sanayi içinde de imalat sanayisi yatırımları ağırlıktadır. İmalat sanayisi yatırımlarının 19631967 dönemi toplam yatırımları içindeki payı yüzde 20,4
iken 1973-1977 döneminde yüzde 28,2’ye çıkar. İmalat
sanayisi yatırımlarında ağırlık 1978’e kadar özel kesimde iken 1979’da kamu kesimi yatırımları öne geçer.
İmalat sanayisi yatırımları 1979 yılında düşüşe geçer.
Düşüş özellikle özel kesim yatırımlarında önemli boyutlara ulaşır. İthal ikameci sanayileşme, ağırlıkla dayanıklı-dayanıksız tüketim mallarında geliştirilip, yatırım ve ara mallarında önemli sayılabilecek bir üretim
kapasitesi kurulamamış olduğundan, sınai üretime tüketim mallan sektörü egemen olmuş, kurulu kapasitenin yaşayabilmesi için de iç talep çeşitli yollarla sürekli

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

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

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

PROF. DR. HAMİT DEMİRTAŞ ÖNDERLİĞİNDE DOÇ. DR. SÜLEYMAN KADAYIFÇILAR VE ASİSTAN GAZANFER HAZARD,
İSİMLERİNİN BAŞ HARFLERİNDEN OLUŞAN İLK YERLİ TRAKTÖR “HSG”Yİ ÜRETİR.
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SANAYILEŞME POLITIKASI AÇISINDAN 1980 YILI
BIR DÖNÜM NOKTASIDIR. 24 OCAK 1980’DE,
ÖNCE ISTIKRAR ÖNLEMLERI PAKETI OLARAK
UYGULAMAYA KONAN EKONOMI POLITIKALARI
DIZISI ZAMAN IÇINDE EKONOMIK YAPIDA KÖKLÜ
DEĞIŞIKLIKLERI AMAÇLAYAN BIR YAPISAL UYUM
PROGRAMINA DÖNÜŞÜR.
kredi anlaşması ve 1985-1987 döneminde tarım, finans ve enerji sektörlerini kapsamak üzere sektörel
uyum kredi anlaşmaları yapılır. Bu anlaşmalar yoluyla sağlanan krediler, Türkiye’nin başta dış ticaret ve
finans piyasalarında serbestlik olmak üzere çeşitli
alanlarda köklü yapısal değişiklikler sağlaması şartına bağlanır. Türkiye, piyasa ekonomisi güdümünde
dünya ekonomisiyle bütünleşme yörüngesine oturmayı amaçlayan ve daha sonraki yıllarda yaygınlaşan
23 MÜHENDIS TÜMÜYLE YERLI BIR OTOMOBIL ÜRETMEK IÇIN
ESKIŞEHIR CER ATÖLYESI’NDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI.

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

İHRACAT 1980’DE 2,9 MILYAR DOLARDAN, 1987’DE
10,2 MILYAR DOLARA VE 1998’DE 26 MILYAR
DOLARA YÜKSELIRKEN SANAYI MALLARININ
TOPLAM IHRACAT IÇINDEKI PAYI, 1980’DE YÜZDE
36’DAN 1998’DE YÜZDE 85’E YÜKSELIR.

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

1997’DE ÖNCE GÜNEYDOĞU ASYA’DA, IZLEYEN YIL
RUSYA’DA BOY GÖSTEREN VE GIDEREK DÜNYA
EKONOMISINE YAYILAN KÜRESEL KRIZ, TÜRKIYE
EKONOMISINI, DOLAYISIYLA SANAYISINI DE
OLUMSUZ YÖNDE ETKILEDI.

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

TÜRKIYE, SERBEST PIYASA AĞIRLIKLI MODEL
ÇERÇEVESINDE DÜNYA PIYASALARIYLA
BÜTÜNLEŞMEYI AMAÇLAYAN SANAYILEŞME
POLITIKALARINDAN HIÇ VAZGEÇMEDI.

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

ŞEHRİ

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

6

SAVRUKOĞLU

MEHMET SAVRUKOĞLU

1925

AFYON

6

TURAN TARIM

MÜRSEL TURAN

1925

ESKİŞEHİR

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

6

SÖZER MAKİNA

ALİ SÖZER

1946

KOCAELİ

5

BECAN

MÜNİR BECAN

1947

EDİRNE

2

GÜNGÖR

İSMAİL GÜNGÖR

1947

TEKİRDAĞ

TESPİHÇİ PRES

HALİL TESPİHÇİ

1947

İSTANBUL

4

TOKAR

TODORİ KARAKAŞ

1948

İSTANBUL

4

OMAK

ÖMER FARUK ÇUKUROVA

1948

İSTANBUL

6

HACI AYVAZ

HACI AYVAZ

1948

İSTANBUL

2

MVD İNAN

MEHMET ALİ İNAN

1950

KONYA

2

KAYAHAN

MEHMET KAYHAN

1950

KONYA
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1

FİRMALAR

KURUCULAR

TEKSİMA

1

MAKİNE HİKAYELERİ
KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

2

MAKİNE HİKAYELERİ
50+ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

3

MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 2. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

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

FİRMALAR

KURUCULAR

2

ALARKO

İSHAK ALATON

3

KURULUŞ
TARİHİ

ŞEHRİ
İSTANBUL

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU DEVLET GİRİŞİMİ

1950

ANKARA

3

ÇOŞKUNÖZ

KEMAL ÇOŞKUNÖZ

1950

BURSA

3

NET CİVATA

MURAT KETENCİ

1950

İSTANBUL

3

ÇİFTYILDIZ

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

6

İNANLAR

ALİ İNAN

1950

KONYA

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

4

NACE

NAZMİ ENGİN, CEVDET ZORAL

1952

ANKARA

ERKUŞ VİNÇ

BEKİR ERKUŞ

1952

İSTANBUL

ÖZ SAKIZ

CEMAL ÖZ

1952

İSTANBUL

5

UĞURTAR

OSMAN UĞUR

1952

BURSA

6

TUTKUN KARDEŞLER

ALİ BUĞRA

1952

KONYA

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

NURETTIN KARAKUNDAKOĞLU

1954

İZMİR

2

ATEK

MUSTAFA KESER

1954

İSTANBUL

2

HAKKI USTA OĞULLARI

HAKKI GÖZLÜKLÜ

1954

AYDIN

4

MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 3. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

5

MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 4. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

6

MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 5. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.
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1950

30

KURULUŞ
TARİHİ

ŞEHRİ

AZİZ ÜSTÜNKARLI

1954

İZMİR

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

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

6

BİLEKLER

SAİM BİLEK

1957

BURSA

6

EKLER POMPA

KAMURAN EKLER

1957

İZMİR

6

BİLGİLİ

MEHMET 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

FİRMALAR

KURUCULAR

2

ÜSTÜNKARLI

3

1

MAKİNE HİKAYELERİ
KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

2

MAKİNE HİKAYELERİ
50+ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

3

MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 2. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

KURULUŞ
TARİHİ

KURUCULAR

3

TURANLAR MAKİNA

AHMET TURAN

1958

İSTANBUL

3

YILMAZ REDÜKTÖR

MESUT YILMAZ

1958

İSTANBUL

6

EMNİYET SANAYİ

HALİL BAŞTUĞ

1958

KIRIKKALE

6

KAN METAL

FEVZİ ALİ KAN

1958

ANKARA

2

TERMO-HEAT

SAMİ ÖZYILDIRIM

1959

İSTANBUL

2

ÖZARAR

MİTHAT ÖZARAR

1959

İSTANBUL

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

6

GÖÇMEN MAKİNA

SEZAİ GÖÇMEN

1959

KARAMAN

1

HSG TRAKTÖRLERİ

HAMİT DEMİRTAŞ, SÜLEYMAN
KADAYIFÇILAR, GAZANFER HAZARDDEVLET 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

6

DMS OSMAN ÇUBUK

OSMAN ÇUBUK

1960

İZMİR

6

ELİBOLLAR

İSMAİL ELİBOL

1960

AFYON

6

SAMSUN KAZAN

HAMDİ TOPAL

1960

SAMSUN

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

4

MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 3. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

5

MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 4. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

6

ŞEHRİ

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

KURUCULAR

6

KOCAYUSUF

YUSUF ZİYA GÜLERAY

1961

İSTANBUL

2

AKYAPAK

LEVENT AKYAPAK

1962

BURSA

5

DOMAK POMPA

MANSUR YILMAZ

1962

SAMSUN

ETİ

FİRUZ KANATLI

1962

ESKİŞEHİR

SAĞBİL

MEHMET ALİ SAĞBİLİ

1962

KONYA

ÖZKÖSEOĞLU

AHMET ÖZKÖSEOĞLU

1962

İSTANBUL

6

ÇELİKEL

MUHSİN TÜRKMEN

1962

YOZGAT

5

BOZKURT MİBZER

KAZIM BOZKURT

1963

ANKARA

3

GEDİK DÖKÜM

HALİL KAYA GEDİK

1963

İSTANBUL

6

ATEŞPAR

AHMET BÜYÜKATEŞLİ

1963

KONYA

6

ERGÜNLER

HÜSNÜ ERGÜN

1963

BURSA

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

6

ELSAN ELEKTRİK

HAZIM KINACI, AHMET AKTAR,
KAZIM ÇUBUKÇU, GÜRBÜZ HANIF

1964

ANKARA

5

ABM

SAIM KEŞOĞLU

1965

İZMİR

5

EGEMAS

ADİL ÇETİNGÖZ

1965

İZMİR

4

FORM

BEDİ KORUN

1965

ANKARA

5

LAYNE BOWLER

LAYNE & BOWLER CALIFORNIA – TÜRKIYE
ŞEKER FABRIKALARI 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

ERMAKSAN

EROL ÖZKAYAN

1965

BURSA

GÖÇMENLER GROUP

ARİF GÖÇMEN

1966

ANKARA

ÇAĞIL

MEHMET ÇAĞIL

1966

ÇORUM

1966

İSTANBUL

1966

GAZİANTEP

2
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KURULUŞ
TARİHİ

FİRMALAR

6

ERKEKOĞLU PRES
GÜRELMAK

1

GÖKHAN GÜRELMAN
MAKİNE HİKAYELERİ
KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

2

MAKİNE HİKAYELERİ
50+ KİTABINDA İŞLENMİŞTİR.

3

ŞEHRİ

MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 2. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

6

KURULUŞ
TARİHİ

FİRMALAR

KURUCULAR

HEYBETLİ METALURJİ

HEYBETULLAH KUYUMCU

1966

İSTANBUL

HOLSAN

ŞEN ÇETİN GÖKÇEATAM

1966

KOCAELİ

MUSTAFA YONTAR

BİLAL YONTAR

1966

İSTANBUL

ÖZPOLAT

MEHMET ŞERİF ÖZPOLAT

1966

GAZİANTEP

1966

İSTANBUL

REMAS REDÜKTÖR

ŞEHRİ

SÜMER

CELAL DEMİRGÜREŞ

1966

İZMİR

YAKACIK VALF

FADIL CURKİÇ

1966

İSTANBUL

YILDIZ BOYA

FEHMİ YILDIZ

1966

İSTANBUL

YÜCEL DEĞİRMEN

FEYZİ AYDIN

1966

İZMIR

AKEMSAN

SAİM ERSOYBAŞ

1967

SAKARYA

ALSA LABORATUAR CIHAZLARI

ALAATTİN ATIŞAY VE ŞADİ AGUN

1967

İSTANBUL

BİRLİK OTO YAN SANAYİ

NACİ, MEHMET VE HAYRETTİN ÇETİNER

1967

İZMİR

BÖHLER TÜRKİYE

BOEHLERİT ALMANYA

1967

KOCAELİ

ÇELİK MARANGOZ

HALİL İBRAHİM UĞUR

1967

ANKARA

ÇETİNKAYA

1967

İSTANBUL

DEVRAN MOTOR YATAKLARI

1967

İSTANBUL

HAYATİ EMİROĞLU

1967

ANKARA

GÜÇSAN

ZİHNİ ÖZCAN VE NURETTİN ÖZCAN

1967

KOCAELİ

GÜRSOFT HİDROLİK

ALİ ÇALIK

1967

ANKARA

İMAS

TURAN MUŞKARA

1967

İZMIR

KURT ANAHTAR

NAZMİ KURT

1967

ADANA

MEDENİ BASKÜL

İSMET MEDENİ

1967

ADANA

MİTA KALIP VE DÖKÜM

1967

İSTANBUL

SAMSUN MAKİNA

1967

SAMSUN

SİBEL POLAT

DEMİR ALİ POLAT

1967

ANKARA

SİMS YAĞ KEÇELERİ

İSHAK HAYİM VE LEVENT EĞRİBOZLU

1967

İZMİR

1967

İSTANBUL

SİNTER METAL
TEKMAK

HÜSEYİN KUVVET

1967

BURSA

TEKSAN

HALİL ERZURUM

1967

ANKARA

TUNATEK HASIR ÇELİK

YILDIRIM TUNA

1967

ANKARA

ORTAKLIKTAN AYRILMA VEYA ISIM DEĞIŞTIRME GIBI FARKLI NEDENLERLE TESPIT
EDEMEDIĞIMIZ VE LISTEMIZIN DIŞINDA KALAN FIRMALAR, MAKİNE HİKAYELERİ
50+ PROJEMIZE DAHIL OLMAK IÇIN MOMENT EXPO EKİBİ İLE ILETİŞİME GEÇEBİLİRLER.

4

MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 3. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

5

MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 4. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

6

MAKİNE HİKAYELERİ
50+ 5. KİTAP’TA İŞLENMİŞTİR.

33

EMİROĞLU

TÜRK MAKINE SEKTÖRÜNÜN 50 YILI GERIDE BIRAKMIŞ
FIRMALARI BUGÜNLERE NASIL GELDILER?
HAYALLERI, HAYAL KIRIKLIKLARI, BAŞARILARI,
BAŞARISIZLIKLARI, KAZANDIKLARI, KAYBETTIKLERI, ŞANSLARI,
ŞANSSIZLIKLARI, CESARETLERI, KORKULARI, UMUTLARI…
İNSANA DAIR NE VARSA ŞIRKETLERIN ÖMRÜNDE DE AYNISI
VARDI. KURUCULAR, IKINCI VEYA ÜÇÜNCÜ KUŞAK TEMSILCILERI
HIKAYELERINI, BAŞINDAN SONUNA KADAR PAYLAŞTILAR.
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SAVRUKOĞLU
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HALİL İBRAHİM SAVRUKOĞLU (SOL AYAKTA) KAZMA ÜRETİMİ, DEMİRCİLER İÇİ - 1955

İbrahim yıllar sonra memleketine döner, fakat bu kez
de uzun süren savaşların getirdiği açlık ve sefaletle boğuşmak zorundadır. İbrahim; döner dönmez babasının
Afyon’un tarihi Demirciler İçi bölgesindeki küçük demirci dükkânında çalışmaya başlar. Bu dükkânda atlar
için nal, nal çivisi ve el aletleri yapımı ve tamiratlarıyla uğraşırlar. Dükkânda, o dönem tarımda kullanılan
aletlerin tamiri ve pulluk imalatı da yapılır. Köylünün
ihtiyaçları bir yıl boyunca giderilir ve alacaklar hasat
sonunda ürün olarak tahsil edilir. Kim ne hasat etmişse ondan vererek borçlarını kapatır. Savrukoğlu
Mehmet ve oğlu İbrahim de aldıkları bu ürünleri takas
ederek kendi ihtiyaçlarını görürler.
Savrukoğlu Mehmet, henüz genç yaşta hayatını kaybedince İbrahim tek başına çalışmaya devam eder.
Elektriğin olmadığı o yıllarda demir dövmek için imece
çalışılır. Ustalar örsün etrafında toplanır, içlerinden
biri orkestra şefi gibi dövülecek yeri küçük bir çekiçle
gösterir ve herkes sırayla aynı yere vurur. Hatta herkesin aynı açıyla vurması için, herkesin boyuna göre
basamaklar yapılır.
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AFYON’UN YERLILERINDEN OLAN SAVRUKOĞLU
AILESI, 1900’LERIN BAŞLARINDAN BUGÜNE ISMI
DEMIRCILIKLE ANILAN BIR AILEDIR. ILK ISMI ISE
ELI YÜZÜ IS PAS IÇINDE OLDUĞU IÇIN YÖREDE
“KARA MEHMET“ OLARAK BILINEN SAVRUKOĞLU
MEHMET’TIR. SAVRUKOĞLU MEHMET’IN OĞLU
İBRAHIM, BALKAN SAVAŞLARI VE BIRINCI DÜNYA
SAVAŞI YILLARINDA YEDI YIL CEPHELERDE
SAVAŞIR. SON OLARAK YEMEN CEPHESI’NDE
SAVAŞAN İBRAHIM, SAVAŞ BITINCE KÖR BIR
EŞEĞIN SIRTINDA MEMLEKETINE DÖNER…
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ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİLERLE
BİRLİKTE HATIRA FOTOĞRAFI - 1955

İBRAHİM SAVRUKOĞLU (2. KUŞAK) - 1935

“OĞLUNUN ADINI HALIL İBRAHIM KOYARSAN YAŞAYACAK”
Savaştan dönünce evlenen İbrahim uzun yıllar çocuk
sahibi olamaz. Tam 13 çocuğu vefat eder. İbrahim’in bu
durumunu bilen bir hoca, “Oğlunun adını Halil İbrahim
koyarsan yaşayacak” der. Bunun üzerine doğan ilk
çocuğuna Halil İbrahim adını verir. Halil İbrahim
Savrukoğlu 1927 yılında dünyaya gelir. Halil İbrahim
ortaokulu bitirdikten sonra babası onu at arabası yapan
bir tanıdığının yanına çırak olarak verir. O dönemlerde
kullanılan at arabalarının teker ve dingillerinin yapımı
ve tamirat işlerini öğrenir. Halil İbrahim Savrukoğlu at
arabası işleri yaparken Babası İbrahim Savrukoğlu demircilik ve dövme işlerine devam eder. Bir süre sonra
hastalanan İbrahim Savrukoğlu, oğlu Halil İbrahim’e
artık çalışamayacağını, dükkânın başına geçerek işleri devralmasını söyler. Bunun üzerine Halil İbrahim
at arabası işleri yaptığı dükkândan ayrılır ve babasının dükkânında çalışmaya başlar. İbrahim Savrukoğlu
ise birkaç yıl sonra hacda vefat eder. Halil İbrahim
Savrukoğlu 1948 yılında evlenir.

HALİL İBRAHİM SAVRUKOĞLU VE BAHATTİN SAVRUKOĞLU,
ÇALIŞANLARLA HATIRA FOTOĞRAFI - 1965

KAZMA KOVANLARI TORNALANIRKEN - 1961
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SERI ÜRETIME GEÇILIR
1950 yılında dükkâna “Halil İbrahim Savrukoğlu” tabelasını astırır ve çalışmaya devam eder. Halil İbrahim
Savrukoğlu, teknolojiye meraklı ve yenilikçi biridir. O
dönem şahmerdan denen havalı presi Afyon bölgesinde
ilk kullanan kişidir. Babası ve dedesinden farklı olarak
seri üretime geçmeyi düşünür ve 1950 yılında kazma ve
manivela üretimine başlar. Makineler alır, kalıplar yaptırır ve kısa süre içinde günde 320 kazma yapabilecek
kapasiteye ulaşır. Yaptığı kazma ve manivelaları pazarlamak için elinde çantası tüm Türkiye’yi gezer. Ayrıca
devlet kurumlarının kazma ve manivela için açtığı ihalelere de girer ve bu şekilde de mal satmaya devam eder.
Halil İbrahim Savrukoğlu’nun en küçük çocuğu Bahattin
Savrukoğlu 1959 yılında dünyaya gelir.
1965’e kadar 15 yıl boyunca kazma ve manivela üretimine devam eder. Bu süre zarfında dükkânına bitişik
dükkânları da alır ve birleştirir. Bu sayede kamyon
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dolusu kazma çıkaracak üretim başlar. Yeniliklere açık
ve girişimci biri olan Halil İbrahim Savrukoğlu, bu sayede dövme işinde isim yapar.

DEVE BOYNU-OK YAPIMI BAŞLAR
İkinci Dünya Savaşı sonrasında yürürlüğe konulan
Marshall Yardımları ile Türkiye’de traktör sayısı
hızla artar. Traktörlerle birlikte arka ekipmanları
da gelmektedir. Türkiye’de ilk pulluk üreten Aydınlı
firma, pulluk üretmeye karar verdiğinde pulluğun
deve boynu-ok denen kısmını yapacak kimseyi bulamazlar. O yıllarda malzeme sıkıntısı vardır ve
bu parçalar hurda malzemelerden veya tren raylarından yapılmaktadır. Aydınlı firma bu parçaları
yapacak usta arayışlarının sonunda Halil İbrahim
Savrukoğlu’na ulaşır ve kendisiyle anlaşır. Halil
İbrahim Savrukoğlu böylece 1965 yılında bu firma
için parçalar imal etmeye başlar. Bu dönemde 200

BAHATTİN SAVRUKOĞLU - 1978

IBRAHIM ETHEM ŞENGÜL, MATKAP
TEZGAHINDA ÇALIŞIRKEN - 1982

HALİL İBRAHİM SAVRUKOĞLU (SOLDA),
ŞAHMERDAN ILE DÖVME - 1971

metrekarelik bir alanda 10 kadar işçi ile çalışmaya
devam edilir. Kazma ve manivela yapımı bırakılır ve
sadece deve boynu-ok yapımı devam eder.

“İŞI HAKKIYLA YAPARSAN IŞIN DEVAMLI OLUR”
Pulluk ve ok ihtiyacının her geçen gün artmasıyla, bu
işi öğrenmek isteyenler de çoğalır. Bir gün Antep’ten
gelen genç biri paraya ihtiyacı olduğunu ve çıraklık
yapmak istediğini söyler. Halil İbrahim Savrukoğlu
işe aldığı gencin sürekli makineleri ve kalıpları incelediğini fark eder. Sonunda genci yanına çağırır ve
“Benim şimdiye kadar çok işçim oldu ama senin kadar
makineleri ve kalıpları incelemedi. Sen neden böylesin?” diye sorar. Bunun üzerine genç “İtiraf edeyim,
benim Antep’te demirci atölyem var ve buraya bu işi
öğrenmeye geldim” der. Halil İbrahim Savrukoğlu bu
duruma hiç kızmaz, hatta kalıplarını yaptırır, gereken
tezgâhlar için yardımcı olur ve genç adamı Antep’e
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HALİL İBRAHİM SAVRUKOĞLU,
PULLUK OKLARI - 1971

BAHATTİN SAVRUKOĞLU (4. KUŞAK) - 1977
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sanayide bir atölye açarlar. Böylece bir firma dövme
işi yaparken diğer firma dövülen parçalardan komple
nihai ürün imalatına başlar. 1990’lı yıllara gelindiğinde ne sanayide makinelerin yapıldığı atölye ne de Halil
İbrahim Savrukoğlu’nun atölyesi ihtiyacı karşılayabilir. Böylece yeni bir fabrika arayışına girilir. Organize
Sanayi Bölgesi’nden 5 bin metrekarelik bir arazi alınır
ve buranın 350 metrekaresi kapatılarak 1993 yılında iki
işletme tek çatı altında toplanır. Bu dönemde toplamda
20 işçiyle çalışmaya devam edilir.

HALİL İBRAHİM SAVRUKOĞLU (3. KUŞAK) - 1977

gönderir. Halil İbrahim Savrukoğlu çalışanlarına her
zaman yardımcı olmuş, el vermiş bir ustadır. Kendi
dükkânını açmak isteyen kalfalarına da yardımcı olur.
Ayrılırken de hepsine “İşi hakkıyla yaparsan işin devamlı olur” diye de öğüt verir.

İKI KUZEN PULLUK YAPIMINA BAŞLAR
Zaman içinde artan traktör sayısı ile birlikte pulluk
üreten farklı firmalar ortaya çıkar ve onlar da parça
istemeye başlar. Böylece dışarıdan gelen siparişler de
yapılmaya başlanır. 1970’li yıllara gelindiğinde firmada
dördüncü kuşak yavaş yavaş görev almaya başlar. Halil
İbrahim Savrukoğlu’nun oğlu Bahattin Savrukoğlu ve
kuzeni İbrahim Şengül yavaş yavaş atölyede iş öğrenmeye başlar. Bahattin Savrukoğlu ve kuzeni İbrahim
Şengül 1977 yılında meslek lisesi torna tesviye bölümünden mezunu olurlar. İki kuzen okullarını bitirince pulluğun kendini yapalım der ve 1978 yılında

“BIZ SIZIN YERINIZE ÇILE ÇEKTIK, TECRÜBE EDINDIK”
Halil İbrahim Savrukoğlu, yeni fabrikanın tüm yapım aşamalarında var olmasına rağmen fabrikanın
açılışını göremeden 1992 yılında vefat eder. O da babası gibi hacdayken veda eder hayata. Çalışma hayatı boyunca yeniliklere açık ve girişimci olan Halil
İbrahim Savrukoğlu oğluna ve yeğenine her zaman,
“Büyükleriniz tecrübelerinden faydalanırsanız başınız saçınız ağarmadan doğruyu öğrenirsiniz. Biz sizin yerinize çile çektik, tecrübe edindik. Siz bu tecrübeleri kullanarak daha doğru kararlar verip, işinizde
başarılı olabilirsiniz” der.
Halil İbrahim Savrukoğlu vefat edince işletme Bahattin
Savrukoğlu ve kuzeni İbrahim Şengül’e kalır. Yeni fabrikaya geçildikten sonra firma yerel fuarlara katılmaya
başlar. 1990’lı yıllar firmanın yeni ürünler ve bayiliklerle
büyüdüğü yıllar olur. Kapalı üretim alanı 700 metrekareye çıkarken çalışan sayısı da gün geçtikçe artar. 1998
yılına gelindiğinde imalat ve satış yerlerinin ayrılmasına
karar verilir. Satış pazarlama için açılan yeni dükkânda
distribütörlükler alınarak hasat makinesi, ekim makinesi
gibi üretimi olamayan makinelerinde de satışına başlanır.
Satış pazarlama ağı bu şekilde büyümeye devam eder.
2009 yılına gelindiğinde Savrukoğlu Ziraat Makinaları
hızla büyümüş ve 5 bin metrekarenin tamamı kapatılmıştır. 2009 yılı ayrıca ilk ihracatın da yapıldığı yıl olur.
İlk kez Yunanistan’a pulluk ihraç edilir. İhracatın başlamasıyla birlikte kapasite ve çalışan sayısı da artar.
Ürünlerin çeşitlenmesi ve personel sayısının artmasıyla birlikte firmada kurumsallaşma çalışmaları başlar.
2009 yılında başlayan ihracat süreciyle birlikte uluslararası fuarlara katılmaya başlar firma. Başta Irak, Kuzey
Afrika, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere
ihracat ağı genişler. Bu dönemde tezgahlar modernize
edilir ve üretime endüstriyel robotlar dahil edilir.

(SOLDAN SAĞA) MAK. MÜH. BAHADIR ÖZDEN, ZİR. MÜH. HAKAN ÖZENÇ,
AHMET ŞENGÜL, İBRAHİM SAVRUKOĞLU VE MAK. MÜH. ALİ ERCAN
ULUSLARARASI KONYA TARIM FUARI - 2017

artırılması, otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve
hata oranlarının minimize edilmesine yönelik çalışmalarımız var. İhracat payımız bugün yüzde yirmiler civarında. Bu oranı yükseltmeye çalışıyoruz. Hemen her
bölgede 80 bayimiz var. Ar-Ge anlamında ileriye dönük
projelerimiz mevcut. Bugün pulluk ve kültivatör var fakat biz şimdiden 10-15 yıl sonra toprak işleme alanında
neler trend oluru düşünerek çalışmalar yapıyoruz. Bu
konularda çalışan altı tane yüksek mühendisimiz var.
Şu an hassas tarım makineleri üzerine TÜBİTAK destekli
bir çalışmamız var. Yakında bu çalışmaları tamamlayacağız. Bu konuda konsept ürünlerimiz var fakat şimdilik
ticari bir ürünümüz yok. Hassas tarım henüz çok yeni bir
alan. 5-10 yıl içinde bu alanın büyüyeceğini ve dünyadaki
trendin de bu yöne kayacağını düşünüyoruz” diyor.
Bugün Savrukoğlu Ziraat Makinaları 2017 yılında yaptığı
yeni fabrika yatırımı ile11 bin metrekaresi kapalı olmak
üzere toplamda 23 bin metrekare alanda 55 çalışanıyla
üretime devam ediyor. Yedi ülkeye sürekli ihracatı olan
firma son teknolojiyle donatılmış malzeme laboratuvarı
ve Ar-Ge departmanı ile çalışmaya devam ediyor.
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BEŞINCI KUŞAK GÖREV ALIR
Savrukoğlu Ziraat Makinaları’nda bugün beşinci kuşak görev almış durumda. Önce 2008 yılında İbrahim
Şengül’ün oğlu Ahmet Şengül, ardından 2014 yılında
Bahattin Savrukoğlu’nun oğlu İbrahim Savrukoğlu firmada profesyonel olarak çalışmaya başlamış. İki kuzen de öğrenim dönemlerinde tatillerde firmada çıraklık yaparak işleri öğrenmişler. 1987 doğumlu Ahmet
Şengül işletme öğreniminin ardından firmanın satış
pazarlama ve finans yönetimi bölümünde çalışmaya
başlamış. 1990 doğumlu İbrahim Savrukoğlu İstanbul
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü ve
yine aynı alanda yüksek lisansını bitirdikten sonra savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren bir firmada
bir dönem çalışmış. Ardından firmaya gelerek Ar-Ge,
endüstriyel robot, mekatronik otomasyon sistemlerinin imalat entegrasyonu gibi alanlarda çalışmaya
başlamış.
Savrukoğlu Ziraat Makinaları’nın Ar-Ge alanında ileriye dönük projeleri olduğunu belirten Ar-Ge Müdürü
İbrahim Savrukoğlu, “Şu an imalat kapasitesinin
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TURAN TARIM
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FABRIKA ÇALIŞANLARININ ÇAY MOLASI - 1977
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1900’LERIN BAŞLARI, OSMANLI
İMPARATORLUĞU’NUN ALDIĞI YENILGILER VE
BUNA BAĞLI TOPRAK KAYIPLARININ HIZLANDIĞI
YILLARDIR. BU DÖNEMDE ELDEN ÇIKAN
TOPRAKLARDAN ANADOLU’YA BÜYÜK GÖÇLER
OLUR. 1907 DOĞUMLU MÜRSEL TURAN’IN AILESI
DE GÖÇ EDEN AILELERDENDIR VE ESKIŞEHIR’IN
SEYITGAZI ILÇESININ DEĞIŞÖREN KÖYÜ’NE
YERLEŞIRLER…

Meraklı ve yetenekli bir çocuk olan Mürsel Turan,
küçük yaşlardan itibaren imalata yönelmeye başlar.
1925’li yıllarda köyde kurduğu küçük bir atölyede sıcak
demir döverek, köyün ve bölgenin ihtiyaçlarına göre
imalata başlar. Başlarda tarım aletlerinin tamiri ve at
nalı yapımı ile ilgilenen Mürsel Turan, bir süre sonra
at arabası imalatına da başlar. Bu dönemde evlenir
ve üçü kız, ikisi erkek beş çocuğu olur. 1930 doğumlu Yusuf Turan ve 1933 doğumlu Hasan Turan, ilkokul
eğitimlerini tamamladıktan sonra babalarının atölyesinde çıraklık yaparak çalışmaya başlar. Mürsel Turan,
1940’lı yılların sonlarına doğru çocuklar da büyüyünce
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KÜÇÜK SANATİ SİTESİ - 1972

imalatı genişleterek sandıklı pulluk yapımına başlar.
1950’li yıllar boyunca tarım aletleri tamiri ve sandıklı
pulluk yapımı ile işler büyür...

“BURADA KURULU DÜZENIMIZ VAR, SANAYIDE NE IŞIN VAR”
1960 yılına gelindiğinde Mürsel Turan’ın büyük oğlu
Yusuf, Eskişehir merkeze giderek şansını orada denemek istediğini söyler. O yıllar Eskişehir’de sanayinin yavaş yavaş gelişmeye başladığı yıllardır ve Yusuf
Turan merkeze giderek daha büyük işler yapmak ister.
Mürsel Turan, oğlunun bu fikrini beğenmez, “Burada
kurulu düzenimiz var, sanayide ne işin var, uzaklaşma benden” diyerek karşı çıkar. Fakat Yusuf Turan
fikrinden dönmez ve Eskişehir’e gider. Yusuf Turan
Eskişehir’e giderken kardeşi Hasan atölyede ve tarlada
yardımcı olmak için babasının yanında kalır.

47

İKI KARDEŞ “TURAN TARIM” ADIYLA ÇALIŞMAYA BAŞLAR
Eskişehir’e gelen Yusuf Turan sanayi bölgesinde 180
metrekarelik bir dükkan kiralar ve tek başına çalışmaya başlar. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ekim
mibzeri ve pulluk imalatı yapar. Yaptığı pulluklar beğenilince toprak işleme makinelerine ağırlık vermeye
başlar. Toprak işleme makineleri imalatı ile işler büyüyünce, kardeşi Hasan Turan da Eskişehir’e ağabeyinin yanına gelir ve çalışmaya başlar. Böylece iki kardeş
“Turan Tarım” adıyla çalışmaya başlar.
İki kardeş birlikte pulluk imalatına ağırlık verir. Firma,
1965’li yıllarda semantasyon işlemleri için Gebze’de bir
firmayla anlaşır. Pulluk imalatında uzmanlaşmak isteyen Yusuf Turan, yurt dışına gider ve dünyada uygulanan son teknolojiler hakkında bilgi edinir. Yurt dışından
aldığı bilgilerle Türkiye’ye dönen Yusuf Turan, 1970

YARI OTOMATIK PULLUK TESTI - 1975
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yılında semantasyon ocağı kurar ve sektöründe ilk kez
sementasyon ile yüzey sertleştirmeye başlayan firma
olurlar. Böylece yaptıkları pulluklar daha dayanıklı ve
kaliteli olmaya başlar. Kısa süre içinde bölgenin tek
üreticisi haline gelirler.

ESKIŞEHIR’IN ÜÇÜNCÜ FABRIKASINI KURARLAR
1970’li yılların sonuna kadar pulluk imalatı ile büyüyen
firma, atölyenin yetersiz kalması üzerine yeni kurulan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nden arazi alır.
Bu araziye Eskişehir’in üçüncü fabrikasını kurarlar.
2.500’ü kapalı olmak üzere 7 bin metrekareye kurdukları bu yeni fabrikayla üretim kapasitesi artar. Daha
çok Eskişehir ve civar illerden gelen siparişler ile çalışmaya devam edilir. Kapasitesi dolu olan firma fazla
büyüme yoluna gitmez ve 20 kişilik bir ekiple pulluk
imalatına devam eder.

Yeni fabrikasına taşınan Turan Tarım Makineleri, kısa
süre sonra yarı otomatik pulluk imalatı gerçekleştirerek, otomatik sistemli ilk pulluğun imalatını yapar. O
yıllarda Türkiye’de daha çok deve boynu denilen pulluk
çeşidi imal edilmektedir. Fakat bu pulluklar Eskişehir
bölgesinin taşlı arazisinde çabuk kırıldıkları için Turan
Tarım Makineleri gövdesi asma çatı olan, lamalardan
oluşan yarı otomatik pulluk imalatıyla yoluna devam
eder. Yusuf Turan, daha çok imalatın başında dururken, Hasan Turan ise satış ve pazarlama alanında çalışmaya devam eder.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK GÖREV ALIR
1980’li yıllar, firmada üçüncü kuşağın görev aldığı yıllar olur. Yusuf Turan’ın oğlu Cengiz Turan ve Hasan
Turan’ın oğlu Nejdet Turan bu dönemde firmada çalışmaya başlar. Küçük yaşlardan itibaren atölyelerde
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PULLUK DENEMESİ, SEYİTGAZİ /ESKİŞEHİR - 1975
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çıraklık yaparak işi öğrenen Cengiz Turan işletme,
Nejdet Turan makine mühendisliği bölümlerini bitirir
ve ardından firmada görev alır. Yeni fabrikası ve üçüncü kuşağın görev almasıyla daha da büyüyen firma
1983 yılında “Turan Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret
A.Ş.” olarak yoluna devam eder. Bu gelişmelerin ardından firma 1987 yılında Eskişehir Sanayi Odası’ndan
teknoloji uygulama ödülü alır.

PEŞ PEŞE GELEN BU KAYIPLAR FIRMAYI OLUMSUZ ETKILER
2000 yılında Cengiz Turan vefat eder. Dayısının vefatı üzerine şirkete girme kararı aldığını belirten Turan
Tarım Makineleri Pazarlama Müdürü Burak Işık, “Dayım
vefat ettiğinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve
Finans Bölümünde eğitimime devam ediyordum. O aşamada bir karar vermem gerekti, ya okula devam edip
bankacılık yapacaktım ya da şirkete girecektim. Şirkete
girme kararı aldım ve ikinci sınıfta eğitimimi bıraktım.
Satış departmanında görev aldım. Benim gibi dördüncü
kuşak olan Yener Yetkin de şu an firmada görev alıyor.
Mali müşavirlikten gelen Yener Yetkin daha çok işletme
tarafına bakıyor. Ben yurt içi ve yurt dışı pazarlamaya
ağırlık veriyorum ” diyor. Cengiz Turan’ın vefatından üç
yıl sonra Yusuf Turan’ın kardeşi Hasan Turan da vefat
eder. Peş peşe gelen bu kayıplar firmayı olumsuz etkiler, fakat aynı dönemde dördüncü kuşağın görev almaya
başlamasıyla firma yeni bir sürece girer.

HASAN TURAN

İZMİR TARIM FUARI

olan yaylı pulluk imalatına devam ettik. Kapasitemiz dolu
olarak çalışmaya devam ettik ve bu yüzden daha fazla
büyümek için gerekli adımları atmadık” diyor.

YUSUF TURAN

İZMİR TARIM FUARI - 1993
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İHRACAT VE YURT DIŞI FUARLAR
2000’li yıllar Turan Tarım Makinelerinin ihracatla tanıştığı yıllar olur. Yavaş yavaş gelişen ihracat hamlesi,
2010’lu yıllarda hız kazanır. Görev alır almaz ihracat
üzerine eğildiklerini belirten Turan Tarım Makineleri
Pazarlama Müdürü Burak Işık, “Göreve gelir gelmez
yurt dışı pazar araştırmaları yapmaya başladık ve ihracatı artırmaya çalıştık. Bu dönemde küçük de olsa ihracat çalışmaları yaptık. 2012 yılında ihracat alanında
önemli bir atılım yaptık. Hızla, Balkan pazarına girdik ve
bu süreçte uluslararası fuarlara da katılmaya başladık.
Önümüzdeki dönemde de uluslararası fuar katılımları
ile firmanın yurt dışı bilinirliğini ve ihracat payını yükseltmek için çalışmalara devam edeceğiz. İhracat konusunda firmamızın biraz geç kalmasında bölge toprağına
uygun pulluk imalatımız etkili oldu. Yurt dışı genellikle
deve boynu dediğimiz pulluk tipini istiyor, iç pazarda da
bu durum geçerli. Fakat biz hep kendi bölgemizin ihtiyacı

YÜZDE YÜZ TÜRK MÜHENDISLIĞIYLE YAPILAN “AKILLI PULLUK”
2000’li yıllar boyunca Ar-Ge yatırımlarına ağırlık veren Turan Tarım Makineleri, bu yatırımların karşılığını
2010’lu yıllarda almaya başlar. Yusuf Turan’ın öncülüğünde ilerleyen çalışmalar sonucunda 2012 yılında tam
otomatik “Akıllı Pulluk” imalatı gerçekleştirilir. Yusuf
Turan’ın bu pulluk için büyük çabalar sarf ettiğinin belirten Burak Işık, “Bu pulluk şirketin önünü açtı. Yüzde
yüz Türk mühendisliğiyle yaptığımız bu pulluk için 2016
yılında uluslararası patent aldık. Bu pulluk ana üretimimizi oluşturuyor” diyor.
2016 yılına gelindiğinde firmanın kurucusu Yusuf Turan
vefat eder. Yusuf Turan, çalışma hayatı boyunca her zaman daha iyisi için mücadele ettiğini ve firmanın bugün geldiği noktada büyük emeğinin olduğunu belirten
Burak Işık, “Rahmetli dedemde Allah vergisi bir yetenek vardı, hatta askerlik yıllarında Atatürk’ün arabasını tamir eden son insandır” diyor.
Bugün 3 bin 700 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam
7 bin metrekarelik fabrikasında imalata devam eden
Turan Tarım Makineleri, ortalama 55 çalışanla üretme
devam ediyor. Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika ve Uzak
Doğu ülkelerine ihracatını geliştiren firma, önümüzdeki
dönem yeni bir fabrika için çalışmalarına devam ediyor.
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SÖZER MAKİNA
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YAPILAN İLK BOYA KARISTIRMA MAKİNESİ, DEMİRKAPI TOPÇULAR İSTANBUL – 28 NİSAN 1971

1940’LI YILLAR, İKINCI DÜNYA SAVAŞI’NIN
YARATTIĞI EKONOMIK SORUNLARIN TÜM
DÜNYADA OLDUĞU GIBI TÜRKIYE’DE DE
HISSEDILDIĞI YILLARDIR. RIZELI SÖZER
AILESI DE BU SIKINTILARDAN NASIBINI ALIR.
AILESINI GEÇINDIRMEKTE ZORLUK ÇEKEN
HÜSEYIN SÖZER YANINA IKI OĞLUNU DA ALARAK
İSTANBUL’A GÖÇ EDER…

O yıllarda Türkiye’de sanayinin kalbi Karaköy Perşembe
Pazarı’nda atmaktadır. Bunu bilen Hüseyin Sözer, iki
oğlu Ali ve Hasan’la birlikte Perşembe Pazarı Kalafat
Yeri’ne gelir. Karaköy civarındaki sanayi o yıllarda genel olarak gayrimüslimlerin elindedir. Ali ve Hasan
Sözer kardeşler bir Rum ustanın yanına çırak olarak
verilir. Kalafat Yeri’ndeki bu atölyede daha çok gemi
pervanelerinin tamiri üzerine çalışılmaktadır. İlkokulu
Rize’de okuyan Ali Sözer, bir yandan çıraklık yaparken
bir yandan da eğitimine devam eder. Dönemin iyi okullarından olan Sultan Ahmet Sanat Okulu, Torna Tesviye
Bölümü’nden mezun olur. Hem okulda hem atölyede
tornacılığı öğrenir ve kısa sürede usta olur.
Bu sırada zaman zaman Rize’ye gidip gelirler. Mesleği
iyice öğrenen Ali Sözer askerliğini tamamladıktan sonra
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AKARYAKIT POMPASI, ALİ SÖZER VE İSMET SÖZER, DEMİRKAPI TOPÇULAR İSTANBUL – 1968

kendi işini yapmaya karar verir ve Ziya Usta adında bir
tanıdığıyla 1946 yılında ortak dükkân açar. Fakat Kalafat
Yeri’nde kiraladıkları bu küçük atölyedeki ortaklık fazla
sürmez. Ortağından ve Kalafat Yeri’ndeki dükkândan ayrılan Ali Sözer, Küçük Mustafa Paşa’da yeni bir dükkân
kiralar ve Sözer Makina ismiyle orada devam eder.

