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L‹MAN VE MOTOR FABR‹KASI
L‹MAN
Fahri Yazgan (1914):
“...Kastamonu için bir ﬂans sayd›¤›m, Atatürk’ün Gazi Çiftli¤i Kurucusu Tahsin Coﬂkan
Kastamonu milletvekiliydi. Y›l 1947. Tahsin Coﬂkan’la ahbapl›k kurdum. Kendisi her nedense
bize karﬂ› ayr› bir sevgi beslerdi. Atatürk’ün güvenini ve sayg›s›n› da kazanm›ﬂ bulundu¤undan,
politikac›lar aras›nda da de¤eri olan bir kiﬂiydi. Bütçe komisyonu baﬂkan yard›mc›s›yd› da. Israrla
bu liman konusunu kendisine empoze etmeye çal›ﬂt›m. O kadar çok eksiklerimiz, o kadar çok
isteklerimiz oluyordu ki, adam› da ﬂaﬂ›rt›yorduk. Önce suyumuz yoktu. Elektri¤imiz yoktu.
Kastamonu yolumuz yoktu. Liman› da sürdük araya. Ama o kiﬂi, yine söylüyorum bunlar›n
hepsinin alt›ndan kalkmaya çal›ﬂt› ve bana büyük yard›mlarda bulundu. Elbette art›k belediye
baﬂkan›yd›m. 1949 sonunda bana bir mektupla, liman için meclise bir yasa tasla¤› sundu¤unu
müjdeledi. Tahsin Coﬂkan’›n
Liman için dökülen ilk betonlar (1974).
mektubundaki aç›klamaya göre, o günlerde
haz›rlanm›ﬂ olan, ‘K›y›lar›m›zda Bal›kç› Bar›naklar›’
yasas›na ek olarak Abana ve Cide’yi de içine alacak
ﬂekilde ek yasa teklifi yap›lm›ﬂt›. Yasa 1950’de ç›kt›.
On y›l içinde Türkiye’de 36 bal›kç› bar›na¤›
yap›lacakt› ve Abana ile Cide bu 36’n›n içindeydi.
Biliyorsunuz 1950’de iktidar de¤iﬂti. Yeni gelen iktidar
bu 36 bal›kç› bar›na¤› içinden, kendisine oy veren
yerlerin proje ve planlar›n› yapt›rd›, Abana gibi oy
alamad›¤› yerleri cezaland›rd›. Ama sonradan, yasa
zorunlulu¤u karﬂ›s›nda Abana’n›n proje ve plan› da
ele al›nd›...” (AG, 1 Aral›k 1977)
Marshal yard›m› destekli projeyi 1957’de
Hollandal›lar yapar. Bizim gemicilerin saptad›klar›
“4,5 metre dalga yüksekli¤i” de do¤ru ç›kar. Ama büyük paralar harcanan bu proje, Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›’ndaki
dosyalara konulup unutturulur. Yaln›z Abana de¤il, Cide ve ‹stafan (Ayanc›k) limanlar› da yap›lmam›ﬂt›r.
Sabri T›¤l› (1926) 1973’te milletvekili olur ve liman› 1974 program›na ald›r›r:
“Abana için bal›kç› bar›na¤› 1949’da programa al›nm›ﬂt›. Bu karar› 1974’e dek politikac›lar
ask›ya ald›. Ben 1973’te Kastamonu milletvekili olarak meclise girince bu iﬂin peﬂini b›rakmad›m.
1974’te Ecevit Hükümeti zaman›nda bal›kç› bar›na¤› programa al›narak temeli at›lm›ﬂt›r. Bugün
kimi eksiklikleri ile çal›ﬂ›r durumda olan bar›na¤›m›z Abana ekonomisine ve aç›k deniz bal›kç›lar›na
önemli katk›larda bulunuyor. Bal›kç› sandal› say›s›, bar›naktan önce üçü beﬂi geçmiyordu. Bugün,
aﬂa¤› yukar› her ailenin bir bal›kç› teknesi var. Kendi yiyece¤i d›ﬂ›ndaki bal›¤› satarak, aile bütçelerine
önemli katk›lar sa¤l›yorlar” (AG, Kas›m 1994).
Vecdi ‹lhan (1924):
“1973’te milletvekili oldum. Abana’ya hizmet etmek bizim en büyük görevlerimizden
biriydi. Çünkü Abana, yaln›z turizm aç›s›ndan de¤il, demokrasi aç›s›ndan da Türkiye’nin say›l›
ilçelerinden biriydi. Elimizden gelen her ﬂeyi yapmak gayreti içindeydik. Önce Abana’ya bir
liman gerekliydi. Fahri Yazgan’la Mahmut ﬁekerci Ankara’ya geldiler. Sabri T›¤l› da var.
Ben de onlara kat›ld›m. ‹lkönce Limanlar Dairesi Genel Müdürlü¤ü’ne gittik. Genel Müdür
Yard›mc›s› Feyzi Kastamonu Lisesi’nden arkadaﬂ›md›. Feyzi açt› projeleri, ‘Abana var ama,
bugünkü kalk›nma plan› içinde yok’ dedi. Biz üsteledik, planlama dairesine gittik ve paras›n›
1974 bütçesine koydurduk” (özel söyleﬂi).
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Sait ﬁen (1930):
“Ben denizciyim. Uluslararas› deniz haritalar›nda Hac›veli, Hac›velio¤lu ‹skele olarak
görünüyor. Bu demektir ki, Hac›veli’den kay›kla büyük gemilere yükleme yap›labilir. E¤er liman
Hac›veli’ye yap›lsayd›, 50 y›l, 100 y›l hiç sorun olmazd›” (özel söyleﬂi).
Refik Yorganc› (1943):
“Liman›n taﬂ›n›n taﬂ›nmas› iﬂini Rasim Yüksel’in (1934) yükleniciden
alabilmesi için Belediye Baﬂkan› Mahmut ﬁekerci (37) ile Samsun’a gittik.
Gece lokantaya Mühendis Mustafa Atayurt’u (1924) ça¤›rd›k, geldi.
Samsun Devlet Su ‹ﬂleri’nde çal›ﬂ›yordu. Konuﬂurken Atayurt liman›n
nereye yap›laca¤›n› sordu ﬁekerci’ye. O da, k›y›daki lokantan›n (bugün havuzlu
tatil köyü) alt›na yap›laca¤›n› söyledi.