SANTRIFÜJ POMPA IMALATIYLA BÜYÜRLER
Perşembe Pazarı’nda daha çok gemi ve balıkçılara iş
yaptıkları için, Küçük Mustafa Paşa’daki dükkanda santrifüj pompa üzerine çalışmaya başlar. Santrifüj pompa
imalatı ile işleri büyüten Ali Sözer 1955 yılına gelindiğinde yan dükkânları da kiralayarak üretim alanını büyütür.

1966 yılında dükkânlar yetersiz kalınca Küçük Mustafa
Paşa’daki dükkânlar kapatılır ve Eyüp Keresteciler
Sitesi’nde karkas bir binaya geçilir. Toplamda 170 metrekare olan bu dükkânda da pompa imalatı devam eder.
Türkiye’de ilk üstten klapeli santrifüj pompayı da yine Ali
Sözer yapar. 1966 yılında yeni dükkâna geçilince santrifüj pompa işine devam edilir. Sözer Makina, bu dönemde santrifüj pompa sektöründe isim yapmıştır. Birçok
gemici ve balıkçı Sözer Makina’nın pompalarını kullanmaktadır. İşler yolundadır fakat Ali Sözer artık ürün çeşidini artırmak istemektedir.
Bu dönemde Ali Sözer’in çocukları da büyümektedir.
1941 yılında doğan Şevket Sözer ilkokulu bitirdikten
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KNEADER HAMUR KARIŞTIRMA MAKİNESİ – AHMET SÖZER, DEMİRKAPI TOPÇULAR İSTANBUL – 1980

sonra babasının yanında çalışmaya başlamıştır. 1944
doğumlu İsmet Sözer ve 1955 doğumlu Ahmet Sözer
eğitimlerine devam eder. Okuyan çocuklar da yaz tatillerinde babalarının atölyesinde işleri öğrenmeye
devam eder. İsmet Sözer üniversiteyi bitirdikten sonra
farklı bir alanda çalışır. Ahmet Sözer Yıldız Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü’nde okur ve 1978 yılında
mezun olur. Mezun olduktan sonra Ahmet Sözer de firmada çalışmaya başlar.

“ŞU ARABAYI KENARA ÇEK DE ÖLÇÜLERI YAZAYIM”
1971 yılında boya üretmek isteyen bir Rizeli hemşerisi,
Ali Sözer’den kendisine bir mikser yapmasını ister. O

yıllarda bu makineler hep yurt dışından gelmektedir
ve çok pahalıdır. Hemşehrisi Ali Sözer’e “Bu makineyi
Avrupa standartlarına göre yapalım. Sana kolaylık olsun diye ben bir tane satın aldım, dükkânda duruyor.
Gel, incele, aynısından bir tane yap” der. Ali Sözer, “Biz
de zaten ürünü çeşitlendirmek istiyoruz. Gidip bir bakalım” der. Oğlu Şevket’i de yanına alıp makineye bakmaya gider. Hemşehrisi makineyi gösterir. Ali Sözer’in
yanında sadece bir metresi ve basit bir kumpası vardır.
Ali Sözer daha makineye bakarken hemşehrisi, “Ali
Usta, bu çok önemli bir makine. Sen şimdi yapmak için
bunu sökeceksin, takacaksın. Ben vazgeçtim, sen hiç
dokunma, boş ver” diyor. Bunun üzerine Ali Sözer, “O

YAPILAN İLK PEARL-MILL BOYA EZME MAKİNESİ
ALİ SÖZER VE AHMET SÖZER
DEMİRKAPI TOPÇULAR İSTANBUL – 1981

56

zaman bana müsaade eder misin şunun enini boyunu
yüksekliğini bir ölçeyim” der. Makineye hiç dokunmadan enini, boyunu ve yüksekliğini ölçer. Öylece el sıkışıp ayrılırlar fabrikadan. Fabrika çıkışında Ali Sözer
oğluna, “Şu arabayı kenara çek de ölçüleri yazayım”
der. Makinenin enini boyunu, yüksekliğini bir kâğıda
not alır ve atölyesine döner. Hemşehrisini tavrına kızan
Ali Sözer, oğlu Şevket’le birlikte sadece aldığı ölçüleri kullanarak makineyi yapmaya başlar ve kısa sürede makineyi yapar. Yaptıkları bu mikser büyük beğeni
görür. Çünkü o dönemde Türkiye’de bu mikseri yapan
başka bir firma yoktur ve yurt dışından gelenler de çok
pahalıdır. Mikser duyulunca bu işle ilgilenen herkes
sipariş vermeye başlar. Yapılan ilk mikseri de yine o
hemşehrisi alır. Bu mikser Sözer Makina için bir dönüm noktası olur.

YAPILAN İLK BOYA KARIŞTIRMA MAKİNESİ, ALİ SÖZER,
DEMİRKAPI TOPÇULAR İSTANBUL – 28 NİSAN 1971

“İYI USTASIN AMA BENIM SENINLE ÇALIŞMAM BAŞKA,
BIR MÜHENDISLE ÇALIŞMAM BAŞKA”
İlk mikseri takip eden süreçte Sözer Makina’nın boya
sektöründeki firmalarla ilişkisi gelişir ve mikser üretimi artarak devam eder. Ali Sözer’in iş yaptığı büyük
bir boya fabrikasının müdürü olan Yani Bey’le diyaloğu
çok iyidir. 1978 yılında oğlu Ahmet Sözer Yıldız Teknik
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olur. Ahmet Sözer o yıllarda çok gözde olan Türk
Hava Yolları Teknik Servisi’ne girmek ister. Ali Sözer
oğlunun bu isteğini Yani Bey’e danışır. Konuyu duyan
Yani Bey, “Ali Usta Ali Usta, ben seni çok severim, çok
da iyi ustasın ama benim seninle çalışmam başka, bir
mühendisle çalışmam başka. Oğlun hem size hem bize

Bey’in çok titiz ve işine aşık bir mühendis olduğunu
söyleyen Ahmet Sözer, birlikte yaptıkları ilk mikserin
hikayesini şöyle anlatıyor: “Yani Bey bana bir Alman
makinesi gösterdi ve ‘bunu yeniden dizayn edeceğiz’
dedi. Makine o dönemde dünyanın bir numaralı makinesi. O zamanlar hep tek devirli mikserler vardı. Bizim
dizayn edeceğimiz makinede ise devir ayarı söz konusuydu. Tabi devir ayarlı bir mikser yapmaya kalktığınızda işin içine başka aksamlar da giriyor, fakat o yıllarda
Türkiye’de bu aksamları bulmak imkânsız. Elimizde ne
hidrolik pompa var ne de kontaktör. Makinenin 30 kW
motoru var ki o dönem Türkiye’de bir dükkân 15 kW ile
çalışıyor. 20 kW motoru çalıştırabilmek için kontaktör
lazım. Babam makineye baktı, her zamanki gibi ‘yaparız
yaparız’ dedi. Onun bu cesareti olmasaydı bu günlere
gelemezdik. O makineyi de hiç söküp takmadan yaptık.
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çok şey katar, sakın gönderme.” der. Babası da durumu Ahmet Sözer’e anlatır. Bunun üzerine Ahmet Sözer
fikrinden vazgeçer ve firmada çalışmaya başlar.

“BABAM MAKINEYE BAKTI, HER ZAMANKI GIBI ‘YAPARIZ
YAPARIZ’ DEDI”
1978’de Ahmet Sözer’in de ekibe katılmasıyla birlikte
Sözer Makina daha çeşitli ve daha teknolojik makineler yapmaya başlar. Yani Bey ve Ahmet Sözer’in birlikte yürüttükleri proje ile 1980 yılında Türkiye’nin ilk
“Perlmill” makinesi Sözer Makina tarafından yapılmış olur. İlk “Perlmill” makinesinden sonra Yani Bey,
“Perlmillde başarılı olduk, şimdi seninle mikser yapacağız Ahmet, ama son teknoloji yapacağız” der. Yani

PEARL-MILL MAKİNESİ KAZANI, AHMET SÖZER
DEMİRKAPI TOPÇULAR İSTANBUL – 1981
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ŞEVKET SÖZER TORNA TEZGAHINDA PARÇA İŞLERKEN,
DEMİRKAPI TOPÇULAR İSTANBUL – 1985

Yaptık fakat makinede 30 kW motor var, kontaktörün
mutlaka ithal edilmesi gerekiyor. Makineyi bitirdik ve
sıra çalıştırmaya geldi. Yani Bey bastı düğmeye ve makine sorunsuz çalıştı. Her şey çok güzel fakat makine
çok ağır kalkıyordu. Normalde 10 saniyede kalkması
gerekiyordu fakat kendi yaptığımız hidrolik pompamızın debisi az geliyordu. Biz su pompacısıyız, kendimize
göre bir pompa yapmıştık tabi, fakat yaptığımız pompa
hem çok büyük hem de 20 saniyede kalkıyordu. Yani
Bey makineye baktı, ‘Ali Usta, makine 10 saniye gecikmeyle kalkıyor, günde 100 kere kalkıp inse 2 bin saniye, 2 bin saniye de ayda çok fazla zaman kaybı demek’
dedi. Makine çok güzel olmuş ama bu kalkma inme
meselesini çözmemiz lazım dedi. O zamanlar İstanbul
Perşembe Pazarı’nda kullanım süreleri dolan fakat
halen çalışır konumda olan uçak kanatlarını (flatları)
hareket ettiren çıkma hidrolik pompa satan hurdacılar vardı. Ben hesabımı yaptım, mikserin 10 saniyede
kalkması için gereken basınç ve debi miktarını hesapla
bulmuş idim. Perşembe Pazarı’nda bir hurdacıda bir

hidrolik pompa buldum. Etiketine baktım, tam bizim
istediğimiz basıncı veriyordu. Pompayı aldım, makineye adapte ettik. Yani Bey tekrar geldi, düğmeye bastı. Bu sefer mikser sekiz saniyede kalktı. “Hah, şimdi
oldu!” dedi Yani Bey. Bu ikinci mikserimizi 1982 yılında
yaptık.”.

1992’DE İMES’E TAŞINIRLAR
Sözer Makina ilkine göre çok daha gelişmiş olan bu
ikinci mikseri yapınca sektördeki tüm boyacılar sipariş için sıraya girer. Kimya sektöründe ismini iyice duyurmaya başlayınca işler daha da yoğunlaşır.
1980 yılında üçüncü kardeş İsmet Sözer de firmada
çalışmaya başlar. Eyüp’teki Keresteciler Sitesi’ndeki
yerleri yetmez olur ve yeni bir yere taşınma kararı alınır. Böylece 1992 yılında İMES’te 600 metrekarelik bir
dükkâna taşınırlar.
Firma İMES’e taşınırken, çalışanların ulaşım sorunu
ortaya çıkar. İşçilerin bir kısmı bu yüzden İMES’teki
yeni fabrikaya gelmez. Firmada uzun yıllardır çalışan

ve Ali Sözer’in çok sevdiği bir ustası da İMES’e gelemeyeceğini söyler. Usta, Ali Sözer’e, “En kıdemli ustanız benim. Çalıştığım tezgâhı bana kıdem tazminatı
olarak verirsen, burada kendime bir dükkân açarım,
siz de bana vesile olursunuz” der. Ali Sözer ustasının
bu teklifini kabul eder. Bunun üstüne ustası, “Ahmet
Bey geldikten sonra siz kimya sektörüne mikser işine giriyorsunuz ama benim ihtisas alanım pompa.
Burada hep balıkçılar var ve ben de onları tanıyorum.
Bana bu tezgâhı ver ama şimdiye kadar hep Sözer
markasıyla pompa yaptık, müşteriler de hep bu markayı istiyorlar. Müsaade edersen ben yine Sözer ismiyle pompa üretmeye devam edeyim” der. Ali Sözer
yıllardır yanında çalışan ve çok sevdiği ustasının bu
isteğine de tamam der. Sözer Makina böylece İMES’e
geçtikten sonra pompa imalatını bırakır ve tamamen
boyacılık ve kimya sektörüne çalışmaya başlar.

“İHRACAT YAPMAKTAN BAŞKA YOL YOK”
İMES’e gelindiğinde firmanın çalışan sayısı 10’u bulur.
O dönemde satın alma ve pazarlama işleriyle Ahmet
Sözer ilgilenirken ağabeyi Şevket Sözer ise imalata

bakmaktadır. İMES’e gelinmesinin ardından 1990’lı
yıllar boyunca firma büyümeye ve tanınmaya devam
eder. 2001 yılında yaşanan büyük ekonomik kriz, Sözer
Makina için yeni bir dönüm noktası olur. Firma krize
yakalandığında yaptığı tüm işler iç piyasaya dönüktür.
Krizle birlikte tüm işler durma noktasına gelir. İşler tamamen durma noktasına gelince Ahmet Sözer, “İhracat
yapmaktan başka yol yok. Bir mikser bir perlmill yapıp
Mısır’daki fuara katılalım. Bakalım ne olacak” der. Bu
fuar Sözer Makina’nın ilk yurt dışı fuar deneyimi olur.

“BIZ MÜSLÜMANIZ, KARDEŞIZ, SIZ BUNCA YILDIR
NERELERDESINIZ?”
Mısır’daki fuarda oldukça ilgi gördüklerini belirten Ahmet Sözer, fuarda yaşadıkları ilginç bir anıyı
şöyle anlatıyor: “Fuarda standımız büyük ilgi gördü,
sürekli birileri gelip gidiyor ve biz de makineleri anlatıyorduk. Mısırlı bir kimya mühendisi geldi. Sürekli
makineleri inceliyor ve sorular soruyordu. Bu durum
saatler almaya başlayınca mühendise ‘Kusura bakmayın, şu an diğer müşterilerden dolayı sizinle pek
ilgilenemiyoruz, isterseniz akşamleyin, fuar çıkışı
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CNC DİK İŞLEME MAKİNESİ,
İMES OSB DİLOVASI KOCAELİ – 2014

60

3. KUŞAK FUARDA, ALİ EMRE SÖZER, METİN OKTAY SÖZER VE
TEVFİK EMRAH SÖZER, İMES OSB DİLOVASI KOCAELİ – 2014

sizi kaldığımız otelimizde ağırlayalım, orada konuşalım’ dedik. Mısırlı kimya mühendisi akşam otelimize geldi. Hayatımda çok kimya mühendisi gördüm
ama böylesine bilgili bir mühendis görmemiştim.
Uzun uzun konuştuk ve adam sonunda, ‘Ahmet Bey
siz 1946 yılında kurulmuşsunuz, bunca seneden beri
sektördesiniz. Biz de Mısır’ın uzun yıllardır sektörde olan büyük bir firmasıyız. Biz bu makineleri
hep Almanlar’dan alıyoruz. Fiyatlarınıza bakıyorum
Almanlar’ın beşte biri ve kaliteniz onlardan aşağı

değil. Biz Müslümanız, kardeşiz. Siz bunca yıldır nerelerdesiniz? Bunca parayı size verseydik’ dedi. O
fuara götürdüğümüz tüm makineleri orada sattık ve
bir o kadar da sipariş aldık.”.
Sözer Makina Mısır fuarındaki başarısından sonra
yurt dışına açılmaya karar verir. 2002 yılından sonra dünya çapındaki birçok fuara katılmaya başlar.
Sözer Makina’nın yurt dışına açılmasından sonra yabancı markalar fiyatlarını yarı yarıya düşürmek zorunda kalırlar.

SÖZER MAKİNA FABRİKASI, İMES OSB DİLOVASI KOCAELİ - 2016

3. KUŞAK TEVFİK EMRAH SÖZER,
İMES OSB DİLOVASI KOCAELİ - 2017

2010’lu yıllarla birlikte firmanın üçüncü kuşak temsilcileri de görev almaya başlar. Şevket Sözer’in oğlu
Metin Sözer satış ve pazarlamaya bakıyor. İsmet
Sözer’in oğlu Emre Sözer elektrik elektronik mezunu
ve satın almaya bakıyor. Ahmet Sözer’in oğlu Emrah
Sözer endüstri mühendisliğini bitirir ve o da üretimden
sorumludur.
2014 yılında Şevket Sözer ve İsmet Sözer kendi istekleriyle emekli olurlar. Çocuklar ve Ahmet Sözer bu kararlarından vazgeçirmek isterler fakat onlar ayrılmayı
seçer. Emekli olurlar fakat diledikleri zaman fabrikaya
gelerek işleri takip ederler. Rize’yi çok seven Şevket
Sözer gezmeye gittiği Çayeli’nde 4 Mayıs 2016’da kalp
krizi nedeniyle hakkın rahmetine kavuşur.
Sözer Makina bugün 3 bin 200 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 4 bin 700 metrekarelik fabrikasında üretime devam ediyor. Yeni aldığı yüksek kapasiteli
CNC tezgahlarla, teknolojik açıdan dünyadaki rakiplerinden geri kalmayan Sözer Makina, bazı konularda
rakiplerinin de önünde gidiyor. Almanya ve Çin’de düzenlenen uluslararası fuarlarda makinelerini dünyaya
tanıtan firma 40 kişiden oluşan deneyimli ekibi ile yoluna devam ediyor. Sözer Makina bugün üretiminin yüzde
60’ını 40’a yakın ülkeye ihraç ediyor.
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“TELEFONU FABRIKANIN IÇINE DOĞRU BIR TUTUVER, O SESİ
DUYAYIM”
Sözer Makina’nın kurucusu Ali Sözer 2003 yılında vefat
eder. Babasının makine aşkının hiç bitmediğini belirten
Ahmet Sözer, “Babamın tüm hayatı çalışmak ve makinelerdi. Vefat edene kadar işi hiç bırakmadı. Tatile gittiği zamanlarda bile telefon açar, biraz sohbet ettikten
sonra ‘Telefonu fabrikanın içine doğru bir tutuver, o
sesi bir duyayım’ derdi. O ses ona sevdiği en iyi müzikten daha iyi geliyordu. Babam çok açık görüşlü biriydi
ve yeniliklere açıktı. Bu yüzden hiç kuşak çatışması yaşamadık ve onun sayesinde bugünlere geldik. Babam
bayrağı bize devrettikten sonra kardeşler olarak biz de
sorun yaşamadık. Farklı görüşler olan konuları oylamaya açarız. İki kişi bir konuda anlaşırsa iş o şekilde
yapılır. Her şey demokratik olarak planlanır” diyor.
Yurt dışına makine ihracatı başlayınca üretim adetleri de artar. Zaman içinde sadece adetlerde değil,
kapasitelerde de büyük bir artış olur. 500 litrelik makineler zaman içinde 5 tonluk makinelere dönüşür.
Adet ve kapasitedeki bu artış sonunda İMES’teki 600
metrekarelik alan da yetersiz kalır. Böylece Kocaeli
İMES OSB’de yeni bir arazi alınır ve 2010 yılında yeni
fabrikaya geçilir.

62
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2002 - 2003 BAYI TOPLANTISI

Böyle bir dönemin; 1940’ların sonları… İkinci Dünya
Savaşı’nın ekonomik, siyasi ve toplumsal etkilerinin halen devam ettiği; Türkiye İktisat Kongresi ile ticaretin kurallarının yeniden yazılmak üzere olduğu yıllar… Ekmeğin
karne ile alındığı günlerin henüz geride kaldığı, çok partili
döneme geçiş denemelerinin Türkiye’ye damga vurduğu
zamanlar… İşte böyle bir dönemin sonlarına doğru; 1948
yılında İstanbul Tarlabaşı’nda küçücük bir imalathanede başlıyor Ayvaz’ın hikâyesi. Ailelerini geçindirmek için
musluk üretmeye karar veren birkaç kişiyle…

KENDI ŞIRKETINI KURMAYA KARAR VERIR
Ayvaz’ın kurucusu Hacı Ayvaz, oduncu ve kömürcü bir
babanın oğludur. Gençlik yılları boyunca Perşembe
Pazarı’nda musluk imal eden bazı kişilerin yanında çıraklık yapar. Buradan elde ettiği bilgi ve deneyimler
neticesinde, askerlik hizmetini tamamladıktan sonra kardeşleriyle bir araya gelerek kendi şirketlerini
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TÜRKIYE, İKINCI DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA
NEREDEYSE IMKÂNSIZLIKLAR ÜLKESIDIR.
SAVAŞA DIREKT OLARAK GIRMESE DE; FARKLI
ÜLKELERLE YÜRÜTÜLEN DENGE POLITIKALARI,
IHRACATTA YAŞANAN SORUNLAR VE AŞIRI
YÜKSEK ENFLASYON GIBI NEDENLER, GENÇ
CUMHURIYETI EKONOMIK VE SOSYAL ANLAMDA
ZORLAMAKTADIR…
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PERŞEMBE PAZARI’NDAKİ IKINCI DÜKKAN - 1980

kurmaya karar verir. Sene 1948; Hacı Bey ise 23 yaşındadır.
Kurdukları şirket uzun süre kısıtlı imkânlarla fakat emin adımlarla ticari faaliyetlerine devam eder.
1950’lerin sonlarında Uzun Çarşı Mercan’da 5-6 metrekarelik bir satış mağazası açarlar. 1960’lı yıllara gelindiğinde ise musluk üretiminden ziyade gemi sektöründe kullanılan vanaların üretimine geçilir. Emniyet
ventilleri, buhar vanaları, basınç düşürücü vana gövdeleri, termostatik vana gövdeleri ve çekvalfler gibi sanayide kullanılan çeşitli tipteki vanalar bu dönemde üretilmeye başlanır. Daha çok müşteriye ulaşabilmek için
1965 yılında Perşembe Pazarı’nda bir satış yeri açan
Ayvaz, takip eden yıllarda ürün gamını genişletmeye ve
ekibini büyütmeye devam eder.

1975 YILINDA ANONIM ŞIRKET OLURLAR
70’li yıllarda Türkiye, Kıbrıs’taki krizle mücadele

etmeye çalışıyor ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile birlikte sıkıntılı bir sürece girmeye hazırlanıyordu. Harekâtı
işgal olarak değerlendiren Birleşmiş Milletler ve
Avrupa Konseyi’nin aldığı kararların da etkisiyle farklı
ülkeler tarafından uygulanan ekonomik ambargolar,
zaten kapalı bir ekonomiye sahip olan Türkiye’yi iyice
sarsıyordu. Bu zor yıllarda ayakta kalmayı başaran ve
1975 yılında ailenin ikinci kuşak üyelerinin şirket yönetimini devralmasıyla birlikte anonim şirkete dönüştürülen Ayvaz, teknik tesisat malzemelerinin üretimine
odaklanır. İtalyan Fantini Cosmi kazan tağdiye cihazlarını üretmeye başlayan şirket, sonrasında Fransa’dan
aldığı lisans ile birlikte paslanmaz çelik körük imalatına da başlar.
Bu süreçte şirket, tüm kazandığını yine işine harcar
ve üretim kapasitesini artıracak yatırımlara yapar.
Böylece, Tarlabaşı’ndaki iki katlı atölyenin bitişiğindeki

arsa da satın alınır ve üretim alanı 80 metrekareden
150 metrekareye çıkarır. İlk kurulduğunda iki katlı olan
atölye de üç katlı bir yapıya dönüştürülür.

ÜLKE ÇAPINDA TANINAN BIR MARKA
Ayvaz 1980’li yıllara doğru Gölcük, İstinye ve Haliç gibi
gemi bakımı yapılan tersanelerden gelen talep üzerine donanmaya vana üretmeye başlar. Yine bu yıllarda Perşembe Pazarı’ndaki ikinci satış mağazası da
açılır. İstikrarlı şekilde büyümeye devam eden Ayvaz,
1980’lerin başlarında ülke çapında tanınan bir marka
haline gelmeye başlamıştır. Bu dönemde ülke ekonomisinde tarihi bir dönemeç olarak kabul edilen 24 Ocak
1980 kararları alınmış; bu karar neticesinde kapalı bir
ekonomi olan Türkiye, serbest piyasa ekonomisine
doğru ilk adımını atmıştır. Dış ticaret serbestleştirilmiş, sektörlere göre değişen teşvik sistemleri uygulamaya geçirilmiş ve yabancı sermaye yatırımları ülkeye
davet edilmiştir.
“TAŞIDIĞIM JETONLARDAN CEPLERIM DELINIRDI”
1980 Eylül’ünde Ayvaz’da çalışmaya başlayan ve bugün
firmanın Yönetim Kurulu Üyesi olan Hüseyin Dedeoğlu
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65

EN ESKI USTALAR - AGOP YANIKBACA VE ROBER ARTIK
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o zor dönemde geçirdiği günleri şöyle anlatıyor: “O
yıllarda her pazartesi Ankara’ya gidiyordum. Tek başıma günde 7-8 fabrika ile görüşüyordum, iki gün
burada kaldıktan sonra daha önce gitmediğim bölgeleri belirleyip oradaki şehirleri ziyaret ediyordum.
Mesela Ankara’dan, organize sanayi bölgesi yeni kurulan Bursa’ya geçiyordum. Bütün günümü buradaki
fabrikaları ziyaret etmekle geçirdikten sonra akşam
otobüsüyle Balıkesir’e gidiyordum, bir sonraki gün
ise İzmir’deki fabrikalarda görüşmelerim oluyordu.
Kısacası her günümü en verimli şekilde geçirmek için
elimden geleni yapıyordum. Bir de o zamanlar sadece
jetonlu telefonlar vardı. Her akşam aldığım siparişleri

postaneye gidip jetonlu telefonlarla İstanbul’a bildiriyordum. Öyle ki, her seyahate gittiğimde taşıdığım jetonlardan ceplerim delinirdi. Kısacası, bu şekilde seyahat ederek 1980 yılından 1996 yılına kadar gitmediğim il
ve endüstriyel kuruluş kalmadı diyebilirim. 1996 yılında
satış organizasyonunu şimdiki İcra Kurulu Başkanımız
Serhan Alpagut’a devrettiğimde Ayvaz’ın portföyünde 6
bin tane kuruluş vardı. Serhan Bey daha sonra ekipler oluşturarak iç satış departmanını oluşturdu… Yıllar
boyunca her cuma seyahatten döner, cumartesi günü
Karaköy’deki ofisimize giderdim. Burada bir masayı üç
kişi paylaşırdık…”.

“ŞARTLAR ZORDU AMA MUTLUYDUK”
Yıllar geçtikçe Ayvaz markası “kalite” ile özdeş hale
gelir, zor koşullarda gece-gündüz çalışılarak üretilen Ayvaz ürünlerine olan talep artmaya devam eder.
1982’de Ayvaz’da göreve başlayan ve bugün halen
Ayvaz’da ustabaşı olarak çalışan Rober Usta o yılları şöyle özetliyor, “Sene 1982… Askerden geldim ve
bir tanıdığım vasıtasıyla Ayvaz’da işe başladım. Ben
işe girdiğimde Ayvaz, Tarlabaşı’nda küçük bir imalathaneden ibaretti. Sanırım 9-10 kişiydik... O kadar azdık ki; şimdiki Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Bey bile
boş vaktinde imalata gelir, cıvata sıkardı… 80 kiloluk
argon tüplerini sırtımızda taşırdık. 3x2 metrelik sac
malzemeyi depodan alırdık fakat onu kesecek giyotin
makasımız olmadığı için dört kişi birden 200-300 metre ötedeki başka bir firmaya taşırdık. İmalathanedeki
kömür sobamızda kendi öğle yemeğimizi pişirirdik.
Şartlar zordu ama mutluyduk…”.
Tarlabaşı’ndaki imalathane artan taleplere yanıt veremediği için 1984 yılında Avcılar’da bir bina satın
alınır; fabrikanın buraya taşınmasına karar verilir.
Tarlabaşı’ndaki eski imalathane de Samson firmasına
tahsis edilir ve Samson Türkiye burada üretim yapmaya başlar. Avcılar’daki fabrikanın satın alınmasıyla ilgili ilginç bir anı da Ayvaz’ın tarihinde yerini alacaktır. O
dönem şirketin muhasebe sorumlusu; şimdiki Yönetim
Kurulu Üyesi Turhan Nazikcan anlatıyor: “Avcılar’daki
fabrika binasını satın alacağız fakat mülk sahibiyle bir
şekilde bir araya gelemiyoruz. Şimdi hepimizin alışık
olduğu KDV o dönemde yok fakat yakında; 1 Ocak 1985
tarihinde yasalaşmak üzere... Bir gün geç kalırsak,
satın alacağımız bina yüzde 18 daha pahalıya gelecek!
31 Aralık 1984 tarihinde, saat gece 10.30 gibi mülk
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sahibini bir şekilde masaya oturttuk ve KDV yasasının
kabul edilmesinden sadece bir gün önce Avcılar’daki
fabrikayı satın aldık.”.

“YA SERVIS ARACI ALACAĞIZ YA DA FREZE TEZGÂHI’”
Avcılar, o dönemde şehrin öbür ucu... Tarlabaşı’nda
yani şehir merkezinde çalışmaya alışan ekip Avcılar’a
işe gidip gelmekte zorlanır. O dönemi Ayvaz ailesinin en eski fertlerinden Agop Usta anlatıyor:
“Tarlabaşı’ndan Avcılar’a taşınacağımız için bir yandan

BÜYÜME IHRACATLA DEVAM EDER
1987 yılına gelindiğinde, Ayvaz’ın üretim kalitesi ve
teknolojisi ülke sınırlarını aşmaya başlar. İlk olarak,
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“BENI IMALATA ALIN YA DA IŞTEN ÇIKARIN”
Ayvaz’da sadece yatırımlar artmaz; Ayvaz ailesi
de günden güne büyür... Hem de birbirinden ilginç
hikâyelerle... Mesela o dönemde; Avcılar’daki fabrikada bekçilik yapması için Hidayet Kalkan adında biri
görevlendirilir. Hidayet Bey, inşaat için gelen birkaç
kişi dışında neredeyse ıssız olan bu fabrikada uzunca
bir süre görevini yapar. Fabrika üretime başladığında
da görevine devam eder. Uzun bir süre bekçilik yaptıktan sonra bir gün patrona “beni imalata alın ya da
işten çıkarın, bekçilikten çok sıkıldım” der. İsteği kabul edilir, üretimde çalışmaya başlar. Üzerinden tam
32 sene geçen bu hikâyenin kahramanı Hidayet Usta;
bugün şirketin en deneyimli ustabaşlarından olup hala
çalışmaya devam etmektedir.

heyecanlıydık, bir yandan da yolun uzunluğunu düşünüyorduk. Ayvaz’ın Avcılar’a taşındığı dönemde evim
Samatya’daydı; şirketin de servisi yoktu. Evden çıkıp
bir minibüse biniyordum, sonra şehirlerarası bir otobüsle ilçe merkezine gidiyordum. Otobüsten sonra 2-3
kilometre yürüyüp ancak işe varabiliyordum. Uzun bir
süre böyle işe gittim, geldim; hiç isyan etmedim. Hatta
yoldan çok muzdarip olduğumuz dönemlerden birinde
bir gün patron geldi ve bize ‘Biraz para kazandık arkadaşlar. Bununla ya servis aracı alacağız ya da freze
tezgâhı’ dedi. Düşündük, düşündük ve ‘Freze tezgâhı’
diye cevap verdik... Biz yılmadan, sıkılmadan çalışmayı
görev edindik. 1993 yılında resmen emekli olmuş olsam bile, hala her gün şirkete geliyor ve görevimin başında bulunuyorum.”.
Tüm bu zorluklara rağmen Ayvaz ailesi hep birlikte gece-gündüz demeden çalışır ve işini hep bir adım ileriye
taşır. Avcılar’daki fabrikada, o güne kadar “sadece yurt
dışından getirilen” paslanmaz çelik hortumu ülkemizde üretmek için çalışmalara başlanır. Türkiye’nin ilk
esnek metal hortumu işte burada, Ayvaz tarafından
üretilir.
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Bin Ladin ailesine ait bir müteahhitlik firmasından sipariş gelir. Şirketin ilk ihracatı olan bu siparişle birlikte yaklaşık 20 bin dolar tutarında standart kompansatör Suudi Arabistan’a sevk edilir. Yine bu dönemde
Avrupa ülkelerindeki konutlarda doğal gazın kullanılmaya başlanması, paslanmaz çelik hortum talebi yaratmış ve Ayvaz’ın rotasını ihracata çevirmesine neden olmuştur. İlk paslanmaz çelik hortum ihracatını
İtalya’ya yapan Ayvaz, bir dost aracılığıyla bu ülkeden
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gelecek talebin detaylarını öğrenir. Talep edilen ürün
miktarı ve ölçüsü o kadar yüksektir ki; o dönemki
teknolojiyle dakikada sadece 20 cm hortum üretebilen şirket kesinlikle yetersiz kalacaktır. Düşünürler,
düşünürler ve yeni makineler geliştirirler… Hortum
üretim hızını muazzam derecede artıran bu makineler sayesinde İtalya pazarına girebilen Ayvaz, o kadar
başarılı olur ki; bir süre sonra ülke pazarının neredeyse yarısına hâkim konuma gelir. O dönem geliştirilen bu makinelerin bir sonucu olarak, bugün dünya
doğal gaz pazarında fleksin bu kadar yaygın kullanılmasında Ayvaz büyük rol oynamıştır.
1990’lara gelindiğinde Ayvaz ailesi büyümeye devam
eder. Her sene ürün gamına en az iki yeni ürün ekleyerek, araştırarak, geliştirerek ve daima tasarruf
ederek... Hem de nasıl bir tasarruf... Yurt içi satış
organizasyonunda önemli bir bölge olan Ankara’da
o dönemde bir ofis kiralanır. Otelde kalmaya bütçe
ayırmak yerine, ofisin bir bölümü yatakhane gibi kullanılır. Yeter ki sektöre değer katılsın, yeter ki Türkiye
kazansın...
Büyümek için yalnız tasarruf etmek de yetmez; sürekli ve yılmadan çalışmak gerekir… Mesela, 1992 yılında
üniversiteden yeni mezun olmuş bir genç Ayvaz’da satış mühendisi olarak çalışmaya başlar. Ona verilen ilk
görev Tüpraş’ın farklı şehirlerdeki rafinerilerinin ziyaret edilerek tesislerdeki kondenstopların ölçülmesi ve
raporlanmasıdır. Kırıkkale, İzmit ve İzmir rafinerilerinin misafirhanelerinde kalarak tam 18 ay geçiren satış

SERHAN ALPAGUT

“KÜRESEL ANLAMDA YEREL”
2010 yılına gelindiğinde, bu fabrikanın bitişik arsasında 6 bin metrekare kapalı alana sahip depo ve

lojistik merkezinin inşasına başlanır. Aynı yıl, Rusya
bölgesi doğal gaz pazarından gelen taleplere anında cevap verebilmek için Rusya fabrika açılır. 2011
yılında Bulgaristan’da bir fabrika kurulur ve burada
özellikle paslanmaz çelik hortum üretimi başlar.
2015 yılında Polonya ve Çin’deki üretim tesisleri
hayata geçirilir. Ayvaz dış ticaretteki yeni sloganı
“Globally Local” yani küresel anlamda yerel bir firma olma vizyonuna doğru emin adımlarla yola almaya devam eder.
Ayvaz bugün sadece merkez fabrikasında 500’ün
üzerinde kişiye istihdam sağlayan, yurt içinde 10
bölge müdürlüğü ve 78 bayiye; yurt dışında ise dört
üretim tesisi ve 11 bölge ofisine sahip; 96 ülkeye ihracat gerçekleştiren büyük bir şirket. Kompansatör,
esnek metal hortum, kondenstop, seviye kontrol,
vana, yangın ve yalıtım ürünlerinin üretim ve satışını
gerçekleştiren Ayvaz; Avrupa Kompansatör ve Esnek
Metal Hortum Üreticileri Birliği’ne (AEQ) üye olan ilk
ve tek Türk şirketi.
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mühendisi bu süreçte 15 bine yakın kondenstopu tek
tek test ederek tam 16 klasör raporu şirket yönetimine
teslim eder… Serhan Alpagut adındaki bu genç bugün
Ayvaz’ın İcra Kurulu Başkanı.
Ayvaz, 1990’lı yıllarla birlikte Avcılar’daki üretim tesisine sığmamaya başlar ve 1994 yılında bugünkü
Hadımköy merkez fabrikanın üzerinde bulunduğu
arsa satın alınır. Zaman içerisinde bu arsa üzerine
7 bin 500 metrekare taban alanına kurulu modern
bir fabrika ve idari bina inşa edilmeye başlanır. 2003
yılından itibaren faaliyetlerine tamamen Hadımköy
merkez fabrikasında devam eden Ayvaz, ilerleyen yıllarda fabrika binasına ve idari binaya yeni katlar çıkarak büyümeye devam eder. Fabrika bugün 32 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip ve 4 bin 500’den
fazla bitmiş ürün çeşidi üretmekte.
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İNANLAR
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1950

Hayatını rençberlik yaparak kazanan Ali İnan, tamir
işlerinde becerikli ve aklına koyduğunu yapan biridir.
Köyde arıza yapan iki pulluğu demirciden aldığı malzemelerle tamir eder ve birleştirerek iki bıçaklı tek bir
pulluk haline getirir. Atlara fazla yük gelmemesi için
bıçak açılarını değiştirdiği bu yeni pulluk, normalden
iki kat fazla iş yapar.

“BIRAK ARTIK, DELIRDI BU ADAM”
Ali İnan, çocuklarının daha iyi eğitim alması için 1935
yılında Konya’ya göç eder. Çocuklardan birini sanat
okuluna diğerini kunduracı yanına çırak verir. Kendisi
de pulluk ve benzeri tarım aletleri tamiri ile ilgilenir.
Boş zamanlarında tel kadayıf üretimi yapan bir arkadaşının yanına giden Ali İnan, bir gün arkadaşına
“Yahu bunun bir makinesini yapsanıza.” diye takılır.
Arkadaşının, “Bunun makinesi olmaz!” demesi üzerine kafasında bir fikir geliştirmeye başlar. Yapacağı
makinenin parçalarını hazırlamaya başlar. Ali İnan
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1902 YILINDA KONYA’DA DÜNYAYA GELEN ALI
İNAN, DÖNEMIN MEDRESELERINDE EĞITIM
GÖRMÜŞ IYI BIR HAFIZDIR. RENÇBERLIK
YAPARAK GEÇIMINI SAĞLAYAN ALI İNAN, KIŞ
AYLARINDA KONYA’DA, HARMAN ZAMANLARINDA
ISE KÖYÜNDE ÇALIŞIR. KÖYDE ARIZA YAPAN BIR
PULLUĞU TAMIR ETMESIYLE HAYATININ AKIŞI
TAMAMEN DEĞIŞIR…

ALİ İNAN - 1950

ALİ İNAN

MAKİNE MÜHENDİSİ MEVLÜT İNAN
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vardiya 24 saat çalışıldığı olur. Öyle ki, İnanların kadayıflarına “fabrika kadayıfı” denir. Tel kadayıf işine uzun
süre devam ederler.
1965 yılında Konya’da ilk sanayi kooperatifi kurulunca
yavaş yavaş sanayiye geçme düşüncesi başlar. Bu sırada Ali İnan’ın büyük oğlu Mustafa İnan kadayıf üretimine devam etmekte, ortanca oğlu Mevlüt İnan ise
Kütahya Azot İşletmeleri’nde makine mühendisi olarak çalışmaktadır. Mehmet İnan ise Ankara Gazi Eğitim
Enstitüsü Fen Bilimleri Bölümü’nden mezun olmuştur.
bu makineyi tasarladığında 48 yaşındandır ve makine üretimi konusunda hiçbir altyapıya sahip değildir.
İmkânsızlıklarla boğuşan Ali İnan, makineyi ancak
iki yılda tamamlar. Hatta makineye alması gereken
ısıtma parçası için köydeki evini yıkar ve ahşaplarını
satarak gereken parayı denkleştirir. Gereken parçaları tamamladıktan sonra makineyi yapmaya başlar.
Yapımına evde devam ettiği makinenin yapımı sırasında bir olumsuzluk yaşanır. Bu sırada baldızları eşine, “Bırak artık, delirdi bu adam!” demeye başlar. Bu
duruma üzülen eşini, “Merak etme, hallolur.” diyerek
teselli eder ve çalışmayı revize ederek 15 günde makineyi tamamlar. Böylece ilk makinesini tamamen kendi
çabalarıyla 1950 yılında yapmış olur.

“FABRIKA KADAYIFI”
İlk makinenin ardından 1952 yılında Konya Karaman
Caddesi’nin başında, 80 metrekare bir dükkânda
İnan Tel Kadayıf Fabrikası adıyla çalışmaya başlar.
Dükkânın ilk yıllarında büyük oğlu ve bir akrabasıyla çalışır. Zamanla çalışan sayısı 8-10 kişiye yükselir.
Tel kadayıf üretimi yapılan bu yıllarda, bayramlarda üç

“İTFAIYECILERIN KARAVANASINDAN BEDAVA YEMEK ALIRLAR”
Mevlüt İnan, 1932 yılında Konya Alibeyköy’de dünyaya
gelir. İlkokulu Konya Hâkimiyet-i Milliye Okulu’nda,
ortaokulu Sanat Enstitüsü’nde, liseyi ise Konya Sanat
Enstitüsü’nde bitirir. Okul yıllarında oldukça başarılı bir öğrenci olan Mevlüt İnan, oldukça disiplinli ve
prensip sahibi bir kişiliğe sahiptir. Mevlüt İnan, lise
eğitiminin ardından Ankara’da teknik öğretmenliğe
gider. Teknik öğretmenliği bitiren Mevlüt İnan, Azmi
adında bir okul arkadaşıyla birlikte Almanya’ya gitmeye karar verir. Almanya’ya daha önce gitmiş bazı
yakınlarından aldıkları bilgiyle yola koyulan iki arkadaş yanlarında çok az bir para ile Almanya’ya gider.
Çok cüzi bir devlet bursu olan ikili, gittikleri şehrin
itfaiye müdürüyle konuşur ve kendileri gibi fakir birkaç Alman öğrenciyle birlikte itfaiyecilerin karavanasından bedava yemek alırlar. Sabah erken saatlerde
kalkıp gazetelerin arasına ilaveleri koyarak harçlıklarını çıkarır ve ardından okula giderler. Bu koşullarda okuluna devam eder ve 1956 yılında Saarbrücken
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olarak Türkiye’ye döner.

Mevlüt İnan Türkiye’ye dönünce Kütahya Azot
Sanayi’nin kuruluşunda mühendis olarak çalışır. 1960
yılında Türkan İnan ile evlenir. Türkan İnan tüm çalışma hayatı boyunca eşinin en büyük destekçisi olur.
Çok sabırlı ve tutumlu olan Türkan İnan, parasız zamanlarda kumaş alıp kendi elbisesini kendi diker.
Maddi açıdan sıkıntı yaşanan dönemlerde hep koruyucu ve kollayıcı olur. Mevlüt ve Türkan İnan çiftinin
ilk çocukları Ali Caner İnan 1962 yılında dünyaya gelir. Ardından sırasıyla 1966 yılında Ömer Faruk, 1968
yılında Osman Sadi 1968 ve 1970 yılında Levent İnan
aileye katılır.