1978
Mustafa Atayurt dedi ki: ‘Benden
görüﬂ isterseniz oraya liman olmaz! Liman› olanaklar
ölçüsünde Abana önünden uzaklaﬂt›r›n. Ben size
Hac›veli’ye yap›n diyece¤im ama, Hac›velili oldu¤um
için söylüyor diyeceksiniz. Gidin ‹liﬂi’ye (Yakaören)
yap›n. Harmason Çay›’n›n öte yakas›na yap›n.’ Onun
sözlerinden Mahmut ﬁekerci etkilendi. Buraya gelince
kahvede halkla bir toplant› yaparak durumu anlatt›. O
zaman Molla’n›n Mustafa (ﬁenol, 1904) Mahmut
ﬁekerci’ye bozuk att›: ‘Sen zaten Samsun’a gidip
Hac›velililerle yemek yedin, bunu yapaca¤›n belliydi.
Seni belediye baﬂkan› seçmekle yanl›ﬂ yapt›k.’ Mahmut
ﬁekerci yine de onlar› dinlemeyip liman›n Çölmekçi
Alt›’na kayd›r›lmas›n› sa¤lad›. Ha, Samsun’da
yükleniciyi bulup taﬂ taﬂ›ma iﬂini konuﬂtuk. Adam ‘Neyiniz
var?’ dedi. O zaman Rasim Yüksel’in bir Vabis
kamyonu var. Adam güldü. 1-2 kamyonla bu iﬂin
olmayaca¤›n›, 25-35 tonluk ‘oklit’ler gerektigini söyledi”
(özel söyleﬂi).
Dündar ﬁenol (1934):
“Mühendis Mustafa Atayurt (1924),
L‹MANA ‹LK MOTOR YANAﬁTI
‘Hac›veli
Kayas›’n›n do¤al ayaklar› var’ diyerek,
Yap›lmakta olan limana bir iskele
liman›n Hac›veli’ye yap›lmas›n› önerdi. Ama o
yap›lmaya baﬂland›¤›n› geçen say›m›zda
zaman›n Abanas›n› yönetenler ‘Sen bizi
yazm›ﬂt›k. Bu geçici iskelenin yap›m›
Hac›veli’ye çekeceksin’ diye reddettiler. Bugün o
tamamlanm›ﬂ ve 6 A¤ustos’ta Selahattin
Dalgak›ran yönetimindeki ﬁakiro¤lu adl›
yöneticilerin yanl›ﬂ›n›n cezas›n› çekiyoruz” (özel
motor limana yanaﬂm›ﬂ ve liman yap›m› için
söyleﬂi).
Bart›n’dan yükledi¤i 90 ton çimentoyu
1974’te baﬂlayan liman yap›m› 20 y›ldan çok sürdü.
boﬂaltm›ﬂt›r.
1978’de, liman›n yap›m› sürerken ilk motor yanaﬂt›.
AG (15 A¤ustos 1978)
1990’l› y›llar›n baﬂlar›nda proje hemen hemen tamamland›.
1995’te 80 metrelik uzatma çal›ﬂmalar› baﬂlad› ve 1988’de bitirilerek fenerler yand›.

ABANA MOTOR FABR‹KASI
Billur T›¤l› (1938):
“1970’li y›llard›. ‹sviçre’deki Ahmet Alt›ntop (1924) geldi ve dedi ki: ‘Bir Alman
Türkiye’de fabrika kurmak istiyor. Ben de sizin memleketinizi gördü¤üm için, y›llard›r Abana’ya
bir ﬂeyler yapmay› istemenizi bildi¤im için sana geldim’ dedi Sabri T›¤l›’ya (1926). Böyle
baﬂlad› fabrika giriﬂimi” (AG, Haziran 1992).
Sabri T›¤l›’n›n (1926), Salim Y›lmaz’a (1938) yazd›¤› 4 Mart 1973 tarihli
mektuptan:
“...‹ﬂte bu arkadaﬂ›m›z (Ahmet Alt›ntop, 1924) arac›l›¤›yla, iki y›l kadar
önce Almanya’n›n Reutlingen ﬂehrinde Gustav Waltz ad›nda bir fabrikatörle tan›ﬂt›k. Bu kiﬂi
k›rk y›ld›r Almanya’da elektro mekanik sanayi dal›nda do¤ru ve dalgal› ak›ml› elektrik motorlar›
ve elektrik jeneratörleri yap›m› ile u¤raﬂ›yor. Almanya’da, oturmuﬂ ve onurlu bir sanayici durumuna
gelmiﬂ bir kiﬂi. Türkiye’de yat›r›m yapmak istemiﬂ. Ahmet Alt›ntop da Abana’y› ve bizleri
düﬂünmüﬂ. Önce mektupla anlaﬂt›k. Sonra bir kurul olarak Türkiye’ye geldiler. ‹stanbul, Ankara, Abana, ‹nebolu ve Karabük’te görüﬂmeler yapt›k, incelemelerde bulunduk. Ve sonuç
olarak Abana’da, Abana Elektromekanik Aﬁ’sini, bu Alman firmayla ortak olarak kurmaya karar verdik.”
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Hürriyet Gazetesi:
Limanda
Yatlar-20 A¤ustos 1997
“Almanya’n›n Reutlingen ﬂehrinde bulunan Gustav
(Hilmi Y›ld›r›m)
Waltz ﬂirketi, Abana’da elektrik motorlar› imal edecek bir fabrika
kuracakt›r. Devlet Planlama Teﬂkilat› taraf›ndan projesi kabul
edilen Abana Elektrik Motor ve Jeneratörleri Fabrikas›’n›n
1976 y›l›nda tam kapasite ile faaliyete geçece¤i ve y›lda 3.600
adet 10 kw gücünde alternatif ak›m jeneratörleri ile 1.800 adet 5
kw gücünde alternatif ak›m jeneratörleri imal edece¤i bildirilmiﬂtir.
Fabrikan›n sabit yat›r›mlar› 20 milyon; iﬂletme sermayesi de 6
milyon lira olacak ve yat›r›m tutar› bu suretle 26 milyon liray›
bulacakt›r. Fabrika halka aç›k bir ﬂirket olarak kurulacak,
sermayesinin %46,8’ini Alman firmas›; geri kalan %53,2’sini de
yerli ortaklar temin edecektir” (18 Kas›m 1973).