BABASI VE KARDEŞLERI ILE ÇALIŞMAYA BAŞLAR
1960-65 yılları arasında Kütahya Azot Sanayi’nin montajında çalışan Mevlüt İnan, 1965 yılında Konya’ya döner. Konya’da babası ve kardeşleri ile çalışmaya başlar. Bu süre zarfında firma, Yeni Sanayi Çarşısı’nda
açılan iş yerine taşınmıştır. İnan Makina imalat,

montaj, revizyon adı altında faaliyet yürütmektedir.
1971 yılına gelindiğinde kılavuz çeken parçaların üretimi başlar. Kılavuz parçalarının ardından kombine
makas denilen kollu makaslar da üretime dâhil olur.
1974 yılına gelindiğinde ağır tip abkant presler ve giyotin makaslarının üretimine başlayan firmanın adı
İnan Makina Sanayi olarak değişir. Abkant ve giyotin
yapımına başlamaları ihtiyaçtan kaynaklanır. Asansör
kovaları veya sac kamyon kasalarının yapımında ihtiyaç duydukları bu makine, Türkiye’de sadece bir
yerde vardır ve onlar da iş teslimi için uzun süreler
vermektedir. Bunun üzerine bu makineleri kendileri
yapmaya karar verirler. İlk makine, 1974 senesinde
altı aylık bir çalışma sonunda yapılır.
1975 yılına gelindiğinde eski müdürü Mevlüt İnan’la
irtibata geçer ve Seydişehir Alüminyum Tesisleri’nde
yapılacak çalışmada yanında olmasını ister. Mevlüt
İnan başta bu teklifi kabul etmez fakat müdürünün yoğun ısrarlarına dayanamaz ve 1975 yılında Seydişehir
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1981 YILINDA YAPILAN MEKANİK PRES
VE MEKANİK MAKAS İHRACATI
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LİSEDEN YENİ MEZUN OLAN SADİ İNAN
İLK FATURAYI KESERKEN - 1986

ÜNİVERSİTE MEZUNU FARUK İNAN MÜŞTERİ
ZİYARETLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR - 1988

Alüminyum Tesisleri’nin kuruluşunda görev alır.
Seydişehir Alüminyum Tesisleri’ndeki işi bitince tekrar
Konya’ya döner ve babasının yanında çalışmaya başlar.
Mevlüt İnan, mühendis olarak projeleri geliştirir, babası ve kardeşleri işlerin takibine bakar. Mevlüt İnan ayrıca 1975 yılında Makine Mühendisleri Odası’nın Konya
şubesinin açılışında da görev alır.
1970’li yılların sonlarına gelirken Mevlüt İnan’ın çocukları da yavaş yavaş öğrenimlerini tamamlayarak
çalışma hayatına atılmaya başlar. Ali Caner İnan Konya
Teknik Lisesi’nin ardından Konya Selçuk Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği’ni bitirir. Faruk İnan Erciyes
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirir.
Osman Sadi İnan önce ODTÜ Fizik Bölümü’ne gider
fakat okulu bırakır ve Konya Selçuk Üniversitesi’nde
Ziraat Tarımsal Mekanizasyon Bölümü’nden mezun
olur. Levent İnan ODTÜ İşletme’den mezun olur, ardından işletme yüksek lisansı yapar. Fakat makine
imalatına hiç karışmaz. Diğer üç kardeş babalarının

CANER İNAN

yanında makine imalatına devam eder.

“OĞLUM ÖN TEKER NEREDEN GIDERSE ARKA TEKER DE ORAYA
GIDER”
Ailenin en büyük oğlu Ali Caner İnan Konya Selçuk
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun
olunca Turgut Özal’ın o dönem uyguladığı kredi avantajından yararlanıp müteahhit olmak ister. Konuyu babasına açınca Mevlüt İnan, “Oğlum ön teker nereden
giderse arka teker de oraya gider. Eğer sen ayrılırsan
burayı kapatırız. Kardeşlerin de kendi işine bakar” der.
Babasının bu sözü üzerine Ali Caner İnan firmada kalmaya karar verir.
1982 yılında profesyonel olarak firmada görev aldığını
belirten Ali Caner İnan, “Çalışmaya başladığımdan bu
yana 30 yıl sabah sekizden akşam dokuza kadar çalıştım. Diğer kardeşlerim de aynı tempoyla çalıştılar.
İşimiz her zaman önce geldi. Birçok arkadaşımızın yüzünü uzun yıllar göremediğimiz oldu. Bazen şehirde bir
bina görüp yeni bina yapılmış diyoruz, hâlbuki o bina
yapılalı yıllar olmuş oluyor” diyor.
ALI İNAN VEFAT EDER…
1980 yılına gelindiğinde kurucu Ali İnan vefat eder.
Medrese eğitimi almış olan dedesinin, ömrü boyunca
saygın ve düşüncelerine önem verilen bir insan olduğunu belirten Ali Caner İnan, “Sanatkar bir insandı,
asla ‘yapamayacağım’ demezdi. Her şeye cesaret edebilen, mücadeleci bir insandı” diyor.
Ali İnan’ın vefatının ardından 1981 yılında Mevlüt
İnan ve kardeşi Mehmet İnan, diğer ortakları Hasan
Hüseyin Uğurlu ile yollarını ayırır. Bu ayrılığın

ardından Mevlüt İnan, Eski Sanayi’de 250 metrekarelik bir dükkânda giyotin makas ve abkant pres üretimine devam eder. Bu dükkân yetersiz kalınca 1984 yılında Anadolu Sanayi’de tutulan 700 metrekarelik yeni
atölyeye geçilir. Anadolu Sanayi’de geçilen yer büyük
vinçlerin girebildiği, daha rahat üretim yapılabilen bir
yer olur.

SEVKİYATA HAZIRLANAN MAKİNELER - 2017

başlanır. 2008’de 8 metrelik giyotin makas ve 14 metre tek parça apkant yapılır.
2014 yılına gelindiğinde firma Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki fabrikadan çıkar ve Büsan Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki yerine taşınır. Büsan Organize
Sanayi’deki yeni fabrikanın 2000 metrekaresi abkant
pres üretimine 2500 metrekaresi ise vinç üretimine
ayrılır. Yılların getirdiği birikim ve kalite ile imalata
devam eden İnanlar makine bugün; CNC tezgah, abkant pres ve giyotin makas üretimine devam ediyor.
Her kapasite ve büyüklükte imalat yapabilen İnanlar
Makina, Kanada’dan Vietnam’a; Rusya’dan Angola’ya
kadar uzun geniş bir coğrafyaya makine ihraç ediyor.

2017
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“BERABER KAZANDIK, BERABER YIYECEĞIZ”
Firma Anadolu Sanayi’de altı yıl kaldıktan sonra 1990
yılında Organize Sanayi’ye taşınır. 1984’ten 1990 yılına
kadar geçen sürede malzeme ve üretim kalitesi her
geçen gün artar. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 4 bin
metrekaresi kapalı, topla 10 bin metrekarelik yeni
fabrikada işler iyice büyür. Çalışan sayısı zaman zaman 80 kişiye kadar çıkar. 2000’li yıllar firmanın üretim kapasitesini arttığı yıllar olur. Bu dönemden sonra seri üretime geçilir. 2001 ekonomik krizi İnanlar
Makina’yı da etkiler. Kriz döneminde 70 kişiyle çalışan
firma neredeyse 4 ay hiç çalışmaz. Çalışanlar pazartesi-salı-çarşamba ve perşembe-cuma-cumartesi
şeklinde iki gruba ayrılarak üretime devam edilir. O
dönem yaşanan tüm zorluklara rağmen hiç işçi çıkarmadıklarını belirten Ali Caner İnan, “O dönemlerde
birçok firma işçi çıkardı ama biz yapamadık. Çünkü
ben o çocuğu ilkokulda almışım, annesini babasını tanıyorum, evini barkını bildiğimdi o insanlara işi bırakın diyemezdim. Beraber kazandık, beraber yiyeceğiz
mantığındaydık. Oyunu kuralına göre oynamadık ama
bu yaptığımızın Allah katında farklı bir yeri var” diyor.
Krizi geride bırakan firma çalışmaya devam eder.
Bu dönemde özellikle Ankara’ya makine satmaya
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TUTKUN KARDEŞLER
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MEYDAN CAMII YALTIRIK DÜKKANI ÇALIŞANLARI

Akşehir’in yerlilerinden olan Çakır Buğra, geçimini su
değirmenciliğinden sağlar. Genç yaşta Ayşe Hanım’la
hayatını birleştirir. Çiftin bu evlilikten ikisi erkek biri kız
üç çocukları olur. Ali Buğra 1931, Şevket Buğra 1937
yılında dünyaya gelir. Ali Buğra ilkokula verilir fakat o
yıllarda demircilik sanatı çok yaygın ve geçerli bir meslek olduğu için ilgisini çeker. Sık sık okuldan kaçarak
demircilerin ve el sanatlarının yapıldığı ARASTA’ya giderek, orada demirci at araba ustalarının örs ve çekiçle
demiri nasıl şekillendirdiklerini ilgiyle izler, ustaların
demirci ocaklarının körüğünü çekmesine yardımcı olur
ve bu işten harçlığını kazanır. Bunun üzerine babası,
“anlaşılan sen okumayacaksın” diyerek 8 yaşında iken
Ali Buğra’yı bir demircinin yanına çırak olarak verir. Ali
Buğra’nın çırak verildiği dükkân, o yıllarda Akşehir’in
demircilerinin bulunduğu ARASTA’dadır. Daha çok
çapa, bıçak ve at koşum malzemelerinin yapıldığı bu
dükkânda Ali Buğra demir ocağının körüğünü çekerek
işe başlar. Kardeşi Şevket Buğra ise ortaokulun ardından sanat okuluna gider. Okulun devam zorunluluğu
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İKINCI DÜNYA SAVAŞI’NIN DIŞINDA KALMAYI
BAŞARAN TÜRKIYE, EKONOMIK VE ASKERI
ÖNLEMLER ALMAK ZORUNDA KALIR. BU
ÖNLEMLER DOĞRULTUSUNDA 1941 MALTEPE
ASKERI LISESI AKŞEHIR’E TAŞINIR. AKŞEHIRLI
ÇAKIR BUĞRA, MALTEPE ASKERI LISESI’NDE
AŞÇILIK YAPAR. SAVAŞ SONRASI OKUL YENIDEN
İZMIR’E TAŞINIRKEN ÇAKIR BUĞRA’YI DA
GÖTÜRMEK ISTERLER FAKAT ÇAKIR BUĞRA
GITMEZ VE AKŞEHIR’DE KALIR. ÇAKIR BUĞRA’NIN
BU KARARI, IKI OĞLUNUN AKŞEHIR’DE
ŞEKILLENECEK GELECEĞINI DE BELIRLER…
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ne kendinde ne de babasında para vardır. “Bunlar gariban” diye istediği kızı vermezler. Bir yıl sonra dükkânı
açıp eli iş tutunca kızı tekrar isterler ve 1952 yılında
evlenirler. Ali Buğra, askerliğini bitirip döndüğünde
kardeşi Şevket de okulunu bitirmiştir. İki kardeş birlikte dükkân açmaya karar verirler. Böylece 1952 yılında
Akşehir Zafer Meydanı’nda 50 metrekarelik bir dükkân
açarlar. Yeğenleri Yılmaz’ı da yanlarına alan iki kardeş,
“Tutkun Kardeşler” adıyla kurdukları bu dükkânda
saban ve orak makinelerinin tamir işlerini yaparlar.
O yıllarda Akşehir’de orak makinelerinin tamirinden
anlayan fazla usta olmadığı için iki kardeş bu alanda kendilerini iyice geliştirler. Bir süre sonra da orak
makinesinin dişlilerini ve bazı parçalarını imal etmeye
başlarlar. Küçük üretimlerle başlayan iş kısa sürede
büyür ve İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye dağıtım olmak
üzere sandık sandık orak makinası dişlisi ve parçaları
göndermeye başlarlar.

ALI BUĞRA - 1975

olmadığı için o da gündüz demirci ustalarının yanında
çalışır,geceleri de okula devam eder.

BIR ÖRS VE BIR ÇEKIÇLE ÇALIŞMAYA BAŞLAR
Ali Buğra, Ustası Kemal Baloğlu’nun yanında 10 yıl
kadar çalıştıktan sonra kendi dükkânını açmaya karar
verir. Yazla (Apsarı) Kasabası’nda açtığı dükkânda bir
örs ve bir çekiçle çalışmaya başlar. Bu atölyede daha
çok köylülerin at pulluklarının bıçak burunlarını, çapave kürek gibi küçük aletlerini yaparak işe başlar. Ali
Buğra’nın dükkânı açtığı yıllarda kardeşi Şevket henüz
okula devam etmektedir. Askerliği Erzurum’a çıkan Ali
Buğra, sanatkâr olduğu için kademede görevlendirilir.
Kademede çalıştığı süre boyunca tankların bakım ve
tamir işleriyle uğraşan Ali Buğra, ilk kez burada modern makineleri görür ve kullanmayı öğrenir.
“BUNLAR GARIBAN”
Askerlik dönüşü 1951 yılında kız istemeye gider fakat

MIBZER TAMIRINDEN MIBZER IMALATINA
1960 yılına gelindiğinde dükkânları artık yetersiz kalır ve Küçük Sanayi Sitesi’nden 120 metrekarelik bir
dükkâna satın alırlar. Bu yeni dükkânda da tamir işleri
ve dişli üretimine devam edilir. O yıllarda Türkiye’de,
Marshall yardımlarıyla gelmiş pek çok John Deere
mibzeri vardır ve tamir için atölyeye bu mibzerlerden
de gelmektedir. Tamir ederken mibzerleri iyice tanıyan
kardeşler, talebin çok fazla olduğunu görünce kendileri mibzer yapmaya karar verir. Gerekli makine ve
tezgâhlar olmadığı için tüm parçaları elleriyle yapan
kardeşler, yılda ancak 3-5 mibzer yapabilir. Fakat talep
çok olduğu için insanlar parasını önceden verip sıraya girerler. Bu dönemde Zafer Meydanı’ndaki dükkân
kapatılmaz, iki dükkânda birden çalışmaya devam edilir. Parça üretimi ve tamir işleri Zafer Meydanı’ndaki
dükkânda, mibzer üretimi ise Küçük Sanayi Sitesi’ndeki
yeni dükkânda yapılır.
1970’li yıllara gelindiğinde mibzer satışlarının da etkisiyle firma para kazanır ve yeni bir torna tezgâhı ile
matkap ve kaynak makinesi alınır. Böylece seri üretime geçilir. İş hayatında olduğu kadar cemiyet yaşamında da başarılı bir insan olan Ali Buğra, Madeni İşler
Sanatkârlar Derneği’nin başkanlığını üstlenir. 1972 yılında Yeni Sanayi kurulurken de Kooperatif Başkanlığı
yapar. 1972’de Yeni Sanayi kurulunca 600 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam bin metre karelik yeni

atölyeye taşınırlar. Mibzer üretimine devam edilen yeni
atölyede çalışan sayısı 20 kişiye çıkar.

“ŞIKÂYETÇI OLAN KOMŞULARIMIZA ŞIMDI TEŞEKKÜR
EDIYORUZ”
Bir süre sonra 600 metrekarelik yer de yetmez olur.
Bunun üzerine 400 metrekarelik açık alan sundurma
yapılır ve kapatılır. İşler o kadar yoğundur ki sabahtan
gecenin geç saatlerine kadar çalışma devam ederler.
Makinelere atılan boyadan ve gürültüden rahatsız olan
komşuları firmayı belediyeye şikâyet eder. O dönemde uzun bir mahkeme safhası yaşadıklarını belirten
Çakır Buğra, “Onlar bizi mahkemeye verdi. O zaman
şikâyetçi olan komşularımıza şimdi teşekkür ediyoruz.
Onların baskıları şimdiki organize sanayi deki yerimize
gelmemize neden oldu” diyor.
“ÇOCUKLUĞUMUZ MAKINELERIN ARASINDA GEÇTI”
Tutkun Kardeşler firması 1980’li yıllarda da büyümeye
devam eder. Bu yıllarda Ali Buğra’nın iki oğlu Çakır ve

Ahmet Buğra da firmada görev almaya başlar. Ahmet
Buğra 1965, Çakır Buğra 1967 yılında dünyaya gelir.
Çocukluk yıllarından itibaren işlerin içinde olduklarını
belirten Çakır Buğra, “Biz ilkokula giderken evimiz, okul
ve Eski Sanayi karşılıklıydı. Çocukluğumuz makinelerin arasında geçti. Tekerlekli, bilyeli arabalar yapardık.
Babamız bu işi yaptığı için bizim de bu işi meslek edineceğimiz o zamandan belliydi. İkimizi de sanat okuluna gönderdiler, hemen hemen aynı dönemler okuduk.
Okulu bitirdiğimizde Ahmet iş yerine geldi, ben üniversiteye gittim. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde
İşletme okudum. Ahmet, amcam ve babamla birlikte devam etti. Üniversiteden 1987’de mezun oldum. Üniversite
yıllarında Anadolu Sigorta’da gezici olarak sigorta satıyordum. Bal getirdim bal sattım okurken. Emsan’ın çelik tencerelerini pazarladım. Hala daha satış pazarlama
bende, üretim kardeşim Ahmet’tedir” diyor.
Üniversiteyi bitirdiği 1987 yılında kardeşi Ahmet
Buğra’nın askerliğinin çıktığını belirten Çakır Buğra,
sonrasında yaşananları şöyle anlatıyor: “Ahmet’in
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MIBZER SERI IMALATIN BAŞLADIĞI YILLAR, ESKI SANAYI ÇARŞISI - 1973
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(SOLDAN SAĞA) EROL CUMBUL, ŞEVKET BUĞRA VE ALI BUĞRA
MEYDAN CAMİİ YALTIRIK DÜKKANI - 1965

askerliği çıkınca babam ve amcam, ‘Ahmet gitsin gelsin sen ondan sonra gidersin’ dediler. Ben de ‘olur’ dedim ama gizliden dilekçe vererek çok acil askere gitmem gerektiğinin bilinciyle bir an önce askere alın diye
dilekçe yazdım. Böylece, Ahmet’ten iki ay sonra da benim askerliğim çıktı. Ahmet Şubat’ta, ben Nisan’da askere gittim. Ahmet Kastamonu’da, ben Adapazarı’nda
askerliğimizi yaptık. Babamla amcamın hala daha
haberi yoktur dilekçe verdiğimden. Ama çok iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Bir an önce askerliğimizi
yaptık geldik, iki yıl gecikseydim işten soğur, sektörden
kopmuş olurdum”.

“YAĞDIR MEVLAM SU”
İki kardeş askerliklerini tamamlar ve firmada görev
alırlar. Çakır Buğra ticaret yapmak ister ve amcasıyla babasına üretmedikleri ürünleri de satmak istediğini söyler. Fakat babası ve amcası bu fikre karşı

çıkar. 1989 yılında Şevket Buğra, “Ben artık yoruldum, bu işi artık siz yürüteceksiniz, bütün hisselerimi size devredeyim. Artık dinlenmek istiyorum” der
ve hisselerini devreder. Şevket Buğra’nın hisselerini
devretmesinin ardından firma Ali Buğra ve iki oğlu
ile yoluna devam eder. Bu dönemde Çakır Buğra pazarlamaya ağırlık verir. Dodge marka araca yüklediği makineleri yakın bölgelere götürerek satmaya
başlar. Bir süre sonra aracın üzerine bir megafon
ve amfi koyar. Fonda Emel Sayın’ın “Yağdır Mevlam
Su” şarkısı çalarken anonslar yaparak köy köy dolaşırlar. “Bunun bize çok faydası oldu, o zamanlar ne
fuar vardı ne başka bir şey. Böyle böyle ilerledik” diyor Çakır Buğra. 1990’lı yıllar pazarlama ve bayileşme çalışmalarının arttığı yıllar olur. Adana, Denizli,
Afyonkarahisar ve Kütahya ile başlayan bayiler hızla
artar. 1997 yılına gelindiğinde Ali Buğra işlerin yönetimini çocuklarına bırakır.

ALI BUĞRA VEFAT EDER…
Ali Buğra 2011 yılında vefat der. 2009 yılına kadar babalarının hep başlarında olduğunu belirten Çakır Buğra,
“Her gün bizden önce gelir, bizden sonra giderdi.
Babamın iş yerinde bir dakika oturup dinlendiğini hatırlamıyorum; kendine muhakkak bir iş bulurdu. Matkap
bozuldu diyelim alır onu tamir ederdi. Makinaların tamir bakım işleriyle o ilgilenirdi. Taş toplama makinesi
yapmamıza başta itiraz etmişti. Yıllardan beri yapılan
üretimi bırakıp yeni bir ürüne geçmek fikri haklı olarak

hoşuna gitmemişti. Fakat makineyi yaptığımızı görünce
artık itiraz etmedi. Çok girişken, çok sosyal ve sevilip sayılan biriydi. Yardım etmeyi çok severdi. İlkokul mezunu
bile değildi fakat seneler sonra dışarıdan okuyup diplomasını aldı. Bu işi bize öğreten babamızdır. Kendisini,
her zaman saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz” diyor.

“BIZ DE BU MESLEĞI YAPMAK ISTIYORUZ”
2013 yılında Organize Sanayi Bölgesi kurulurken
buradan yer alırlar, sekiz ayda inşaatı tamamlar ve
2014 yılında taşınarak üretime başlarlar. Organize
Sanayi’ye geçişlerinde üçüncü kuşağın etkisi olduğunu belirten Çakır Buğra, “Buraya taşınmadan önce
çocuklarımızı aldık karşımıza ‘Çocuklar, biz Organize
Sanayiye taşınmak istiyoruz ama siz yarınlarda bu işi
yapacaksanız gideceğiz. Eğer siz bu mesleği devam
ettirmeyecek, başka işler yapacaksanız, bizim keyfimiz yerinde. Daha fazla büyümeye ihtiyacımız yok’ dedik. Evlatlarımız, ‘Biz de bu mesleği yapmak istiyoruz’
dediler. Bunun üzerine çocukların işe yönelik eğitim
almasını sağladık. Ahmet’in bir oğlan bir kız iki çocuğu var. Ahmet’in oğlu Ali Buğra üniversite son sınıfta
uluslararası dış ticaret okuyor. Benim de bir kızım
bir oğlum var. Benim oğlum Mert Buğra işletme öğrenimine devam ediyor. Kızlar henüz küçük fakat onlar
da mühendislik okuyacağız diyorlar. İleride onlar da
burada görev alacaklar. Çocuklarımız okuldan artan
zamanlarında hep fabrikadalar.” diyor.
Firma Organize Sanayi’ye geçtikten sonra üretimi daha
da artar. Taş toplama ve sahil temizleme makinesinin
yanı sıra; kanal açma, çapa, yem karama makinesi, katı
gübre atma makinesi gibi çeşitlerde üretime dâhil olur.
Fabrikanın kapasitesi dolduğu için hemen bitişikteki
10 bin metrekarelik alanı da aldıklarını belirten Çakır
Buğra, “Kısa süre sonra yeni alanımızı da üretime dâhil
edeceğiz. Teknik kadromuzu artırdık ve makine tasarlama konusunda artık daha iyiyiz. Çok olmasa da farklı
markalara fason üretim yapıyoruz. Büyük fabrikalara iş
yapmak bizi geliştiriyor. Aklımda olan, üretmek istediğim
o kadar çok makine var ki inşallah ömrümüz yettiğince
yapacağız. Hep yeni bir şey yapmak istiyorum. Kimsede
olmayan farklı makineler üretmeyi çok seviyorum.
Yakında dünyada olmayan bir makine daha yapacağız. Bu,
çapa makinesi benzeri bir makine olacak” diyor. Bugün
Tutkun Kardeşler, 3 bin 200 metrekarelik kapalı 30 bin m2
açık alan da 50 çalışanıyla üretime devam ediyor…
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EKONOMIK KRIZ YENI KAPILAR AÇAR
2000’li yılların başları Türkiye’de ekonomik krizle
mücadele edilen yıllardır ve yaşanan krizden Tutkun
Kardeşler de etkilenir. Krizle birlikte firma artık makine satamaz hale gelir. Mibzer yapan firma sayısı çoktur
ve rekabet çok fazladır. Bunun üzerine farklı bir imalata geçmeye karar verilir. Bu dönemde Çakır Buğra
Yunanistan’da düzenlenen bir fuara gider. Bu fuarın
kendileri için yeni bir dönüm noktası olduğunu belirten
Çakır Buğra, “O fuarda bir taş toplama makinesi gördüm ve bu makineyi yapalım dedim. Makine tarladaki
taşları toplayan bir makineydi. Bu makinenin hem bize
iyi para kazandıracağını hem de ülke tarımına faydası
olacağını düşündük” diyor.
Fuardan döner dönmez taş toplama makinasını tasarlanır ve ilk üretim 2000 yılında yapılır. Aynı yıl Konya’da
düzenlenen bir fuara katılırlar ve taş toplama makinesini orada tanıtırlar. Makine fuarda ilgi görür ve Tutkun
Kardeşler ismi de piyasada daha çok duyulmaya başlar. Böylece 2000 yılında mibzer üretimini bırakılır ve
taş toplama makinesine yoğunlaşırlar. Taş toplama
makinesiyle iyi bir rüzgar yakalayan firma, makinelerini de gün geçtikçe geliştirir.
Tutkun Kardeşler, 2000 yılından itibaren taş toplama
makinesi ile büyük bir ivme yakalar. Bu ivme 2005 yılında firmanın ilk ihracatını gerçekleştirmesine vesile
olur. Irak’ta kullanılmak üzere Birleşmiş Milletler’in
Lübnanlı bir firmaya ihale ettiği taş toplama makinelerini Tutkun Kardeşler yapar. Taş toplama makinesiyle
ivme kazanan firma, gelen talepler üzerine 2007 yılında
Türkiye’de üretimi olmayan sahil temizleme makinesi de yapar. Ardından 2008 yılında, damlama sulama
yapılan bahçelere yer altına boru döşemek için kanal
açan bir makine daha yaparlar ve bu makinenin faydalı
model belgesini alırlar.
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BİLEKLER
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Selanik’ten göç eden İbrahim ve Zeliha Bilek çifti, 1924
yılında Bursa’nın Demirtaş Köyü’ne yerleştirilir. Çifte
bir evin yedide bir hissesi ve 2 bin 500 metre karelik
bir tarlanın sekizde bir hissesi verilir. Yedi aileyle aynı
evde kalan çiftin tarladaki hisselerinden kendilerine
düşen payı da sadece üç zeytin ağacıdır. Çift bu zor
koşullarda hayat mücadelesi verir. Tarla hissesiyle geçinemeyeceğini gören İbrahim Bilek berberlik yapmaya başlar. Çiftin çocukları Saim Bilek de 1935 yılında
Demirtaş Köyü’nde dünyaya gelir.
Saim Bilek, ilkokulu köyde okuduktan sonra aile
Bursa’ya taşınmaya karar verir. Bilek Ailesi Bursa’ya
taşındığı sıralarda Kayseri’deki bir akrabaları küçük Saim’i meslek öğrenmesi için Kayseri’ye çağırır.
Bunun üzerine Kayseri’ye giden Saim Bilek, akrabalarının torna atölyesinde çıraklık yaparak tornacılığı öğrenir. Kayseri’de bir süre çalışıp tornacılıkta ilerleyince
Bursa’ya geri döner ve kendi dükkânını açmaya karar
verir. Bir arkadaşıyla birlikte açtığı atölyede kısa süre
çalışır ve ardından askere gider.
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KURTULUŞ SAVAŞI’NIN ARDINDAN, 30 OCAK
1923’TE LOZAN’DA IMZALANAN TÜRK-RUM
AHALI MÜBADELESINE ILIŞKIN SÖZLEŞMENIN
YÜRÜRLÜĞE GIRMESIYLE YUNANISTAN’DAN
BIRÇOK TÜRK AILESI ANADOLU’YA GÖÇ EDER.
MÜBADELE KAPSAMINDA SELANIK’TEN BURSA’YA
GÖÇ EDENLER ARASINDA İBRAHIM VE ZELIHA
BILEK ÇIFTI DE VARDIR…
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“BILEK KARDEŞLER” KURULUR
Askerlik dönüşü evlenen Saim Bilek’in bu evlilikten üç
erkek bir kız çocuğu olur. Ortağından da ayrılan Saim
Bilek, 1957 yılında kardeşi ile birlikte “Bilek Kardeşler”
adıyla yeni bir firma kurar. Bursa Heykel’in hemen
altında Kayhan Çarşısı’nda ki Eski Şehir Hanı’nda,
30 metrekarelik bir dükkânda çalışmaya başlarlar.
Sonradan yandaki dükkân da alınır ve büyütülen 80
metrekarelik dükkanlarında çalışmaya devam ederler.
Bu ilk dükkân, 2012 yılında belediyenin yıkım kararına
kadar faaliyete devam edecektir. Firmayı kurduklarında kardeşinin yaşı yetmediği için ancak 5 yıl sonra firmaya resmen ortak olabilir. Kurdukları bu dükkânda
otomobil yedek parçası üretimi ile işe başlarlar. O yıllarda otomobiller sıklıkla aks kestiği için aks parçalarına talep çoktur. İki yıl boyunca durmadan bu parçaları imal ederler.

“BANA BIR VINÇ YAPAR MISIN?”
Kardeşlerin otomotiv yedek parça işleriyle meşgul olduğu bu yıllarda babaları İbrahim Bilek inşaat işine girmiştir. 1959 yılında Çekirge-Çukurköşk’te inşaat yapan
İbrahim Bilek, atölyeye gelerek Saim Bilek’e “Bana bir
vinç yapar mısın?” der. Saim Bilek vinci yapar ve babasına verir. İbrahim Bilek’in inşaatındaki vinci görüp
çok beğenen başka bir inşaatçı bunu bana sat diye ısrar
eder. İbrahim Bilek, olmaz dese de ısrar eder ve bunun
üzerine İbrahim Bilek vinci o inşaatçıya satar. Bunun
üzerine Saim Bilek babasına yeni bir vinç daha yapar
fakat bu yeni vinçi de başka bir inşaatçı ister. Yapılan
vinçlerin rağbet görmesi üzerine seri ürerime geçme
kararı alınır ve otomotiv yedek parça imalatı tamamen
bırakılarak vinç imalatına geçilir. Piyasada oldukça tutulan vinçlerden İstanbul’a bolca satılır.
Bilek Kardeşler, 1959’dan sonra uzun yıllar sadece

vinç imalatı yaparak devam eder. 1985 yılından sonra
ufak ufak beton vibratörü, beton harç karma makineleri gibi işlere de girmeye başlarlar.

“GIT OKUDUĞUN KADAR OKU, ONDAN SONRA GEL”
Bu dönemde İkinci kuşak da firmada görev almaya
başlar. Diğer kardeşlerinin aksine, babasının kendisini
dükkâna sokmadığını belirten Bilekler Genel Müdürü
Levent Bilek, “Ben Tophane Teknik Lisesi mezunuyum.
Liseden sonra Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü’nü bitirdim. Tüm bu eğitim sürecim boyunca
babam beni iş yerine sokmadı, ‘Git okuduğun kadar
oku, ondan sonra gel’ derdi. Eğitim dönemim boyunca her yaz başka başka iş yerlerinde çalıştım. Böylece
kendimi geliştirme şansım oldu.” diyor.
1992 YILINDA ‘BILEKLER’ KURULUR
Levent Bilek, 1991 yılında üniversiteyi bitirir ve askere

gider. İzmir’de askerliğini tamamlar ve 1992 yılında
Bursa’ya döner. Askerlik dönüşü, daha önce staj yaptığı, çalıştığı yerlerden güzel teklifler gelir. Bunun
üzerine babası ve amcası ile oturup ne yapacaklarına dair konuşurlar. Levent Bilek’in “Bilek Kardeşler”
firmasında ne koşullarda çalışacağı üzerinde uzlaşamazlar. Bunun üzerine Levent Bilek, kendisinin farklı
bir firmada ortaklık yapmasını ve Bilek Kardeşler’in o
an yapmadığı farklı makinelerin yapımını üstlenmesini
teklif eder. Bunun üzerine 1992 yılında “Bilekler” firması kurulur. Büyük ağabeyi babasıyla birlikte Bilek
Kardeşler’de kalırken, küçük abisi Levent Bilek ile birlikte Bilekler Firması’nda çalışmaya başlar. Bilekler
Firması, o yıllarda İhsaniye’de yaptıkları bir inşaatın
altında 350 metre karelik bir atölyede faaliyete geçer.
Ardından yapılan eklentilerle atölyenin kullanım alanı
500 metre kareye kadar çıkar.
Abisi ile birlikte farklı bir yerde atölye açtıklarını
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belirten Levent Bilek, “Bilekler ile Bilek Kardeşler’in
üretmediği makine gruplarına yöneldik. Mesela betonyer grubunu tamamen aldık. Beton arabaları, harç arabaları gibi daha çok sac aksamlı kaba işleri aldık. Beton
işinde çok teknik makineler var. Ve bunların çoğu ithal
ediliyordu, bu grupları üretmeye başladık. Ayrıca kompaktör grubunu da aldık ve bunları Bilekler markası ile
üretmeye başladık” diyor. Bilek Kardeşler ve Bilekler
ortaklığı yaşanan bazı anlaşmazlıklar yüzünden beş ay
gibi kısa bir süre sonra sonlanır. Bu sürecin sonunda
Levent Bilek’in amca çocukları da “Bileksan” adı ile bir
firma kurarlar. Bileksan Firması da yine İhsaniye’de
Bilekler’in yanındaki 500 metrekarelik atölyede çalışmaya başlar. Böylece, Bilek Kardeşler, Bilekler ve
Bileksan adında üç farklı firma meydana gelir. Bir süre
bu şekilde çalışıldıktan sonra Bileksan’ın işleri iyi gitmez ve Bilekler firması Bileksan’ı satın alır.

KAZAKISTAN GEZISI ILE IHRACAT ATAĞI BAŞLAR
1992’deki kuruluşun ardından hızlı bir ivme yakalayan
Bilekler, 1994 yılında İstanbul Karaköy’de bir ilk şubelerini açarlar. Ardından 1998 yılında ikinci şube de
Ümraniye’de açılır. 1998 yılına gelindiğinde Bilekler
Firması, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nden yer alır
ve burada yeni bir fabrika inşaatına başlar. İnşaatın
bitmesinin ardından firma 1999 yılında bu yeni fabrikaya taşınır. Bilekler’in yeni fabrikasına taşındığı 1999
yılında Gölcük Depremi meydana gelir. Bunun üzerine
işler durulur. Bu durgunluk döneminin ardından 2003
yılında işler yavaş yavaş açılmaya başlar. Levent Bilek’in
2005 yılında Kazakistan’a yaptığı gezi, firmanın bundan
sonraki gelişiminde önemli bir kırılma noktası olur.
Kazakistan’a gittiğinde, hafif inşaat aletlerinde büyük
bir açık gördüğünü belirten Levent Bilek sözlerine şöyle
devam ediyor: “Kazakistan’a gittiğimde birçok Türk malı

gördüm, fakat bunların hemen hepsi çok eski teknoloji makinelerdi. Kazakistanlılar yeni teknoloji makine
görmedikleri için bu makineler onlara normal geliyordu, oysa bize göre bunlar 1980’li yılların makineleriydi.
Orada yaptığım 25 günlük ziyaret sonucunda bir dükkân
bulduk ve temsilcilik açtık. Ve böylece Türkiye’deki teknolojinin aynısını Kazakistan’da pazarlamaya başladık.
Bilek Kardeşler firması ilk ihracatını 1975 yılında Suudi
Arabistan’a yapmıştı. Ardından da farklı ülkelere ufak
tefek ihracatımız olmuştu fakat Kazakistan ile yoğun
ihracat yapmayı öğrendik. Bu süreç sonunda, ihracatın
toplam cironun üçte ikisini oluşturduğu bir firma haline geldik. Tüm bu süreç içinde devletin ihracatla ilgili
mevzuatları oldukça iyi şekilde revize ettiğini de gördük.
1970’li yıllarda biz henüz çocuk yaşlardayken mevzuattan dolayı 6 ay boyunca ihraç edilmeyi bekleyen makinelerimiz olurdu. Bu makineleri depolamak için ayrı dükkan kiraladığımızı hatırlarım. Bugün tüm üretimi ihraç
etseniz dahi bir sıkıntı yaşamanız söz konusu değil. Şu
an Türkiye’nin ihracat mevzuatı gayet uygun”.
Çin’e yakın olan Almatı temsilciliği ile Çin pazarına da makine verilemeye başlanır. Kazakistan ve
Kırgızistan’da başarı sağlayarak hızla ihracata yönelen firma 2007 yılında Bulgaristan’da ardından da

Almanya’da şubeler açar. Rusya pazarı içinde Moskova
dağıtım üssü olur. 2000’li yılların ikinci yarısı Bilekler
için oldukça hareketli geçer. Firma yurt dışında açtığı
birçok temsilcilikler ile birlikte uluslararası fuarlarda
da yer almaya başlar.
Kazakistan’daki başarılarının kaliteli mal ve kurallara sıkı sıkıya bağlılıkla geldiğini belirten Levent Bilek,
“Her şeyin resmi ve kurallara uygun olmasına çok dikkat ettik. Henüz mevzuatları tam oturmamış bu gibi
ülkelerde birçok firma 2-3 yıl görünür ve gider. Biz
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Bilekler olarak 12 yıldan beri oradayız. Tabi bu devamlılığımızda önemli bir diğer faktör de kaliteli mal satmamız oldu. Türkiye’ye ne satıyorsak oraya da onları
gönderdik. Bu eski makineleri pazarlama işini bir dönemler Almanya ve İtalya Türkiye’ye yapardı. Biz bunu
yapmadık.” diyor.
Bilekler 2007 yılında İkitelli’de bir şube daha açar.
Böylece Karaköy ve Ümraniye ile birlikte İstanbul’da üç
farklı lokasyonda çalışmaya devam ederler. Fakat bir
süre sonra Karaköy’ün cazibe merkezi olmaktan çıkmaya başlaması ve ulaşımında yaşanan sorunlar nedeniyle buradaki şube kapatılır. Karaköy’deki şubenin
kapatılmasının ardından İkitelli’deki şube de kapatılır
ve Ümraniye İstanbul’daki tek merkez şube olarak çalışmaya devam eder.

BILEKLER, BILEK KARDEŞLER’I BÜNYESINE ALIR
2012 yılına gelindiğinde Bilekler firması Bilek
Kardeşler firmasını satın alır. Böylece bir dönem
üçe ayrılmış olan aile markasını yeniden tek marka

altında topladıklarını belirten Levent Bilek, “Ben 1992
yılında Bilekler’i kurduğumda babam ve amcam Bilek
Kardeşler’de çalışmaya devam ediyordu. Ardından amcamın oğulları da Bileksan adında bir firma kurdular.
Bir süre sonra Bileksan’ı satın aldık. Bu süreçte Bilek
Kardeşler ve Bilekler, iki ayrı firma olarak çalışmaya
devam ettiler. 1999 depreminin ardından babam Saim
Bilek yavaş yavaş işten elini çekti ve 2000 yılında tamamen bıraktı. 2012 yılında Bilek Kardeşler’i de satın
aldık ve böylece aile markası yeniden tek çatı altında
toplanmış oldu” diyor.

“SEKTÖRÜMÜZÜN EN ÖNEMLI SORUNU MERDIVEN ALTI
ÜRETIM”
Türkiye’de son yıllarda inşaat sektörünün hızla büyüdüğünü fakat bu büyümenin kendileri gibi profesyonel firmalara çok fazla yansımadığını belirten Levent
Bilek, sözlerine şöyle devam ediyor: “Sektörümüzün
en önemli sorunu merdiven altı üretim. İç piyasada
çok fazla merdiven altı firma var ve haksız rekabet çok

“FARKLI MAKINE GRUPLARINA DA GIRME KARARI ALDIK”
Bilekler firması bugün 115’ten fazla ülkeye ihracat yapmaya devam ediyor. Firma imalatına 4300

metrekare kapalı alana sahip fabrikasında devam ediyor. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirten Levent Bilek, “Şu an ana kalem olarak elliden fazla
çeşidimiz var. Bunların da kendi içlerinde farklılıkları
oluyor tabii. Firma olarak her yıl mutlaka üç yeni ürün
ekleriz portföye. Dedemizin geldiğinde üç zeytin ağacına sahip olması anısına ben de her yıl üç zeytin ağacı dikerim. Bilekler’de bugün üçüncü kuşak da görev
başında. Abimin oğlu Saim firmanın satış pazarlama
bölümüne bakıyor. Benim oğlum Berk 19 yaşında, İTÜ
İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyor ve o da yaz dönemlerinde işinin başında oluyor. Ayrıca, önümüzdeki
dönemde inşaat makinelerinin yanı sıra farklı makine
gruplarına da girme kararı aldık. Bu yönde hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Artık inşaat makineleriyle ilgili
teknoloji sınırlanmaya başladı. Daha fazlasını yapamaz
hale geliyoruz. 60. yılımızda daha yüksek teknolojili
farklı makine gruplarında da olmak istiyoruz” diyor.
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fazla. Bizim gibi organize sanayi bölgelerindeki firmalarla bu tip firmaların maliyeti kıyaslanamaz bile. Bizim
sadece belge maliyetimiz yıllık 200 bin lira. Evet, işler
büyüdü fakat merdiven altı firmalar için büyüdü. Fakat
bu bizim için sorun değil, çünkü imalatımızın %75’ini
ihraç eden bir firmayız. Türkiye’de bizimle beraber 4
tane iyi firma var. Bu firmalar kaliteli üretim yapıyorlar. Yurt dışı pazarında bu dört firma rekabet ediyoruz
fakat bu yapıcı bir rekabet. Örneğin ben Moskova’ya
kaliteli ürün gönderdiğimde insanlar bundan memnun
kalıyor ve Bilekler markasından ziyade ‘Türk malı’ algısı güçleniyor. Türk malının kalite algısı güçlendikçe
de birbirine rakip gibi duran firmalar aslında birbirlerinin önünü açmış oluyor.” diyor.
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EKLER POMPA

60

Mehmet Zihni ve Azize çifti, Selanik Verye’den İzmir’e
göç eden ailelerinden biridir. Aile, Selanik’in ardından
İzmir’de de Yunan işgaline tanık olur. Mehmet Zihni
Bey, İzmir Çankaya’da Pazar Yeri’nde demir ticareti
yapmaktadır. Mehmet Zihni ve Azize çiftinin beş erkek,
üç kız olmak üzere sekiz çocukları olur. Bu çocuklardan biri de 1932 doğumlu Kamuran Ekler’dir.
Ailenin dört erkek çocuğu da imalat sanayisinde çalışmış ve kendilerini yetiştirerek birlikte bir dökümhane ve tornahane kurmuşlardır. Dökümhane eski
Alsancak Stadı’nın yakınlarında, tornahane ise Taşlar
İçi’nde 40 metrekarelik küçük bir atölyededir. Porya
imalatıyla ilgilenen kardeşler, sonradan Üç Yol’da bir
tornahane daha kurar. Kamuran Ekler, ilkokulu bitirdikten sonra kardeşlerinin yanında çıraklık yaparak
çalışmaya başlar.

1957’DE KENDI ATÖLYESINI KURAR
Kamuran Ekler, 1956 yılında Sevim Hanım’la hayatını birleştirir. Bu evlilikten 1957 yılında Gürcan,
1958 yılında da Nilgün Ekler dünyaya gelir. 1957
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OSMANLI ORDUSUNUN HAZIRLIKSIZLIĞI, BALKAN
SAVAŞI’NDA ÖNEMLI TOPRAK KAYIPLARINA
NEDEN OLUR. BU KAYIPLARDAN EN ÖNEMLISI,
IMPARATORLUĞUN BALKANLARA AÇILAN KAPISI
KONUMUNDAKI SELANIK’TIR. İŞGALIN ARDINDAN
ANADOLU’YA GÖÇ EDEN BINLERCE TÜRK
AILESINDEN BIRI DE GÖÇMEN AILESIDIR…
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PANKO IHALELERIYLE KAPASITE BÜYÜR
1970’lere gelindiğinde şimdiki adı PANKO olan Pancar
Ekicileri Kooperatifi salyangoz su pompaları için ihaleler açmaya başlar. Bu ihaleleri alan Kamuran Ekler,
tüm kapasiteyi su motorlarına ayırmak durumunda kalır ve soba imalatına son verir. Pancar Ekicileri
Kooperatifinin alımlarıyla üretimin arttığı bu yıllarda
Kamuran Ekler’in oğlu Gürcan Ekler de firmada görev alır. Gürcan Ekler, Mithat Paşa Meslek Lisesi’ni
bitirdikten sonra üniversiteye devam etmek istemez
ve 1977 yılında babasının yanında çalışmaya başlar.
Gürcan Ekler’in işbaşı yaptığı bu dönemde atölyede

KAMURAN EKLER

yılına gelindiğinde Kamuran Ekler abileriyle ortaklıktan ayrılarak kendi işini yapmaya karar verir. Diğer
dükkânlardaki payından vazgeçerek Karabağlar’da
dökümhanesi olan dükkânda “Kamuran Ekler” adıyla
atölyesini açar.
Yıllardır porya imalatında olan Kamuran Ekler, bu
sayede bölgenin hemen her çiftçisini tanıma fırsatı
yakalamıştır. Çiftçilerin salyangoz su pompasına olan
taleplerinin arttığını fakat üretici firmaların bu talebi
karşılayamadığını görür. O yıllarda ne yağmurlama
sistemleri ne de basınçlı suyla çalışan tabancalar vardır. Salma sulama yapılmaktadır ve bunun için de tüm
çiftçiler salyangoz su pompası almaya başlamıştır.
Gelen talepleri de değerlendirir ve salyangoz su pompası imalatı yapmaya karar verir. Bunun için iki torna
tezgahı alır ve çalışmaya başlar. Başlangıçta 2 inç’ten
başlayıp 10 inç’e kadar modeller yapılır. Salyangoz
su pompası üretimi devam etmektedir fakat pompaya daha çok yaz aylarında ihtiyaç duyulduğu için kış
aylarında üretimde boşluk oluşur. Bunun üzerine dört
aylık kış döneminde üstten doldurmalı kömür sobası
imalatına da başlanır. 1960’lı yıllar salyangoz su pompası ve soba imalatıyla geçer.

salyangoz pompa imalatı ve dökümcülük yapılmaktadır. Kamuran Ekler, oğluna ‘sen pompa işine bak’ der
ve o bölümü Gürcan Ekler’e bırakır.

BENZINLI MOTORLARIN YERINI ELEKTRIKLI MOTORLAR ALIR
Gürcan Ekler işe başladıktan kısa süre sonra askere
gider. Askerden döndüğü 1979 yılında Yelda Hanım’la
hayatını birleştirir. Çiftin ilk çocukları Cüneyt, 1980
yılında dünyaya gelir. 1980’lere kadar çok yoğun olan
salyangoz su pompası imalatı bu yıllarda yavaşlamaya başlar. Firma, bu dönemde yeni bir ürün arayışına
girer. Bu arayış sonunda elektrik motorlarına akuple

işinde karar kılınır. O dönemlerde Türkiye’de bu işi
İtalyan asıllı bir Türk Karaköy’de yapmaktadır. Bu
pompalardan esinlenerek işe başlanır. Bu motorlar,
tarımda sulamada kullanılmaktadır ve 3-5 dönümlük sera ve bahçe sulamalarında, 1.5-2 beygire kadar
olan küçük çaplı motor gruplarıdır. Bu yeni üretimin
Türkiye’de elektrik dağıtımının gelişmesine paralel
büyüdüğünü belirten Gürcan Ekler, “1980’li yıllarda
Türkiye’de elektrik dağıtımı artmaya başlayınca, sahil
kesimindeki seralarda patlamalı benzinli motorların
yerini elektrik motorları almaya başladı. O gün için bir
modelle başladık. Bugün motora akuple serimiz 30-35
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çeşidi buldu” diyor. Ekler Pompa, 1980’li yılları elektrikli motor akuple işleriyle geçirir.

TRAKTÖR KUYRUK MILLI POMPA IMALATI BAŞLAR
1990’a gelindiğinde Söke’den bir tanıdıkları Ekler
Pompa’ya gelerek traktör kuyruk miline bağlı bir pompa ister. Elektrikli motorların kullanılamadığı tarım
bölgelerinde, yeni dikilen ürünlere can suyu vermek
için kullanılacak bu pompalar üç tonluk tankerlere su
depolamakta kullanılmaktadır. Firma böylece 1991
yılında 2 inçlik traktör kuyruk milli pompa imalatına
başlar. Kısa süre içinde bu modellerin çeşitleri artar
ve modeller için patent alınır. Böylece Ekler Pompa,
salyangoz pompa, elektro pompa ve traktör kuyruk
milli pompa imalatını birlikte yürütmeye başlar. Bu süreç içinde 2 inç olarak başlayan motorların kapasiteleri artar. Ardından araç üstü tankerlerin 10-15 tonluk
tankerleri doldurma boşaltmaya yönelik pompaların
üretimi de yapılır.
GÜRCAN EKLER IŞLERI DEVRALIR
1995 yılında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması,
Ekler Pompa için yeni bir dönemin başlangıcı olur.
Gümrükler kalkınca özellikle İtalyan rakiplerinin

düşük fiyata pazara girmeye başlayınca Ekler Pompa
bazı iyileştirmeler yapması gerektiğine karar verir.
Bunun üzerine yurt dışı fuarlara giderek inceleme
yapmaya başladıklarını söyleyen Gürcan Ekler, “Daha
seri üretim yapmak için arayışa girdik ve 1994 yılında
Almanya’da Hannover Fuarı’na gittik. Hemen bir ay
sonra da İtalya’da düzenlenen EMO Fuarı’na gittim,
fuarı gezdim. Öyle makineler vardı ki hayran kaldım.
Düşünün ben hala 1951 model Alman Mavzer torna
tezgâhıylala üretim yapmaya çalışıyordum. Orada hemen karar verdim ve ilk modern tezgâhımızın siparişini verdik. Aldığımız tezgâh bugün hala çalışıyor” diyor.
Yeni makinenin borcu bitince hemen ikinci bir tezgâh
daha alınır. Bu tezgâhlarla üretim kapasitesi üç-dört
kat artar ve üretimdeki insan hatası oranları da minimuma iner. 1997 yılında Kamuran Ekler işleri oğlu
Gürcan Ekler’e devreder.
Yeni tezgâhlarıyla üretim kapasitesini artırarak büyümeye devam eden Ekler Pompa, 2000’li yıllara
geldiğinde ihracata yönelmeye karar verir. Böylece
2004 yılında Suriye Şam’da düzenlene bir fuara ilk
kez katılımcı olarak giderler. Bu ilk fuarda tecrübesizlik yüzünden sıkıntılar çektiklerini belirten
Gürcan Ekler, “Pompaları götürmek için tanıdık bir

kasacıyla anlaştık. Malların ağır olduğunu, Suriye’ye
götüreceğimizi söyledim. Fakat adam kavak ağacından kasalar yapmış. Suriye’ye bir gittik, bizim kasalar kırılmış dökülmüş; geri gelmeleri imkânsız. Biz
de tüm malları sattık, hem reklamımız olur, arkası
da gelir diyerek üçe beşe bakmadan malları sattık.
Suriye’den tanıştığımız bir firmayla çalışmaya başladık ve o firmayla bugün de çalışmaya devam ediyoruz. O fuarın ardından, Mısır, Libya, Fas, Cezayir,
Bulgaristan, İran gibi ülkelerde fuarlara katılmaya
devam ettik” diyor.

“BIR AĞAÇ HEMEN SÖNDÜRÜLEBILIR FAKAT YÜZ AĞAÇ
SÖNDÜRMEK FARKLIDIR”
2011 yılında Orman Müdürlüğü Ekler Pompa’dan yangına ilk müdahaleye giden araçlar için 3 tonluk tankerlere
pompa ister. Ekler Pompa, yetkililere önce ihtiyaçların
tespit edilmesi ve buna göre şartname hazırlanmasını
söyler. İhtiyaçlar tespit edilir ve şartname hazırlanır.
Bunun yangın bölgelerine özel bir çalışma olduğunu
belirten Gürcan Ekler, “Şartname o işin koşullarına
göre dikkatlice hazırlandı. 11 bar basınç görecek, buna

GÜRCAN EKLER

göre dişlileri farklı imal edilecek, mukavemeti yüksek
pompalar yapmaya başladık. Sonuçta bu pompalar
orman yangınlarında kullanılacaktı. Bir ağaç hemen
söndürülebilir fakat yüz ağaç söndürmek farklıdır. O
an o pompanın bozulması, kırılması ve çalışamaması
çok büyük sorunlara ve kayıplara neden olabilir. Buna
göre bir tasarım yaptık ve işi bilen Orman Müdürlüğü
mühendisleri de onay verdiler. TSE ve CE, ISO belgeleri
ile üretimde kaliteye katkı sağladık” diyor.
Bugün 10 işçisiyle üretime devam eden Ekler Pompa
500 metrekarelik tesisinde çalışmaya devam ediyor.
Ekler Pompa’nın yıllardır aynı tesiste çalıştığını ve artık yeni bir üretim tesisine ihtiyaç duyduğunu belirten
Gürcan Ekler, “Artık burası ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyor ve mahalle arasında kaldık. Kısa süre
önce Ödemiş Organize Sanayi’den 10 bin metrekare
yer aldık. 5 bin metrekaresi kapalı olacak bu tesise
2019 yılında taşınmayı düşünüyoruz” diyor.
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“ORADA MILLI SERVET VAR”
Yaptıkları işin sadece üretmek ve satmakla sınırlı olmadığını belirten Gürcan Ekler, “Yıllardır çiftçilerle
çalışıyor, onlar için üretiyoruz. Çiftçilerimiz çok kâr
etmiyor ve genellikle borçlanıyor. Daha ürün tarladayken kazanacağı parayı çeşitli yerlere borçlanıyor. Bu
yüzden bu insanların parasını helal kazanmak isterim
ve gerekirse kendimden vererek yanlarında olurum.
Bazen bir amca telefon açar, ‘Şu an tarladayım, pompamın fanı kırıldı, bana fan gönderir misin? Ama şimdi
kasabaya inemem. Kasabaya inince parasını veririm’
der. Hemen yollanır ihtiyaç olan parça. Ben böyle satış yapıyorum. Bazen bu iyi niyetin suistimal edildiği de
oluyor ama önemli değil adamın ürünü neden yansın;
orada milli servet var” diyor.
2000’li yılların sonunda Ekler Pompa’da üçüncü kuşak görev almaya başlar. Cüneyt Ekler, Celal Bayar
Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olur ve 2008
yılında Ekler Pompa’da görev alır. Daha çok, satış pazarlama ile ilgilenen Cüneyt Ekler, Gıda Çarşısı’ndaki
satış merkezinde Ekler Pompa ürünlerinin yanı sıra,
farklı markaların distribütörlüklerini de alarak çalışmaya devam eder.
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BİLGİLİ MAKİNA
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Sürmene’nin Kemerli Köyü’nde yaşayan Hasan ve
Esma Bilgili çifti, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlar. Çiftin dört çocuğundan biri olan Mehmet Bilgili
1928 yılında dünyaya gelir. Mehmet Bilgili, ilkokulu bitirdikten sonra öğrenimine devam etmez ve iş bulmak
için 1941 yılında İstanbul’a göç eder. İstanbul’da bekâr
evlerinde kalmaya başlayan Mehmet Bilgili, Karaköy
Perşembe Pazarı’nda Yahudi bir ustanın atölyesine çırak olarak girer. Mesleği öğrendiği bu dükkânda daha
çok gemi pervaneleri, şaft ve su pompaları yapılmaktadır. Ustasının çok sevdiği Mehmet Bilgili, 10 yıl bu atölyede çalışır ve iyi bir usta olur.

“DEVLETE KAPAĞI AT KI, SIRTIN YERE GELMESIN”
1951 yılında Taş Kızak Tersanesi imtihanla eleman
alacağını açıklayınca babası, Mehmet Bilgili’ye sınava girmesini söyler. Mehmet Bilgili, ustasını çok sevmektedir ve yanından ayrılmak istemez. Fakat babası
ısrarla, “Devlete kapağı at ki, sırtın yere gelmesin” der.
Babasını daha fazla kıramayan Mehmet Bilgili sınava
girmeyi kabul eder. Sınavı birincilikle kazanır ve usta
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1930’LU YILLARIN SONUNA DOĞRU TÜM DÜNYA
IKINCI BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIRKEN,
EKONOMIK SIKINTILAR VE YOKLUKLAR
TÜRKIYE’YI DE VURMAKTADIR. BU YILLARDA
ANADOLU’NUN DÖRT BIR TARAFINDAN
INSANLAR IŞ BULMAK ÜMIDIYLE İSTANBUL’A
GÖÇ EDER. SÜRMENELI BILGILI AILESI’NİN
OĞLU MEHMET DE KÜÇÜK YAŞTA BU GÖÇE
KATILANLARDANDIR…
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olarak tersanede çalışmaya başlar. Bu süreçte işlerini
yoluna koyan Mehmet Bilgili, önce babasını, ardından
da tüm ailesini İstanbul’a getirir.

“OĞLUN IYI VE ÇALIŞKAN BIR USTA, ONA ÖN AYAK OL”
Mehmet Bilgili, Taş Kızak Tersanesi’nde gemi pervanesi, şaft ve dümen yapımında çalışır. Ardından 1955 yılında evlenir. Bu evlilikten 1961 yılında Yaşar, 1964 yılında
ise Hasan Fehmi Bilgili dünyaya gelir. Mehmet Bilgili
tersanede çalışmaya devam etmekte fakat bir yandan da
kendi atölyesini açmak istemektedir. Bu fikrini o dönem
Türk Petrol’de çalışan amcasının oğlu Refik Bilgili’ye de
açar. Refik Bilgili ortak atölye açmayı kabul eder fakat
Mehmet Bilgili’nin yeterli parası yoktur. Mehmet Bilgili
babasından kendisine bir torna tezgâhı almasını ister.
Fakat babası Mehmet Bilgili’nin tersaneden ayrılmasını

doğru bulmaz ve atölye açma fikrine karşı çıkar. Tüm
ısrarlarına rağmen babasını ikna edemeyen Mehmet
Bilgili, mahallede bakkallık yapan bir Yahudi’den yardım
ister. Mahallede herkesin aklına güvendiği bu Yahudi
bakkal Hasan Bilgili ile konuşur, “Oğlun iyi ve çalışkan
bir usta, ona ön ayak ol” der. Sonunda Hasan Bilgili ikna
olur ve Mehmet Bilgili’ye bir tezgâh alır.
Böylece Mehmet Bilgili ve Refik Bilgili 1958 yılında
Ayvansaray’da kiraladıkları dükkânda çalışmaya başlar.
“Bilgili Makina” tabelasıyla açılan 30 metrekarelik bu
küçük dükkânda ağırlıklı olarak gemi pervaneleri ve şaft
yapımıyla ilgilenirler. Yaptıkları ürünleri Ayvansaray’dan
Karaköy’e kadar kimi zaman at arabalarında kimi zaman sırtlarında getirirler. Bir süre sonra Refik Bilgili’nin
Türk Petrol’deki bağlantılarından işler gelmeye başlar
ve Türk Petrol’ün kompresörlerinin, yıkama yağlama

“BU MAKINEYI TAMAMLAYABILIR MISIN?”
1970 yılına gelindiğinde ikinci dükkânda yetersiz kalır ve
Balat’ta 350 metrekarelik iki katlı bir dükkân yaparlar.
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makinelerinin tamir ve bakım işlerini üstlenirler.Türk
Petrol’ün bakım ve tamir işleri ile büyümeye başlayan
Bilgili Makina, bir süre sonra kompresör ve tazyikli su
makinesi imalatına da başlar.
Bilgili Makina ağırlıklı olarak Türk Petrol’ün tamir işleriyle uğraştığı dönemde Man fabrikası kendilerine
parça yapmalarını teklif eder. Man fabrikasıyla yapılan
anlaşma, Bilgili Makina’nın büyümesinde önemli rol
oynar. Man fabrikasının işleriyle birlikte atölye yetersiz
kalır ve hemen yan tarafta 150 metrekarelik bir dükkân
daha kiralanır. Bu yeni dükkânla birlikte çalışan sayısı
15 kişiye kadar çıkar.

Balat’ta yeni dükkâna geçtikleri dönemde Polonya’dan
yeni tezgâhlar alarak işleri daha da büyütürler. Bilgili
Makina, Balat’taki yeni atölyesinde o yıllarda Türkiye’nin
sayılı plastikçilerinden Güvenal Plastik ile komşudur.
Plastik poşet üreten Güvenal Plastik’in sahibi Selim Bey,
Yahudi bir ustaya, poşet üzerine baskı yapacak bir makine yaptırmak ister. Yahudi usta makineyi henüz bitirmeden ülkeyi terk eder ve makine yarım kalır. Bunun üzerine Selim Bey, Mehmet Bilgili’ye gelerek “Bu makineyi
tamamlayabilir misin?” der. Mehmet Bilgili makineye
bakar ve “yaparım” der. Kısa sürede makineyi tamamlar ve teslim eder. 1974 yılında yapılan bu ilk poşet baskı
makinesi beğenilir ve başka talepler de gelmeye başlar.
Bu dönemden sonra Bilgili Makina, matbaa makineleri
tamiri ve imalatına da başlar fakat ağırlıklı olarak Man
fabrikasına çalışmaya devam eder. 1970’li yıllar firmada
ikinci kuşağında görev aldığı yıllar olur. İlkokuldan sonra okulu bırakan Yaşar Bilgili, 1973 yılında firmada çalışmaya başlar. Hasan Fehmi Bilgili Maçka Sanat Okulu’nu
birincilikle bitirir, 1980 yılında firmada çalışmaya başlar.
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1980 yılında Man fabrikasıyla yapılan çalışma son bulur.
Firma, kompresör ve matbaa makineleri imalatına devam eder.

yapacaksanız da sağ iken göreyim, ben öldükten sonra
yaparsanız batarsınız’ dedi. Tüm sorumluluğu bize bıraktı ama hep başımızdaydı” diyor.

“HATA YAPACAKSANIZ DA SAĞ IKEN GÖREYIM”
1981 yılında Mehmet Bilgili ve amcaoğlu Refik Bilgili
ayrılmaya karar verirler. Refik Bilgili, kompresör işine devam etmek istediğini söyleyerek firmadan ayrılır.
Refik Bilgili’nin ayrılmasından sonra Mehmet Bilgili ve
oğulları matbaa işine devam eder. Mehmet Bilgili amcaoğlu ile ortaklıkları bitince çocuklarına daha fazla
sorumluluk verir. Henüz çocuk sayılacak yaşta büyük
sorumluluk aldıklarını belirten Yaşar Bilgili, “1984 yılında babam, şirketi kardeşim ve benim üzerime yaptı.
1980 yılında, daha 18 yaşında bile değilken çek karnelerine imza atma yetkimiz vardı. Biz evrakları şifahen
alırdık, babam sonradan gidip imzalardı. 1984’te ‘Hata

“TURGUT ÖZAL DÖNEMINDE TÜM TÜRKIYE GIBI BIZ DE BÜYÜK
ATILIM YAPTIK”
1980’li yılların ikinci yarısı firmanın büyük atılım yaptığı
yıllar olur. Bu dönemde ihracata başladıklarını belirten
Yaşar Bilgili, “Turgut Özal döneminde tüm Türkiye gibi
biz de büyük atılım yaptık. O dönemde ufkumuz açıldı.
Dünyanın her yerini dolaştık, makine satmak için fuarlara gittik. Bilgili Makina olarak bu seviyeye Özal’ın
sayesinde geldik. 1987 yılında Suudi Arabistan’a ilk
ihracatımızı yaptık. Ardından Azerbaycan, Özbekistan,
Rusya derken ihracat yaptığımız ülke sayısı hızla arttı. Bu yıllarda katıldığımız uluslararası fuarlar markamızın bilinirliğini oldukça artırdı. Bu dönemde

makinelerimiz yok satıyordu. Müşteriler parayı peşin
verir, ancak üç ay sonra alabilirdi” diyor.
Ayvansaray’daki atölye çalışmaya devam ederken
İMES’ten de 300 metrekarelik bir atölye daha tutulur.
Büyük tezgâhlar İMES’teki atölyeye taşınır ve bu atölyenin başına Yaşar Bilgili geçer. Yaşar Bilgili İMES’te
büyük parçaların imalatını yaparken, kardeşi Hasan
Fehmi Bilgili de Ayvansaray’daki atölyede parçaları toplayarak makine üretimine devam eder. 1990 yılında kardeşlerin ortak kararı ile Hasan Fehmi Bilgili
Bayrampaşa’da farklı bir atölye açar. Şirket ortaklığı
devam etmekle birlikte, ikinci el makinelerin alım satımı ve revizyonu işlerinin yapıldığı bu atölyede çalışmalar devam eder. 1992 yılına gelindiğinde iki atölyeyi
birleştirme kararı alınır ve Tormak Sanayi Sitesi’nde
yeni bir fabrika kurulur.

“PARA KAYBETSE DE ITIBARINI ASLA KAYBETMEDI”
Bilgili Makina’nın kurucusu Mehmet Bilgili 2016 yılında
vefat eder. Babasının tüm yaşamını çalışarak geçirdiğini belirten Yaşar Bilgili, “Bir gün yattığını bilmem. 2013
yılına kadar sabah 7’den akşam 8’e kadar hep atölyedeydi. Son gününe kadar da gidip gelmeye devam etti.
Dükkâna getirir, tekerlekli sandalyeyle gezdirirdim fabrikanın içinde. Babam Perşembe günü vefat etti, Salı
günü buradaydı. Hayatında isyan etmemiş, kimseye hiddetle bağırmamış biriydi. İmanlı insandı, kimse için kötü
düşünmez, dedikodu yapmazdı. Fakir fukara babasıydı.
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ÜÇÜNCÜ KUŞAK GÖREV ALIR
Bilgili Makina, 2014’te Malkara Organize Sanayi
Bölgesi’nden yer alır. Toplamda 27 bin 500 metrekare olan bu araziye 13 bin 500 metrekare kapalı alana
sahip bir fabrikanın yapımı henüz devam ediyor. Bilgili
Makina çalışanlarının firmayı aile gibi gördüğünü belirten Yaşar Bilgili, “Çalışanlarımızın çoğu en az 30 yıllıktır. Babamın zamanında çırak olarak girmiş insanlar
bugün usta olarak devam ediyor. Bilgili Makina onlarla
birlikte büyüdü ve bugünlere geldi. Onlar benim çocukluğumu bilir, ben de onların. Kardeş gibi çalışmaya
devam ediyoruz” diyor.
2010’lu yıllar firmada üçüncü kuşağın da görev aldığı
yıllar olur. Yaşar Bilgili’nin oğlu Mehmet Bilgili Kültür
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun
olduktan sonra 2016 yılında firmada aktif olarak görev
alır.

Balat’ta sevmeyeni yoktur. İşinde de çok ustaydı. Para
kaybetse de itibarını asla kaybetmedi. İlk yaptığı makineler bile bugün hala tıkır tıkır çalışıyor” diyor.
Bugün 1500 metrekarelik tesisinde 28 çalışanıyla üretime devam eden Bilgili Makina, flekso baskı makinesi
çeşitlerinin üretimine devam ediyor. Üretiminin yüzde
80’ini ihraç eden firma, dünyanın dört bir yanına makine ihraç etmeye devam ediyor.

102

EMNİYET SANAYİ
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KIRIKKALE OSB - 2016

Molla Mehmet’in üç çocuğundan ikincisi olan Halil
Baştuğ, 1930 yılında dünyaya gelir. Henüz üç yaşındayken babasını kaybeden küçük Halil’i ve kardeşlerini anneleri zor şartlarda büyütür. İlkokulun ardından çıraklık eğitim okuluna devam eden Halil Baştuğ,
mezuniyetinin ardından Makine Kimya Endüstrisi Top
Fabrikası’nda kaynak bölümünde çalışmaya başlar
ve kısa sürede usta olur. Top fabrikasında çalıştığı bu
dönemde henüz 18 yaşındayken, 1948 yılında bir arkadaşıyla birlikte küçük bir dükkân kiralar. Kırıkkale’nin
Ofis semtinde kiralanan 30 metre karelik bu küçük
dükkân, “Emniyet Sanayi Halil Baştuğ” tabelasıyla hizmete girer. Halil Baştuğ akşama kadar Makine
Kimya’da çalışır, akşam 5’ten sonra atölyeye gelir,
tamir ve kaynak işleri yapar. Ortağından bir yıl sonra
ayrılır ve tek başına çalışmaya devam eder.
Askerliğini Ankara 1011. Ana Tamir Fabrikasında yapan Halil Baştuğ, ustalığıyla göz doldurur. Tezkere
aldığında fabrikanın sorumlu albayı Halil Baştuğ’a,
“Halil, eve git, haftaya tekrar gel. 600 lira maaşla burada usta olarak devam et” der. Halil Baştuğ eve dönünce annesine albayının teklifini söyler. Annesi, “Ben
seni Ankara da olsa gurbete gönderemem. Sırtına bir
hamal semeri alırım. Hamallık yap ama burada dur ve

103

BIRINCI DÜNYA SAVAŞI, OSMANLI
İMPARATORLUĞU’NA BÜYÜK TOPRAK VE INSAN
KAYIPLARINA MAL OLURKEN, ON BINLERCE
ASKERIMIZIN DE ESIR DÜŞMESINE NEDEN OLUR.
İNGILIZLERIN ESIR ALDIĞI BINLERCE TÜRK,
MISIR’DAKI KAMPLARDA, ÇOK ZOR KOŞULLARDA
YAŞAM MÜCADELESI VERIR. KIRIKKALE’NIN
TESTI KÖYÜ’NDEN MOLLA MEHMET DE BU
ESIRLER ARASINDADIR. MOLLA MEHMET, 13 YIL
ESIR KALDIĞI KAMPTAN KAÇMAYI BAŞARIR VE
KÖYÜNE DÖNER...
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ve Çorum’dan Samsun’a kadar birçok ilden müşterisi
olmaya başlar. 1958 yılında Makine Kimya’dan ayrılır
ve kendi atölyesinde çalışmaya devam eder. Başlarda
ağırlıklı olarak traktör ve kamyon tamiri yapan Halil
Baştuğ, zamanla biçerdöver tamirine ağırlık verir.
Freze ve matkap alarak, tamir işlerinin yanı sıra ufak
ufak parça üretmeye de başlar. Ürettiği bu parçaları
sezonda satmaya başlar.
HALİL BAŞTUĞ - 2015

başımızda erkek olarak kal” der. Bunu üzerine köyünde kalmaya karar verir ve Makine Kimya’da çalışmaya
devam eder.

“BEN SENSIZ NE YAPARIM BURADA?”
Esmer olmasından dolayı “Kara Halil” diye anılan
Halil Baştuğ, çok iyi bir kaynak ustasıdır. O dönem
Makine Kimya’nın yeni bir fabrikasının kurulumuna
Alman mühendisler gelir. Almanlar kazanların kaynak
İşlerinde sorun yaşar. Birçok usta gelip gitmesine rağmen kazanları bir türlü kaynatamazlar. Sonunda Halil
Baştuğ’u çağırıp işi yapıp yapamayacağını sorarlar.
İşi kabul eden Halil Baştuğ kazanların kaynak işlerini
başarıyla yapar. Aradan bir ay geçince Almanya’dan
uçak bileti ve Türkçe yazılmış bir davet mektubu gelir.
Annesi bu kez de, “Sen Almanya’ya gidersen bir daha
dönmezsin. Ben sensiz ne yaparım burada? Gitme”
der. Annesinin bu sözleri üzerine Almanya’dan gelen
daveti de kabul etmez.
Makine Kimya’da çalışmaya devam eden Halil Baştuğ
bir yandan da akşamları atölyesine giderek çalışmaya devam eder. Artık ustalığıyla adını duyurmuştur

İKINCI KUŞAK GÖREV ALMAYA BAŞLAR
1970’li yıllar, Halil Baştuğ’un çocuklarının da işe dâhil
olmaya başladığı yıllar olur. 1953 doğumlu Mehmet
Baştuğ ve 1957 doğumlu Ömer Baştuğ, ortaokulu bitirdikten sonra babalarının yanında çıraklık yaparak
çalışmaya başlar.1962 doğumlu İsmail Baştuğ da liseyi
bitirdikten sonra ağabeyleri gibi babasının yanında çalışmaya başlar.
Üç çocuğun da büyüyerek işlere hâkim olması 1980’li
yıllarda firmanın önemli şekilde büyümesini sağlar.
1982 yılına Eski Sanayi’den yer alan Halil Baştuğ, buraya 800 metre karelik bir bina yapar. Binanın üst tarafını
depo, alt tarafını imalathane olarak kullanır. Yeni binasına fazladan bir torna tezgâhı daha alır ve seri imalata
geçilir. Seri imalata geçilmesiyle birlikte, üretilen parçaların satışı için Türkiye çapında pazarlama çalışmalarına başlanır. Trakya’da, Güneydoğu’da ve Adana’da
anlaşmalar yapılır ve bayilik verilir. Böylelikle sezon
dışındaki ölü dönemlerde de satış yapılır. Halil Baştuğ
ve iki oğlu imalatta çalışırken Mehmet Baştuğ pazarlamaya bakar. Ham madde, döküm ve model ihtiyacı
Adana’dan sağlanır. Sezonda biçerdöver işi yapılırken,
sezon dışında Makine Kimya’ya iş yapmaya başlanır.

Biçerdöver İşinden kazanılan para hasat mevsiminde tahsil edilir. Onun haricindeki 7-8 aylık sürede de
Makine Kimya’nın işleri yapılır.

İŞLERLE BIRLIKTE FABRIKA DA BÜYÜR
İşler ve kapasite büyüdüğü için 1989’da yine Eski
Sanayi’de 2 katlı 800 metrekare bir atölye daha alınır.
Bu yeni atölyeye yeni tezgâhlar alınarak o zaman kadar yapmadıkları parçaları da yapmaya başlarlar. İş
hacmi büyüyüp kapasite arttıkça çalışan sayısı da artmaya başlar. Döneme göre 10-12 civarı usta ve sekizdokuz çırak ve kalfa ile çalışılır. Emniyet Sanayi yeni
atölyeyle birlikte iş hacmini genişletirken Türkiye’ye
de farklı modeller girmeye başlar. Firma bu dönemde dolaylı yoldan yurt dışına mal göndermeye başlar.
İstanbul’daki toptancılar kimin ne ürettiğini bilir, yurt
dışından aldıkları siparişleri yurt içinden toplayarak
yurt dışına satış yapar.

İHRACATA AĞIRLIK VERILIR
1990’lı yıllar boyunca büyümeye devam eden firma
1998 yılında şirketleşerek “Emniyet Sanayi Limited
Şirketi” olarak yola devam eder. Şirketleşmenin yaşandığı bu dönem, üçüncü kuşağın da işe dâhil olduğu dönemdir. Mehmet Baştuğ’un oğlu Emre Baştuğ,
1997 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü
bitirir ve ardından 1998 yılında firmada çalışmaya
başlar. Emre Baştuğ’un ekibe katılmasıyla birlikte
firma kendi ihracatını yapmaya başlar. Dış ticarete eğilen Emre Baştuğ dünyanın farkı bölgelerinden
müşterilerle temas kurar ve firma ihracat alanında
hızlı bir gelişme kaydeder. İhracatın hız kazanmasıyla birlikte kapasite yetmemeye başlar. Bunun üzerine Kırıkkale Organize Sanayi’den 10 bin 600 metre
karelik bir arsa alınır. 1250 metrekaresi idari olmak
üzere 5 bin 250 metrekare kapalı alan inşa edilir ve
Emniyet Sanayi 2006 yılında yeni fabrikasına taşınır.
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ESKİ SANAYİ - 2005
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yılında Almanya’da katıldıkları ve dünyanın en önemli tarım makinesi fuarlarından biri olan Agritechnica
Fuarı Emniyet Sanayi için dönüm noktası olur. Fuara
biçerdöver yedek parçalarıyla katılırlar. Bu fuarda
hem markayı hem ürünlerini tanıtan firma önemli bir
ivme yakalar. Agritechnica Fuarı’ndan sonraki yıl firma
yüzde 30 büyür. Ardından 2008 yılında İtalya’daki Eima
Fuarı’na katılırlar. Bu fuarların verdiği ivmeyle Emniyet
Sanayi, 37 ülkeye ihracat yapar hale gelir. Birer sene
arayla yapılan bu fuarlar firmanın önünü açar ve bu fuarlara düzenli olarak katılmaya başlanır.

KIRIKKALE OSB FABRİKASI - 2015

Yeni fabrikaya yeni makineler ve ekipmanlarla gelinir. İhracatın artması üzerine 2006 yılında “Emniyet
Sanayi İç ve Dış Ticaret” adıyla ikinci bir şirket kurulur. İmalatçı Emniyet Sanayi Zirai Aletler, ihracat yapan firma ise Emniyet Sanayi İç ve Dış Ticaret olur.
İhracatın artması ile birlikte Emniyet Sanayi, uluslararası fuarlara katılmaya başlar. İlk olarak 2006 yılında Suriye Şam’da düzenlenen fuara katılırlar. 2007

2016

“BANA BIR ŞEY ANLATMANA GEREK YOK. BEN BU MALI ZATEN
KULLANIYORUM”
Agritechnica Fuarı’yla uluslararası alanda iyice tanındıklarını belirten Emre Baştuğ, “Bu fuardan sonra
kapasitemiz hızla arttı. Bir anda 27 işçiden 37’ye, 45’e
derken 50 işçiye kadar yükseldik. Bu sıçramayı sağlayan kalitemiz ve malın arkasında durmamız oldu.
Bazı firmalar, İstanbul’daki toptancılar, ithalat yapan
firmalar bizim parçamızı gördüklerinde şaşırıp “A ben
bunu biliyorum. Bunu şuradan alıyorum, bunu siz mi
yapıyordunuz?” deyip direkt sipariş vermek istediler.
Bizim şu anda 3000’den fazla çeşidimiz var ve hepsini
kendimiz üretiyoruz. Esasen piyasa bizi tanımış fakat
Emniyet Sanayi olarak bilmemiş. Bu fuar sonrasında
kalitemizi daha da üst seviyeye çıkarmaya başladık.
Çünkü şu anda hala çalıştığımız firmalar, sektörün

EMRE BAŞTUĞ - AGRITECHNICA 2015 TARIM FUARI, ALMANYA

“KARA HALIL, EMNIYET SANAYI ISE KORKMA”
Kuruluşlarından bugüne markalarını hiç kirletmediklerini belirten Emre Baştuğ, “Bugün üç tane tescilli markamız var: Gagri, Kara Halil ve Emniyet Sanayi. Kara
Halil bizim iç piyasadaki değerimiz ve iç piyasada bizi
Kara Halil diye bilirler. İmalatta hatalar olabilir fakat
biz her zaman malımızın arkasında durduk. Müşteriden
kaynaklanan hatalarda bile ‘Hiç sorun değil, yenisini
gönderiyorum’ deyip müşterimizi memnun ettik. Piyasa
da ‘Kara Halil, Emniyet Sanayi ise korkma!’ diye oluşmuş

bir yerimiz var. Dedemizden, amcalarımdan, babamdan
gelen ticari ahlakı koruyoruz” diyor.
Firmada bir aile kültürü oluşturduklarını belirten Emre
Baştuğ, “Bizde kolay kolay insan sirkülasyonu olmaz.
Çalışanlarımızın büyük çoğunluğunu uzun yıllardır bizimledir. Hâlihazırda 67 personelimiz var. İki makine,
iki endüstri mühendisimiz var. İki amcam hala fabrikanın imalat kısmında işin başında duruyor. Babam hala
iç piyasada gezer, müşteri ziyareti yapar, siparişleri
toplar” diyor.
Bugün beş kıtada 37 ülkeye ihracat yapan Emniyet
Sanayi; John Deere, New Holland, Ciayson, Laverda,
Claas, Deutz-Fahr, SampoRosenlew biçerdöverlere ve
Gallignani, ClaasMerkant, Welger, Cicoria, John Deere
balya makinelerine ait jant, teker aksları, poyra, dişli,
kasnak, mil, pinyon dişliler, konik dişliler, aks başlıkları, bilya yatakları, yataklar, komple bıçak kolu şanzımanı ve bıçakkolu şanzımanına ait çatal, sallama, bilya
yatağı, eksantrik mili, aktarma organlarına ait parçaları üretiyor.
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yedek parça ciroları en yüksek firmaları. Türkiye’de
markasını sildirmeden bizden mal alıp satan çok büyük dünya firmaları var. Rusya’dan bir firma yetkilisi
‘Ben iki senedir sizi arıyordum, sonunda buldum. Bana
bir şey anlatmana gerek yok. Ben bu malı zaten kullanıyorum’ dedi” diyor. 1998 yılında yapılan şirketleşme
ve üçüncü kuşağında işin başına geçmesiyle kendini
geri çeken Halil Baştuğ, 2010’lu yılların sonunda aktif
çalışmayı bırakır.
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KAN METAL

59

YENİ SANAYİ ATÖLYE - 1967

1937 yılında Merzifon’da dünyaya gelen Fevzi Ali
Kan, öğrenimini tamamladıktan sonra 1954 yılında
Ankara’ya gider. Talaşlı imalat konusunda eğitimli olan
Fevzi Ali Kan, teknikerlik mezunu olduğu için çizim konusunda da yeteneklidir. Kısa süreli bazı işlerde çalıştıktan sonra Türk Traktör fabrikasına işçi olarak girer.
Fevzi Ali Kan, Türk Traktör’de çalıştığı dönemde sipariş üzerine gaz ocağı memesi yapan bir makine yapar.
Bir süre Türk Traktör’deki işinden artan zamanlarda,
evinde bu makinenin yapımına devam eder.
Askere gidip gelen Fevzi Ali Kan kendi işini yapmaya
karar verir. Maddi gücü olan bir tanıdığıyla ortak olurlar
ve 1958 yılında “Kan Makine” adıyla küçük bir dükkân
kiralanır. İskitler’de tuttukları bu küçük dükkânda, bir
rovelver tezgâhı ile gaz ocağı memesi makinesi yapmaya devam ederler. Kısa süre sonra yavaş yavaş Türk
Traktör’ün dışarıya yaptırdığı işleri alırlar. Bu dönemde
Fevzi Ali Kan’ın kardeşi de Ankara’ya gelir ve o da ortak
olarak Kan Makine’de çalışmaya başlar.
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MERZIFON’LU ÇOLAK AHMET, HAYVANCILIK
VE GÜNDELIKÇILIKLE GEÇIMINI SAĞLAR. BIR
DÖNÜM BAĞINDAN BAŞKA VARLIĞI OLMAYAN
ÇOLAK AHMET, TÜM YOKLUKLARA VE FAKIRLIĞE
RAĞMEN ÜÇ ÇOCUĞUNUN IKISINI OKUTMAYI
BAŞARIR. TEKNIKERLIK MEZUNU OLAN OĞLU
FEVZI ALI KAN, OKULUN ARDINDAN ANKARA’YA
GIDER VE IŞ HAYATINA ATILIR…
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FEVZİ ALİ KAN VE İŞÇİLER, SOĞUKKUYU ATÖLYE - 1961

Türk Traktör’ün işleriyle hızla büyüyen “Kan Makine”,
1960’lı yılların sonlarına doğru 1000 metrekarelik
yeni bir yere taşınır. Bu yeni yerde iş hacmi artan Kan
Makine, başta Tümosan ve Otosan olmak üzere değişik traktör fabrikalarına otomotiv yedek parçaları yapmaya başlar. Bu dönemlerde firmanın 50-60 çalışanla
üretim yaptığı dönemler olur.

ANKARA’DA YENI DÜKKÂN TUTULUR
1973 yılına gelindiğinde Fevzi Ali Kan ve ortağı ayrılmaya karar verir. Bu dönemde Fevzi Ali Kan ve kardeşi
İstanbul’da çalışmaya karar verirler. İstanbul’a gelip
yer bakarlar, fakat baktıkları yerlere paraları yetmeyince tekrar Ankara’ya dönerler. Ankara Yeni Sanayi’de
80 metrekarelik bir dükkân kiralayarak çalışmaya başlarlar. Kan Makine, bu yeni dükkânında da traktörler
için yan sanayi üretimi yapmaya devam eder. Kısa süre
sonra işler yine çoğalır ve hemen yanlarındaki dükkânı
da kiralayarak çalışan sayısını artırırlar. İşler çoğalınca bazı işler dışarıya yaptırılmaya başlanır. Özellikle
kaynak işleri dışarıya yaptırılır. Hatta Merzifon’daki

FEVZİ ALİ KAN VE İŞÇİLER, SOĞUKKUYU ATÖLYE - 1961

YENİ SANAYİ ATÖLYE - 1966

İKINCI KUŞAK GÖREV ALIR
1980’li yılların başında Kan Makine’de ikinci kuşak da
görev almaya başlar. 1966 doğumlu Gürcan Kan, liseyi
birinci sınıfta bırakır ve babasının yanına gelerek çalışmaya başlar. Ağabeyi ile birlikte çocuk yaştan beri
dükkânda olduklarını belirten Gürcan Kan, “Abim 1962
doğumlu. İkimiz de atölyede büyüdük. Babam okuyalım diye bize pek iş yaptırmak istemezdi ama biz işi severdik. Abim ODTÜ İşletme Bölümü mezunu. O mezun
olduktan sonra hemen işletmeye gelmedi. Dışarıda
uzun süre çalıştı. Ben liseye devam etmeyip dükkâna
geldim” diyor.
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eniştelerine bile gazete arabasıyla parça gönderirler.
Orada kaynakları yapılan parçalar yine gazete arabasıyla geri gelir.
Yan sanayi işlerinin yoğun olduğu yıllarda firma bir dönem pres üretimi de yapar. 15-20 kadar pres yaptıktan
sonra bu iş için ayrı bir yerde üç katlı bir bina yapılır.
Fakat bir süre sonra pres işinden vazgeçerek tekrar
yan sanayi ve traktör parçası üretimine dönülür.
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Gürcan Kan’ın atölyeye gelişinden bir süre sonra amcası firmadan ayrılmaya karar verir. Bunun üzerine
Fevzi Ali Kan, ortak bir dairedeki hissesini kardeşine
satar ve bu parayla yeni bir üretim için kendine makine
yapar. Yeni makineyi dükkânın giriş katına koyar. 5-6 ay
kadar gündüzleri Kan Makine’nin işlerini yapar, akşam
olunca gece 11-12’lere kadar bu yeni makineyle çalışırlar. Yeni makineyle birlikte pres ve kaynak türü parçalar yaptıklarını belirten Gürcan Kan, “Bugün yaptığımız biçerdöver yedek parçalarını o yıllarda Türkiye’de
yapan yoktu. Almanya’dan ithal ediliyordu. Babam bu
işi daha önce araştırmış ve amcama söylemiş, fakat
amcam yapmayalım deyince o da bırakmış. İşi düzene
sokmak için ustabaşımızla birlikte gecemizi gündüzümüze kattık. İş belli bir seviyeye gelince dükkânın şartları yetersiz kaldı. Hem yer dar geliyordu hem de fazla
elektrik ihtiyacımız vardı. Böylece 1981’de OSTİM’de

ayrı bir dükkân tuttuk. Tabii biz buraya geldiğimizde
OSTİM diye bir şey yoktu ortada. Her taraf çamurdu;
yol, otobüs yoktu. Bir tane arabamız vardı. Babam arabayı aldığı zaman biz yaya kalırdık; biz aldığımız zaman
babam. Bir müddet böyle idare ettik” diyor.