‹lk projeyi Almanlar yap›yor. Ama bizim yasalara uygun
de¤ildir proje. Türkiye’ye ça¤›r›l›yor Almanlar. ‹ﬂ Bankas› Hukuk
Baﬂdan›ﬂman› (Alman Büyükelçili¤i’nin de dan›ﬂman›) Ticaret
Hukuku Profesörü Hikmet Belbez, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi Ö¤retim Üyesi (ve Türk-Alman Dostluk Cemiyeti baﬂkan›)
Prof. Dr. Ekmel Zadil ve yine ‹ktisat Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Doçent Önder Ar› da iste¤imiz üzerine Almanlarla yap›lan ve
üç gün süren toplant›lara kat›l›yorlar. Say›lan bu üç üniversite
ö¤retim üyesi, kurulacak fabrika için bundan sonraki d›ﬂ iliﬂkileri
yürütmeyi de üstleniyor. ‹lerde ortakl›¤›n yönetiminde de görev alacaklard›r.
Proje yap›m› Ayy›ld›z Ortakl›¤›’na veriliyor. Beﬂ mühendisten oluﬂan
Ayy›ld›z Ortakl›¤›’n›n tüm üyeleri Abana’y› yak›ndan tan›yor. Abana’da
bir yaz piknik yapm›ﬂlar. Proje ücreti olan 100 bin liran›n 60 bini “Abana
Elektro Motor Fabrikas› Kurma Derne¤i”nce karﬂ›lan›yor. Geri kalan
40 bin lira, fabrikaya ortak olacak olan Abana Belediyesi’nce, proje
bitiminde ödenecek. Kurulan dernek Abanal›lardan ve Abana’y›
sevenlerden oluﬂuyor. Dernek üyelerinin verdikleri para, fabrika kurulursa
alacaklar› “pay”lar için verilmiﬂ say›lacak. Fabrika kurulamazsa, Abana
için bir yard›m olarak kabul edilecekti.
Proje yap›l›rken Alman orta¤›n yetkilileri ‹stanbul’a ça¤›r›ld›.
Alman ortak %46 ile kat›l›yordu. Ayr›ca üretilecek motorlar›n %50’sini
sat›n alma güvencesi veriyordu.
Bu arada özellikle Sabri T›¤l›’n›n (1926) çabas›yla Kastamonu,
“geri kalm›ﬂ iller” kapsam›na al›nd›. Böylece “gümrük d›ﬂ›” kalma ve
“yat›r›m indirimi”nden yararlanma olana¤› sa¤land›.
Proje tamamlanarak, 27 Aral›k 1972’de baﬂvuruluyor ve 4 Kas›m
1973’te,
35 maddeden oluﬂan ana sözleﬂme Resmi Gazete’de
Hasan Çörüz, Sabri T›¤l› ve Fahri Yazgan
yay›mlanarak yürürlü¤e giriyor. Sözleﬂmeye göre, yabanc› ortakla Abana
(Hasan Çörüz).
Belediyesi d›ﬂ›ndaki hiçbir kiﬂi ve kuruluﬂ 100 bin TL’ndan çok pay
alamaz. Yönetim kurulu üyeleri Herr Hundsdorfer, Herr Hoch, Sabri T›¤l› (1926), Mahmut ﬁekerci (1937)
ve Ekmel Zadil’den oluﬂur.
Uzun bir bekleme döneminden sonra Sabri T›¤l› (1926), ortaklara (pay alan kiﬂilere) yollad›¤› 19 Temmuz
1975 tarihli mektupta, Alman ortakla,
yükümlülü¤ünü yerine getir medi¤i için
iliﬂkilerin kesildi¤i, Metzingen’de (Almanya)
Blocher Motor KG kuruluﬂuyla anlaﬂmaya
var›ld›¤›, iﬂlemlerin tamamlanarak a¤ustosta
(1975) temel at›laca¤›n› yaz›yor.
Daha sonra bu ortak aday›yla da fabrika
kurulamaz. Yeni ortak aday› ‹sviçre’den
“Landert Motoren AG”dir. Bu kuruluﬂ ile
1977 Ocak’›nda “Lisans Anlaﬂmas›” imzalanm›ﬂ, “proje ve fizibilite” çal›ﬂmalar›na
baﬂlanm›ﬂ ve Almanya’n›n “‹ﬂçi ﬁirketlerine
Yard›m Fonu”ndan 50.000 DM ba¤›ﬂ
Belediye Bahçesi’nde yap›lan toplant›lardan birinde fabrika
sa¤lanm›ﬂt›r. Kuruluﬂ Haziran 1977’de
yönetim kurulu üyelerinden kimileri.
tamamlanacakt›r.
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1978’e gelindi¤inda Abana Elektromekanik Sanayi Aﬁ yeniden kurulur (24 May›s 1978). Bu kez ortaklar
aras›nda önceki kurucular›n 8’i (yabanc› ortak da)
Motor fabrikas› yap›mda
yoktur. Kurucu ortak say›s›, 9’u “tüzel kiﬂilik” olmak
üzere 51’dir. Bunlar ortakl›ktaki s›ralamaya göre
ﬂunlard›r:
Tüzel kiﬂilikler: Abana Belediyesi, Yol-‹ﬂ
Holding, Yol-‹ﬂ, Disk, Maden-‹ﬂ, Genel-‹ﬂ, KöyKop sendikalar›, Meksan ve Kompeir.
Gerçek kiﬂiler: Sabri T›¤l›, Ekmel Zadil,
Y›lmaz ‹nan, Ahmet Alt›ntop, Hikmet Belbez, Salih Mesudiyeli, Hayati Tahsin Y›lmaz, Salim Y›lmaz,
Y›lmaz Ak›n, Sad›k Özgül, Musa Beyler, Hüdaverdi Talay, Levent Çakmur, Hayri Ürgüplü, ‹smail
Haydar Uca, Mahmut ﬁekerci, Muzaffer T›¤l›, Naz›m Önüralp, Sabri Kalafat, Fahri Yazgan, Orhan
Öcalgiray, Nejat Köylüo¤lu, Lütfi Bornaval›, Mücahit Yeﬂiltan, Orhan Demirtaﬂ, Hayati Demirtaﬂ,
Ahmet Kuru, Mehmet Kuru, Bahattin Yorganc›, Mehmet ﬁener, Ali Nail Sar›kaya, Kenan ﬁener,
Kâz›m Yazgan, Necati Çak›c›, Bahir Ersoy, Hüseyin Y›ld›z, Mete Gürsoy, Kenan Durukan, Naci
Limasollu, ‹smail Kartal, Ali Naci
Motor fabrikas› yap›mda (Salim Y›lmaz).