BATÖR LAMASI IMALATI BAŞLAR
Fevzi Ali Kan, OSTİM’de dükkân tutar fakat dükkânda
sadece kendi yaptıkları makine ve bir kaynak
YENİ SANAYİ ATÖLYE - 1968

makinesi vardır. Ortak oldukları dükkândan hiçbir
malzeme almazlar. Zaman içinde para kazandıkça
gerekli makineleri alırlar. Kan Metal, yeni makinesiyle birlikte 1982 yılında batör laması imalatına
başlar. O yıllarda Türkiye’de batör laması üretilmediği için fiyatlar oldukça fahiştir. Gelen malzeme de
genellikle istendiği gibi gelmemektedir. Kan Metal
batör laması imalatına devam ederken 1986 yılında
Gürcan Kan askere gider.

Kan Metal batör laması imalatına devam eder fakat bu
iş sezonluktur. Kuzey ülkelerinde hasat geç olsa da oralara ulaşmak ve pazara girebilmek zordur. 1990’lı yıllar Kan Metal’in ihracat yapmaya başladığı yıllar olur.
İlk olarak Suriye’ye ihracat yaptıklarını belirten Gürcan
Kan, “O zamanlar Suriye’den para çıkarmak yasaktı.
Suriyeli bir alıcımız dükkâna gelir; ayakkabısından, pantolonun içinden para çıkarır, sipariş verirdi. Biz de acemiydik, nasıl ihracat yapılır, mevzuat nedir bilmiyorduk.
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YENİ SANAYİ ATÖLYE - 1972

FEVZİ ALİ KAN VE ARKADAŞLARI,
TESFİYE ATÖLYESİ SON SINIF - 1953

Yavaş yavaş işi öğrenmeye başladık. Genel olarak Arap
ülkelerine mal gönderiyorduk” diyor.
Kan Metal yaz aylarında oluşan boşluğu 1993 yılında
Tümosan’la yaptığı anlaşma ile doldurur. Tümosan yetkilileri Fevzi Ali Kan ile görüşüp, Türkiye’de yapılmayan bir
parçayı yapıp yapamayacağını sorar. Numune alan Fevzi
Ali Kan parçanın yapımı için çalışmalara başlar. Üretim
için yeni bir hidrolik pres alınır fakat bu pres işi yapamaz.
Bunun üzerine Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’ndan
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çıkma bir pres alırlar. Bu pres olumlu sonuç verir ve ilk
numuneleri yaparak Tümosan’a götürürler. Numuneler
kabul edilince yıllık 150 bin parçalık anlaşma yapılır.

“BIZIM NE IŞIMIZ VAR BURADA”
Tümosan’ın siparişleri ve batör laması imalatıyla devam eden Kan Metal, 2005 yılında ilk kez yurt dışında
bir fuara katılır. Hannover Tarım Makineleri Fuarı’na
katılmaya karar verdiklerini belirten Gürcan Kan, ilk

fuar tecrübelerini şöyle anlatıyor: “O zamana kadar hiç
fuara katılmamıştık. Nasıl yapılır, edilir, bilgimiz yoktu. İnternetten form doldurup müracaat ettik. Bize bir
yer olduğunu, beğenirsek katılabileceğimizi söylediler.
Fakat biz nerenin beğenilip nerenin beğenilmeyeceğini
dahi bilmiyorduk. Kapının önünün verseler beğenecektik. Abimle fuara gittiğimizde gözümüz korktu, abime
‘Bizim ne işimiz var burada’ dediğimi hatırlıyorum. Fuar
çok büyüktü ve standımız da çok kıyıda köşede, kötü bir
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KIRICI KOMPRESÖRÜ İMALATI PROTOTİPİ,
KAZIKİÇİ ATÖLYE - 1979

yerdeydi. Bir broşürümüz bile yoktu. Biçerdöver parçaları, iki lama, iki krank götürmüştük sadece. Fakat
o halimizle bile müşteri bulduk. Fuara götürdüğümüz
bir parçayı orada satın almak istediler. Gümrükçü ile
konuştuk, ‘satabilirsiniz’ dedi. Adam fiyatını sordu,
350 Avro dedim. Tamam dedi parayı uzattı. Sadece beş
Avro istediğimi söyledim. Nedenini sorduğunda, paranın önemli olmadığını parçayı beğenirse zaten yenisini
isteyeceğini söyledim, ‘sen sadece siftah ver yeter’ dedim. O para hala cüzdanımda durur. Parçayı aldı gitti ve
o adama sonradan epeyce iş yaptık.”.
Kan Metal tüm tecrübesizliğine rağmen katıldığı bu ilk
fuarda ilgi görür ve iş bağlantıları yapar. Bunun üzerine sektörüyle ilgili dünyanın bütün büyük fuarlarına

GÜRCAN KAN

“GÖZÜN KESIYORSA YAP, KESMIYORSA YAPMA”
Kan Metal’in kurucusu Fevzi Ali Kan 2005 yılında hayata veda eder. Babasının çalışma hayatı boyunca her
zaman işi önde tuttuğunu belirten Gürcan Kan, “Ben
askerden döndükten sonra idari işlere fazla karışmadı. Para pulla ilgilenmezdi. Babam makine yapmayı,
yeni bir şeyler yapmayı severdi. Seri üretimden ziyade
yeni işler yapmak daha çok hoşuna giderdi. Planlamayı
ve üretmeyi severdi. Planladıklarının belki onda birini
yapmıştır. Kendine güvenirdi ve bizim de böyle olmamızı isterdi. Bir işi yapıp yapmamayı sorduğumda yapabilirsin veya yapamazsın demezdi, ‘Gözün kesiyorsa

yap, kesmiyorsa yapma’ derdi. İlk fuarımıza birlikte gidecektik, fakat fuarı göremeden vefat etti” diyor.
2010’lu yıllar Kan Metal’de üçüncü kuşağın görev almaya başladığı yıllar olur. 1991 yılında dünyaya gelen
Güray Kan, Kırıkkale Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü’nü bitirir ve 2015 yılında aktif olarak firmada görev almaya başlar. 1995 doğumlu Koray Kan ise
Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
üçüncü sınıfta eğitimine devam ediyor.
Bugün 1100 metre karelik kapalı alanda batör laması ve
sarsak krank üretimi ile faaliyetlerine devam eden Kan
Metal otuzdan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Üretimin yüzde 60’ını ihraç ettiklerini belirten Gürcan Kan, “Yıllara
dayanan ilişkilerimiz ve kaliteli imalatımızla standart bir
üretimimiz var. Fason iş yapmayız, sattığımız her üründe logomuz olur. Biz Kan Metal markasını buraya kadar getirdik. Bundan sonra firmanın nereye gideceğine
üçüncü kuşak karar verecek” diyor.
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katılmaya başlar. Yurt içi işlerde yaşanan durgunluk
nedeniyle yurt dışı fuar ve ihracat çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Gürcan Kan, “Önümüzdeki dönemde
yurt dışında bir satış ayağı kurmak istiyoruz. Bununla
ilgili görüştüğümüz değişik firmalar var” diyor.
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GÖÇMEN MAKİNA
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3 NİSAN 1969

Yaklaşık olarak 130 sene önce balkanlardan Atayurtları
Karaman’a gelen Adil Göçmen yine Balkan göçmeni bir
aileden olan Zehra Hanım’la hayatını birleştirir. Adil
Göçmen, Karaman’da marangozluk ve kerpiçten bina
yapımı ile geçimini sağlar. Çiftin altısı kız biri erkek olmak üzere yedi çocukları olur. Üçüncü çocukları Sezai
Göçmen 1928 yılında Karaman’da dünyaya gelir. Tamir
ve marangoz işlerine yatkın olan Sezai, okula gitmeyi
sevmez. İlkokula sekiz yıl devam eder fakat bitiremeyip
dördüncü sınıfta okulu bırakır. Askerlik çağı gelinceye
kadar babası Adil Göçmen’in yanında marangozluk ve
kerpiç inşaat işleriyle ilgilenir.
Askerliğini Erzurum’da topçu olarak yapar. Askerliğe
gidişi Sezai Göçmen’in yaşamında yeni bir sayfa açar.
Sezai Göçmen’in askere gittiği dönemde, o zamana kadar at arabaları ile çekilen toplar dizel motorlu
araçlarla çekilmeye başlanmıştır. Bu araçların bakım
işleriyle ilgilenen Sezai Göçmen, elektrik ve mekanik
konularda kendini geliştirir.
Askerlik dönüşü Sıdıka Hanım’la evlenen Sezai
Göçmen’in bu evlilikten iki kız ve iki erkek çocuğu
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OSMANLI ISKÂN POLITIKASI GEREĞI
ANADOLU’DAN, ÖZELLIKLE DE KARAMAN
YÖRESINDEN BIRÇOK AILE BALKANLARA GÖÇ
ETTIRILIR. BU AILELERIN TORUNLARI, YÜZ
YILLAR SONRA OSMANLI’NIN BALKANLARDAN
GERI ÇEKILMEYE BAŞLAMASI ILE ANAVATANA,
ANADOLU’YA DÖNMEK ZORUNDA KALIR.
BULGARISTAN’IN DELIORMAN BÖLGESINDEN
ANADOLU’YA, KARAMAN’A GERI DÖNEN BU
AILELERDEN BIRİ DE GÖÇMEN AILESIDIR…
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3 NİSAN 1969

MUSTAFA GÖÇMEN - 1999

olur. Sezai Göçmen yine babasının yanında çalışmaya başlar. 1940’lı yılların sonları, Karaman’a elektrik
hatlarının yeni yeni bağlanmaya başladığı yıllardır.
Askerde motor ve elektrik üzerine kendini geliştirmiş
olan Sezai Göçmen, bu dönemde babasıyla yaptıkları evlerin elektrik tesisatlarını da yapmaya başlar ve
mahallelere aydınlatma direklerinin kurulumlarında
çalışır. Ardından Karaman Belediyesi’ne teknisyen
olarak girer ve belediyenin dizel santralinde uzun
yıllar çalışır; Karaman’ın elektrik dağıtım ve kontrol
işleriyle ilgilenir.

“GÖÇMEN OTO ELEKTRIK” KURULUR
1950’li yıllar Türkiye’de otomobil ve traktör sayısının
hızla arttığı yıllardır. Artan otomobillerle birlikte oto
elektrikçiliğine ihtiyaç vardır. Sezai Göçmen bu açığı
görür ve oto elektrik işine girmeye karar verir. Eski
Garaj içerisinde “Göçmen Oto Elektrik” adıyla küçük
bir dükkân açar ve çalışmaya başlar. Karaman’da ilk
elektrikli motorun sarımını Sezai Göçmen gerçekleştirir. Oto elektrik ve sanayi elektriği işleriyle ilgilendiği
bu dönemde birçok usta yetiştirir. İşler yoğundur fakat

torna ihtiyacı gün geçtikçe artar. Arabaların bobin millerinin torna işlerinde her seferinde tornacılarda sıra
beklemekten usanan Sezai Göçmen, sonunda kendine
bir torna almaya karar verir. Beline sardığı bir miktar
para ile İstanbul’un yolunu tutar. Karaköy’de Rum asıllı bir tezgâh satıcısında gördüğü masa tipi bir tornayı
almak ister fakat parası yetişmez. Sezai Göçmen’in
tezgâha ihtiyacı olduğunu anlayan Rum tüccar “tamam, makineyi al götür” der.
Torna aldıktan bir süre sonra bir tane de kaynak makinesi alır. Kaynak makinesi aldıktan sonra yavaş yavaş
çevredeki çiftçilerden ziraat aletlerinin onarımıyla ilgili
işler gelmeye başlar. Göçmen, bir süre pulluk ve küçük ziraat aletlerinin tamiriyle ilgilendikten sonra işlerin büyüdüğünü görerek büyük bir torna ve iki kaynak
makinesi daha alır. Ardından da kültivatör ve pulluk
imalatıyla tarım makinesi işine girer.

TUZ MAKINESI IMALATINA BAŞLANIR
1970’li yıllara gelindiğinde makine üretimi artmaya
başlar ve bunun üzerine Eski Sanayi’de daha büyük
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SEZAI GÖÇMEN, BELEDIYE DIZEL SANTRALI

KÜÇÜK MUSTAFA GÖÇMEN BABASININ YANINDA - 1975

küçük ölçekli bir tuz fabrikası projesi gelir. Bu fabrikanın ardından Tekel Tuz Fabrikası Sezai Göçmen’in
projesini standart olarak kabul eder ve ilk lisansı verir. Sezai Göçmen bu dönemde Türkiye’de irili ufaklı
54 tuz fabrikası kurar. Tuz fabrikası işleri o kadar yoğundur ki atölyede çift vardiya çalışılır. 1980’li yıllara gelindiğinde Suriye’ye iki tuz fabrikası yapılır. Tuz
makinesi işleri artınca Mut yolu üzerinde 400 metre
karelik eski bir direk fabrikasını satın alıp, üretimi buraya taşırlar.
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BULGUR MAKINESI IMALATI BAŞLAR
Tuz makinesi işinin yoğun olduğu dönemde tarım
makinesi işleri geri planda kalır. Fakat bir süre sonra, gerek piyasanın doyması, gerekse yeni teknoloji
tesislerin artması sonucu tuz makinesi işleri azalır.

bir dükkâna geçilir. 1970’li yılların başları aynı zamanda Cihanbeyli-Tuz Gölü çevresinde tuz üretiminin
başladığı yıllardır. Türkiye’de tuz karaborsadadır ve
karneyle satılmaktadır. Henüz sanayileşmiş bir tuz
üretimi yoktur. Bölgede tuz işine girmek isteyen girişimcilerden biri Sezai Göçmen’e gelir ve kendisine
bir makine yapmasını ister. Sezai Göçmen makineyi
yapar fakat paslanmaz çelik ve krom nikeli henüz bilmiyordur, bu yüzden makineyi galvaniz kullanarak yapar. Makine birkaç gün sorunsuz çalıştıktan sonra her
yerinden küf akmaya başlar. Makine sahibi atölyeye
gelir ve “Sezai Usta biz araştırdık, bu makinenin krom
nikelden yapılması gerekiyormuş” der. Bunun üzerine Sezai Göçmen tekrar İstanbul’a gelir ve paslanmaz
krom nikel alarak Karaman’a döner. Bu malzemeyle
yaptığı makine sorunsuz çalışır. Bu makinenin ardından siparişler peş peşe gelmeye başlar. Tuz makinesi
üretimi devam ederken Sezai Göçmen’e Cihanbeyli’de

Bunun üzerine bulgur fabrikalarına makine yapımı
başlar. Türkiye’de bulgur Karaman ve Gaziantep’te
üretilmektedir. Kazanlarda haşlanan buğday büyük
alanlara serilip güneşte kurutulur, ondan sonra değirmenlerde bulgur haline gelir. Sezai Göçmen, bu iptidai bulgur üretimini makineleştirmeye başlar. Başta
buğdayın yıkanması ve değirmen aşamasını çözen
makineler yapar. Bir süre sonra kurutma sistemleri
de üretime dâhil olur. Sezai Göçmen böylece 10 kişilik
bir ekiple birçok bulgur fabrikasına makineler yapar.
Bulgur makinelerinin yapımında bulgur üreticilerinin
de destekleri alınır. Göçmen Makina’nın bulgur makineleri imalatında Duru Bulgur firmasının önemli
destekleri olur. Bu yıllar Göçmen’in çocuklarının da
firmada çalışmaya başladığı yıllar olur. Küçük yaştan itibaren atölyede babalarına yardım eden iki oğlu

ADİL GÖÇMEN - 17 EKİM 1967

BISKÜVI VE GOFRET MAKINELERI IMALATI ILE BÜYÜRLER
Firmada aktif görev aldıktan sonra işleri nasıl büyütürüz diye düşünmeye başladıklarını belirten Mustafa
Göçmen, “Bulgur makinesi işi bir süre sonra doymaya başladı. Türkiye’de bulgur tüketimi de az sayılırdı.
Asıl işimiz bulgur makineleriydi fakat işlerin yavaşladığı dönemde römork yaptığımız da oldu. Bölgede
ne iş gelirse yapmaya çalışıyorduk. 1980’lerin sonlarına doğru Karaman’da bisküvi ve gofret üretimi
popüler hale gelince, bu alana girmeye karar verdik”
diyor. O tarihlerde Karaman’da Bifa Bisküvi, Karsa
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firmada aktif olarak görevler alır. 1962 doğumlu Adil
Göçmen ortaokuldan ayrıldıktan sonra babasının yanında çalışmaya başlamıştır. 1971 doğumlu Mustafa
Göçmen de endüstri meslek lisesi tesviye bölümünü
bitirdikten sonra evlenir ve ardından askere gider.
Askerlik dönüşü o da firmada aktif olarak görev alır.
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SEZAI GÖÇMEN, ADIL GÖÇMEN, MUSTAFA GÖÇMEN, MÜHENDIS MUSA KÜÇÜKBASMACI
VE ÇALIŞANLAR - BIFA BISKÜVIYE YAPILAN ILK SOĞUTMA TÜNELI

Bisküvi, Onsa Bisküvi ve Gümüş Bisküvi faaliyettedir.
Başlarda bir yandan bulgur makinesi işine devam
ederken bir yandan da bu fabrikaların makine tamir
işlerini alırlar. Ardından bisküvi ve gofret makinesi
imalatına başlanır. Bisküvi ve gofret makineleri yapımıyla birlikte işler büyüyünce yeni kurulan Karaman
Küçük Sanayi’de iki dükkân daha satın alınır. Küçük

SEZAI GÖÇMEN

Sanayi’ye geçildiğinde; bisküvi, gofret, çikolata kaplama ve tanklar gibi birçok makinenin imalatı yapılır. Bu
dönemde yurt içinde ve yurt dışında fuarlara katılım
sağlanır ve firma ilk ihracatını Romanya’ya yapar. Bir
süre sonra Anı Bisküvi yarı otomatik bir tesis siparişi
verir.
İşler ve çalışan sayısı daha da artınca tüm işlerin bir
yerde toplanmasına karar verilir ve 1997 yılında 25
işçi ile birlikte Karaman Organize Sanayi’de 10 bin
metrekarelik fabrikaya geçilir. Organize Sanayi’ye
geçildikten sonra bulgur makinesi işleri tamamen
bırakılır. Yeni fabrikayla birlikte bisküvi makineleri
işinden de çıkılmasına ve tek bir alanda uzmanlaşılmasına karar verilir. Böylece bisküvi makineleri işine
son veren Göçmen Makina, gofret ve çikolata kaplama
makineleri üretimine başlar.
2000’li yılların başlarından itibaren kurumsallaşmaya ağırlık verdiklerini belirten Mustafa Göçmen,
“Türkçe karakterler olduğu için yabancı firmalar markamızı tam anlayamıyordu. Bunun üzerine logomuzu

ROMANYA - 1996

“‘GÖÇMEN MAKINA’DA UÇAK YAPILIR MI?”
2008 yılına gelindiğinde firmanın kurucusu Sezai
Göçmen vefat eder. Babasının Karaman’da sanayinin
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yenilemeye karar verdik. Yeni logolar yaptırdık ve bu
logoları yerli yabancı iş ortaklarımıza da gönderdik.
Hepsinin görüşlerini aldık ve bu sürecin sonunda yeni
logomuzu belirledik. Özellikle yurt dışı tanıtım çalışmalarına önemli bütçeler ayırdık. Bugün sektörümüzle
ilgili dünyanın en büyük fuarlarında, Göçmen Makina
herkes tarafından biliniyor” diyor.
Göçmen Makina 2002 yılında otomatik gofret hatları
imalatına başlar. Başlarda üç tonluk üretimi olan tesisler zaman içinde 20 tona kadar çıkan kapasitelere
ulaşır.
Firmanın geleceği ve üretim stratejileri konusunda anlaşmazlığa düşen iki kardeş 2002 yılında yollarını ayırmaya karar verir ve Adil Göçmen firmadan ayrılır. Yine
aynı yıllarda Sıdıka Göçmen vefat eder. Sıdıka Göçmen
tüm çalışma hayatı boyunca kocasına destek olmuştur.

KATAR - ŞUBAT 2000
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olmamasına rağmen bilime ve mühendisliğe çok önem
verirdi. Yanında sürekli eğitimli insanlar çalıştırırdı.
Bilfiil on dokuz sene birlikte çalıştığı mühendisiyle birçok projede hesaplamaları yaptırır, onlardan destek
alırdı. ‘Göçmen Makina’da uçak yapılır mı?’ diyenlere,
‘Tabii yaparız’ diyecek kadar kendine güveni ve cesareti olan biriydi. Biz işe başladıktan sonra yönetimi
bize devretmişti. Açık fikirliydi ve kararlarımıza destek
verirdi. Hiç ustası olmadığı halde birçok usta ve kalfa
yetiştirmiş bir insandı. Son yıllarında fabrikaya gelir, o
demir kokusu ve gürültünün ortasında bir süre oturur,
çayını içer, o havayı teneffüs ederdi. Tüm hayatını işine
ve evine adamış biriydi. Babam eğitime çok önem verirdi. Yanında çok usta yetiştirdi. Atölyeyi ilk açtığı yıllarda yeğenini de yanında çalıştırıp yetiştirmiş” diyor.
gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirten Mustafa
Göçmen, “Babam işten eve evden işe bir yaşam sürdü. Annem rahmetli olunca bir iki kere şehir parkına
gitmiş fakat sıkılmış. Parkta bile oturamazdı. İşinde
disiplinliydi ve hata kabul etmezdi. Babam eğitimli

“BAYRAĞI DAHA IYI YERLERE TAŞIYACAKLAR”
Türk makine sektörünün yurt dışında her geçen gün
güçlendiğini belirten Mustafa Göçmen, “Göçmen
Makine’nin kendine has kriterleri var. Bunların en
başında ekip ruhu gelmektedir. Çalışanlarımızın
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firmada kalma süreleri çok uzundur hatta birkaç çalışanımız çırak olarak girdikleri fabrikamızdan emekli
olarak ayrıldılar. Firmadan ayrılan ustaların bir kısmı
da kendi iş yerlerini açarak yollarına devam ettiler.
Dünyanın en prestijli fuarlarına katılıyoruz ve kalite
olarak da kurumsal kimlik olarak da hepsiyle rekabet edecek güçteyiz. Tabii bu tanıtım çalışmaları için
çok fazla yurt dışı seyahatimiz oluyor. Şahsen 70 ülkeyi dolaştım. Bu noktada eşimin anlayışı ve desteği
benim için çok önemliydi. Büyük oğlumuz şu an 19
yaşında ve makine mühendisliği eğitimi alıyor. O da
işe hevesli ve yakında üçüncü kuşak temsilcisi olarak
aramızda olacak. Kızımız klinik psikolog, en küçük
oğlumuz ise henüz yedi yaşında. Yeni nesiller daha
donanımlı geliyorlar ve onlar bayrağı daha iyi yerlere
taşıyacaklar” diyor.
Bugün Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde, 3 bini kapalı toplam 10 bin metrekarelik fabrikasında faaliyette
bulunan Göçmen Makina, üretiminin yüzde 90’ını ihraç
ediyor. Gofret ve çikolata kaplama makineleri alanında
Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olan Göçmen
Makina, üretmeye ve büyümeye devam ediyor.
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ERKAN ÇUBUK (AYAKTA SOLDAN İKİNCİ)
OSMAN ÇUBUK (SAĞ BAŞTA OTURAN)

Modelci bir ustanın yanına çırak olarak giren Osman
Çubuk, askerlik çağına kadar burada çalışır. Askerliğini
teleks yazıcısı olarak yapan Osman Çubuk, bu dönem
boyunca komutanlarının ihtiyacı olan mobilyalar yapar
ve böylece hem askerliğini yapar hem para biriktirir.
Askerliğini bitirip İzmir’e dönen Osman Çubuk, biriktirdiği paralarla birkaç makine alır ve 1960 yılında kendi
modelci atölyesini açar.

HEM MODEL HEM DÖKÜM YAPAR
İyi bir usta olan Osman Çubuk bu dönemde Aziz
Üstünkarlı, Cemal Dirin ve Saim Büyükaras’a çeşitli
modeller yaptıktan sonra piyasada bilinen ve aranan
bir modelci olarak isim yapar. Kısa süre sonra kayınbiraderinin Çamdibi’ndeki 300 metre karelik atölyesine
geçer ve burayı en fazla modelcinin çalıştığı bir atölye konumuna getirir. Modelcilikte iyi bir konuma gelen Osman Çubuk, yaptığı modellerin dökümlerini de
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1939 YILINDA ESKIŞEHIR’DE DÜNYAYA GELEN
OSMAN ÇUBUK, ÇOCUKLUK YILLARINI ESKIŞEHIR
VE AFYONKARAHISAR’DA GEÇIRIR. ÇUBUK
AILESI KISA SÜRE İSTANBUL’DA YAŞADIKTAN
SONRA TEMELLI OLARAK İZMIR’E YERLEŞIR.
AILE İZMIR’E YERLEŞINCE OSMAN ÇUBUK IŞ
HAYATINA ATILMAYA KARAR VERIR…
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İZZET BIÇAK (SOLDA) - 1990

gerçekleştirirse müşterilerinin daha memnun olacağını düşünür ve atölyenin üst katına bir döküm atölyesi
kurar. Modellerini yanı sıra döküm işlerini de yapmaya başlaması ile işler daha da yoğunlaşır. Böylece işi
bir adım daha ileri götürmeye karar verir ve büyük bir
torna tezgâhı satın alır. Yeni tezgâhla birlikte, modelini
yaptığı malzemeleri döküp işleme olanağına da sahip
olur. Modelcilik ve döküm işlerine devam ederek büyüyen firma, bir dönem bıçkı şerit testere ve testere bileme makineleri yapsa da bu işler fazla sürmez.

AĞAÇ SANDIK ÇAKMA MAKINESI ILE IŞLER BÜYÜR
1978 yılına gelindiğinde bir arkadaşının yönlendirmesi
ile ağaç sandık çakma makinelerinin imalatına başlar.
Bu makinelere olan yoğun talebi gören Osman Çubuk,
dökümhane ve modelcilik atölyelerini kapatarak sadece
imalata yönelmeye karar verir. Bu kararı almasında yetişmekte olan üç çocuğuna iyi bir iş bırakma düşüncesi de
etkili olur. Ağaç sandık çakma makinesi imalatına karar

verdiği dönemde çocukları Erkan, Gökhan ve Erhan eğitimlerine devam etmektedir. Çocuklar bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan tatillerde atölyeye gelerek çalışmaktadır. Osman Çubuk’un büyük oğlu Erkan
Çubuk Mithat Paşa Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye
Bölümü’nü bitirir ve ardından üniversiteyi kazanır. Erkan
Çubuk üniversiteye başlar fakat Osman Çubuk oğlunun
yanında çalışmasını ve kendisine yardımcı olmasını ister. Bunun üzerine Erkan Çubuk eğitimini yarıda bırakır
ve babasının yanında çalışmaya başlar. Aynı dönemde
ortanca oğlu Gökhan da Osman Çubuk’un yanında çalışmaya başlamıştır. İki oğlu ile birlikte çalışmaya başlayan
Osman Çubuk, o döneme kadar kiracı olduğu kayınbiraderinin yerini satın alır ve arka tarafında bulunan 300
metrekarelik yeri de alarak iki dükkânı birleştirir ve yoğun bir şekilde imalata yönelir.

İKINCI KUŞAK GÖREV ALIR
1985 yılına gelindiğinde DMS Osman Çubuk Makine,

artık meyve ve sebze ambalajlama makineleri sektöründe yurt içi ve yurt dışında tanınan bir firma konumundadır. Bu dönemde ambalaj makinesi imalatı devam ederken, makinelerin ihtiyacı olan tellerin imalatı
için bir imalathane kurulur ve Erkan Çubuk yönetiminde faaliyete geçer. Gökhan Çubuk ise imalatta çalışmaya devam eder.
Erhan Çubuk, 1990 yılında ağabeylerinin isteği üzerine öğrenim görmek için önce Kuzey Kıbrıs’a, bir yıl
sonra da ABD’ye gider. Bu dönemde ağabeyi Gökhan
Çubuk’un kendi ambalaj firmasını kurarak çalışmaya
devam ettiğini belirten Erhan Çubuk, “1992 yılında yaz
tatili için döndüğümde babam, ağabeylerime ayrı işler
kurmuştu ve kendisi makine imalatına devam ediyordu. O zaman bana, burada kalmamı ve kendisine yardım etmemi, artık yaşlandığını dile getirdi. Eğitimime
ara vererek babamın yanında işe başlamış olsam da
işin yükü ve ağırlığı bu işi götüremeyeceğim hissi vermişti bana. Ortanca abim Gökhan’a konuyu açtığımda,

kendi işine ara verdi ve bir süre sonra makine imalatına geri döndü” diyor.

YENI ARAYIŞLAR
1990’ların ikinci yarısının başlarında Osman Çubuk
yeni bir arayış içine girer. 1996 yılında Kemalpaşa
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasını boşaltır
ve burada kontraplak imalatı için hazırlıklarını tamamlar. Erhan Çubuk ise Kısık Sanayi Sitesi’nde
kurulmuş olan üç ortaklı firmaya gidip gelmektedir. Osman Çubuk, ürettiği kontraplakları bu firmaya gönderir ve Erhan Çubuk da ambalaj malzemesi
üzerine baskılı kâğıt sıvama yapıp ebatladıktan sonra yurt dışına ihraç eder. Bu firmada iki yıl çalışan
Erhan Çubuk, ortaklarla anlaşamadığından konuyu
babası ve ağabeyi ile görüştükten sonra DMS Osman
Çubuk çatısı altına geri döner.
Bu yıllarda Osman Çubuk bir rahatsızlık geçirir ve tedavi için ABD’ye giderek bir operasyon geçirir. 1999
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yılına gelindiğinde ise vefat eder. Modelci Osman
lakabıyla tanınan Osman Çubuk, tanıyan herkes tarafından iş terbiyesi ve dürüstlüğüyle hatırlanır.
2000 yılının başlarında meyve ve sebze ahşap ambalajlama makineleri alanında Türkiye’nin tek imalatçı firması olan DMS Osman Çubuk Makine, Antalya,
Alaşehir ve Antakya’da sektörde faaliyet gösteren bazı
firmalarla ortaklık girişiminde bulunur. Bu dönemde
firma, mevcut bir adet olan CNC dik işlem merkezi
tezgâhını altı adede çıkarır. 2004 yılında ise bu sayıyı
sekize çıkararak sektörün ihtiyacı olan yedek parça taleplerini de karşılamaya çalışırlar.

UCUZ PLASTIK KASALAR SEKTÖRÜ ELE GEÇIRIR
2005 yılına gelindiğinde sebze ve meyve kasaları sektöründe önemli bir değişiklik olmaktadır. Ahşap kasalara oranla daha ucuz olan plastik kasalar sektörü ele
geçirmeye başlamıştır. Sektördeki 300’e yakın ahşap
sandık üreticisi yavaş yavaş kapanmaya başlar. Bu
dönemde DMS Osman Çubuk Makine olarak plastik
kasalara karşı önemli bir mücadele verdiklerini belirten Erhan Çubuk, “Müşterilerimizin de hurdadan
üretilen plastik siyah sandık ile ilgili mücadeleleri
hukuksal olarak devam etti fakat hiçbir sonuç elde

edemediler. Antalya Tarım İl Müdürlüğü tarafından
Antalya İhracatçı Birlikleri’ne gönderilen yazıda, ambalaj malzemelerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın
üretim iznini alması gerektiği ve yaş meyve sebze paketleme tesislerinin de üretim izni olan ambalaj malzemelerini kullanmak zorunda oldukları belirtilmiş;
üretim izni olmayan, tek kullanımlık plastik malzemelerin eritilmesiyle elde edilen geri dönüşüm siyah
renk plastik kasa ambalajı malzemeleri kullanılmasının insan sağlığı açısından büyük tehlike oluşturduğu
hatırlatılmıştı. Yazıda ayrıca ihracatçı firmalar uyarılarak, ‘Üretimi izinsiz olan bu plastik siyah kasaların
ambalaj malzemesi olarak kullanılması yasak olup,
bu tür ambalaj malzemesi ile ihracat yapmak isteyen
firmalara Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nca Güvenlik
Sertifikası düzenlenmeyecektir’ deniliyordu. Uzun
süre yapılan araştırmalar sonucu siyah hurda malzemeden tekrar tekrar imal edilen siyah plastik kasa,
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın tebliği ve kararı ile
yasaklansa da sağlığımızı tehdit eden bu ürünler hala
hallerde ve ihracatta kullanılıyor. Bununla ilgili olarak bağlı bulunulan karantina müdürlüklerine telefon
açtığınızda ihbar kabul edemedikleri, sadece yazılı
olarak dilekçe ile başvurulabileceğini belirtmelerinin

KARTON AMBALAJ MAKINELERI ÜRETIMINE BAŞLANIR
2006 yılı sonlarına gelindiğinde ahşap ambalaj sektörü adeta bitmek üzeredir. Bunun üzerine firma yeni
bir üretime geçmeye karar verir. Radikal bir karar
alınır ve karton ambalaj makineleri üretimine başlanır. Hızla tasarım çalışmaları bitirilir ve 2007 yılı içinde bir makine üretilir. Bu yeni makine, sektörün en
önemli firmalarından Olmuksa’nın direktörlerinden

Abdullah Akçasız’a gösterilecektir. Abdullah Akçasız,
firmaya davet edilir fakat yoğun iş temposu yüzünden
bu davete bir ay kadar sonra cevap verebilir. Davete
Olmuksa’nın karton kutu kurma taşeron firması sahibi Ercan Albayrak ile gelen Abdullah Akçasız makineyi
iyice inceledikten sonra, “Çocuklar bu makine olmuş,
ellerinize sağlık” der. İlk makinenin sektörün önemli
bir temsilcisinden olumlu not alması, firmanın kendine
güvenini artırır ve imalata hız verilir.

“BIR ANDA KENDIMIZI FARKLI BIR SEKTÖRÜN IÇINDE BULDUK”
DMS Osman Çubuk Makine ilk kutu makinesini Ertok
Oluklu firması sahibi İbrahim Bey’e satar. Hemen ardından, piyasada hâkimiyet kurmuş olan İtalyan makinelerinin servis ve yedek parça temini konusunda da
teklifler gelmeye başlar. “Bir anda kendimizi farklı bir
sektörün içinde bulduk” diyen Erhan Çubuk o dönemi
şöyle anlatıyor: “Bu dönemde ahşap ambalaj firmalarının da bu konuya eğildiğini gördük. Antalya’da bulunan
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yanında, şikâyet olmadan herhangi bir denetleme
yapılmadığı da bildiriliyor. Bu konu ile ilgili olarak
Avrupa Gıda Kodeksi Başkanlığı’nın da açık olarak
belirttiği şartlar bulunuyor, fakat uygulama yapılmıyor. Bazı Avrupa ülkeleri siyah plastiği kabul etmese
de eski Komünist ülkelerde sıkı denetim olmadığından, sınır kapılarından bu ürünleri geçirmek oldukça
kolay. Ülkemizde de büyük alışveriş mağazalarında
kullanılmakta olan plastik kasaya tam anlamıyla dur
diyebilecek bir kurum daha çıkmadı” diyor.
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PANEL RADYATÖR PAKETLEME MAKİNESİ

Özgüç A.Ş.’nin sahibi Salih Alpfidan, destek ve yardımları ile bu sektöre girişimizde büyük rol oynadı. Şu an
sektörde oluklu mukavva üreten Olmuksan A.Ş, Mondi
Tire Kutsan A.Ş., Kaplamin A.Ş, Özgüç A.Ş., Ankutsan
AŞ, Hayat Ambalay A.Ş, OMK Ambalaj (SAİCA Pack) ve
bunlara bağlı taşeron firmaların dışında makinelerimiz;
Lezita Tavukçuluk, Banvit A.Ş., Keskinoğlu A.Ş., Türkiye
Et ve Süt Kurumu, Gurme Gıda A.Ş. gibi Türkiye’nin
kurumsal büyük firmalarının işletmelerinde çalışıyor.
2013 yılına gelindiğinde, karton ambalaj makineleri konusunda tecrübesine güvenilen ve farklı fikirleri
bulunan kurumsal firmalara destek veren bir üretici
konumundaydık.”.
2014 yılının sonlarında Elginkan kuruluşlarından ELBA
A.Ş., DMS Osman Çubuk Makine ile bir paketleme makinesi için görüşür. Elba A.Ş., ürettiği panel radyatörlerle ilgili paketleme makinelerine ihtiyaç duymaktadır,

GÖKHAN ÇUBUK (SOLDAN İKİNCİ), ARNAVUTLUK - 2013

Çubuk’un makineleri alıcı bulur. 2017 yılı itibarıyla
Kütahya Porselen firmasının yemek takımlarını paketlemesi için özel bir makine imalatına başlayan firma,
bu sektörde de ambalaj makinesi tedarikçileri arasında yer alır. Firma halen Daikin Isıtma ve Soğutma
Sistemleri A.Ş., Nutella-Ferrero ve Ankutsan A.Ş. ile
yeni tasarım ambalaj makineleri ile ilgili çalışmalarına
devam ediyor.
DMS Osman Çubuk Makine’nin deneyimli ekibi ve kullandığı modern teknolojiler ile ithal makinelerin sunduğu özellikleri fazlasıyla sunabildiğini belirten Erhan
Çubuk, “Bizler ikinci kuşak olarak Osman Çubuk’tan
devraldığımız firmamızı, önümüzdeki yıllarda daha
modern tesislere taşımak niyetindeyiz. Bu mesleği seven ve devam ettirmeyi düşünen üçüncü kuşak çocuklarımız da eğitimlerine bu doğrultuda devam ediyor.
Bayrağı üçüncü kuşak devralacak ve Türk sanayisine
uzun yıllar hizmet vermeye devam edeceğiz” diyor.
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fakat bu tip bir makine o zamana kadar üretilmemiştir.
Elba A.Ş.’nin istediği makine için hemen tasarım çalışmalarına başlanır ve üç ay gibi kısa bir sürede tasarım
tamamlanır. Bu sırada SANİCA Holding Genel Müdürü
Mustafa Bey de firmayı ziyaret eder. Yapılan görüşmeler sonucunda, anlaşmaya varılır; panel radyatör kutu
makinesi, köşe plastiği takma aparatı ve paletleme
makinesi üretimi yapılır ve firmaya teslim edilir. Bu
proje ile dünyada ilk kez panel radyatör kutulama makinesi imalatı gerçekleşmiş olur.
Yine bu dönemlerde dünyanın en büyük muz üreticilerinden DOLE Muz-Filipinler işletmelerine muzları ambalajlama için kutulama makineleri yapılır ve
gönderilir. Ayrıca Yunanistan’daki bazı meyve işletmelerine, Bulgaristan’ın en büyük bisküvi firması Si
Commercial 7 Ltd’ye makineler yapılır. Arnavutluk,
Sırbistan, Kosova, Rusya, Gürcistan, İran, Özbekistan,
Azerbaycan, Kazakistan gibi birçok ülkede DMS Osman
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1970’Lİ YILLAR

Afyonkarahisar Sandıklı’ya ilk otobüsü getiren ve otobüsçülük yapan İsmail Elibol, yeniliklere meraklı ve
girişimci biridir. Yöreye ilk traktörü getiren de yine
kendisidir. Eşi Safiye Elibol, dini bilgisi yüksek olan ve
herkesin bilgisine danışıp, saygı duyduğu bir kadındır. Nakliyecilik ve servis işleri yapan İsmail Elibol, o
dönemlerde pek servis ve tamirci olmadığı için kendi
araçlarının tamir ve bakım işlerini kendi yapmaya başlar. Otobüsünün ve traktörünün bakım ve tamir işlerini
yapmaya başlayan İsmail Elibol, zaman içinde dışarıdan gelen araçların tamir işleri ile de ilgilenir.
Bu dönemde oğlu İbrahim Elibol bir yandan okula giderken bir yandan da atölyede babasına yardım etmeye başlar. Küçük İbrahim de babası gibi makinelere ve
tamir işlerine meraklıdır. O yıllarda Sandıklı’nın zengin ailelerinden biri, çocuklarına bir bisiklet alır. Bu,
Sandıklı’ya gelen ilk bisiklettir ve tüm çocuklar gibi
İbrahim de bisikleti çok beğenir. Fakat bisiklete binebilmek için önce uzun süre arkasından itmeleri gerekir. Çok kısa bir tur binebilmek için sabahtan akşama
kadar bisikleti iterler. Bu iş uzun süre böyle devam
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SANDIKLI’NIN YERLILERINDEN OLAN İSMAIL
VE SAFIYE ELIBOL, YÖRENIN ÖNDE GELEN
ÇIFTLERINDENDIR. SOYADI KANUNU ÇIKTIĞINDA
YARDIMSEVERLIĞINDEN DOLAYI “ELIBOL”
SOYADI VERILEN AILE, YARDIMSEVERLIĞI KADAR
GIRIŞIMCILIĞIYLE DE SANDIKLI’DA TANINIR.
ÇIFTIN 1948 YILINDA DÜNYAYA GELEN OĞULLARI
İBRAHIM, ELIBOL SOYADINI ÖNCE TÜRKIYE’YE,
ARDINDAN DÜNYAYA TANITACAKTIR…
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İSMAİL ELİBOL

eder. Sonunda bisiklet itmekten usanan İbrahim kendi bisikletini yapmaya karar verir ve demirden bir bisiklet yapar.

ÇIVI SANDIKLARININ ÜZERINE BASARAK TORNACILIĞI ÖĞRENIR
Bir yandan otobüs şoförlüğü yapıp bir yandan da tamir
işleriyle uğraşan İsmail Elibol, tamir işleriyle birlikte civata ve hurdacılık işleri de gelişince bir dükkân
açmaya karar verir. Böylece 1960 yılında tutulan
dükkânla birlikte “Elibol” markası da ortaya çıkar.
Sandıklı’nın “Eski Sanayi” bölgesinde açılan 30 metrekarelik bu yeni dükkânda eski civatalar montajda
kullanılır hale getirilir ve hurdacılığa ağırlık verilir.
Bu dönemde İbrahim Elibol ortaokulu bitirir ve babasının yanında çalışmaya başlar. İsmail Elibol daha çok
servis işleri ile ilgilendiği için dükkânda daha çok oğlu
İbrahim kalır. İbrahim Elibol, küçük yaşına rağmen
çok çalışır ve kendini yetiştirir. Henüz 12-13 yaşlarındayken babasına torna tezgâhı aldıran İbrahim Elibol,

İBRAHİM ELİBOL

boyu yetmediği için çivi sandıklarının üzerine basarak
tornacılığı öğrenmeye başlar.
Bölge tarım bölgesi olduğu için, tamire araç getiren
çiftçilerin farklı istekleri de olur. Bunlardan biri de
derin kuyu patpatlarıdır. İbrahim Elibol Ankara’da
hurdacılar sitesine giderek eski dingil, makas, direksiyon kutusu ve şanzımanları toplayıp patpat yapmaya
başlar. İşler bu şekilde yürürken İbrahim Elibol’un
askerlik çağı gelir. Bu dönemde küçük kardeşi de
yetişmiş ve dükkânda çalışmaya başlamıştır. İbrahim
Elibol askere gider. Bu dönemde kardeşi işlerin başında durur.