Kurdo¤lu ve Turan Bey-p›nar.
15 Eylül 1978’de, Abana
Belediyesi’nin ortakl›k karﬂ›l›¤›
olarak verdi¤i Har mason’daki
26.700 m2’lik arsa üzerinde altyap›
çal›ﬂmalar› baﬂlar.
Engin Zan:
“ﬁimdilerde Abana’da yeni bir
yaﬂam filizleniyor. Her ﬂeyi devletten ve gurbetçilerden beklemek yerine, ‘Biraraya gelip bir ﬂeyler yapabiliriz’
demiﬂler. Almanya’daki gurbetçisi, Abana’n›n esnaf›; memuru, ‹stanbul’da; Ankara’da kazanan tornac›s›; iﬂçisi,
yörenin mimar›; mühendisi; bürokrat› biraraya gelmiﬂler, d›ﬂa ba¤›ml› olmayan, montaja dayanmayan yap›ma
yönelik elektrik motoru fabrikas›n›n temelini atm›ﬂlar. Fabrikan›n kuruluﬂuna kimileri inanmam›ﬂ. Ama fabrika
yükseldikçe, makineler geldikçe, enerji direkleri dikildikçe inanmayanlar da bir bir inanmaya baﬂlam›ﬂlar. Bize de
k›smetmiﬂ böylesi onurlu, ülkemize yararl› bir fabrikan›n çorbas›nda tuzumuzun olmas›. Ancak, biz montaj
mühendisleri, yapacak çok iﬂimizin; kuracak çok fabrikam›z›n oldu¤u bilinciyle yar›n baﬂka baﬂka yerlerde kendi
fabrikalar›m›z› daha bir güzel, daha bir yetkin olarak kuraca¤›z. Art›k fabrikalar›m›z› yabanc›lara kurdurtmayaca¤›z.
Biz Abana’da konu¤uz. Biz gideriz ama, fabrika üretime girer, duman› tüter. Birçok kiﬂiye iﬂ-ekmek kap›s› ç›kar.
Abana’y› tüm Türkiye ö¤renir. Yollar daha çabuk yap›l›r. Yöre daha bir ›ﬂ›klan›r, daha bir güzelleﬂir. ‹ﬂte bu
nedenledir ki, yöre halk› (Abanal›s›, Bozkurtlusu, ‹liﬂilisi) fabrikan›n bir an önce üretime geçmesi için daha bir
sar›lmal›, daha bir desteklemelidir” (AG, A¤ustos 1989).
19 Mart 1978’de yap›lan y›ll›k genel kurul toplant›s›nda, Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Aﬁ
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Sabri T›¤l›, Alman Siemens kuruluﬂu ile teknoloji anlaﬂmas› yap›lmak üzere oldu¤unu
ve yurtd›ﬂ›ndan al›nacak makinelerin seçiminde Siemens’in görüﬂünün de al›naca¤›n› söyler. Siemens ad› ilk kez
bu toplant›da duyulur. Siemens’le “lisans anlaﬂmas›” 1980’de yap›l›r.
1981’de Elektromekanik’in 447 olan ortak say›s›n›n da¤›l›m› ﬂöyledir: Yak›n Çevre: Abana 78, Bozkurt
28, Kastamonu 15, ‹nebolu 8, Çatalzeytin 4, Karabük 4, Daday 3, Devrekâni 2, Boyabat 1. Öteki
yerler: ‹stanbul 202, Ankara 85, Samsun 4, Zonguldak 2, Konya 2, Marmara Adas› 1, Trabzon 1, Erciﬂ
(Van) 1, Tatvan (Bitlis) 1, Ere¤li (Zonguldak) 1 ve Erzurum 1.
Sabri T›¤l› (Elektromekanik Yönetim Kurulu Baﬂkan›, 1926):
“Karadeniz’in en güzel ilçelerinden birisi olan Abana’da kurmakta oldu¤umuz büyük sanayi kombinas›,
yöre halk›n›n ekonomik olanaklar›n› geliﬂtirecek ve yüzlerce
hemﬂerimize iﬂ sa¤layacakt›r. ﬁirketimizin art›r›lan 175
milyonluk sermayesi, yurt içinde ve d›ﬂ›ndaki Abanal›lar
ile Abana’y› seven ve ülkenin sanayileﬂmesini isteyen
de¤erli tasarruf sahipleri taraf›ndan h›zla paylaﬂ›lmaktad›r.
Bu sürekli ilgi ve kombinam›z›n geniﬂletilmesi ilkemiz
gözönünde tutularak, k›sa bir süre sonra ﬂirketimiz
sermayesi yeniden art›r›lacakt›r. Abana Elektromekanik
Sanayi ve Ticaret Aﬁ’nin ve k›sa süre sonra üretmeye
baﬂlayaca¤› elektrik motorlar›n›n ülkemize ve Abana’ya
verimli olaca¤› inanc› ile de¤erli ortaklar›m›za, Sevgili
Sabri T›¤l›
Abanal›lara ve say›n tasarruf sahiplerine en iyi dileklerimi
Vecdi ‹lhan’la.
sunar›m” (AG, 15 May›s 1981).
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Hayati Demirbaﬂ (1931):
“Çoklar› inanmay›p, ‘Bu fabrikaya saman dolduracaks›n›z!’ dedi. ‹ﬂin garibi bunu
söyleyenlerden Abanal› biri yönetim kuruluna girmek istedi. Genel müdür, ‘Bunlar› seçeceksiniz’
diye bask› da yapt›. Son anda bozduk oyunlar›n›” (özel söyleﬂi).