TAMIR, HURDACILIK VE PATPAT YAPIMI ILE DEVAM EDILIR
İbrahim Elibol askerliğini bitirip Sandıklı’ya dönünce
tekrar işlerin başına geçer. Eski Sanayi’deki iş yerini
büyüterek 80 metrekareye çıkarırlar. Yine tamir, hurdacılık ve patpat yapımına devam edilir. İbrahim Elibol

1970 yılında Sevim Hanım ile evlenir. Bu evlilikten üç
kız bir erkek dört çocukları olur. Sevim Hanım tüm çalışma hayatı boyunca eşinin yanında olur. 20 yıl boyunca hiç ara vermeden iş yerinin öğlen yemeklerini hazırlar. Çiftin tek erkek çocuğu İsmail Elibol 1975 yılında
dünyaya gelir.
İsmail Elibol da babası gibi daha küçük yaşlarda babasının atölyesine gidip gelmeye başlar. İbrahim Elibol
küçük İsmail’i dükkâna alışsın diye her sabah 7’de kaldırır işe götürür. Oğlu iş yerine alışsın diye, bilyelerini
almak için sağlam rulmanları parçalamasına bile söz
etmez. İsmail Elibol, okul dışında kalan zamanlarında
hep dükkânda babasının yanında olur.

İLK SAMAN MAKINESI IÇIN ÇERÇEVELER SÖKÜLÜR
İşler 1979 yılına kadar böyle devam eder. 1979 yılında bir çiftçinin saman makinesi istemesi ile firma ilk
kez saman makinesi yapar. Makineyi yaparlar fakat
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“şu da olsun, bu da olsun” diyerek yaptıkları eklemeler yüzünden makine dükkândan çıkamayacak boyuta
gelir. Bunun üzerine dükkânın çerçevelerini sökerek
ancak çıkarabilirler makineyi. Yaptıkları bu ilk saman
makinesi çok ilgi görür ve çevre illerden de duyanlar
gelmeye başlar. Saman makinesi siparişleri kısa süre
içinde o kadar artar ki artık diğer işleri bırakılır ve sadece saman makinesi imalatına başlanır. Saman makinesi imalatı beş yıl boyunca devam eder, fakat atölye
artık yetersiz hale gelir. Bunun üzerine Yeni Sanayi’de
320 metrekare yer alırlar. 1986 yılına gelindiğinde iki
kardeş işlerini ayırmaya karar verirler. İbrahim Elibol
kardeşinden ayrıldıktan sonra yine saman makinesi
imalatına devam eder. Saman makinesi imalatı devam
ederken başka siparişler de gelmeye başlar. Saman
makinelerine süpürge ve aspiratörler takılır. Ardından
pancar sökme makinesi yapımına da başlanır. Böylece,
köylünün çiftçinin isteklerine göre makine çeşitleri
artar.
Firma ilk ihracatını 1990’lı yılların başlarında Arabistan’a
yapar. Ardından Suriye’ye de saman makinesi gönderilir. Küçük çaplı da olsa ihracat devam eder. Zaman içinde rekabetin artması üzerine büyük fuarlara katılma
kararı alınır. Bu süreçle birlikte firma yurt içi ve yurt dışı
fuarlara düzenli olarak katılmaya başlar.

“BEN ARTIK ILGILENMEYECEĞIM, IŞLERE SEN BAKACAKSIN”
Bu süreçte üçüncü kuşak İsmail Elibol bir yandan

eğitimine devam eder, bir yandan babasının yanında
çalışır. Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü’nü bitirdikten sonra, üniversitede makine teknikerliği bölümünden mezun olur. Okulu bitirdikten sonra 19 yaşında evlenen İsmail Elibol, babasının yanında çalışmaya
başlar. İsmail Elibol, askerliği bitirip tekrar çalışmaya
başlayınca, İbrahim Elibol oğlunu yanına çağırır ve
“Ben artık ilgilenmeyeceğim, işlere sen bakacaksın”
der. Kim işlerle ilgili bir soru sorsa, “Ben bilmiyorum,
benim oğlan biliyor, ona sorun” der ve tüm yetkileri
İsmail Elibol’a bırakır. O günden sonra da firmanın bir
işçisi gibi gelir, matkapta delik deler, torna başında
çalışır gider.

“TÜRKLER, TAMIR EDECEĞIZ, DÜZELTECEĞIZ DERKEN IŞI
YAPMAYI ÖĞRENIRLER”
Ürün çeşitleri ve talepler arttığı için yeni bir fabrikaya taşınma gereği doğar. Bunun üzerine 1998 yılında 3 bin metrekare kapalı alana sahip yeni fabrikaya
geçilir. Fakat fabrikanın yapımı sırasında talihsiz bir
kaza meydana gelir. Fabrikanın çelik çatıları yerleştirilirken meydana gelen kazada İbrahim Elibol
hayatını kaybeder… Babasının disiplinli ve yeniliklere açık bir insan olduğunu belirten Elibollar Tarım
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Elibol, “Bize her zaman ‘yaptığınız işi tam yapın’ derdi. Dedem eskiden
hava alanında çalışan İngiliz mühendislerin servis
şoförlüğünü yaparmış. İngilizler kendi aralarında

İSMAİL ELİBOL

“ÜRETIMI BÜYÜK ŞEHIRLERDEN BIRINE TAŞIMAYI
DÜŞÜNÜYORUZ”
Bugün Elibollar Tarım Makineleri’nde dördüncü kuşağın
görev almaya başladığını belirten İsmail Elibol, “Üç çocuğum var. En büyüğü 1995 doğumlu İbrahim. Ortanca oğlum Necip 1998, en küçüğümüz Emre de 2009’da dünyaya
geldiler. İbrahim askerliğini bitirdi ve şimdi yavaş yavaş
işlere adapte oluyor. Ortanca oğlum Necip’i dış ticaret
eğitimi almak üzere yurt dışında eğitime göndereceğiz.
Onun firmanın dış ticaretine bakmasını istiyoruz” diyor.
Dördüncü kuşağın da işin başına geçmesiyle birlikte
büyük şehirlere açılmayı düşündüklerini belirten İsmail
Elibol, “Ne kadar büyüsek de sonuçta Sandıklı’da büyük
sanayi şehirlerindeki imkânları bulamıyoruz. Bunun için
önümüzdeki dönemde üretimi büyük şehirlerden birine taşımayı düşünüyoruz. Konya, Denizli veya İzmir seçeneklerinin üzerinde duruyoruz. İnşallah bu projemizi
önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz” diyor.
Bugün direkt ve bayiler aracılığıyla olmak üzere toplam 12 ülkeye ihracat yapan Elibollar Tarım Makineleri,
yurt içindeki 46 bayisi ile toprak makineleri sektörüne
hizmet veriyor.
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‘Arkadaşlar yaptığınız işleri düzgün yapın, bir defada
yapın. Yoksa bu Türkler, tamir edeceğiz, düzelteceğiz derken işi yapmayı öğrenirler’ dermiş. Babam da
bize her zaman işimizi eksiksiz yapmamızı tavsiye
etti. Çalışma hayatının dışında, babam da dedemler gibi eli açık, yardımsever bir insandı. Fakat bu
yardımları asla göz önünde yapmaz, belli etmezdi.
Düzenli olarak yardım ettiği birçok insanı ancak vefatından sonra öğrenebildik” diyor.
1998’den 2015 yılına kadar bu fabrikada üretime devam edilir. 2015 yılına gelindiğinde bu yeni fabrika da
yetersiz kalır. Bu süreçte çalışan sayısı 70’e kadar
çıkar. Bunun üzerine, 11 bin 400 metrekaresi kapalı olmak üzere 22 bin metrekarelik yeni bir fabrikaya
geçilir. 3 bin metrekarelik fabrika ise depo olarak kullanılmaya başlanır. Bugün Elibollar Tarım Makineleri;
balya makinesi, yuvarlak rulo poşetleme makinesi,
mısır tablası, katı gübre römorkları, dal parçalama,
sap parçalama makinesi ve saman makinesi gibi 15
çeşit makine üretimine devam ediyor. 14 bin 400 metrekaresi kapalı olmak üzere 30 bin metrekarede faaliyet gösteren firmada 57 kişi çalışıyor.
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SAMSUN KAZAN
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HAMDİ TOPAL KENDİ AÇTIĞI İLK DEMİR DOĞRAMA
ATÖLYESİNDE ÇALIŞIYOR - 1960

Henüz beş yaşındayken Çarşamba’ya gelen Hamdi
Topal, ilk ve ortaokulu bitirdikten sonra endüstri meslek
lisesi metal işleri bölümünden mezun olur. Mezun olur
olmaz bir soğuk demir ustasının yanında çalışmaya başlar. Çalışkanlığı ve yeteneğiyle kısa sürede işlere hâkim
olan Hamdi Topal, kendi atölyesini açmaya karar verir.
Andaç Demir Doğrama adıyla Cedit’te küçük bir atölye
açar ve soğuk demir üzerine çalışmaya başlar. Bu atölyede kapı, pencere, parmaklık yapımı ve bölgede kullanılan zirai aletlerin bakım onarımlarıyla ilgilenir. Bu
dönemde, bölgeye kurulan cezaevinin parmaklıklarını
ve kilit sistemlerini de yapar.

KENDI MAKINELERINI KENDI YAPAR
Hamdi Topal, bu şekilde çalışmaya devam ederken,
bölgedeki bazı akaryakıt istasyonlarından akaryakıt
tankı siparişleri gelir. Akaryakıt tankı yapmaya karar
verir fakat bu tankları yapmak için gereken sac kıvırma
silindirleri o yıllarda oldukça pahalıdır. Bunun üzerine
bankadan kredi çekerek kendi sac kıvırma silindirini
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HAMDI TOPAL, 1934 YILINDA İSMAIL VE
HAVVA TOPAL ÇIFTININ OĞLU OLARAK
RIZE’NIN CAMIDAĞ KÖYÜ’NDE DÜNYAYA GELIR.
1930’LU YILLARIN SONLARI, YAKLAŞAN II.
DÜNYA SAVAŞI YÜZÜNDEN TÜM DÜNYADA
OLDUĞU GIBI TÜRKIYE’DE DE EKONOMIK
SIKINTILARIN ARTTIĞI BIR DÖNEMDIR. AILESINI
GEÇINDIRMEKTE ZORLANAN İSMAIL TOPAL, 1939
YILINDA AILESIYLE BIRLIKTE ÇARŞAMBA’YA GÖÇ
EDER…
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HAMDİ TOPAL, OĞULLARI MUSTAFA VE KEMAL TOPAL’LA
BİRLİKTE - 1976

kendi yapar. Hemen ardından yine kendi çabalarıyla bir radyal matkap yapar. Bu makineler orijinalleri kadar olmasa da iş gören makinelerdir. Akaryakıt
tankı imalatına başladığı dönemde 1956 yılında Yıldız
Hanım’la evlenir. Çiftin bu evlilikten dört çocukları
olur. Evlendikten kısa bir süre sonra da askere gider
ve yedek subay olarak askerliğini tamamlar.

ILK BUHAR KAZANI IMALATI,
SAMSUN KAZAN KİRAZLIK FABRİKASI - 1980

Askerlik dönüşü yeniden işe koyulan Hamdi Topal, demir işleri ve akaryakıt tankı imalatına devam eder. Bu
dönemde bayındırlık müdürlüğüne iş yapan müteahhitlere sık sık demir işleri yapar. İş yaptığı müteahhitlerin
hepsi kazan ihtiyaçlarını dışarıdan almaktadır. Bu açığı
gören Hamdi Topal, müteahhitlerin de teşvikiyle kazan
imalatına başlamaya karar verir. Böylece 1960 yılında
“Önder Kazan” adıyla yeni bir atölye kurar. Abdullah
Paşa Camii’nin arkasında açtığı atölyede kazan imalatına başlar ve ilk kazanın da aynı yıl yapar.

“SAMSUN KAZAN SANAYII” ADIYLA DEVAM EDILIR
Akaryakıt tankı ve kazan imalatı başta olmak üzere
çeşitli demir işleri yaparak çalışmaya devam eder.
1973 yılında bir arkadaşını yanına ortak alır. Bu ortaklık bir yıl kadar sürdükten sonra ortaklıktan ayrılarak,
“Samsun Kazan Sanayi” adıyla yeni bir firma kurmaya
karar verir. Firmanın kurulma aşamasında isim hakkı
için mücadele eder. Firma adında “Samsun”un kullanılmasına izin verilmez. Uzun uğraşlar sonunda isim

İKINCI KUŞAK GÖREV ALMAYA BAŞLAR
Samsun Kazan Sanayi, 1970’li yıllar boyunca büyümeye devam eder. Bu süreçte Hamdi Topal’ın iki oğlu
da fabrikaya gidip gelmeye, işleri öğrenmeye başlar.
Çocuk yaşlardan beri işin içinde olduklarını belirten
Mustafa Topal, “Ben 1964, kardeşim Kemal Topal 1967
doğumlu. Çocukluğumuzdan beri işin içindeyiz. Bir
yandan öğrenimimize devam ederken bir yandan fabrikaya gidip gelerek işin içinde büyüdük. Hafta sonlarında, tatillerde fabrikaya gidip çıraklık yaptık, işin her
aşamasını görerek büyüdük. Kemal liseyi bitirdikten

sonra sanayi sitesinde hırdavat mağazamıza bakmaya
başladı. Fabrikayı organize sanayi bölgesine taşıdıktan
sonra o mağazayı devrettik ve o da fabrikada görev almaya başladı. Ben Lise yıllarımda siyasi olaylar yüzünden Üniversiteye dört yıl gecikmeli olarak 1984 yılında gidebildim. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra
firmada çalışmaya başladım. Ben daha çok mali işlere
bakarken kardeşim üretim ayağına bakıyor” diyor.

“FINDIK ZAMANI GELDIĞINDE GENELLIKLE FATSALILAR
FINDIĞA GIDERDI”
Samsun Kazan Sanayi, kurulduğu 1974 yılından 1994’e
kadar Kirazlık’taki fabrikada faaliyetlerine devam eder.
Zaman içinde fabrikanın kapalı ve açık alan hacmi büyür, ortalama 30 işçilik bir kadro oluşturulur. Firma
1980’li yıllar boyunca mevcut kapasitesini ve işçi sayısını koruyarak çalışmaya devam eder. Tabi tüm bu
süreçte zorluklar da yaşanmıyor değildir. Bazı işçilerin yılın belli dönemlerinde düzensiz çalışmaları genel
sorunlardan biridir. Bölgedeki tarım ürünlerinin hasat zamanlarında bu sıkıntıları yaşadıklarını belirten
Mustafa Topal, “Fındık zamanı geldiğinde genellikle
Fatsalılar fındığa giderdi. Tütün zamanı geldiğinde
ise Bafralılar. Çay toplama zamanlarından da yine işi
bırakan çalışanlar olurdu. Bu da işlerin aksamasına
neden oluyordu. Ayrıca kazan işi inşaat sezonuyla paralel gittiği için daha çok devlet yatırımları ile birlikte talepler yükselirdi. Özel sektör o yıllarda binalarda
pek kalorifer kazanı kullanmazdı. Müstakil evler için
katı yakıtlı kat kaloriferi üretimimiz de vardı. Akaryakıt
tankı siparişi yılın her döneminde gelirdi, fakat kazan
üretiminde sezon bittiğinde Bizim sezonumuz genelde
Ağustos - Aralık arasıdır. Bu dönem çok yoğun iş olur,

HAMDI TOPAL VE KENDİ YAPTIĞI
SAC KIVIRMA SİLİNDİRİ - 1969
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hakkını kazanır. Onun ardından “Samsun” adıyla birçok firma daha kurulur.
Kirazlık’ta 400 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam
bin metrekarelik bir fabrika olarak kurulan “Samsun
Kazan Sanayi”, akaryakıt tankı ve kazan imalatı ile yoluna devam eder. Hamdi Topal Kirazlık’a fabrika yaptığında bölgede sadece bir un fabrikası vardır. Kirazlık’a ilk
gittiklerinden çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Samsun
Kazan Sanayi Genel Müdürü Mustafa Topal, “Biz geldiğimizde buralar tamamen boştu. Hem ulaşımda hem
haberleşmede çok sıkıntımız vardı. Telefon için yanımızdaki un fabrikasını kullanıyorduk. Telefon hattı
çekildikten sonra bile, bazen hat koptuğunda yol boyu
yürür, kopan yeri arardık. Amatör telsizler çıktığında,
şehirdeki ofisle haberleşmek için telsiz bile almıştık.
Küçük Sanayi Sitesi kurulurken babam 300 metrekare
bir yere yazılmış ama ‘bunu kirazlık tarafına kuralım’
demiş. Babam sanayi sitelerini Kirazlık’a kuralım dediğinde herkes karşı çıkmış ama bugün Kirazlık’ta üç tane
küçük sanayi sitesi, iki organize sanayi bölgesi, bir adet
hurdacılar sitesi, gıda borsası ve yapımı süren lojistik
köy var. Bugün ise şehir merkezinde kalan sanayi siteleri yıllardır şehrin en büyük sorunu olarak gündemini
korumakta. Babamın öngörüsü doğru çıktı” diyor. Hatta
yıllar önce yerel televizyonlarda katıldığı programlarda
sanayi bölgelerine ulaşımla ilgili sorunların büyüyeceğini, şimdiden tedbir alınması gerektiğini, yerel yönetimlerin konuyla yeterince ilgilenmediğini beyan ettiğinde
ulaşımda bugün yaşanan sıkıntıların geçmişteki ihmallerden kaynaklandığı apaçık ortadadır. Kirazlık’ta açılan
yeni fabrika ile birlikte kazan ve akaryakıt tankı üretimi
de artar. Bu dönemde; Erzurum, Erzincan, Gümüşhane,
Ordu, Trabzon, Rize, Amasya, Tokat, Sinop ve Denizli gibi
illere bayilikler verilir.
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ÖNDER KAZAN EKİBİ - 1969

sonrasında durgunluk başlar, bu dönemde personel
giderlerini karşılayacak farklı tipte makine imalatına
ve çelik konstrüksiyon işlerine yönelirdik. Yine bu dönemlerde, ısı grubuyla ilgili yan ürünlerde yapıyorduk;
sıcak su üretici boyleri ve eşanjörler gibi. Bu yüzden
maliyetleri düşürmek ve verimliliği arttırmak için organize sanayi bölgesine taşınırken devamsızlık yapan
işçilerle yolumuzu ayırdık ve 15 kişilik bir kadroyla
yeni fabrikaya taşındık. Kadro yarı yarıya düşmesine
rağmen çalışma ortamının iyileştirilmesi, ilave makine
teçhizat takviyesi sayesinde verimliliğimiz aynı kaldı”
diyor. 1990 yılında yaşana Körfez Krizi ve 1994 devalüasyonu firmayı ekonomik açıdan olumsuz etkileyen iki
dönem olur. Özellikle organize sanayi bölgesinde yaptırılan yeni fabrikanın inşaat aşamasında yaşanan 1994
devalüasyonu firmayı olumsuz etikler.
Tüm sıkıntılara rağmen inşaat bitirilir ve 1994 yılında
organize sanayi bölgesindeki yeni fabrikaya geçilir. İki
bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda altı bin
metrekare olan yeni fabrika, firmanın krizi atlatmasında
önemli rol oynar. Kadro yarı yarıya düşürülmüştür fakat

çalışanların devamsızlıklarının bitmesi ve yeni fabrikanın çok daha uygun fiziki koşulları sayesinde üretim kapasitesinde düşüş olmaz. Yılda ortalama 4 bin metrekare kalorifer kazanı yapımı devam eder.

“BIR AY GEÇTI GEÇMEDI HABERLERDE HELIKOPTERIN
DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK”
Yeni fabrikaya taşınmalarının ardından Elektrik
Kurumu yüksek gerilim hattı ihalesini alan firmadan
farklı bir sipariş alınır. Başarıyla bitirdikleri işin kendilerine büyük bir stres yaşattığını belirten Mustafa
Topal yaşananları şöyle anlatıyor: “Firma dağlık alanlara diktiği büyük direklerin ayaklarına beton dökmekte oldukça zorlanıyormuş. Bunun için Rusya’dan
bir helikopter kiralamışlar. Bize gelip, beş metreküp
betonu taşıyacak ve direğin dibine dökecek bir sistem
yapmamızı istediler. Babam bu kazanlardan iki tane
yaptı. Sistem kusursuz çalışıyordu. Bir ay geçti geçmedi TV haberlerinde helikopterin düştüğünü öğrendik.
Acaba bizim ürettiğimiz ürün yüzünden mi diye merak
ettik ve işi aldığımız yetkiliyi aradık. Rus pilotun kazanı

ağaçlara taktığını fakat tecrübesi sayesinde helikopteri ağaçların üzerine düşürerek yaralı kurtulduğunu
öğrendik. Kazada ölüm olmamasına sevindik. Bizden,
aynı kazandan bir tane daha yapmamızı istemişlerdi”.
1998 yılına gelindiğinde bayileri kapatma kararı alınır. 1974 yılından beri verilen tüm bayilikler iptal edilir. Sadece Trabzon’daki bayi ile faaliyete devam eder.
Bayilikleri kapatmanın firmanın verimliliğine olumlu
etkileri olduğunu belirten Mustafa Topal, “Bayilik sistemimizde sıkıntılar vardı. Bayiler önden bir teminat
vermeden, talep geldiğine mal alıyordu. Ürettiğimiz
ürünler sipariş sistemiyle üretilen, stok maliyeti yüksek, büyük hacimli ürünler olduğundan Bu da bizim
üretim planımızı olumsuz etkiliyordu. Bayilikleri kapattıktan sonra bire bir satışa başladık. Böylece tahsilat problemlerimiz azalırken karlılığımız arttı” diyor.
2000’li yılların başlarında firma farklı tip makinelerin
imalatına ağırlık verir. Bu dönemde sipariş üstüne
yurt dışından ithalatı çok pahalı olan makineler yapılır. 2007 yılında Almanya’dan özel alaşımlı alüminyum
konteyner siparişi alınır. Böylece firma ilk ihracatını
gerçekleştirmiş olur. Ardından Rusya’da bir fabrikanın
tüm paslanmaz sac aksamını kapsayan bir proje daha
yapılır. Bu dönemden sonra yurt dışına farklı tipte işler
yapılmaya başlanır.

koşullarda yüzde 50’nin üzerine çıkamazsınız. Şimdilik
dairesel ve doğrusal kaynakları otomatik makinelerle yapabiliyoruz, bu da toplamda bizim işimizin ancak
yüzde 40’ı. Yani işin kalitesi büyük oranda ustaların
maharetine bağlı” diyor.

“İYI KAYNAKÇILAR BULSAK ŞU ANDA ÇOK RAHAT 40 KIŞI
ÇALIŞTIRABILIRIZ”
Samsun Kazan Sanayi bugün ısıtma cihazları başta olmak üzere, çelik konstrüksiyon işleri de yapıyor. Kalifiye
eleman bulmakta oldukça zorlandıklarını belirten
Mustafa Topal, “İyi kaynakçılar bulsak şu anda çok rahat
40 kişi çalıştırabiliriz. Ancak sadece 14 usta kaynakçımız
var. Bu yüzden kendi kaynakçımızı kendimiz yetiştirmeye karar verdik. Oğlum İsmail Topal inşaat mühendisliğini bitirdikten sonra ayrıca kaynak mühendisliği eğitimi
de aldı. Böylece hem yeni kaynakçılar yetiştirmek kolaylaşacak hem de basınçlı kap üretimine daha fazla ağırlık vereceğiz. Önümüzdeki dönem Almanya’ya 24kw’lik
pelet yakan otomatik yakma sistemli şömine yapımına
da başlayacağız. Bu şömineyle ilgili numuneler hazırlıyoruz” diyor. Samsun Kazan Sanayii, 57 yıllık tecrübesi
ile üretmeye devam ediyor.
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“SAMSUN KAZAN SANAYI SAMSUN’DA BIR OKULDUR”
Samsun Kazan Sanayi’nin kurucusu Hamdi Topal 2012
yılında geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı işleri oğullarına bırakır. Babasının 1990’lı yıların başlarından itibaren işin yükünü kendilerine bıraktığını belirten Mustafa
Topal, “Babam makine bilgisi ve yeteneği çok ileri biridir. Babamı tanıyan, ondan birçok konuda teknik bilgi
alan, yanında yetişmiş, bilgi ve becerilerini yanında geliştirmiş, Samsunda ve diğer illerde çeşitli kurum ve
kuruluşlarda görev yapan birçok kişi ‘Samsun Kazan
Sanayi’nin onlar için bir okul olduğunu söylemeleri
de bizim için ayrıca bir gurur kaynağıdır. Çalışma hayatı boyunca onlarca mühendisle çalıştı ve yetiştirdi.
Babam çok titiz bir ustaydı, çünkü bizim işimiz titizlik
ister. Sonuçta basınçlı kap üretiyoruz, bunlar bir açıdan
bakınca hayati önem arzeden işler. Bu işlerde kaynak
çok titizlik ister. En ufak hata veya ihmal dahi hayati
sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden biz de işimize titizlikle yaklaşıyoruz ve çalışanlarımıza dikkat ediyoruz. Bu
işte ne kadar otomasyona geçerseniz geçin bugünkü

MUSTAFA TOPAL
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KOCAYUSUF

56

Güleray Ailesi baba Halit Güleray’ın vefatının ardından
ekonomik sıkıntıya düşer. Bu dönemde ilkokulu bitiren
Yusuf Güleray, eğitimine devam etmez ve çalışmak için
İstanbul’a gitmeye karar verir. Yusuf Ziya Güleray’ın
ağabeyleri de daha önceden İstanbul’a gelmiş ve çeşitli
işlere girmişlerdir. İstanbul’a gelir gelmez iş aramaya başlayan Yusuf Ziya Güleray, Bakırköy Osmaniye’de
Sümerbank’ın dokuma fabrikasına işçi olarak girer
ve fabrikaya yakın bir bekâr evine yerleşir. Yusuf Ziya
Güleray, çalışmaya başladıktan kısa süre sonra dokuma ipliğinden rahatsız olur ve işi bırakmak zorunda
kalır. Geçirdiği rahatsızlık yüzünden Sürmene’ye döner
ve bir süre orada dinlenir.

ÜÇ GÜNDE YAPILACAK IŞI BIR GÜNDE YAPAR
Sürmene’de bir süre dinlenip kendini toparlayan
Yusuf Ziya Güleray, ikinci kez İstanbul’a gelir. Bu kez
Karaköy’de Kalafat Yeri’nde Franguli adlı bir Rum ustanın yanına çırak olarak girer. Gemi pervanesi ve parça tamiri işleri yapılan bu atölyede tornacılığı öğrenir.
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YUSUF ZIYA GÜLERAY, HALIT VE ŞÜKRIYE
GÜLERAY ÇIFTININ ÇOCUĞU OLARAK
1932 YILINDA TIRILYE’DE DÜNYAYA GELIR.
DOĞUMUNUN HEMEN ARDINDAN AILE
TRABZON’UN SÜRMENE ILÇESININ KUŞLUCA
KÖYÜ’NE TAŞINIR. TERZILIK YAPAN HALIT
GÜLERAY’IN GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETMESI,
KÜÇÜK YUSUF’UN HAYATINI DA DERINDEN
ETKILER…
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Azmi ve yeteneğiyle yaşıtlarından ayrılan Yusuf Ziya
Güleray, kısa süre içinde, başkalarının üç günde yapacağı işleri bir günde yapabilecek kadar ustalaşır.
Yeteneği ve dürüstlüğüyle genç yaşta sorumluluk alan
Yusuf Ziya Güleray askere gitmeden kısa süre önce
nişanlanır.

“YUSUF USTA” ADIYLA KENDI DÜKKÂNINI AÇAR
Askerlik dönüşünde evlenen Yusuf Ziya Güleray, aynı
atölyede çalışmaya devam eder fakat artık kendi atölyesini açmak istemektedir. Bir süre daha çalışarak
para biriktirir ve eşinin altınlarını da bozdurarak bir
tezgâh almak ister. Parası yetmeyince senetle borçlanarak tezgâhı alır. Tezgâhı aldıktan sonra Fener’de
10 metrekarelik bir dükkân kiralar ve burada tek başına çalışmaya başlar. 1961 yılında “Yusuf Usta” adıyla
açtığı bu dükkân o kadar küçüktür ki tezgâh bile zorla
sığar. İşlenen parçaların çoğu da dışarı taşar. Kendi
dükkânında da gemicilik sektörüne parça tamiri ve
bakım hizmeti vererek çalışmaya devam eder. Kendi
dükkânını açtığı dönemde Yusuf Ziya Güleray’ın çocukları dünyaya gelmeye başlar. Hakan Güleray 1960,
Erkan Güleray 1963 yılında dünyaya gözlerini açar.
MATBAA MAKINESI IMALATINA BAŞLAR
Tezgâh alırken borçlanan Yusuf Ziya Güleray, borçlarını ödeyebilmek için gece gündüz çalışmaya devam
eder. Piyasaya göre daha ucuz iş yapar fakat ustalığı ve elinin çabuk olması nedeniyle işleri hızla teslim
eder ve sürümden kazanır. Böylece gece geç saatlere kadar çalışmaya devam eder. Bu şekilde çalışmaya devam ederken bir gün İzzet adlı bir arkadaşı ortağının ayrılmak istediğini ve dilerse birlikte ortaklık

yapabileceklerini söyler. Yusuf Ziya Güleray bu teklifi
kabul eder ve arkadaşıyla birlikte çalışmaya başlar.
İki ortak bir yıl kadar birlikte çalışır. Ardından arkadaşı bir gün “Bu dükkân ikimizi bir doyurmayacak, ben
ayrılıyorum. Sen benim hissemi al, ben gidip maaşlı
çalışacağım” der. Böylece Yusuf Ziya Güleray yeniden
yalnız çalışmaya başlar. Ortaklıktan ayrıldığı dönemde, dükkân sahibi bir gün dükkâna gelerek Yusuf Ziya
Güleray’dan kendisine matbaa makinesi yapmasını ister. Bunun üzerine ilk kez bir kollu matbaa makinesi
yapar Yusuf Ziya Güleray. Ardından siparişlerin devam
etmesiyle matbaa makinesi yapımına devam eder ve bu
üretim 1970’lerin başlarına kadar devam eder.

“AS METAL” ILE AĞAÇ IŞLEME MAKINESINE GIRILIR
1974 yılında kayınbiraderi ile birlikte “As Metal” adıyla yeni bir firma kurarlar. Bu dönemde, marangozluk
yapan ağabeyi Yusuf Ziya Güleray’a ağaç işleme makinesi yapmasını tavsiye eder. O yıllarda Türkiye’de
ağaç işleme makinesi imalatçısı firma sayısı bir elin
parmakları kadardır. Bu alanda boşluk olduğunu gören iki ortak freze ve işkence imalatıyla yavaş yavaş
ağaç işleme makineleri sektörüne girmeye başlar. As
Metal firması kısa süre sonra Bayrampaşa’ya taşınır.
Bayrampaşa’daki yeni atölyede işkence ve yatar daire
testeresi imalatına ağırlık vererek çalışmaya devam
ederler. Bayrampaşa’daki yeni dükkân 150 metrekaredir ve burada 10 kişilik bir ekip kurulur. İşler arttıkça
yan taraftaki dükkânlar da alınır ve dükkân büyütülür.
İşlerin büyüdüğü bu dönemde pres yapımı ağırlık kazanır. Piyasada boşluk vardır ve talep de oldukça fazladır.
Bu yüzden gece gündüz çalışmaya devam ederler. Pres
imalatının ağırlık kazanmasıyla pres modellerinin adını
pehlivan Koca Yusuf’tan esinlenerek “Koca Yusuf” koyarlar. Böylece firma adı As Metal olduğu halde piyasada “Koca Yusuf” markasıyla tanınırlar.
As Metal, Koca Yusuf markalı pres ve yatar daire imalatı yaparak 1980’li yıllar boyunca büyümeye devam eder.
Bu dönem aynı zamanda firmada ikinci kuşağın da görev almaya başladığı dönem olur. Çocukluk yıllarından
beri hem okuyan hem çıraklık yapan çocuklar firmada profesyonel olarak çalışmaya başlar. Yıldız Teknik
Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü’nden
mezun olan Hakan Güleray 1982, yine Yıldız Teknik
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun
olan Erkan Güleray ise 1985 yılında firmada çalışmaya

YUSUF ZİYA GÜLERAY (SOLDAN BEŞİNCİ SIRADA)
MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 50+ ONUR ÖDÜLLERİ GECESİNDE

başlar. Yusuf Ziya Güleray’ın damadı Mustafa Vargel de
1991 yılında firmada çalışmaya başlar. Mustafa Vargel
de Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden
mezun olmuştur.

151

“KOCA YUSUF” OLARAK YOLA DEVAM EDERLER
Yusuf Ziya Güleray ve ortağı Bayrampaşa’daki
dükkânda 1991 yılına kadar birlikte çalışmaya devam
eder. Ortaklar 1991’de ayrılma kararı alırlar ve Yusuf
Ziya Güleray As Metal’den ayrılarak yeni bir firma kurar. Yeni firmanın adı “Koca Yusuf” olur. İmes’te daha
önceden aldıkları 300 metrekarelik dükkâna geçer ve
burada çalışmaya devam ederler. Yeni firma çatısı altında İmes’te başlamalarıyla birlikte Yusuf Ziya Güleray
kendini geri çekerek işleri çocuklarına ve damadına bırakmaya başlar. Yusuf Ziya Güleray, iki oğlu ve damadı
ile birlikte firmayı büyütmeye devam eder. Firma 1998
yılında ilk ihracatını Romanya’ya yapar ve dış pazarlara
da açılır. İmes’teki atölyede sekiz yıl kadar çalıştıktan
sonra, alan yetersiz kalır ve bunun üzerine 1999 yılında
Yukarı Dudullu Organize Sanayi’de yeni ve büyük fabrikalarına taşınırlar. 1999’da iki bin iki yüz metrekare
kapalı alana gelirler. Zaman içinde yapılan eklemelerle bu alan 4 bin 100 metrekareye kadar yükselirler.

“BABAM ÖLDÜĞÜNDE O KADAR ÜZÜLMEDIM”
Yusuf Ziya Güleray 2010 yılında geçirdiği rahatsızlığın
ardından işlerden elini ayağını iyice çeker. Bu dönemde Mustafa Vargel’in oğlu Altuğ Vargel üçüncü kuşak
temsilcisi olarak firmada görev almaya başlar. Yusuf
Ziya Güleray 2017 yılında vefat eder. Hem iş hem özel
hayatında oldukça yardımsever bir insan olan Yusuf Ziya
Güleray’ın vefatı ailesini olduğu kadar çalışanlarını ve
tüm tanıdıklarını da yasa boğar. Firmanın 32 yıllık ustası İsmail Zeren, “Babam öldüğünde o kadar üzülmedim. Yusuf ağabeyim mükemmel bir insandı. İşçileriyle
bu kadar güzel diyalog kuran, onarın tüm sıkıntılarına
ortak olan başka bir patron görmedim. İşçilikten geldiği
için patron gibi davranmazdı. Bunca yıl boyunca Yusuf
ağabeyin bir acı sözünü duymadım. Onunla çalışan biri
başka birinin yanında çalışamazdı” diyor.
Kocayusuf Makina bugün 10 bin metrekare kapalı
alanda 50 işçisiyle üretime devam ediyor. Portföyünde,
standart ağaç kaplama presleri dışında ileri teknoloji tam otomatik membrane presler, pres hatları, melamin (shortcycle) pres hatları ile plastik, poliüretan,
kauçuk, seramik ve metal sanayi için farklı ebat ve basınçlarda presler bulunan firma ellinin üzerinde ülkeye
makine ihraç ediyor.
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ÇELİKEL TARIM MAKİNELERİ
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TÜRKIYE’DE ILK YAPILAN DIK YAYLI KÜLTIVATÖR,
YOZGAT BOĞAZLIYAN - 1986

Sanat okulu mezunu ve iyi bir usta olan amca Bekir
Türkmen, üç ortağıyla birlikte çalışmaktadır. Daha çok
traktör tamiri, rektifiye ve kaynak işlerinin yapıldığı bu
atölye, Muhsin Türkmen’in küçük yaşta atıldığı çalışma hayatının ilk durağı olur. Çırak olarak girdiği işte
becerisiyle göz dolduran Muhsin Türkmen, amcasının
yanında kısa sürede iyi bir usta olur ve ardından askere gider. Askerliğini tamamlayıp memlekete dönen
Muhsin Türkmen amcasının atölyesinde çalışmaya
devam eder. 1962 yılında Mukadder Hanım’la evlenir
ve aynı yıl çiftin ilk çocukları Muharrem (Bekir) dünyaya gelir. Küçük Muharrem’in doğumundan kısa süre
sonra Bekir Türkmen bir trafik kazasında hayatını kaybeder. Bunun üzerine Muhsin Türkmen, amcasının
adını yaşatmak için oğlunun göbek adını Bekir koyar.
Türkmen çiftinin bu evlilikten Bekir, Sedat, İsmet ve
Mustafa adında dört erkek çocukları olur.

“TEKNIK TARIM SANAYI”
Amcasının vefatının ardından atölyeden ayrılan Muhsin
Türkmen, kendi atölyesini açmaya karar verir. Yine
Boğazlıyan’da eski sanayi sitesinde küçük bir dükkân
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1937 YILINDA KURUHÜYÜK KÖYÜ’NDE
DÜNYAYA GELEN MUHSIN TÜRKMEN, KÜÇÜK
YAŞTA BABASINI KAYBEDER. AMCASI BEKIR
TÜRKMEN’IN HIMAYESINE ALDIĞI KÜÇÜK
MUHSIN, ILKOKULU BITIRDIKTEN SONRA
AMCASININ ATÖLYESINDE ÇIRAK OLARAK
ÇALIŞMAYA BAŞLAR…
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imalatına da başlanır. 1982 yılında Muhsin Türkmen
vefat eder. Muhsin Türkmen’in vefatının ardından,
büyük oğlu Bekir işin başına geçer. Ailenin sorumluluğunu üstlenen Bekir Türkmen, bir yandan çalışır
bir yandan kardeşlerini okutur. Bekir Türkmen babasının vefatından sekiz ay sonra evlenir. Askere gittiği
dönemde komutanına durumunu anlatır. Komutanı da
anlayış gösterir ve arada Çelikel’i kontrol etmesi için
Bekir’e izin verir. Bekir Türkmen’in askerlik yaptığı dönemde kardeşleri işleri yürütür.
Bekir Türkmen askerlik dönüşü makine parkını yenileyerek ürün çeşidini artırmaya karar verir. Ürün kalitesini artırmak için teknolojiye yatırım yapmak istediğini
belirten Bekir Türkmen, “Önce nelere ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Freze, torna ve presi eksik bulduk
ve bunları temin ettik. O döneme göre oldukça teknolojik bir tezgâh aldık. O tezgâh, bugün bile imalatta kullanılıyor. Tezgahın ardından hidrolik pres, onun ardından
da bir eksantrik pres aldık” diyor. Firma yenilediği makine parkıyla büyümeye devam eder.

MUHSİN TÜRKMEN - 1962

kiralar ve “Teknik Tarım Sanayi” adıyla çalışmaya başlar. Yöre insanı ağırlıklı olarak tarımla geçindiği için
dükkâna daha çok arızalanan tarım makineleri ve pulluklar gelmektedir. Kısa sürede pulluk tamirinde uzmanlaşan Muhsin Türkmen pulluk imalatına başlar. O
yıllarda pulluklar ağırlıklı olarak yurt dışından geldiği
için ham madde bulmak oldukça zordur. Hammadde
bulunamadığında, araba makaslarından dahi pulluk
uçları yaptığı olur.
1970’li yıllar Teknik Tarım Sanayi’nin pulluk imalatında isim yaptığı yıllar olur. Firmanın üretim kapasitesi
ve çalışan sayısı bu yıllarda istikrarlı şekilde artar. Bu
gelişimin neticesinde firmanın ihracatı da 1975 yılında
Suriye ile başlar. Bu yıllarda Muhsin Türkmen’in çocukları da yavaş yavaş büyümektedir. Eğitimine devam
eden çocuklar, boş zamanlarında babalarının yanında
çıraklık yaparak işleri öğrenmeye başlar.

“ÇELIKEL TARIM MAKINELERI” OLARAK YOLA DEVAM EDILIR
1980’lerin başında firmanın adı “Çelikel Tarım
Makineleri” olarak değiştirilir. Bu dönemde kültivatör

KONYA’YA TAŞINMA KARARI ALINIR
1990’lı yıllara gelindiğinde firmada yeni bir yapılanmaya doğru gidilir. İmalat Boğazlıyan Eski Sanayi’deki
atölyede devam etmekte fakat ürünlerin büyük bölümü çevre illere satılmaktadır. Bölgelere satışların
iyice artması üzerine, firmayı sanayi kenti Konya’ya
taşımaya karar verirler. O dönem firmayı Konya’ya
taşımanın kaçınılmaz hale geldiğini belirten Bekir
Türkmen, “Konya’dan sanayici arkadaşlar ziyaretimize geldiklerinde, bizdeki tezgâhların Konya’daki
birçok fabrikada olmadığını söylüyorlardı. Bunları
duymak da bizi motive ediyordu. Ancak ne kadar iyi
iş yaparsak yapalım, sonuçta rakiplerimizin ürünleri
fabrika imalatı olduğu için markamızın değeri onlardan geride kalıyordu. Hem bu algıyı değiştirmek hem
müşterilere daha yakın olmak için üretimi Konya’ya
taşımaya karar verdik” diyor.
Alınan karar üzerine Konya Anadolu Sanayi Sitesi’nde
270 metrekarelik bir yer alınır ve firma 1992 yılında
Konya’ya taşınır. Konya’ya geldikten sonra tamamen
kültivatör imalatına geçilir vedik yaylı kültivatör imalatına başlanır. Firmanın bu tercihinde çiftçilerin talepleri önemli rol oynar. Konya’ya geldikten sonra
firmanın marka değeri daha da artar ve Çelikel Tarım
Makineleri Türkiye’nin dört bir tarafında kabul görür

hale gelir. Çelikel markasının adını duyurmasında,
Konya’da yapılan ilk fuarda yer alması da rol oynar.
Muhacir Pazarı’nda yapılan bu fuarda oldukça ilgi gören makineler, Çelikel markasının bilinirliğini iyice arttırır. Bu dönemde yıllık 600 civarında kültivatör yapılır.