Mahmut ﬁekerci (1937):
“‹nan›n arkadaﬂlar, bu kuruluﬂu kurarken çektiklerimizin hiçbirini
çekmemiﬂsinizdir. Bu çektiklerimizi burada anlatmaya kalksak, saatlerinizi al›r.
O devri kapat›yoruz. O geçmiﬂ. Bunun ac›s›n›
ben çekiyorum. ﬁu dört ayl›k grev süresince içim
s›zl›yor, içim. Çünkü büyük hizmet getirilmiﬂtir
arkadaﬂlar›m! (...) Bu fabrika yaln›z sizin de¤ildir!
Siz buradan emekli olacaks›n›z, sizin çocuklar›n›z gelecek,
çal›ﬂacak. Biz bu fabrikay› bugünkü iﬂçiler için kurmad›k.
Abana’n›n gelece¤i için kurduk. Onun için fabrikay› kapatmaya,
greve gitmeye hakk›n›z yoktur” (AG, Eylül 1992).
Yeni ‹nebolu Gazetesi:
“Birkaç gün önce, Abana ’n›n Almanya’daki
gurbetçilerinden Salim Y›lmaz (1938) gazetemizi ziyaret etti.
Bizler de, Abana’da kurulan elektrik motorlar› fabrikas› hakk›nda
Salim Y›lmaz’›n görüﬂlerini ald›k. ‘Fabrika hakk›nda beyanat
vermeye selâhiyetim yok’ demesine ra¤men, bildi¤i konularda
Fabrikan›n temeli at›l›yor. 26 Ocak 1979
bizleri ayd›nlatt› Salim Y›lmaz. Abana’daki, yurtd›ﬂ›ndaki ve
(Hayri Aydemir).
gurbetçi Abanal›lar›n hisse senetleriyle ortak olduklar› Siemens
Elektrik Motorlar› Fabrikas› makinalar›n›n bir k›sm› ‹stanbul gümrüklerine geldi. Bir k›sm› da ‹nebolu Gümrü¤ü
kanal›yla Abana’ya ulaﬂacak. Abana, ‘geri kalm›ﬂ bölge’ say›ld›¤›ndan, gümrük vergisi al›nm›yor. ﬁimdiye kadar
300 bin mark, Alman Hükümeti’nin ‘‹ﬂçi ﬁirketlerine Yard›m Fonu’ndan yararlan›ld›. ‹lk etapta 150 kiﬂi,
ilerde 600-650 kiﬂinin çal›ﬂaca¤› fabrika, Abana ve yöresinde iﬂsizli¤i ortadan kald›racakt›r. ‘Biz iﬂçileri, gurbettekileri
biraraya toplayarak, fabrikay› en k›sa zamanda faaliyete geçirecek yönetim
kuruluna çok ﬂey borçluyuz’ diyor Salim Y›lmaz... Bizleri dostça selamlay›p
ayr›l›yor” (16 A¤ustos 1982).
Birkaç kez “sermaye art›r›m›”na gidildi. Avrupa ‹skân Fonu’ndan 6 milyon
dolar kredi al›nd›. DES‹YAB (Devlet Sanayi ve Yat›r›m Bankas›) ve Türkiye
Kalk›nma Bankas› da ortakl›¤a al›n›nca, ilk ortaklar›n paylar› (yat›rd›klar›
sermaye) neredeyse s›f›rland›. Örne¤in bir konut (daire) sat›n al›nabilecek
çoklukta para yat›ran kiﬂinin “pay de¤eri”, bir “Abana‹stanbul otobüs bileti”ni bile karﬂ›layamaz duruma düﬂtü.
Fatma Gemici (1906):
“Taksit taksit 100 bin liral›k pay›m var. 1971’de 30 bin liraya bir daire
al›n›yordu. ﬁu anda (1993) bir milyar liral›k pay›m olmas› gerekirken, 100
binde duruyor. Çok ilginç bir durum. Bizi aptal yerine koydular” (AG, Kas›m
1995).
Ahmet Alt›ntop (1924):
“Elektromekanik’ten 350.000 TL’l›k pay ald›m. Ayn› anda Bahçelievler’den (‹stanbul)
130.000 TL’na ev alm›ﬂt›m. ﬁimdi o ev yar›m milyar TL ediyor. Fabrikadaki pay›m›z ise yerinde
say›yor. Geçenlerde genel merkeze u¤rad›m, paylar›n de¤erini dört kat art›rd›klar›n› söylediler!
Gerçi biz, ‘Memlekete hizmet olsun, Abana’daki iﬂsizlik sorunu çözülsün’ diye düﬂünmüﬂtük.
Gördü¤ünüz gibi, aradan bunca y›l geçti, kâr da¤›t›lmad›¤› gibi, bizim para da pul oldu...” (AG, Eylül 1992)
Adnan Öney:
1974
“Yöreyle yak›ndan uzaktan iliﬂkisi bulunmayan, a¤z›
pipolu, maroken koltuklar›na gömülmüﬂ, halk›n sözde
temsilcilerinin ortaklar› aras›nda bulundu¤u, yaln›zca yaz›n en
güzel günlerini Abana’da geçiren büyük sermaye sahiplerinin,
patronlar›n, müteahhitlerin yönetim kurulunu oluﬂturdu¤u,
yaln›zca kuruluﬂunda de¤il, üretim sürecinde de d›ﬂa ba¤›ml›,
iﬂçisini bile ithal etmek durumunda olan Abana
Elektromekanik bir halk giriﬂimi, bir hemﬂehri ﬂirketi midir?
Yoksa büyük sermayenin, halk›n küçük tasarruflar›ndan
yararlanarak ekonomik ve siyasal etkinli¤ini sürdürmesi
hareketinin bir parças› olan halka aç›lma m›d›r?” (AG, 1 Kas›m 1979)
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Dursun T›¤l› (1946):
“Demokrasi ile yönetilen her
‹LK “SOLCU” FABR‹KA CAN ÇEK‹ﬁ‹YOR
ülkede grev, çal›ﬂanlar›n en do¤al
1968 kuﬂa¤›n›n sosyal demokrat teori ve amatör bir
hakk›d›r. Elbette ki iﬂçiler huzurlu bir
heyecanla temelini att›¤› Abana Elektromekanik’te bugün
yaﬂam sürdürmek isteyecektir. 2
danan›n kuyru¤u kopuyor. 1968 kuﬂa¤›n›n baﬂlatt›¤›, Kenan
A¤ustos’ta (1992) yap›lan ElektroEvren’in üretime açt›¤› fabrikada 113 gündür yaﬂanan grevin
mekanik genel kurulunda konuﬂan
kaderi, bugün yap›lacak genel kurulda belli olacak (...).
belediye baﬂkan› d›ﬂ›ndaki tüm
Al›nan kredilerle, zamanla hisse oranlar› azalan ve bugün
birço¤unun hissedar oldu¤unu bile unuttu¤u Abana
konuﬂmac›lar hep iﬂçilere yüklendi.