HAYVANCILIK MAKINELERI IMALATI BAŞLAR
Çeşitli büyüklüklerde kültivatör ve helezon imalatı ile
büyüyen Çelikel Tarım, hayvancılık işletmelerindeki
makineleşme açığını görür ve bu yönde imalat yapmaya karar verir. 1998 yılında bu alanda çalışmaya
karar veren firma, toprak işleme makinelerinden çıkarak; silaj makinesi, tamburlu çayır biçme makinesi
ve ot silaj makinesi gibi daha kompleks ve birkaç işi
bir arada yapabilen kombine makinelerin imalatına yönelmeye karar verir. Fakat kısa süre sonra başlayan
2001 krizi ile firma ham madde temini ve fiyat dengelerinde önemli sorunlar yaşar. Bu dönem Çelikel
Tarım için zorlu geçse de mücadeleye devam edilir.
2004 yılına gelindiğinde diğer işler tamamen bırakılır

VATAN SANAYI - 1998
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ve Çelikel, hayvancılık makineleri imalatına yönelir.
Mısır silajı imalatının başı çektiği bu dönemde yeni bir
imalat yeri ihtiyacı doğar. Bunun üzerine önce Vatan
Sanayi’de 500 metrekarelik yeni bir yere taşınılır. Bir
yıl sonra da hemen bitişikteki 500 metrekarelik yer
alınır ve 1000 metrekarede imalata devam edilir. Silaj
makineleriyle yakalanan büyüme, 2000’li yıllarda firmayı yeni ürünler üretmeye teşvik eder. Böylece 2002
yılında Türkiye’de ilk kez, serpme ekim yapabilen yonca ekim mibzeri ve 2003 yılında da yem kırma makinesi Çelikel Tarım markasıyla üretilir. 2004 yılında ürün
gamına hububat ezme makinesi de katılır. Ardından
sırasıyla 2006 yılında balya yükleme makinesi ve küçük
yem kırma makinesi; 2007 itibarıyla da çift yönlü-pistonlu tesviye küreği imalatı başlar. 2007 yılı sonunda
sıra bağımsız mısır silaj makinesi de ürün portföyüne
girmiş ve çiftçinin hizmetine sunulmuştur. 2008 yılında
çeşitli boyutlarda yem karma ve dağıtma römorklarının
üretimine başlayan firma son olarak kaşağı makinesini
de üretimine ekler ve ilerlemeye devam eder.

SIRA BAĞIMSIZ SILAJ MAKINASI

ÜRETİM MONTAJ HATTI

İMALAT TEK YERDE TOPLANIR
Bu hızlı büyüme sonucunda Vatan Sanayi’deki tesis yetersiz kalır ve Büsan Sanayi Sitesi’nde 1000 metrekarelik bir tesise daha taşınılır. Ardından kapasite arttıkça 2
bin metrekarelik farklı yerler de üretime dâhil edilir. Bir
süre sonra, farklı alanlarda açılan tesisler, verimi düşürmeye başlar. Bunun üzerine tüm imalatı tek yerde toplama kararı alınır ve firma 2014 yılında Organize Sanayi
Bölgesinde, 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 10 bin
metrekarelik yeni fabrikaya taşınır. Bu 10 bin metrekarelik alan üç yıl içinde 30 bin metrekaresi kapalı olmak
üzere 40 bin metrekareye kadar büyür.
“BIR PATRON HEM MUHASEBECI, HEM SATIŞÇI, HEM IMALAT
MÜDÜRÜ, HEM MÜHENDIS OLAMAZ”
2010’lu yıllarda Çelikel Tarım Makineleri kurumsallaşma yönünde çalışmalara başlar. Dünyanın en önde
gelen sektör fuarlarına katılarak yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmalarına ağırlık verilir. Dünya markaları ile
rekabet etmek için kurumsallaşmanın hayati olduğuna
dikkat çeken Bekir Türkmen, “Türkiye’de hala birçok
firma, aile şirketi olarak yapılandığı için yönetim genelde bir kişinin inisiyatifinde sürüyor. Fakat bir patron hem muhasebeci, hem satışçı, hem imalat müdürü
hem mühendis olamaz. Firma olarak 2015’te radikal

BEKİR TÜRKMEN, AGRITECHNICA FUARI - 2015

YÜZDE 256’LIK BÜYÜME, SEKTÖRÜN EN BÜYÜK AR-GE MERKEZI
Bugün 65 ülkeye ihracat yapan Çelikel Tarım
Makineleri, adet bazında dünyanın en büyük yem
karma makinesi üreticisi konumundadır. Firma,

2012-2015 arasını kapsayan üç yıllık dönemde yüzde
256’lık büyüme oranı ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen
100 şirketi listesine 54. sıradan girmeyi başarmış durumdadır. 2017 yılında ihracat payını yüzde 20’lere taşımayı planlayan firma, 210 çalışanı ile faaliyete devam
etmektedir. Önümüzdeki dönem çalışan sayısını 240
civarına yükseltmeyi planlayan firma ayrıca 25 kişilik
teknik personel kadrosuyla sektörünün en büyük tescilli Ar-Ge merkezine sahiptir.

40 BİN METREKARELİK YENI ÇELİKEL FABRİKASI
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bir karar aldık ve firma yönetimini profesyonellere bıraktık. Bugün firmamızın genel müdürü, genel müdür
yardımcıları ve finans müdürü, Konya dışından gelen
profesyonel insanlardır. Ayrıca Ar-Ge bölümü için de
çalışmalarımız sürüyor. Süreçler tamamlandı ve modern bir Ar-Ge bölümü faaliyete başladı. Firmamızın
bugünlere gelmesinde çiftçilerimizden aldığımız geri
dönüşlerin büyük payı var. Sonuçta makineyi kullananın, üretenden daha iyi tanıyacağını düşünürüm. Bu
açıdan bakınca tüketiciden gelen bilgiler bizim için
altın değerindedir ve mühendis arkadaşlara da bu konuda çok titiz olmalarını söylerim. Kurumsallaşma ve
profesyonel tanıtım çalışmalarımız kısa sürede meyvesini verdi. Bugün dünyanın birçok yerinden iş birliği noktasında önemli teklifler alıyoruz. Pek çok fason
üretim ve distribütörlük teklifleri alıyoruz” diyor.
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20. YÜZYILIN BAŞLARINDA BALKAN
COĞRAFYALARINDAN ANADOLU’YA BÜYÜK
GÖÇLER YAŞANIR. KONVOYLAR HALINDE GELEN
YÜZBINLERCE AILE, ANADOLU’NUN DEĞIŞIK
YERLERINE DAĞILARAK YAŞAM MÜCADELESI
VERIR. BU AILELERDEN BIRÇOĞUNUN
ÇOCUKLARI DA ANADOLU’DA YENI AILELER
KURAR…
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SUDANLI MİSAFİRLERİMİZ - 1990’LI YILLAR

Anne ve babası Balkan göçmenlerinden olan Ahmet
Büyükateşli, 1926 yılında Konya’da dünyaya gelir.
Ailenin ilk çocuğu olan Ahmet, savaş yıllarının güçsüz
bıraktığı, yokluklarla mücadele eden Anadolu’da gözlerini dünyaya açar. İlkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam edemez ve çıraklık yapmaya başlar. Farklı
atölyelerde, daha çok imalata dayalı işlerde çalışmaya
devam eder. Uzun süre farklı yerlerde çalıştıktan sonra 1946 yılında kendi işini yapmaya karar verir. Bazı
akrabalarıyla ortak dükkân açarak civata ve hırdavat
satışı ile ticaret hayatına atılır.
1956 yılında oğlu Kamil Büyükateşli dünyaya gelir.
Kamil Büyükateşli de babası gibi küçük yaşta çalışma
hayatına atılır. İlkokula gittiği yıllarda dahi babasının
dükkânında vakit geçirir, işleri yavaş yavaş öğrenmeye
başlar. İlkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam etmez ve babasının yanında çalışmaya başlar.
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RUSYA’DAN MİSAFİRLERİMİZ - 1990’LI YILLAR

“BULAMIYORSANIZ ATEŞ’E SORUN, ORADA BULUNUR”
Ticarette her geçen gün mesafe alan Ahmet
Büyükateşli, oğlu Kamil’in de çalışmaya başlaması
ile kendi iş yerini açmaya karar verir ve 1962 yılında
“Ateş Civata” adıyla kendi dükkânını açar. Ateş Civata,
Konya’nın “Eski Garaj” bölgesinde kiralanan 45 metrekarelik dükkânda faaliyete başlar. O yıllarda civata
ve diğer hırdavat ürünlerinin çoğu ithal edilmektedir ve
her boyda, her ihtiyaca uygun malzeme bulmak kolay
değildir. Bazı müşterilerin istediği civataları bulmak
zordur. Ahmet Büyükateşli gerektiğinde hurdaya çıkmış uçaklardan çıkan civataları toplar, temizler, gerekirse üzerinde işlem yapar ve müşterilerine verir.
İnsanlar bir süre sonra, “Bulamıyorsanız Ateş’e sorun,
orada bulunur” demeye başlar.
Böylece çevrede isim yapan Ateş Civata, büyümeye
başlar ve 1970’lerin başında Karatay Sanayi’de bir şube

daha açar. Hırdavat satışı için açılan bu dükkândan
kısa süre sonra, demir ve sac satışı için yine Karatay
Sanayi’de ikinci bir dükkân açılır. Bu dönemde hidrolik grubu ve makine parçaları üreten birçok markanın
bayilikleri alınır. Yeni bayiliklerle ürün çeşidini artıran
Ateş Civata, büyümesini sürdürür.

AHMET BÜYÜKATEŞLI VEFAT EDER…
1985 yılına gelindiğinde firmanın kurucusu Ahmet
Büyükateşli vefat eder. Ahmet Büyükateşli tüm çalışma hayatı boyunca çok disiplinli ve tertipli biri olmuştur. Kurallara sıkı sıkıya bağlı çalışan Büyükateşli, çalışanlarından da bu disiplini bekler. “İlk başlarda onun
bu tutumunu yadırgardım” diyen Ateşpar Genel Müdür
Yadımcısı Mehmet Aslantaş, “Her şey kuralına uygun
yapılırdı. İş yerine tıraşsız gelinmezdi. Tertip düzene
çok önem verirdi. Eski Garaj’daki dükkânımız sabah

yedide açılırdı. Ahmet Bey de saat tam yedide arar ve
kontrol ederdi, dükkân açılmış mı diye. O zamanlar ben
daha çocuktum. Başta yadırgasak da şimdi anlayabiliyorum. Genel olarak sistemli çalışan, disiplinli, öğretici
bir insandı. Müşteri ilişkilerini ve ticareti bize o öğretti.
Onun bu disiplini sayesinde 1980’li yıllarda Konya’da
üç dönem vergi sıralamasında ikinci firma olmayı başardık. Birçok firma önce bize gelirdi, malımızı satın
diye” diyor. Yine bu yıllarda Ateş Civata unvanını “Ateş
Ticaret” olarak değiştirir.

TEDARIK AĞI HIZLA BÜYÜR
Ahmet Büyükateşli’nin vefatının ardından işleri oğlu
Kamil Büyükateşli devralır.1980’lerin sonu 1990’ların
başları, Türkiye’nin ihracatla tanıştığı, dış pazarlara açılmaya başladığı yıllarıdır. Bu yıllar aynı zamanda Ateş Ticaret’in demir, sac ve hırdavat konusunda
Konya firmalarının yanı sıra Türkiye’nin büyük firmalarını da tedarik ağına kattığı yıllardır. Bu dönemde
tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da ihracatçı firma sayısı artmaya başlar. Üretici firmaların dış ticaret

alanında henüz çok tecrübesiz olduğu bu dönemde
Ateş Ticaret, uzun yıllara dayanan bayilik ve distribütörlük geçmişi ile konuya hâkimdir. Bu açığı gören
firma 1991 yılında stratejik bir karar alır ve “Ateşpar”
adıyla bir dış ticaret firması kurar.

MAKINE GRUBUNA GIRME KARARI ALINIR
Ateşpar, ihracat faaliyetlerine yedek parça ve benzeri
kalemlerle başlar. Kısa süre sonra makine grubunda
da faaliyete başlanır. Makine grubunda başlayan çalışmalar kapsamında yurt dışı piyasa araştırmaları yapılır. Pek çok ülkeye gidilir, fuarlara katılım sağlanır
ve yerinde incelemeler yapılır. Bu geziler sonucunda
tarım makineleri piyasasında Türkiye’nin çok tanınmadığı görülür. Birçok tarım makinesi firmasına tedarikçilik yapan Kamil Büyükateşli bu açığı görür ve bu
alanda çalışmaya karar verir. Tarımsal ekim makinaları, toprak işleme aletleri ve benzeri geniş bir alanda çalışmaya başlanır. Böylece Konya’da tarım makinesi üreten firmaların makineleri dış pazarlara ihraç
edilmeye başlanır. Fakat sadece makine ihraç etmek
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yeterli değildir. Çünkü her ülkenin, her coğrafyanın
kendine has özellikleri vardır. Konya bölgesi için üretilen bir makine, Yunanistan’da veya Rusya’da aynı verimle çalışmaz. Bu eksiklik bir süre sonra kendini iyice
hissettirmeye başlar.
Bunun üzerine Kamil Büyükateşli ihracat yapılan ülkelere uygun modeller yapmaya karar verir. Üretim için
Karatay Sanayi’de 100 metrekarelik bir alanda çalışmaya başlanır. Fakat üretimin tamamı burada yapılmaz. Her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış firmalara
işler bölüştürülür. Parçalar veya makineler bu uzmanlaşmış firmalara yaptırılır. Bu şekilde o firmalar da ihracata yönlendirilir.

DIŞARIYA IŞ YAPTIRMA MODELI BAŞARIYLA UYGULANIR
1990’lı yıllar bu şekilde geçerken, ihracat yapılan ülke
ve makine sayısı da hızla artar. 2000’li yılların başlarında artık mevcut tesisler yetersiz kalınca Büsan Sanayi
Sitesi’nde 1500 metrekarelik yeni bir yer alınır. Dışarıya
yaptırılan makineler ve firmanın kendi projelendirdiği
özel işler birlikte yürümeye devam eder. 2000’li yıllarda yurt dışındaki firmalara da parça veya makine yaptırılmaya başlanır. Böylece Ateşpar, Avrupalı firmaların
uzun yıllardır uyguladığı dışarıya iş yaptırma modelini
Türkiye’de en iyi uygulayan firmalardan biri olur. Yurt
içi ve yurt dışından farklı firmalarla yaptıkları iş ortaklıklarının bir gereklilik olduğunu belirten Ateşpar Genel
Müdür Yardımcısı Mehmet Aslantaş, “Günümüzde yatırımlar çok yüksek rakamlara çıktı ve maalesef üretimde

kullanılan birçok makine parkı da ithal. Bu yatırımların
bize ciddi kârlar getirmeyeceğini düşünerek ticari ortaklıklar yapmaya yöneldik. Özellikle 2007’den sonra
başlayan dönemde bu iş ortaklığı modelini oldukça geliştirdik. Bu şekilde 2002 yılından bu yana her yıl kesintisiz yüzde 10 büyümeyi başardık” diyor.
Üretim operasyonlarının büyük kısmını dışarıya yaptıran firma, spesifik makinelerin üretildiği dönemler
dışında ortalama 35 çalışanı ile faaliyete devam eder.
2000’li yıllar boyunca devam eden büyüme trendi, 2010
yılına gelindiğinde yeni bir fabrika ve stok alanı ihtiyacı doğurur. Hem stok hem montaj için kiralanan farklı
alanlar iş akışında bazı zorlukları da beraberinde getirir.
Firma bunun üzerine 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 75
bin metrekarelik bir alan alır. 17 bin 500 metrekarelik
kapalı alana sahip bu yeni tesise 2012 yılında geçilir.

2014 YILINDA HİZMETE AÇILAN TÜRKİYE VE ORTA DOĞU’NUN EN BÜYÜK MAKİNE SHOWROOM’U

ŞİRKET MÜDÜRÜ AHMET BÜYÜKATEŞLİ (SOL) VE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET ASLANTAŞ

yönetiminde görev almış durumda. Küçük kardeşi
Furkan Büyükateşli ise makine mühendisliği eğitimine
devam ediyor.

“BU FIRMADA ‘PATRON HER ŞEYI BILIR’ MANTIĞI YOKTUR”
Firmanın 35 yıllık çalışanı olduğunu belirten Genel
Müdür Yardımcısı Mehmet Aslantaş, “Kamil Bey işin
başındadır fakat işin çoğunluğunu bizim gibi profesyonellere bırakır. Ateşpar bu yönetim anlayışı ile de
Konya’nın önde gelen firmalarından biridir. Bu firmada
“patron her şeyi bilir” mantığı yoktur. Herkes dinlenir, istişare edilir ve fikir uygun bulunursa uygulanır.
Zaman zaman yanlış kararlar verilse dahi Kamil Bey
‘Vardır bir hikmeti’ der ve müdahale etmez. Bu durum
bize ciddi bir özgüven ve sorumluluk veriyor. Sorumlu
noktalardaki insanlarda bu özgüven ve sorumluluk olmazsa işletmeler yol alamaz. Kamil Bey’in bu yaklaşımı firmanın bugünlere gelmesinde oldukça önemlidir”
diyor.
Bugün makine grubunda 1200 kalem ürün ihraç eden
Ateşpar kendi sektörünün ihracatında Türkiye’de ilk
üçte yer alıyor ve büyümeye devam ediyor.
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“OTOMASYONA DAYALI BIR ÜRETIM MODELINE GEÇMEYE
KARAR VERDIK”
2012 yılında yeni fabrikaya geçilmesinin önemli nedenlerinden biri de firmanın yeni üretim planıdır. Firma,
yeni fabrikasını bu plana göre şekillendirir. 30 bin metrekare kapalı alanı kapsayacak otomasyona dayalı bir
üretim projesi için çalışmalar başlar. Kâr marjlarının
eskiye oranla çok düştüğünü belirten Mehmet Aslantaş,
“Para kazanamazsanız hizmet veremezsiniz. Bizim
yaptığımız işi yapmak isteyen ama para kazanamayan
birçok firma var. Eskiye göre çok çetin bir rekabet döneminden geçiyoruz. Bundan dolayı, çok daha nitelikli,
otomasyona dayalı bir üretim modeline geçmeye karar
verdik. Bu yeni üretim tesisimiz de tarım makinelerine
yönelik olacak. Fakat çok daha fonksiyonel makineler
yapacağız. Bu makineler daha çok Avrupa pazarına hitap edecek makineler olacak. Türkiye pazarına belki
10-15 yıl sonra girebilecek makineler yapacağız” diyor.
Bugün üçüncü kuşağın görev almaya başladığı Ateşpar,
kurumsallaşma açısından da önemli mesafe kat etmiş bir firma konumunda. Kamil Büyükateşli’nin oğlu
Ahmet Büyükateşli, işletme okuduktan sonra firma
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ERGÜNLER MAKİNA
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DEĞIRMEN BINASI - KADIR ERGÜN VE OĞLU
HÜSNÜ ERGÜN - 1940’LI YILLAR

Göçmen ailelerin çocukları olan Melek ve Kadir, Bursa
Gürsu’da hayatlarını birleştirir. “Beyaz Değirmen”
adında bir değirmen işleten Kadir Ergün, yörede
“Değirmenci Kadir Usta” olarak tanınır. İyi bir değirmenci olan Kadir Ergün, Gürsu Ovası’nda taşlı değirmende beyaz un üreten ilk kişi olarak da bilinir. Melek
ve Kadir Ergün çiftinin oğlu Hüsnü Ergün, 1927 yılında
Bursa’da dünyaya gelir. İlköğreniminin ardından Bursa
Tophane Endüstri Meslek Lisesi’ne yazılır. Bir yandan
okula devam eder, bir yandan babasının yanında değirmende çalışır. Hüsnü Ergün’ün liseden mezun olduğu
1942 yılında Babası Kadir Ergün vefat eder. Ağabeyi
askerde, diğer kardeşleri de çok küçük yaşlarda olan
Hüsnü Ergün, ailenin sorumluluğunu üstlenir ve değirmenin başına geçer.

ÜÇ KARDEŞ BIRLIKTE ÇALIŞIR
Ağabeyi Salim askerden döndükten sonra Hüsnü
Ergün askere gider ve görevini tamamlayıp tekrar değirmene döner. İki kardeş canla başla çalışır ve değirmeni neredeyse bir un fabrikası kadar iş yapacak
seviyeye çıkarırlar. Bu süreçte küçük kardeşleri de
sanat okulundan mezun olur ve o da çalışmaya başlar.
Üretime meraklı olan kardeşler kendi makinelerini
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TARIHE “93 HARBI” OLARAK GEÇEN 1877-1878
OSMANLI-RUS SAVAŞI’NDA ALINAN MAĞLUBIYET,
BALKANLARDA YAŞAYAN TÜRK NÜFUSUN
KITLESEL GÖÇLERLE ANADOLU’YA SIĞINMASINA
YOL AÇAR. VARNA’DAN AYRILARAK ANADOLU’YA
GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALAN BINLERCE
AILEDEN BIRI DE ERGÜN AILESIDIR. TÜM
HATIRALARINI VARNA’DA BIRAKAN AILE BURSA
GÜRSU’YA YERLEŞIR VE GENÇ CUMHURIYETIN
DOĞUP BÜYÜMESINE TANIKLIK EDER…
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kendileri yapmaya karar verir. Tüm makineleri kendileri yapar ve değirmeni günlük üç ton buğday işler
kapasiteye getirirler. Üç kardeşin birlikte çalışmaya
devam ettiği 1950’li yıllar bu şekilde geçer. Hüsnü
Ergün 1954 yılında evlenir ve 1955 yılında ilk oğulları
Kadri Ergün dünyaya gelir.
1960’ların başlarında valsli buğday öğütme sistemleri artmaya başlayınca taşlı değirmen demode kalır.
1961 yılında Hüsnü Ergün, eski model değirmenle işin
dönmeyeceğini düşünerek işten ayrılır ve Yenişehir’in
Menteşe Köyü’ne giderek orada bir değirmen kiralar.
Bu sırada 1963 yılında oğlu Engin Ergün dünyaya gelir. Hüsnü Ergün iki yıl kadar Menteşe Köyü’nde değirmencilik yapar fakat makinecilik kültürü aldığı için değirmencilik hayallerini karşılayamaz. Makine üzerine
bir iş kurmak için tekrar Bursa’ya döner…

ENGİN ERGÜN (SAĞDA) - 1971

HÜSNÜ ERGÜN İLK YAPTIĞI MAKINANIN BAŞINDA - 1964

EŞININ BILEZIKLERINI SERMAYE YAPAR
Bursa’da tanıdığı bir arkadaşı dükkânını tasfiye etmek isteyince, Hüsnü Ergün makineleri almak ister.
Arkadaşının dükkânından matkap, örs, ocak, oksijen
kaynak makinesi ve ufak tefek el aletlerini alır. Gökdere

Bulvarı’nda 15-20 metre karelik küçük bir dükkân tutar. Dükkânı tutar fakat parası pulu da kalmamıştır.
Bazı akrabaları yardım teklifinde bulunur fakat yardım
taleplerini geri çevirir. Son olarak eşinin bileziklerini
satarak sermaye yapar ve çalışmaya başlar. “ERGÜN”
adıyla açtığı bu küçük dükkânda demir işleme, kapı ve
çerçeve yapımı ile işe başlar. Oldukça yetenekli olan
Hüsnü Ergün, gelen her işi yapmaya devam eder. Hatta
bu dönemde dört tane otobüs karoseri bile yapar. O
yıllarda Anadolu’da otobüslerin profil üretimi yoktur.
Ahşap kasaların etrafına çevresine sac kaplama yapılmaktadır. Bununla beraber değirmencilik tecrübelerinden yararlanarak değirmen makineleri de yapar. Bu
şekilde iki yıl kadar çalışmaya devam eder…

İLK HAMUR MAKINESINI YAPARLAR
Hüsnü Ergün, 1964 yılında hamur makinesi üretmeye

karar verir. O yıllarda Türkiye’de hamur makinesi üretimi bir ya da iki firma ile sınırlıdır. Hamur makinesi
üretimine ilgi duymasının nedeni, meslek lisesi yıllarında Türkiye’de ilk hamur makinesi yapan öğretmen
ve öğrenci ekibinin içinde olması ve bu işe ilgi duymasıdır. O dönem iki çeşit hamur yoğurma makinesi vardır.
Şu an modern halleri ile üretilen yandan kollu makineler Yunan tip; üstten çevirmeli makineler ise Fransız
tip olarak bilinmektedir. Yakın bir akrabasının ustalık
tecrübesinden de faydalanarak “Ergün” markalı ilk hamur makinesini yaparlar. Makinenin neredeyse tamamı el maharetiyle yapılır.
O yıllarda elle hamur yapıldığı için bu makinelerin yapıldığı duyulunca siparişler artarak gelmeye devam
eder. Hamur makinesi üretimi hız kazanır. Seri üretim
yoktur, sipariş üzerine makine yapımına devam ederler. Kısa süre sonra un eleme makinesine de ihtiyaç
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olduğunu fark eden Hüsnü Ergün, Türkiye’nin ilk fırın
tipi un eleme makinesini yapar. Makinenin gördüğü
ilgi ve hızla artan siparişler sonucunda un eleme makinesini sürekli olarak üretmeye başlarlar. İşlerin artmasıyla birlikte 1969 yılında bir torna tezgâhı alınır ve
dükkânın hemen yanında daha büyük bir dükkâna geçer. Böylece üretim kalitesi ve hacmi daha da artar. Bu
dönemde bıçaklı öğütme değirmenlerinin yapımına da
başlanır. 10 yıllık süreç bu şekilde çeşitli makinelerin
yapımıyla geçer.

“DEMIR KOKAR MI? BANA KOKUYOR!”
1970’li yılların sonları, ikinci kuşağın yavaş yavaş
atölyeye dâhil olmaya başladığı yıllar olur. Hüsnü
Ergün’ün evliliğinden dördü erkek ikisi kız altı çocuğu olur. 1955 yılında Kadri, 1963 yılında Engin, 1966
yılında Ersin ve 1969 yılında Eyüp dünyaya gelir. Dört
kardeşin dördü de çocuk yaşlardan itibaren babalarının yanında çıraklık yapar. Eğitim hayatını bitiren
kardeşler sırayla firmada çalışmaya başlar. Hiçbir
kardeşinin başkalarının yanında çalışmadığını belirten Engin Ergün, “Şu ellerim konuşsa da anlatsa.
Rahmetli babam, ben ve ağabeyim elle yapardık her
şeyi. Bir kütüğümüz, bir tokmağımız vardı, onlarla
yapardık. Paslanmaz çelik ortaya çıkınca tokmakla
çalışmak zor oldu çünkü paslanmaz çelik sertti. Ben
o zamanlar 15-16 yaşlarındaydım Ağabeyimle birlikte
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vidalı pres yaptık. O zamanlar daha hidrolik preslerimiz yoktu. Tokmakla yaptığımız parçaları, erkekli dişili koyar ve vidayla çevirerek basit bir şekil verirdik.
Bu kaba şekildi daha sonra bu parçaları tokmaklayarak kavis verir ve ekleyerek hamur kazanlarını yapardık. Tüm aile atölyedeydi ve tüm hayatımız atölyede
geçti. Ben demir kokusunu hayatta hiçbir kokuya değişmem. Demir kokar mı? Bana kokuyor!” diyor.

HÜSNÜ ERGÜN VEFAT EDER, KADRI ERGÜN BAYRAĞI DEVRALIR
1983 yılına gelindiğinde firmanın kurucusu Hüsnü
Ergün vefat eder. Ailenin babalığını artık büyük ağabey
Kadri Ergün omuzlamıştır. Çalışma hayatı boyunca dürüstlüğü ve ustalığıyla anılan Hüsnü Ergün, çocuklarına güçlü bir isim bırakır. Babalarının kendilerine saygın bir isim ve marka bıraktığını belirten Engin Ergün,
“Biz, babamız vefat edene kadar Anadolu’ya montaja,
mal satmaya gitmezdik, hep müşteriler işyerimize
gelirdi. Babam vefat ettikten sonra ilk montaja gittiğimizde, nasıl bir isim yaptığını gördük. Otele gitmezdik,
insanlar bizi evlerinde ağırlardı. Yüzlerce müşterimiz
bizi evinde ağırladı. Hüsnü Usta’ya olan saygı ve sevgiyi
o zaman anladık” diyor. Babalarından devraldıkları bu
saygın ismi daha fazla mücadele ederek çok daha saygın bir hale getiren Ergün kardeşler, bu başarılarının
meyvesini hızlı bir şekilde toplamayı başarır.
Hüsnü Ergün vefat ettiğinde atölyede aktif olarak Kadri
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1980’LERDE BÜYÜME DEVAM EDER
1985 yılına gelindiğinde Engin Ergün askere gider. O
zamana kadar işler büyümüş ve beş işçi almışlardır.
Kardeşi askere giden Kadri Ergün küçük kardeşleri Ersin
ve Eyüp ile çalışmaya devam eder. 1985 yılında uzun süredir kiracı oldukları dükkânı satın alırlar. Bu dönemde
hamur, un eleme makinesi ve hamur tekneleri üretimi
devam etmektedir. Bu dönemde firma Antalya’dan bir
fırıncıya mal satar. Kısa zaman içinde bu fırıncıyla çok samimi olurlar ve ilk bayilik bu fırıncıya verilir. İş öyle bir hal
alır ki Antalya’ya ve civar illere Ergün Makina’dan başka
ürün girmez. 1980’li yıllarda firma istikrarlı şekilde büyümeye devam eder; komşu dükkânlar teker teker alınır,
üretim alanı büyür ve üretim çeşidi artar.
YENI FABRIKA
1989 yılında hamur işleme makineleri de üretime
dâhil olur. Sıvama metodu ile hamur kazanı yapılmaya başlanır. Üretimin kolaylaşmasıyla birlikte kısa zaman içinde üretici firma sayısı artar. Kapasite arttıkça
imalat alanı yetersiz kalır. Bir dükkân daha alınır fakat
o da yetersiz kalınca yeni bir fabrika yapmaya karar
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Ergün ve kardeşi Engin Ergün çalışmaktadır. Bu dönemde Engin Ergün üniversiteyi kazanır fakat kardeşlerinin henüz küçük olmasından dolayı ağabeyini yalnız
bırakmak istemez ve kaydını yaptırmaz. İki kardeş el
ele verip çalışmaya başlar. İki kardeş, tekerlekli un
eleme makinesinde farklı bir ürün geliştirir. Bu yeni
makine ilgi görür ve talepler artar. İşler oldukça yoğunlaşmıştır ve sipariş dışında yedeğe ürün koyulamaz
hale gelinir. Hatta zaman zaman aynı makineyi isteyen
müşterilerin kavga ettiği bile olur.
Engin Ergün üretimle ilgilenirken ağabeyi Kadri Ergün
satış ve pazarlamaya bakmaktadır. Ağabeyinin insan
ilişkilerinde ve ticarette çok iyi olduğunu belirten Engin
Ergün, “Satış ve pazarlamada inanılmaz başarılıydı.
İnsanlarla çok çabuk kaynaşan ve daima olumlu izlenim yaratan biriydi. Bir gün o yokken dükkâna bir müşteri geldi, fırın sordu, makine sordu. Makineleri uzun
uzun anlatmama ve ciddi indirimler yapmama rağmen
müşteriyi ikna edemedim. Adam kalkarken Kadri Abim
geldi. Başladılar konuşmaya. Adam beş dakika sonra
ikna olup makineyi satın almıştı hem de daha yüksek
fiyata” diyor.

ANAHTAR TESLIM IŞLERE BAŞLANIR
Firma, 1995 yılında katlı ekmek fırınlarını da üretime
dâhil eder. Hamur kazanlarının preslenmesi işini dışarıya yaptıran firma, 1996 yılında bu işi de kendi bünyesine alır. Kendi kazanlarını yapmak üzere başlayan çalışma bir süre sonra Bursa’daki diğer makinecilere da
fason üretim yaptırmasıyla devam eder. 1996 yılı aynı
zamanda firmanın anahtar teslim işler yapmaya başladığı yıl olur. Firma, 2000 yılında gelen talep üzerine dönerli ekmek fırınları da yapmaya başlar. Bu dönemde
çalışan sayısı zaman zaman doksana kadar çıkar. Bu
dönemde firma Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya ve
Rusya’ya makine ihraç etmeye başlar.
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verirler. Kendi yerlerinde 1990’da başlayan inşaat,
1992 yılı Ocak ayında biter ve firma 1.200 metrekare
kapalı alanı olan yeni fabrikasına taşınır.
Yeni fabrikada bir süre çalıştıktan sonra şirketleşme kararı aldıklarını belirten Engin Ergün, “O zamana kadar
ismimiz ‘Ergün Makina’ idi. Fakat Ergün A.Ş.’yi başka
bir firma aldığı için adımızı ‘Ergünler Makina A.Ş.’ olarak değiştirdik. Kardeşler olarak işin içinde olduğumuz
için ‘Ergünler’ çok daha güzel oldu” diyor. İşlerin yoğunlaştığı bu dönemde Kadri Ergün, şirketin yönetimine en
küçük kardeşleri Eyüp Ergün’ü de dâhil eder.

“BIZ BABAMIZDAN ÇALIŞMAYI ÖĞRENDIK”
2000’li yıllar, Ergünler Makina’da üçüncü kuşağın görev almaya başladığı yıllar olur. Kadri Ergün’ün oğlu
Hüsnü Ergün 2001 yılında okulunu bitirdikten sonra
tam gün çalışmaya başlar. Kendilerinin de babası ve
amcaları gibi çekirdekten yetişme olduğunu belirten
Hüsnü Ergün, “Okula gittiğimiz yıllarda da tüm boş
vakitlerimizde atölyede olurduk. Kendimizi bildik bileli
işin içindeyiz. Benden sonra kardeşim Hakan Ergün de
okulu biter bitmez tam zamanlı olarak çalışmaya başladı. Biz babamızdan çalışmayı öğrendik, yorulmamayı
öğrendik, dürüst ticaret yapmayı öğrendik. “diyor.
2001 yılında yaşanan ekonomik kriz Ergünler Makina’yı

da etkiler. Paslanmaz çelik ürünlerinin maliyetlerindeki artış şirketi küçülmeye iter. Bu dönemde çalışan
sayısı 30 kişiye kadar düşer. 2010’lara kadar bu şekilde
devam ettiklerini belirten Engin Ergün, “Bombeleme
işini de bünyemize aldık. Bir süre sonra fason üretim
de yapmaya başladıktan sonra farklı projeler gelmeye
başladı. Bazı müşteriler herhangi bir yerde gördükleri
makineleri veya projeleri yapıp yapamayacağımızı sormaya başladı. Talep arz doğurur mantığı ile çok farklı
sektörlere dahi işler yaptık, hatta klasik otomobile çamurluk bile yaptık! Makineciliği çok seviyoruz ve çok
farklı işlerden edindiğimiz deneyimler oldu. Gece rüyamda makine görüp sabah yapmaya çalıştığım bile
oldu” diyor.

KADRI ERGÜN VEFAT EDER…
29 Nisan 2009’da Kadri Ergün vefat eder. Bu vefat, hem
aile hem de sektör için en büyük kayıplardan birisi
olur. Firmanın bugün geldiği noktada Kadri Ergün’ün
çok önemli katkısı olduğunu belirten Engin Ergün,
“Babamın ardından ağabeyim bize babalık yaptı, hepimizi bir arada tuttu, okuttu. Evlenip çoluk çocuğa karışmamıza ön ayak oldu ki o dönemlerde her şey daha
kiraydı. Ağabeyimin vefatının üzerinden sekiz yıl geçti.
Bugün, onun bıraktığı yerden çok daha ilerdeyiz. Bizim
birbirimizden ayrılığımız ancak mezarda olur. 54 yıllık
geçmişimizde ismimizi hiç değiştirmeden bugünlere
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kadar taşıdık. İki nesil geldik ve üçüncü nesille devam
ediyoruz” diyor. Kadri Ergün’ün ardından diğer kardeşler ve üçüncü kuşak temsilcileri çalışmaya devam
eder. Kadri Ergün ismi neredeyse fırıncılık sektörü ile
özdeşleşmiştir. Hangi fırının kapısını çalsanız tanımayanı yoktur ve muhakkak ki güzel anılar bırakmıştır.
2010 yılına gelindiğinde, 2001 krizinde başlayan küçülme sona erer ve firma yeniden büyümeye başlar.
Üretime yeni makineler ve fabrika binasın etrafındaki
arsaların da ilave edilmesiyle birlikte firma büyümeye
devam eder. Ergünler Makina bugün; 3 bin metrekaresi kapalı, toplam 4 bin 500 metrekarelik fabrikasında
üretime devam ediyor. 30 çalışanı olan firmanın portföyünde; un eleme makineleri, hamur yoğurma makineleri ve mikserleri, hamur işleme makineleri, taşıma
arabaları, pişirme fırınları, ekmek dilimleme makineleri yer alıyor. Firma, son 10 yıllık dönemde fırın makineleri dışında ağır sanayiye proje makineler, otomotiv
yan sanayisine üretim hatları ve proje makineleri anlamında da çözüm ortaklığı sunuyor.
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Faruk Yalçın ve iki ortağı Fikri Tezcan ve Nihat Baran
yetenekli ve girişimci kimselerdir fakat üretim konusunda fazla tecrübeleri yoktur. Bu yüzden fabrikayı
kurarken araştırma yaparlar ve Herr Kölner adında bir
Alman mühendisle anlaşırlar. Daha önce dünyanın çeşitli ülkelerinde benzer motor fabrikaları kurmuş olan
Kölner; makine seçimi, yerleşimi, organizasyonu ve
elektrik motorunun nasıl üretileceğini iyi bilen profesyonel bir mühendistir. İlişkileri çok kuvvetli olan Faruk
Yalçın, 1962 yılında Kölner’i bulur ve Ankara’ya getirir.
Fabrikanın yer seçimi için birlikte araştırma yaparlar.
O yıllarda Türkiye’de fabrikalar kara yoluna yakın yerlere yapılmaktadır. Kölner, malzemelerin, bitmiş ürünlerin ve çalışanların Almanya’da olduğu gibi trenlerle
taşınacağını düşündüğü için fabrikanın mutlaka tren
istasyonuna yakın olmasını ister. Sonunda fabrikanın
bugün de faaliyet gösterdiği Etimesgut’taki arsayı satın alırlar. Bu bölge o tarihlerde sanayi bölgesidir ve
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SOVYETLER BIRLIĞI VE ABD’NİN UZAY YARIŞINA
SAHNE OLAN 1960’LI YILLAR, TÜRKIYE’DE ILK
YERLI OTOMOBIL “DEVRIM”IN VE PIYASAYA
SÜRÜLEN ILK OTOMOBIL OLAN “ANADOL”UN
KONUŞULDUĞU YILLARDIR. ZORLU EKONOMIK
KOŞULLARLA MÜCADELE EDILEN BU YILLARDA
NATO MÜTEAHHIDI FARUK YALÇIN VE IKI
ORTAĞI, ALDIKLARI IHALELERDE KULLANMAK
AMACIYLA BIR JENERATÖR FABRIKASI AÇMAYA
KARAR VERIRLER…
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aldıkları arsanın hemen bitişiğinde bir şeker fabrikası
kompleksi vardır.

JENERATÖR ÜRETMEK IÇIN YOLA ÇIKILIR
Fabrika kurulurken ilk amaç jeneratör üretmektir.
Çünkü NATO ihalelerinde jeneratörler çokça kullanılmaktadır ve ayrıca her tesiste elektrik kesilmesi halinde bir jeneratöre, hatta o jeneratörün de bir yedeğine
ihtiyaç vardır. Fakat fabrika kurulurken vazgeçerler
ve motor fabrikası kurmaya karar verirler. Fabrikanın
kurulduğu 1960’lı yılların başlarında Türkiye’de imalat makinaları henüz gelişmediği için tüm makineleri
yurt dışından getirtirler. O yıllarda Rusya, Macaristan,
Romanya, Polonya ve Bulgaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerinin makineleri batıya göre yarı yarıya ucuzdur.
Buna rağmen fabrika kurulurken bir tek doğu malı
alınmaz, makinelerin tamamı Almanya’dan alınır.
“ELEKTRIK MOTORLARI TICARET ANONIM ŞIRKETI” ADIYLA
FAALIYETE GEÇILIR
Fabrika, 1963 yılında EMTAŞ (Elektrik Motorları Ticaret

Anonim Şirketi) adıyla faaliyete geçer. Üretimde kullanılan malzemelerin de tamamı Almanya’dan getirtilir.
Gelen malzemeler içinde, elektrik motorlarının ana
ham maddesi rotor ve stator maliyet olarak motorun
3’te 1’ini oluşturur. İlk yıllarda ihtiyaç duyulan emaye
bobin teli de o yıllarda Türkiye’de yeni yeni yapılmaya
başlanmıştır. Bundan dolayı kalitesine güvenemedikleri için onu da Almanya’dan getirtirler. Yine motorların gövdesi, kapakları da Almanya’dan getirtilir. Çok az
sayıdaki parça hariç diğer tüm parçalar Almanya’dan
getirtilir ve fabrikada monte edilir. Emtaş, kuruluşunun ilk dönemlerinde standart genel maksat motorun
yanında derin kuyu pompa motoru imalatına da başlar.
Bu motor tipinin üretimi bugün de devam etmektedir.
Fabrika çalışırken ortaklar arasında sorunlar yaşanmaya başlar. Üretim konusuna pek hâkim olmayan
ortaklar, profesyonel yöneticileri kendi direktifleri
doğrultusunda yönlendirmeye çalışır. Bu durum büyük
tartışmalara ve anlaşmazlıklara yol açar. Bu sebeplerden dolayı üretimin durduğu ve siparişlerin teslim
edilemediği zamanlar dahi olur.

“GELIN SIZE BU FABRIKAYI VERELIM”
Emtaş’ın Ankara’daki büyük bayilerinden biri de
Çubukçu Ailesi’dir. Çubukçu Ticaret adıyla çalışan
ailenin Ulus’taki Çıkrıkçılar Yokuşu’nda sıhhi tesisat
malzemesi satan bir mağazaları vardır ve bu mağazada Emtaş’ın elektrik motorlarını da satarlar. Çubukçu
Ticaret, Emtaş’ın motor bayiliğini yapar fakat firmada
yaşanan sıkıntılardan dolayı motorları söz verilen tarihlerde alamazlar. Bu yüzden aldıkları bazı ihalelerde de sıkıntılar yaşanır. Bu durum Çubukçu Ticaret
ve Emtaş yönetimi arasında uzun süren tartışmalara yol açar. En sonunda Emtaş’ın muhasebe müdürü
Çubukçu kardeşlere, “Biz motor veremiyoruz ama gelin size bu fabrikayı verelim. Bu fabrika satılık” der.
Çubukçu kardeşlerin fabrikayı kendi başlarına alacak güçleri yoktur. Bunun üzerine büyük dayılarına giderler fakat dayıları çocuğu olmadığı için

konuyla ilgilenmez. Bunun üzerine diğer dayıları
Hazım Kınacı’ya konuyu açarlar. Teklifi değerlendiren Hazım Kınacı da konuyu o zamanlar üniversitede endüstri işletmeciliği okuyan ve bugün ELSAN
ELEKTRİK Genel Müdürü olan oğlu Şakir Kınacı’ya
açar. Makinelere meraklı olan Şakir Kınacı babasına
“Çok iyi olur, ben de heves ediyorum” der. Yine de fabrikayı almak için yeterli para ortaya konulamaz.