Elektromekanik’in ortaklar› aras›nda D‹SK, Maden-‹ﬂ, YolTüm konuﬂmalarda çok emekle,
‹ﬂ, A¤aç-‹ﬂ, Köy Koop, Muhsin Batur, Halil Baﬂol, Reﬂit
özveriyle kurulan fabrikada Abanal›lar›n söz sahibi
Ülker, Kenan buluto¤lu da bulunuyor. 1968 kuﬂa¤›n›n gençleri
olamamalar›ndan yak›n›ld›. Bu, baﬂtan beri uzlaﬂt›r›c›
olan birçok sendikac› ve politikac›n›n da ortak oldu¤u Abana’ya,
bir liderimizin olmamas›ndan kaynaklan›yor. ‘Önder’ diye
paras› olmad›¤› için o günlerde ortak olamayan ve sürekli sitem
peﬂlerine tak›ld›¤›m›z liderlerimiz, yapt›klar› anlaﬂmalarda
eden ‹rfa Özayd›nl› ise, dostlar› taraf›ndan ﬂansl› say›l›yor.
Abana’y› ve Abanal›y› gerekti¤i gibi koruyamam›ﬂlard›r”
Siemens’ten, Koç holding ve ‹brahim Bodur’un ›srarl›
(AG, Ekim 1992).
talebine ra¤men, elektrik motoru teknolojisini almay› baﬂaran
Sat› Baﬂ (1933):
Abana’n›n, o günlerdeki öyküsünü Sabri T›¤l› ﬂöyle anlat›yor:
“Abanal›lar ‹stanbul ve Ankara’da küçük imalat ile u¤raﬂ›r.
“Türkiye son 20 y›lda
Kendilerine
sordu¤umda, en fazla ihtiyaç duyduklar› ürünün
teknolojide h›zla ilerleyen bir ülke.
elektrik
motoru
oldu¤unu söylüyorlard›. 1974 y›l›nda DPT’ye
Daha düne kadar insan gücüne
baﬂvurdum
ve
y›ll›k
250 bin motor ihtiyac›m›z oldu¤unu; bunun
dayal› ilkel teknikle ayakta tutmaya
sadece 100 binini üretebildi¤imizi ö¤rendim. Birden sevindim.
çal›ﬂt›¤›m›z sanayimizin yerini bugün,
Çünkü sadece Abanal› imalatç› arkadaﬂlar›m›n y›ll›k 50 bin
ça¤›n en ileri tekni¤ine uygun
elektrik motoru ihtiyac› vard›. Hemen karar verip giriﬂime geçtim
biçimde geliﬂtirilen hassas makineler
(...).”
almaktad›r. Alman Siemens
Abana Elektromekanik’i geri isteyen ve bu konuda
iﬂbirli¤iyle geliﬂtirilen bir fabrikay› gezdim.
kampanya baﬂlatt›¤›n› belirten Sabri T›¤l›, gönüllü ve ücretsiz
çal›ﬂacak bir yönetim kurulu, üreten ve kâr eden bir kuruluﬂ
Kastamonu’ya ba¤l› Abana ‹lçesi’nde kurulu bu dev
istedi¤ini belirterek ﬂöyle konuﬂtu:
fabrika, sanayide kullan›lan elektrik motorlar› üretecek.
“Abana Elektromekanik’in üretti¤i elektrik motorlar›n›n
Deniz, kum ve ormanlar›n kucaklaﬂt›¤› görkemli bir k›y›
ço¤unlu¤unu, Abanal› olan sanayiciler sat›nal›yor. Belki de bu,
ﬂeridi üzerinde inﬂa edilen fabrika 27 bin metrekare
hiçbir ülkede ve hiçbir malda böyle de¤ildir. Abana’y›
üzerinde bir alana kurulmuﬂ. ‹çinde idare binalar›, sosyal
yaﬂatabilmek için, ayn› zamanda müﬂteri olan bu insanlarla iﬂçiler
tesisleri ve hizmet üniteleri mevcut. Bu fabrikan›n ﬂimdiki
ve yerli halkla birlikte Abana’ya talibiz. Er veya geç, kendi
haline gelmesi elbette kolay olmam›ﬂ. Geçmiﬂte Türkiye
kurdu¤umuz bu fabrikan›n sahibi olaca¤›z...”
üzerine içten ve d›ﬂtan körüklenen kirli ve çirkin siyasi
Sabah Gazetesi (1972)
çekiﬂmeler bu yurt köﬂesindeki fabrikay› bile bulmuﬂ.
Abana ve Abanal› mücadele etmiﬂ, y›lmam›ﬂ, kirli elleri bir bir k›rm›ﬂ ve bu eseri elbirli¤i, gönül birli¤i yaparak
bugünkü haline getirmiﬂ. 200 personelin görev alaca¤› dev tesisler için yönetim kurulu üyelerinden oluﬂan bir
mübaya grubu, teknik makine ve techizatlar›n al›m› için Federal Almanya’ya gitmiﬂ, gerekli iﬂlemler yap›lm›ﬂ ve
neticeye h›zla yaklaﬂ›lm›ﬂt›r. Fabrikan›n bir an önce üretime geçmesini sa¤lamak gayesiyle Avrupa ‹skân Fonu’ndan
5,8 milyon dolar kredi temin edilmiﬂ, bu paran›n 4 milyon dolar› üretimi gerçekleﬂtirecek mamüllerin yap›lmas›nda
kullan›lacak olan dev, hassas makinelerden oluﬂan techizat›n yurtd›ﬂ›ndan al›nmas›nda kullan›lm›ﬂt›r. 2.000 nüfuslu
bir yurt köﬂesi olan Abana, boyundan büyük iﬂleri, ak›l ve mant›¤›n› birleﬂtirip yurt ekonomisine çok olumlu
katk›larda bulunma görevini yerine getirmiﬂtir...” (Ankara Ticaret Gazetesi , 16 Kas›m 1981)
Abana Elektromekanik, 15 Kas›m 1984’te deneme üretimine baﬂlad› ve Abana’daki
iﬂsizlik büyük ölçüde önlendi.
Burhan Arpad (Mudanya, 1910):
“Abana’da elektrik motorlar› fabrikas› kuruldu. Siemens lisans›yla kurulan fabrikada
300 Abanal› çal›ﬂ›yor. Her çal›ﬂan, birkaç kiﬂinin geçim sorumlulu¤unu yüklenebilece¤ine göre,
ﬂimdilerde Abana nüfusunun 1.000 insan› gurbet yolunu tutmayacakt›r. Abana elektrik
fabrikas›n›n daha da büyütülmesi ve kimi yan tesisleri kurulmas› yolunda olumlu geliﬂmeler var.
Kendi deyimleriyle Abana kabuk de¤iﬂtiriyor. Devlet Sanayi ve ‹ﬂçi Yat›r›m Bankas› eliyle kurulmuﬂ olan
fabrikan›n sermayesi 3,5 milyar (...). Evet,
1955’ten günümüze geçen 30 y›lda Abana’da
çok de¤iﬂmeler göründü. 1950’li y›llar›n cezal›
1.500 insan›n›n say›s› 3.000’e ulaﬂmakla
kalmad›, endüstrileﬂme yolunda önemli geliﬂmeler
baﬂlad›. Günümüz uygar toplumlar›na endüstrileﬂme yolu ile ulaﬂ›labildi¤ini Abanal›lar kavrad›”
(Cumhu-riyet Gazetesi, 24 Mart 1987).
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Türkiye’de “halk giriﬂimi” niteli¤inde olan iki
projeye Avrupa Konseyi ‹skân Fonu taraf›ndan
taplam 85 milyon dolar kredi aç›lacak. Kredinin
aç›lmas›, Avrupa Konseyi ‹skân Fonu Yönetim
Kurulu’nca geçen ayki toplant›da kararlaﬂt›r›ld›.
65 milyon dolarl›k kredinin 6 milyon dolar› yurt
d›ﬂ›nda çal›ﬂmakta olan baz› iﬂçilerimizin
Kastamonu’nun Abana ‹lçesi’nde kurmakta
olduklar› Elektromekanik Sanayi projesinin d›ﬂ
mali kaynak gereksinimi için kullan›lacak...
T. ‹ﬂ Bankas›’n›n ‹ﬂ Gazetesi (Ekim 1980)

1991’de Türkiye Kalk›nma Bankas›, “kurtar›lmak için
baﬂvuran 130 kuruluﬂ” aras›na Abana Elektromekanik’i de al›r.
Bu kuruluﬂlar sat›ﬂ için “halka arz” edilecektir:
“Halka arz, borsada ya da ‘borsa d›ﬂ›nda blok sat›ﬂ’ olarak
elden ç›kar›lacak Türkiye Kalk›nma Bankas›’n›n paylar› aras›nda
Abana Elektr omekanik de var. Bu bankan›n Abana
Elektromekanik’te %49,2’lik pay› var. Bunun tümü sat›lacak”
(Ekonomist, 17 Mart 1991)
Elektromekanik’in “özet öyküsü”nü 1999’daki Fabrika
Müdürü Kadir ﬁengül’den (1959) dinleyelim:
“Kuruluﬂ döneminin uzun olmas› nedeniyle parasal darbo¤aza
giren kuruluﬂ, ‘sermaye art›r›m›’na giderek, Kalk›nma Bankas›’nca

‘Devlet Ortakl›¤›’ konumuna getirildi.
‹niﬂ ç›k›ﬂlarla dolu bir üretim sürecinden sonra 1 May›s 1994’te
özelleﬂtirme kapsam›na al›narak Ar Holding’e sat›ld›.
Ar Holding, k›sa bir çal›ﬂt›rmadan sonra 1 A¤ustos 1994’te Meta
Abana’ya devretti.
Meta Abana, girilen parasal darbo¤az nedeniyle 23
Aral›k 1997’de üretimi durdurdu.
Büyük ‘hammadde girdisi’ olan ‘laminasyon sac›’
d›ﬂal›m› yapan Yücehan Aﬁ, laminasyon sac›n› iﬂleyerek d›ﬂsat›m›n›
yapmak amac›yla kuruluﬂu Meta Abana’dan sat›n ald›.
Fabrika, 8.000 m2’si kapal› alan olmak üzere 26.000 m2 alan üzerinde çal›ﬂ›yor.
Üretim konusu, ‘3 fazl›, sincap kafesli asenkron elektrik motoru’dur.
0,12 Kw ile 22 Kw (1/6 hp ile 30 hp) aras›nda çeﬂitli tiplerde motor üretiliyor. Y›ll›k üretim 137.500
motordur.
Fabrikada 286 iﬂçi ve 47 ç›rak(*) çal›ﬂ›yor. Üretim 1980 teknolojisiyle sürüyor ve üretilen motorlar›n %40'›
d›ﬂsat›ma gidiyor. Abana motorlar› Avrupa, Amerika ve Filipinler’e dek pazarlan›yor.
1999’da, ülkemizde konusunda üçüncü büyük kuruluﬂ olan Yücehan, ayakta kalabilmenin temel dayana¤›
olan yeni teknolojiyi yakalamak zorunda. Bunun için teknik çal›ﬂmalar sürüyor. Parasal kaynak tamamlan›nca
yaﬂama geçirilecek” (AG, Aral›k-Ocak 1998-99).
Abana Motor Fabrikas› 25 Haziran 1999’da üretimini durdurdu.
22 A¤ustos 2000’de üretim yeniden baﬂlad›. Bu kez
sendikal› iﬂçilere yer yoktu.
CALIﬁMAYAN FABR‹KA BORCUNU NASIL ÖDER?
Murat Köse.