DÖRT AILE BIR ARAYA GELEREK FABRIKAYI SATIN ALIR
Bu sırada kardeşlerden Erhan Çubukçu evlenir. Erhan
Çubukçu’nun kayınpederi Ahmet Aktar çok bilgili ve
tecrübeli bir inşaat mühendisidir. Konuyu ona da açarlar ve Ahmet Aktar, “Emekli olmak üzereyim, ilgilenirim, benim için de iyi olur, oğlum Suha da çalışır” der
ve ortaklığı kabul eder. Üç ortak anlaşırlar fakat sermayeleri yine yetersiz kalır. Bunun üzerine Çubukçu
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kardeşler kuzenleri Gürbüz Hanif’e de ortaklık teklif
eder. Gürbüz Hanif’in kabul etmesi ile dört aile bir araya gelir. Ancak bu dört ailenin içinde de sanayiden, üretim deneyimi olan kimse yoktur. Fabrikanın işletilmesi
konusunda Ahmet Aktar’a güvenilir…
Dört aile, biraz da cesaretle işe girer ve 1967 yılında
200 bin TL’ye fabrikayı satın alırlar. Fabrika alındığı
tarihte piyasaya borçları, alacakları da vardır. Yapılan
uzun pazarlıklar ve müzakereler neticesinde şirket
devralınmaz. Elsan Elektrik A.Ş. kurulur ve sadece tesis ve tesisin içindeki makineler satın alınır; borcu ve
alacağı ise Emtaş şirketinde kalır. Emtaş, ayrı bir şirket olarak varlığını bir süre daha sürdürür, daha sonra
da tasfiye edilir.
5 bini kapalı, toplam 20 bin metre kare üzerine kurulu
fabrikada elektrik, makine mühendisleri ve 50-60 arasında işçi vardır. Fabrikanın yönetim kurulu dört aile
arasında belirlenir ve her biri yönetim kurulu üyesi olur.
Genel Müdür Ahmet Aktar, Yönetim Kurulu Başkanı ise
Kazım Çubukçu olur. Tamamı ticaretten gelen bu dört
aile içinde fabrikanın yönetiminde bizzat Ahmet Aktar
ve idare merkezinin yönetiminde de Kazım Çubukçu
bulunmaktadır. Diğer iki ortak ise yönetim kurulunda
olmalarına rağmen bizzat işin içinde değildir.

DÖKÜM IŞLERI IÇIN “ERKUNT” ILE ANLAŞILIR
Başlarda üretimde ve ithalatta büyük zorluklar yaşanır.
1967’den sonraki yıllarda döviz darboğazı baş gösterir.
Ham maddenin tamamı yurt dışından, Almanya’dan geldiği için döviz artıkça maliyetler de artar. Döviz daraldıkça motor üretimi sekteye uğrar. Bunun üzerine Ahmet
Aktar, Almanya’dan alınan motorun dış muhafazası ve
gövdelerini yurt içinden temin etmek için araştırma yapmaya başlar. Ankara’da yeni yeni gelişmeye başlayan
dökümcülerle görüşür. O yıllarda, Ankara’nın en eski
ve büyük dökümcüsü Erkunt’tur. Erkunt’tan ayrılan bir
iki kişi de ufak ufak filizlenmeye çabalıyordur. İlk olarak
Erkunt’la görüşülür. Erkunt, “Biz bu kır demir dökümden gövdeleri dökeriz fakat kalıp, model, teknik resim
lazım” der. O zamana kadar her şey Almanya’dan geldiği için elde hiçbir şey yoktur. Bunların hepsi Erkunt
ile birlikte hazırlanır ve çalışmaya başlanır. Böylece
motorun dış muhafazası için gerekli olan gövde, kapak,
ayak gibi parçalar Erkunt’tan temin edilmeye başlanır.
Ancak, pahalı olan stator-rotor gibi diğer parçalar yine
Almanya’dan gelmeye devam eder.

“SENIN BU KADAR ÜRETIMIN YOK, BU KADAR MALZEMEYE
IHTIYACIN YOK”
1970’li yılların başlarında dövizde iyice darlık çekilmektedir. Serbest ithalat yoktur, kota sistemi vardır. Üreticiler,
Sanayi Bakanlığına kota için başvururlar ve her üretici
kapasite raporu çıkararak ihtiyacı olan tüm malzemeleri
belirtir. Bu raporları da sanayi odaları vermektedir. Hangi
malzeme yurt dışından ithal edilecekse kota toplantısında
bildirilir. Bu toplantılar hayli sert geçer. Rakipler birbirlerine “Senin bu kadar üretimin yok, bu kadar malzemeye
ihtiyacın yok!” diye itiraz eder. Çünkü ihtiyaç olarak belirtilen miktarlar Sanayi Bakanlığınca zaten kesintiye
uğradığı için her firma ihtiyacı olan malzemeyi abartarak
söylemektedir. Tüm bunların nedeni ise döviz darlığıdır. Elsan’ın büyük zorluklarla üretim yapmaya çalıştığı
1970’li yıllarda rotor ve stator denilen malzemeler Alman
Kienle+Spiess şirketinden satın alınmaktadır. Silisli sac
ve bir miktar alüminyumdan oluşan rotor ve stator parçalarının üretimi zor, ithal fiyatları ise çok yüksektir.

SEKTÖRÜN IKI ÖNEMLI AKTÖRÜ: GAMAK VE TOLON
1960’lı yılların başlarında İstanbul’da Gamgam Ailesi
tarafından kurulmuş Gamak firması, elektrik motoru
üretimiyle ilgilenmektedir. Sanayici Gamgam ailesi,
Eskişehir’deki un değirmenleri işini bırakıp İstanbul’a
yerleşmiştir. Gamgam ailesinin büyük oğlu İlhami
Gamgam çok iyi bir mekanik ustasıdır. Aile, küçük
oğulları Yüksel Gamgam’ı da eğitim için İngiltere’ye
göndermiştir. Tekstil mühendisliği okuyan Yüksel
Gamgam öğreniminin ardından Türkiye’ye döner.
Gamgam Ailesi o dönemde tekstil fabrikası kurmak
için fizibilite yapmaktadır. Fakat bu çalışma sırasında
ana parçalardan biri olan motorun Türkiye’de yapılmadığını görürler. O yıllarda motorların çoğu Doğu
Bloku ülkelerinden gelmektedir. Türkiye’deki motor
açığını gören aile, tekstil fabrikası kurmaktan vazgeçerek motor işine girmeye karar verir. Bu dönemde
Türkiye’de motor üretimi yapan tek firma Bursa’da
kurulu Tolon’dur ve küçük bir atölyeden ibarettir.
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Kurucusu ve yöneticisi Kamil Tolon’dur. Tolon daha
sonra motor işini bırakır ve çamaşır makinesi üretimine ağırlık verir. Gamgam Ailesi değirmen makinelerinden gelen tecrübeleri ve İstanbul’un gelişmiş yan
sanayi imkânlarından da yararlanarak motor üretiminde öne geçmiştir. Üstelik motorun en pahalı ve önemli parçaları olan ve döviz sıkıntısı nedeniyle üretimde
sürekli darboğaz yaratan rotor ve stator üretimini de
gerçekleştirmektedirler. Bu ciddi bir aşamadır ve çok
büyük avantaj sağlar. Elsan yöneticilerinin bu konuda
sanayicilik tecrübesi olmadığı için rotor ve stator üretimini yerleştirmesi 1970’li yılların sonlarına kadar uzar.
1970’li yıllar boyunca yavaş bir gelişme gösteren
Elsan, ancak 1970’li yılların sonlarına doğru rotor
ve stator ihtiyacının büyük bölümünü kendi yapar
duruma gelir. Yıllık 1000-1500 adet civarı üretim

yapılmaktadır. Tüm üretim küçük motorlar üzerinedir
çünkü o yıllarda Türkiye’nin ihtiyacı küçük motorlardır. Yapılan motorlar en çok pompa sektöründe kullanılmaktadır. Pompa sektörü motorlarının da bir kısmı
bahçe, tarla sulamak amacıyla tarımda kullanılır. Bir
diğer pompa uygulaması da binalarda ve tesislerde
kullanılmaktadır. Daha büyük pompalar belediyelerin, İller Bankası’nın içme suyu istasyonlarında kullanılmaktadır. Fuel-oil kazan brülörlerinde kullanılan
motorlar sayesinde Elsan’ın birçok brülörcü müşterisi olur. Üretilen motorlar ayrıca fanlarda ve her türlü
üretim makinesinde de kullanılmaktadır.

PIYASAYA YENI OYUNCULAR GIRMEYE BAŞLAR
Bu yıllarda özellikle Doğu Bloku ülkelerinden
Türkiye’ye makine gelmeye devam etmektedir. En

fazla Romanya’dan olmak üzere Rusya, Polonya ve
Çekoslovakya’dan motor getirtilmektedir. Elsan, bu
ülkelerle ancak yüzde 50-60’ları bulan gümrük vergisi
sayesinde rekabet edebilmektedir. Gümrük duvarları
kademeli olarak azaltılırken, Türkiye’nin motor ihtiyacı
üretiminden daha hızlı büyümeye devam eder. Hatta bir
süre sonra motorda karaborsa oluşur. Uygulanankota
ve gümrük duvarlarından dolayı ithalat yetmekte fakat fiyatlar yüksek kalmaktadır. Bu süreçte piyasaya yeni motorcular da girer. 1970’li yıllarda Bursa’da
Tolon’un motor üretimini bırakmasıyla oluşan açığı
kısa süre içinde Gürcan Cengiz’in kurduğu Cengiz
Motor Fabrikası kapatır. Gürcan Cengiz, bobinajcılıktan
gelen çok girişimci ve yetenekli bir iş insanıdır ve hızla
büyür. Ancak 1990’lı yıllarda nakit krizine girer ve aynı
dönemde sağlık sorunları yaşamaya başlar. Bu olumsuzluklar yüzünden fabrika kapanmak zorunda kalır…
İstanbul’da Hamit Kazancı ve kardeşleri, Karaköy’deki
büyük demir tüccarlarından biri konumundadır.
Karaköy o yıllarda İstanbul ve Anadolu’daki motor

sektörünün kalbidir. Hamit Kazancı Türkiye’deki motor
piyasasının yaşadığı darlığın farkındadır. Teknolojiyi
sıfırdan geliştirmek yerine, Avrupa’dan teknoloji satın
alma yoluna gider. O tarihlerde Brown Boveri olarak
bilinen dev bir İsviçre firması pahalı olmasına rağmen
çok kaliteli motor üretmektedir. Hamit Kazancı, bu
firmayla anlaşır ve lisans alarak İstanbul Taşdelen’de
VAT adlı fabrikayı kurar. Hemen hemen aynı dönemlerde bir fabrika da Kastamonu Abana ilçesinde, ilçenin
ileri gelenlerinden milletvekili Sabri Tığlı tarafından
kurulur. Almanya’da çalışan gurbetçilerin birikimlerini
yatırıma yönlendiren Sabri Tığlı, Siemens ile anlaşır.
Siemens’in de o tarihlerde satmak istediği bir fabrikası
vardır. Sabri Tığlı o fabrikanın içindekileri Türkiye’ye
getirir ve Kastamonu’da Abana Siemens fabrikasını
kurar. Böylece Türkiye’de oyuncu sayısı yavaş yavaşa
artmaya başlar.

FIYAT REKABETI DENGELERI DEĞIŞTIRIR
VAT ve Abana Siemens’in de devreye girmesiyle
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1980’li yılların sonlarına doğru Türkiye’de kapasite
fazlası oluşmaya başlar. Böylece sektörde kıran kırana bir rekabet oluşur. İhracat düşük olduğu için
tüm rekabet yurt içindedir. Bu sert rekabet önemli fiyat düşüşlerine neden olur. Hızlı rekabet sonucunda zarar etmeye başlayan firmalardan ilk olarak
Abana Siemens Fabrikası satışa çıkar ve el değiştirir. Hamit Kazancı ise çok güçlü sermayesi olmasına
rağmen kurulduktan 10-15 yıl sonra fabrikayı kapamak zorunda kalır. Bir süre kapalı kaldıktan sonra
Koç Holding fabrikayı satın alır. Bir süre VAT markası altında çalışan fabrika, daha sonra Arçelik ile birleştirilir. Bu arada İzmir’de Ali Taner’in kurduğu Volt
Motor fabrikası da tek-fazlı ve küçük güçlü motorlarda hızlı bir gelişme içerisindedir. Yaşanan bu dönemde fiyat rekabetine giren firmalar 1980’li yılların
sonlarına doğru bir bir dökülür… Bu sert rekabetin
yaşandığı yıllarda fiyat rekabetine giren firmaların
zarar ederek kapandığını gören Elsan Elektrik fiyat
rekabetine girmez. 1960’ların sonlarında var olup

1990’lı yılların sonlarına kadar ayakta kalan iki firma
Gamak ve Elsan Elektrik olur.

DALGIÇ MOTOR IMALATINA GIRILIR
Firma 1990’larda artan fiyat rekabetinden kaçmak için
farklı alanlara girer. Böylece 1992 yılında dalgıç motor
üretimine girilir. 2002’ye kadar hızla büyüyen dalgıç motor üretimi bu tarihten sonra yavaşlamaya başlar. Yine
1990’lı yılların sonlarına doğru vibrasyon motorlarına
ağırlık verilir. Son yıllarda farklı projelerinin olduğunu
belirten Şakir Kınacı, “Yakın zamanda elektrikli/akülü
deniz aracı projemiz vardı. Fethiye Dalyan’da 600 tane
dizel yolcu taşıma motoru var. 12 metre uzunluğunda,
20 kişi kapasiteli gezi motorlarının tamamı dizel. Bunlar
çevre, su, hava ve gürültü kirliliği yaratıyor. Dünyada
soyu tükenmekte olan canlılar listesinde yer alan
Caretta Caretta kaplumbağalarının yavrulamalarına engel oluyor ve bölgenin özgün yapısı olan sazlıkları yok
ediliyor. Böyle bir ihtiyaç olduğunu öğrendik. Gittik, inceledik. Tekne sahipleri ile görüştük. Biz bunu TÜBİTAK

ELSAN YÖNETİM KURULU: (SOLDAN SAĞA) SUHA AKTAR, ARDA AKTAR (OTURANLAR) KAZIM ÇUBUKÇU, ŞAKIR KINACI, FARUK ÇUBUKÇU, AHMET HANIF

“DÖRT AILENIN ORTAKLIĞIYLA BAŞLAYAN YOLCULUK HALEN
DEVAM EDIYOR”
Firmanın kurulduğu günden bu yana stabil bir şekilde
ilerlemeye devam ettiğini belirten Genel Müdür Şakir
Kınacı, “Dört ailenin ortaklığıyla başlayan yolculuk halen devam ediyor. Elsan Elektrik olarak dengeli bir şekilde büyümeyi tercih ettik. Üretim adedimiz düşüktür
fakat bizim kadar elektrik motoru çeşidi yapan başka
bir fabrika yoktur. İddialı olduğumuz saha, vibrasyon
motorları ve büyük güçlü (500kW’a kadar) standart
motorlardır. Fiyatlarımız biraz daha pahalı ama kalitemiz de yüksektir” diyor.
Yakın dönemde Sincan OSB’de arsa alan firma, 28 bin
metrekarelik kapalı alana sahip yeni bir fabrika kurma projesi üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Elsan
Elektrik bugün, 17 bin metrekare açık, 8 bin metre
kare kapalı olmak üzere 25 bin metrekarelik fabrikasında 160 çalışanıyla üretime devam ediyor. Firma,
Türkiye’nin motor ithal eden ülke konumundan ihracatçı ülke konumuna gelmesinde önemli bir katkıda
bulunmanın kıvancını taşıyor.
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Projesi haline getirdik ve kabul gördü. Bugünlerde projenin sonuna geldik. Orada ekonomik, sürdürülebilir bir
tekne imal ettik. Tekneyle gezi süresini dört saate çıkaran akü sistemini kurduk. Hem çevre dostu hem de yakıt ekonomisi sağlayan bir ürün yaptık. Dünyada bu tip
motorların çok örneği var. Dalyan’da 600 dizel tekne var,
bunların sürekli kullanılan bölümü dönüşüme girebilir.
Oradaki dernekler, vakıflar da bu işin üzerinde duruyor.
Bu yönde bir mevzuat çıkartılırsa bu bölgede çevre kirliliğinin önüne geçilebilir. Ayrıca, yerli tramvay, metro,
troleybüs motorlarının yerleştirilmesi üzerine Ar-Ge ve
prototip çalışmalarımız da bulunuyor. Bu prototip projesini TÜBİTAK MAM ile birlikte yürüttük. Projeler onlara,
üretim bize ait. Bu raylı sistem araçlarının yerlileştirilmesi devletimizin hedefleri arasında. Bu hedef kapsamında, motorların yapımında kendimize güveniyoruz.
Ayrıca ODTÜ’nün yürütücülüğünde TÜBİTAK’a bir proje
verdik. Proje kabul edildi lakin sözleşme aşaması henüz
gerçekleşemedi. Proje başarıyla sonuçlanırsa ASELSAN
da bizim müşterimiz olacak. Sistemin elektronik parçalarını da ASELSAN yapacak” diyor.
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GÖÇMENLER GROUP
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AYAKTAKİLER (SOLDAN SAĞA):
EMEKLİ MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENİ MUSTAFA HOCA,
ÇIRAK LEVENT VE HASAN USTA
AYHAN GÖÇMEN (SAĞDA)

Arif Göçmen, savaş nedeniyle yokluk ve “karne” günlerinin hüküm sürdüğü yıllarda ilkokul öğrenimini tamamlar. Köyde yapılacak tek iş çiftçiliktir fakat toprak
hem az hem de verimsizdir. Arif Göçmen iş bulmak ve
meslek öğrenmek için kardeşiyle birlikte büyük şehre gitmeye karar verir. 1955 yılında köyden ayrılan
iki kardeş, ekmeklerini kazanmak için genç Türkiye
Cumhuriyeti’nin başkentine, Ankara’ya gelir.

16 METREKARELIK ATÖLYE ILE BAŞLANIR
Ankara’ya gelen iki kardeşin ilk durağı halalarının yanı
olur. Kardeşler, halalarının eşi Hüseyin Örs’ün çalıştığı küçük bir demir atölyesinde çırak olarak işe başlar. Bu atölyede zor şartlar altında sıcak demir işini
öğrenirler. Arif Göçmen becerikliliği ve çalışkanlığıyla
kısa zamanda aranan bir demir ustası olur. 1960 yılına
gelindiğinde iki kardeş ve enişteleri kendi işlerini kurmaya karar verirler. Ulus İtfaiye Meydanı’nda 16 metrekarelik bir dükkân kiralayarak çalışmaya başlarlar.
Bu dükkânda keser, murç, balta ve el makasları gibi
inşaat aletleri üretimi yapılır. Yapılan aletler bölgenin
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1940’LI YILLARIN ILK YARISI İKINCI DÜNYA
SAVAŞI’NIN TÜM DÜNYADA, ÖZELLIKLE DE
AVRUPA’DA BÜYÜK YIKIMLARA VE EKONOMIK
SIKINTILARA YOL AÇTIĞI YILLAR OLUR. SAVAŞ
NEDENIYLE ASKERI ÖNLEMLER ALMAK ZORUNDA
KALAN TÜRKIYE DE EKONOMIK SIKINTILAR
ÇEKEN ÜLKELER ARASINDADIR. ARIF GÖÇMEN,
BÖYLESI BIR DÖNEMDE, ÇORUM’UN ALACA
İLÇESINE BAĞLI KARGIN KÖYÜ’NDE, 1943 YILINDA
DÜNYAYA GELIR…

184

yerel pazarlarında satılır. Gece gündüz çalışarak, alın
teri dökerek atölyeyi büyütmeye ve isimlerini duyurmaya başlarlar.

ALİ GÖKÇE, ARİF GÖÇMEN, ÜNAL ÖZDEMİR,
AYHAN GÖÇMEN, SELAHATTİN DÖĞER,
SUAT GÜNEY (ÖNDE) VE ALİ YÖNTER (ARKADA) - 1978

ATA SANAYI’DE DEVAM EDERLER
Bir süre sonra önce Arif Göçmen ardından da kardeşi askerliklerini tamamlar ve tekrar atölyeye döner.
İnşaat aletleri imalatıyla başlayan atölye zaman içinde kamyon kasası üretimine de başlar. Arif Göçmen’in
kardeşi 1965 yılında elim bir kaza sonucu hayatını kaybeder. Arif Göçmen kardeşinin vefatından sonra eniştesiyle çalışmaya devam eder. 1976 yılında o zamanki
adıyla Ankara’nın ilk sanayi sitesi Ata Sanayi’de yeni
bir yere geçerler. Bu süreçte çocukları büyüyen Arif
Göçmen, 1977 yılında eniştesi Hüseyin Örs ile yollarını
ayırır ve kendi işini kurmaya karar verir. Bu dönemde
enişte Hüseyin Örs geçirdiği trafik kazasında hayatını
kaybeder. Ardı ardına gelen bu iki kayıp Arif Göçmen ve

çocuklarının işlerine daha büyük bir güçle bağlanmalarına neden olur.

ARİF GÖÇMEN - EL ALETLERİ ÜRETTİĞİ
DÖNEMDEN BİR KARE

OSTİM’E GEÇEREK IŞLERI BÜYÜTÜRLER
Ata Sanayi Sitesi’nin 1979’da yıkılması üzerine, OSTİM
(Ortadoğu Sanayi Ticaret ve İş Merkezi) adı ile kurulan sanayi sitesine geçmeye karar verilir. OSTİM’e
taşınan Arif Göçmen burada işlerini daha da büyütür.
1982 yılından itibaren tekrar demir kesme ve bükme
makineleri üretimine dönen firma, ürettiği makinelerden ayda birkaç tane satmaya başlar. Aylık üretim
zamanla beş-altı makineye kadar çıkar. Satış sayısı
çok fazla olmasa da gösterilen çaba ve yapılan işin
kalitesi takdir kazanır. Arif Göçmen ismi yaptığı her

“GÜN AĞARINCA BAŞLAYAN IŞ TEMPOMUZ, HAVA KARARINCA
SON BULURDU”
OSTİM yeni açıldığı için elektrik, su ve ulaşımda sorunlar yaşanır. Sabahları gün ağarmadan başlayan
çalışma, çoğu gün gece saatlerine kadar devam eder.
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işte “kalite” ile beraber anılmaya başlar. Zaman içinde ürün çeşitliliği de artar ve torna-freze gibi makineler ürün yelpazesine eklenir ve bir süre onların da
üretimi devam eder. Ayhan Göçmen, 1983 yılında evlenir. 1984 yılında Tuğba Göçmen, 1987 yılında Tolga
Göçmen dünyaya gelir. 1985’te Ayhan Göçmen askere
gider ve dönüşte tekrar babasının yanında çalışmaya
devam eder.

Son otobüs kaçırılırsa atölyede uyunur. Arif Göçmen’in
Toros marka aracı çoğu zaman Lalegül mevkiinde bozulur, iterek çalıştırmaya çabalanır. O yıllardan bugüne
çok şeyin değiştiğini belirten Ayhan Göçmen, ’’Öğle yemekleri için toprak bir güvecimiz vardı.Yemeklerimizi
o güveçte yapar, komşu esnaflar ile hep beraber yerdik. O güveçte yapılan yemeklerin tadını bugün en lüks
restoranlarda bile bulamıyoruz. O yıllarda kolumuzda
saatimiz yoktu, zira sabah gün ağarınca başlayan iş
tempomuz, hava kararınca son bulurdu. O zamanki iş
azmi maalesef şu an kimsede yok. Herkes mesaimiz
bitse de evimize gitsek düşüncesiyle çalışıyor’’ diyor.
Yaşanan tüm maddi yetersizliklere ve sıkıntılara rağmen Arif Göçmen, büyük oğlu Ayhan Göçmen’i de kendisi gibi becerikli bir usta olarak yetiştirir. Başlangıçta
satış sayısı fazla olmasa da yaptıkları işin kalitesi ve verilen emek kısa zamanda meyvelerini vermeye başlar.
1994 yılında 56. Sokak’ta daha büyük bir yere taşınırlar.
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ARİF GÖÇMEN

AYHAN GÖÇMEN VE HACI USTA

Yeni yere geçilmesiyle birlikte kurumsallaşma yolunda da ilk adımlar atılmaya başlanır. Çeşitli isimler ile
tanınan küçük atölye büyümüş ve limited şirket haline
gelmiştir.

AYHAN GÖÇMEN

ARIF GÖÇMEN VEFAT EDER…
Vizyonu geniş bir usta olan Arif Göçmen oğullarını yurt dışı fuarlarına gönderir. Büyük oğlu Ayhan
Göçmen fabrikalaşma yolunda üretim odaklı çalışmayı

AYHAN GÖÇMEN

ÜÇÜNCÜ KUŞAK IŞBAŞI YAPAR
2003 yılında Tayvan’dan alınan CNC tezgâhları ile üretimlerini arttırırlar. 2004 yılına gelindiğinde firma bir
büyük yatırım daha yaparak, dört ortakla kurulan ısıl
işlem, savunma sanayi ve danışmanlık alanlarında
hizmet veren firmasının tek hissedarı olur ve bu alanda yatırımlara devam eder. 2006 yılında tamamlanan
yeni fabrikayla beraber firmanın büyüme süreci devam
eder. 2007 yılında yaşanan ekonomik krizden, üretimi
hızlandırarak daha da güçlü bir firma halinde çıkarlar. 2000’li yıllarla birlikte Türkiye’de olduğu kadar
yurt dışında da tanınan bir firma olunur. Bu yıllarda,

Ayhan Göçmen’in çocukları Tuğba ve Tolga Göçmen
de okullarını bitirerek aile şirketine katılır. Bilkent
Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu
Tuğba Göçmen ve Bilkent Üniversitesi Turizm Otelcilik
Bölümü mezunu Tolga Göçmen öğrenimlerini tamamladıktan sonra babalarıyla birlikte çalışmaya başlar.
Üçüncü kuşağın da iş başı yapmasıyla firma gücünü
daha da yukarılara taşır. Makine çeşitliliği artırılır ve
özel makine üretimleri yapılır.

52 ÜLKEYE IHRACAT
Göçmenler Group’un yüzde 100 yerli sermaye ile kurulduğunu belirten Ayhan Göçmen, “Firma olarak felsefemiz kaliteli olduğu kadar kullanımı kolay ürünler
yapmak. Bu anlayış doğrultusunda; inşaat demiri kesme ve inşaat demiri bükme makineleri, hasır demir
bükme makineleri, kompaktör, perdah makineleri, silindir, inşaatçı el aletleri, opsiyonel el aletleri gibi hafif inşaat makineleri imalatına devam ediyoruz” diyor.
Bugün 52 ülkeye inşaat demiri kesme, inşaat demiri
bükme makineleri ihraç eden Göçmenler Group, hafif
inşaat makineleri sektörünün önde gelen firmalarından biri konumunda.
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tercih eder, diğer kardeşleri de farklı bölümlerde çalışırlar. 1997 yılı Göçmen Ailesi için kötü bir yıldır. Arif
Göçmen ani bir kalp krizi sonucu genç yaşta vefat eder.
Evlatları, büyük ağabey Ayhan Göçmen’in önderliğinde
babalarının bıraktığı mirası büyütüp geliştirmek için
çalışmaya devam eder. Önceleri 25 olan personel sayısının artması ve yeni CNC tezgâhlarının gelmesiyle
firma sağlam adımlarla büyümeye devam eder. 2001
yılında İstanbul Avrupa Yakası’nda ve ardından Anadolu
Yakası’nda açılan şubeler ile işler iyice büyür.
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MUSTAFA YONTAR

51

Anne babasını geride bırakan iki kardeş limanda gördükleri bir Türk gemisine gizlice biner. Gemiye binişleri
sırasında gemi mürettebatından biri kendilerini görür
ve “Gemiye iki çocuk bindi!” diye bağırır. Fark edildiklerini anlayan iki kardeş hızlıca bir yağ kazanının içine
girer ve saklanır. Mürettebat uzun süre iki kardeşi arasa da bulamaz ve kalkış vakti gelince gemi limandan
ayrılır. Geminin kalkışından 3-4 saat geçince iki kardeş
yağ kazanının içinde daha fazla dayanamaz ve dışarı çıkar. Mürettebata göç etmek istediklerini söylerler ve
sonunda İstanbul’a gelirler. İkinci Dünya Savaşı yıllarında pek çok göçmene verilen sığınma hakkı Yontar
kardeşlere de verilir. Kasımpaşa ve Eyüp’te bulunan
akrabalarının yanında kalmaya başlayan iki kardeş hemen iş aramaya başlar.
Ağabeyi mezbahada iş bulup çalışmaya başlar. Bilal
Yontar ise Kasımpaşa’da soba imalatı yapan bir gayrimüslimin yanına çırak olarak girer. Burada boyacılık
yaparak geçen dört yılın ardından, krom kaplama işiyle uğraşan Yervant Berberyan adlı bir gayrimüslimin
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KIRIM TATARI BIR AILENIN ÇOCUĞU OLAN BILAL
YONTAR, 1927 YILINDA ROMANYA KÖSTENCE’DE
DÜNYAYA GELIR. İKINCI DÜNYA SAVAŞI’NDA
ALMANLARIN ROMANYA’YA YERLEŞMESI, KISA
SÜRE SONRA BU TOPRAKLARDA ALMAN- SOVYET
MÜCADELESINE NEDEN OLUR. SAVAŞ ŞARTLARI
VE YAŞANAN YOKLUKLAR, BILAL YONTAR VE
AĞABEYININ İSTANBUL’A GÖÇ ETMESINE NEDEN
OLUR…

yanına girer. Burada 3-4 yıl kadar kaplamacılık yapan Bilal Yontar, 1947 yılında askere gider ve üç yıl
Adapazarı’nda askerlik yapar.
Askerlik dönüşü kısa bir süre daha dışarıda çalışan
Bilal Yontar 1950 yılında kendi işini kurmaya karar verir.
Karaköy Perşembe Pazarı’nda üçe üç bir dükkân kiralar
ve bir matkapla beraber çalışmaya başlar. Tabelasında
“Bilal Yontar” yazan bu küçük dükkânda kürek, el arabası gibi aletlerin yapımı ile çalışmaya başlar.
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“BIZE BRIKET KALIPLARI YAP, BIZ ELLE VURA VURA BRIKET
YAPALIM”
1955’li yıllarda İstanbul’da gecekondulaşma başlayınca briket satışı hızla artar. Dükkâna gelen birçok
kişi “Usta buralarda kim briket makinesi yapar?” diye
sormaya başlar. Bazıları ise “Bize briket kalıpları yap,

biz elle vura vura briket yapalım” der. Taleplerin çoğalması üzerine Bilal Yontar, briket kalıpları yapar. Bir
süre sonra basit bir şase, iki mil, bir de kol koyarak
elle indirilip kaldırılan küçük briket makineleri yapmaya başlar. Makineleri rağbet görür ve bir süre bu makinelerden yapar. Makine yaptığı müşterilerinden biri,
“Usta, bir katı bununla çıkıyoruz ama ikinci kata harç
çıkarmak briket çekmek lazım. Onun için bir vinç yapar
mısın?” der. Bunun üzerine el çarkıyla çalışan vinçler
de yapmaya başlar. Vinç yapımına da başladığı bu süreçte briket makinelerini her geçen gün daha da iyileştirir. Müşterileri bu kez de vinçleri el gücüyle çekmekte
zorlandıkları için, motorla çalışan vinç yapmasını ister.
Bunu üzerine küçük pancar motorlarıyla çalışan vinçler yapmaya başlar. Bu dönemde Ayşe Hanımla evlenir
ve bu evlilikten ikisi erkek üçü kız olmak üzere beş çocukları olur.

giderdi. O yıllarda kullandığımız Oerlikon marka elektrotun kokusu parfüm gibi geliyordu. O koku hala burnumda. Şimdi gaz altı kaynakları çıktı o kokuyu alamıyoruz” diyor. Mustafa Yontar, lise çağına geldiğinde
babasının tüm ısrarına rağmen “Benim için okul bitti.
Artık çalışacağım” der ve dükkânda çalışmaya başlar.
Mustafa Yontar’ın çalışmaya başladığı 1972 yılında
günde bir adet mekanik briket makinesi yapılmaktadır.
Oğlunun yanında çalışmaya başlamasından sonra Bilal
Yontar yavaş yavaş geri çekilmeye başlar. Babasının
kendine güvendiğini ve işi devrettiğini belirten Mustafa
Yontar, “Daha 17-18 yaşlarında dükkân sahibi oldum.
Ben işimi çok seviyordum ve babamın bu tavrı hoşuma
gitmişti. ‘Sen gel çayını kahveni iç, muhabbetini yap,
ben işleri yürütürüm’ diyordum. Bir süre sonra askerliğimi yapıp döndüm” diyor.
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1960’lı yılların başlarında Karaköy Kalafat Yeri’nde
sokaklar çok küçüktür ve at arabalarıyla malzeme
taşınır. Devlet, sokakları genişletmek için istimlak
kararı çıkarır. Bilal Yontar’ın Çeşme Meydanı’ndaki
dükkânı da istimlak edilir. Böylece Kalafat Yeri
Caddesi’nde yirmi metrekarelik bir dükkâna geçer.
Bu dükkânda 5 kişiyle 1970’li yıllara kadar bu şekilde
çalışırlar.

“BENIM IÇIN OKUL BITTI, ARTIK ÇALIŞACAĞIM”
Bilal Yontar’ın 1957 doğumlu oğlu Mustafa Yontar Fatih
Akşemsettin İlkokulu’nda öğrenimine başlar. 1967 yılında Beşiktaş’a taşındıkları için ilkokulu Beşiktaş’ta
bitirir. Ardından da Beşiktaş Ortaokulu’na gider. Okula
gittiği yıllarda dükkânda çıraklık da yaptığını belirten
Mustafa Yontar, “Cumartesi-Pazar çıraklık yapardım.
Demir pas kokusu, kaynağın duman kokusu hoşuma
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HIDROLIK BRIKET MAKINELERIYLE BÜYÜRLER
Mustafa Yontar, 1979 yılında askerden döner ve 1980 yılında Oya Hanımla evlenir. Çiftin bu evlilikten üç kız bir
erkek çocukları olur. Mustafa Yontar’ın askerden dönmesiyle birlikte dükkânı büyütmeye karar verir. Daha önce
Gürsoy Boya Fabrikası’na kiraya verdikleri dükkânlarına
geçer. 300 metrekare kapalı binası, 1000 metrekare bahçesi olan bu atölye Karaköy’deki dükkânlarından sonra
çok büyük gelir. Bu yeni atölyeye geçince işlerin seyri de
değişir. Dükkân büyük olunca kapasiteyi ve teknolojiyi
yükseltmeye karar verir. Böylece hidrolik makinelerin
üretimi başlar. Bu makineler çok hızlı çalışan, insan gücünün çok az kullanıldığı, çok daha fazla mamul çıkaran
makinelerdir. Hidrolik briket makinelerine geçmeleriyle
firma çok hızlı bir ivme yakalar. 1982 yılına gelindiğinde
çalışan sayısı 100 kişiyi bulur.
1980’li yılların ikinci yarısında Türkiye’de altyapı çalışmaları hız kazanır. Bu dönemde kanalizasyon hatları
için gereken boruların üretimi oldukça artar. Talebin
arttığını gören Mustafa Yontar, beton boru ve büz makineleri yapmaya karar verir. Yaptığı beton boru ve
büz makineleri oldukça beğenilir ve durmadan yeni

siparişler gelir. Yine bu dönem Türkiye’de telefon hatlarının da yaygınlaşmaya başladığı dönemdir. Telefon
hatları için gereken iki, üç ve dört delikli beton künkler oldukça revaçtadır. Beton boru ve büz makineleri
yaptıkları için PTT künk makinelerini yapmaları da zor
olmaz. O dönemde bu PTT künk makinelerini üreten
başka firma yoktur. İşler o kadar yoğunlaşır ki günde
18 saat çalışıldığı dönemler olur.

“BU MAKINEYI YAPARSAN ÇOK BÜYÜK PARA KAZANIRSIN”
Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde firmanın çok
büyük atılım yaptığını, özellikle de beton boru makineleri ile çok büyüdüklerini belirten Mustafa Yontar,
o dönemleri söyle anlatıyor: “Ürettiğimiz beton boru
makineleri o dönem Türkiye’deki bütün Telekom
Başmüdürlüklerinin ihtiyacıydı ve herkes bizi arıyordu.
Yüzlerce, binlerce makine sattık. Bunun sebebi makineyi ilk bizim yapmamızdı. Bir gün Ankara Telefon
Başmüdürlüğü’nden yetkililer geldi, ‘Bak arkadaş, biz
bu boruları el kalıplarında yapıyoruz ve çok zorlanıyoruz. Bunlar çok ustalık isteyen ve çok maliyetli borular.
Sizi aradık, bulduk. Böyle bir makine yapar mısınız?’

dediler. Yaparız dediğimizde ‘Artık bütün köylere telefon gidecek ve bu hatların hepsi yere gömülecek. Bu
makineyi yaparsan çok büyük para kazanırsın’ dediler.
İlk makina beğenilirse işin sonuna kadar devam edebileceğimizi söylediler. Ne para aldık ne de sözleşme
yaptık, sadece birbirimize söz verdik ve çalışmaya başladık. Makine mamulü çıkarırsa satın alacaklar, çıkarmazsa almayacaklardı. Bir ay içinde makineyi ürettik,
çalıştırmadan Ankara’ya Telefon Başmüdürlüğü’nün
şantiyesini getirdik. Makineyi kurmaya ben de gittim.
Kendi kendime ‘Cumartesi, pazar çalıştırayım, nasıl olsa kapalı, kendim hatalarımı görürüm’ dedim.
Makineyi denemeden götürmüştük, rezil olmayalım
diye düşündüm. Telefon Başmüdürlüğü’nün yetkilileri
çok candan insanlardı, bir baktım Pazar günü benden
evvel gelmişler. Şaşırdık tabii. ‘Sen bize belli etmedin ama biz senin pazar gelip deneyeceğini hissettik.
İlk harcı biz yapacağız, birlikte deneyeceğiz’ dediler.
Telefon başmüdür yardımcısı, muhasebe müdürü, satın
alma müdürü, şantiye şefi, herkes oradaydı. Hakikaten,
elleriyle bir metreküp harcı karıştırdılar, hadi içine dök
dediler. Ya Allah, Bismillah, ilk defa da mal çıktı yukarı.

Bir anda bayram havası oldu, herkes birbirine sarılıyor,
öpüyor. Geldiler bizi de öptüler ve ‘Allah senden razı olsun, bizi bu dertten kurtardın’ dediler. O gün dört makine daha sipariş ettiler. O zaman kadar el işiyle, el kalıplarıyla yapıyorlarmış. Bu iş çok büyük ustalık istiyordu.
Bir kişi günde yapsa yapsa 40 tane ancak yapabilirdi. Bu
da yüzlerce insan çalıştırmak demekti. Biz, günde 1000
tane üreten hidrolik makine yaptık. Makinanın başında
bir kişi ve çıkan mamulü götürecek bir kişi yetiyordu.
Çıkan mamulün ölçüsü, genişliği 14- 15 santimdi, fakat
içindeki delikler 10 santimdi. Kenarlarındaki et kalınlık
2 santimdi. Bunun 1 metre yüksekliğinde dikine durması zor iştir. Makinadan çıktığı anda dimdik durmak
zorunda. Bir gerçek var ki o makineyle çok güzel para
kazandık. Çünkü bizden başka kimse yapmıyordu. Bir
anda fırladık, gittik. Devlet bizden 100 tane aldıysa, biz
müteahhitlere 500 tane sattık. O makinelerden yurt dışına da çok sattık. Sonra makineyi yapan başka firmalar
da çıktı”.

YENI FABRIKA VE PARKE MAKINESI IMALATI
Artan işler nedeniyle mevcut atölye yetersiz kalmaya
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başlar ve daha büyük bir yere geçmeye karar verilir.
Hadımköy, Beylikdüzü ve İkitelli civarında yer bakmaya
başlarlar. Sonunda bugünkü Hadımköy gişelerine yakın bir yer bulurlar. Sanayi alanı görülen 38 dönümlük
araziyi satın alırlar. O yıllarda arazinin henüz otoyolu
bile yoktur. İmarda da bazı sorunlar vardır. Üç yıl kadar
imar değişiklikleri ile uğraşılır. 1989’da otoyol geçtikten sonra da inşaata başlanır. Başlangıç olarak 5 bin
metrekare kapalı alan yapılır. Para kazandıkça ilaveler
yapılmaya devam eder. Firmanın tam olarak yeni fabrikaya geçmesi 1997 yılını bulur.
Bu dönemin ardından gündeme parke makineleri girer.
Yapılaşmanın artması ile birlikte çevre düzenlemeleri ve yollarda parke taşı kullanımı hızla artar. 2000’li
yıllara gelindiğinde parke taşı makinesi işleri ağırlık
kazanır. 2000’li yıllara kadar yarı otomatik makinelerin üretimi devam eder. 2000’lerin başlarından itibaren

ise bilgisayar programlı, tam otomatik PLC makineleri
yapımına başlanır.
2009 yılına gelindiğinde mevcut fabrikanın ileride yetmeyeceğini düşünerek Tekirdağ Muratlı’da 380 dönümlük bir sanayi arsası alırlar. Bu arsadaki inşaat
2012 yılında başlar. Yeni fabrika inşaatının başladığı
2012 yılında firmanın kurucusu Bilal Yontar vefat eder…

“TÜRKIYE’NIN SAYILI TESISLERINDEN BIRI OLACAK”
2018 yılında Tekirdağ Muratlı’daki fabrikanın imalata başlayacağını belirten Mustafa Yontar, “Oraya 25
dönüm kapalı alanı olan bir fabrika alanı yaptık. Kalıcı
bir fabrika yapmak istedik ve öyle de oldu. Son teknoloji makinelerle üretim yapacağımız ve tamamı cam
kaplama olan bu fabrika Türkiye’nin sayılı tesislerinden biri olacak. Bugün üretimimizin %30’unu 20 civarı ülkeye ihraç ediyoruz. Fakat Tekirdağ Muratlı’daki
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fabrikamızı, %80 oranında ihracat için tasarlıyoruz ”diyor.
2010’lu yıllarda üçüncü kuşak firmada görev almaya
başlar. Mustafa Yontar’ın kızı Gizem Yontar bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da fabrikada çalışmaya devam ediyor. Dedesinin adını alan Bilal
Yontar ise Amerika’da makine mühendisliği üzerine
eğitim alıyor.

“BIZ TORNAYI TEMIZLEDIĞIMIZDE AYNA GIBI YAPARDIK”
Büyük zorluklar ve yokluklar çekmelerine rağmen
yılmayarak bugünlere geldiklerini belirten Mustafa
Yontar, “İşsiz kaldığım zamanlar oldu. Eskiden bugünkü imkânlar hayal bile edilemezdi. İhalelere girerdik,
kazanamayınca, üzülürdük. Alamadık, yapamadık diye
ağlardık. İşlerin kötü gittiği, parasız kaldığımız günler
de oldu ama şükürler olsun Allah’a hiç yılmadık, yorulmadık, hep üstüne gittik ve bu duruma geldik. Şimdi

imkânlar çok daha fazla ama bizim gençliğimizdeki disiplin ve iş aşkı yok. Biz tornayı temizlediğimizde ayna
gibi yapardık, baktığımızda kendimizi görürdük. Bunlar
önemli şeyler. Yeni nesilde bu özen, bu azim yok.
Herkesin elinde eldiven; kumpas alacak, bir şey ölçecek elinde eldiven. Eldivenle ölçü mü alınır! İnsanlar
çocuklarını bu işlere göndermek istemiyor. Böyle olunca da nitelikli eleman açığı her geçen gün büyüyor. Bu
yüzden önümüzdeki dönemde teknolojiye ve bilgiye yatırım yapan firmaların ayakta kalacağını düşünüyorum.
Bu yüzden yeni fabrikamızı son teknoloji makineler ve
sistemlerle kuruyoruz” diyor.
Bugün 32 bin metrekare kapalı, 18 bin metrekare açık
alanda 180 işçisiyle çalışmaya devam eden Mustafa
Yontar İnşaat Makineleri ve Kalıp San. Tic. A.Ş., farklı
boyutlarda beton boru makineleri ve beton parke taşı
makineleri üretmeye devam ediyor.

www.makinebirlik.com
www.makinetanitimgrubu.com