Ülkemizdeki üç büyük elektromotor fabrikas›ndan biri
konumunda bulunanve Yücehan Aﬁ taraf›ndan iﬂletilen Abana
Motor Fabrikas›’nda bugüne kadar yaﬂanan çeﬂitli sorunlar›n
ortadan kald›r›lmas› için kollar s›vand›.
Yücehan Aﬁ Yönetim Kurulu baﬂkan› Gökan Yard›mc›,
kendilerinin sürekli çözüm ve uzlaﬂmadan yana olduklar›n›, ayn›
anlay›ﬂ› karﬂ› taraftan da beklediklerini söyledi.
Geçmiﬂten gelen 100 milyar liral›k borcun, iki y›l içinde 600
milyar liraya ulaﬂt›¤›n› belirten Yard›mc›, “Biz, borcu
ödeyece¤imizi, ancak taksitlere ba¤lamas›n› talep etik. Bu
yap›lmad›. Motorlara, yedek parçalara, hammadde ve yard›mc›
maddelerle etiket makinesine haciz iﬂlemi uyguland›. Biz,
iﬂçilerimizle uzlaﬂmay› sa¤lad›k. Çal›ﬂmak istiyoruz. çal›ﬂmayan
bir fabrika borçlar›n› nas›l öder?” dedi.
Firma olarak Abana’da bu fabrikan›n mutlaka yaﬂat›lmas›na
inand›klar›n› vurgulayan Yard›mc›, ﬂunlar› söyledi:
“Biz iyi niyetlerle bu iﬂi baﬂlad›k. ‹ﬂe baﬂlad›¤›m›zda
geçmiﬂten kalan iﬂçiye 600 milyar lira borcu ödedik. SSK’ya 90
milyar, maliyeye ise toplam 101 milyar lira borç ödemesinde
bulunduk. Ne var ki, dünyadaki büyük ekonomik krizden biz de
etkilendik. Sat›ﬂlar durunca elde stoklar oluﬂtu. Ard›ndan topluiﬂ
sözleﬂmesi gündeme geldi. Ücret zamm› yüksek olunca
ödemelerimiz güçleﬂti. Dolay›s›yla iﬂçi tasfiyesine gittik. May›s
1999’da iﬂçiler, ücretlerinin tamam›n› alamad›klar› gerekçesiyle
greve gidince, fabrikada üretim durdu.” (...)
Kastamonu Gazetesi (8 Mart 2000)

*) 1999’da kapat›lan (2004’te yeniden aç›lan) fabrikadaki ç›rakl›k
durumuna da aç›kl›k getirelim: Ç›raklar, ‹nebolu Ç›rakl›k E¤itim
Merkezi’ne ba¤l› iki s›n›ftan oluﬂuyordu: Tesfiye ve elektrik.
‹lkö¤retim okulunu bitirenlerden yaﬂ durumlar›na göre (baﬂvuru
çoksa yaz›l› test yap›larak) her y›l 10 ö¤renci al›n›yordu. Bunlar
günde 5 saat iﬂ, 4 saat de ders yap›yordu. Dersler, fabrikada aç›lan
s›n›fta yap›l›yordu. E¤itimde genel dersler (Türkçe, matematik,
sosyal bilgiler, din kültürü) de vard›. E¤itim süresi 4 y›ld›. Genelde
Abana’daki okullardan gelen ö¤retmenler “milli e¤itim”den saat
ücreti al›yordu. S›nav genellikle ‹nebolu’da yap›l›yordu. Y›ll›k izin
bir ayd›. Dört y›ll›k e¤itimi baﬂar›yla bitirenler “kalfa” olarak
fabrikada iﬂe al›n›yordu. 1985’ten 1999’a dek fabrikada ç›rakl›k
e¤itimi verildi. 1999’da Fabrikada 47 ç›rak vard›.

Sendikal›
iﬂçiler bir
toplant›da.
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Fabrikan›n Eylül 2000 durumunu Yücehan Aﬁ
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Gökhan Yard›mc› (1943)
anlat›yor:
“Geçmiﬂte bu fabrikada yaﬂanan s›k›nt›lar bitti. Biz
art›k, Say›n Belediye Baﬂkan›, tüm yetkililer ve tüm
Abana halk› ile uyum içindeyiz. Elimizdekinin de¤erini
anlad›k. Hep beraber Abana Motor’u daha çok
geliﬂtirmek, fabrikan›n teknolojisini yenilemek, pazar
pay›m›z› art›rmak için birlik olduk, hep beraber çal›ﬂ›yoruz.
Abana’da oturanlar›n say›s›n›n bugün 3.000 oldu¤u düﬂünülürse, ilerde alaca¤›m›z iﬂçi say›s›yla
bu küçük ilçemizin geçim kayna¤› buradan
Fabrikalar kurulur, çal›ﬂarak mal üretir. Önemli olan, üretilen mal›
sa¤lanm›ﬂ olacakt›r. Bugüne dek Abana Motor pazarlayabilmektir. Üretti¤i mal› pazarlayamayan fabrikan›n de¤eri olmaz. Abana
Fabrikas› hep gözard› edildi. Tan›t›m›nda biraz Elektromekanik, pazar aç›s›ndan da ﬂansl› bir fabrikad›r. Çünkü, en çok sanayi
geç kal›nd›. Elimizde çok de¤erli bir mal›m›z var. kuruluﬂunun bulundu¤u ‹stanbul’da Abanal›, Bozkurtlu, Evrenyeli, ‹nebolulu,
tüm Kastamonulu hemﬂehrilerimiz, makine üretiminde söz sahibidir.
Aran›lan bir mal›m›z var. Dünyada firmalar bu Elektromekanik’in ürünü olan elektrik motorlar›n› ürettikleri makinelerde
mal› bulabilmek için reklamlar veriyor. Art›k kullanarak fabrikay› ayakta tutmaya çal›ﬂ›rlar. Böylece Abana motorlar› en iyi
Abana’y› dünyada herkes biliyor. ‹sveç’e, ﬂekilde tan›t›lm›ﬂ olur.
Sat› ÖZEN
Fransa’ya, ‹talya’ya, Güney Amerika’ya,
(2 A¤ustos 1992’de Elektromekanik genel kurulundaki konuﬂmas›ndan)
Arabistan’a, dünyan›n çeﬂitli ülkelerine mal
sat›yoruz. ﬁu anda üretti¤imiz tüm mal› satabilecek ﬂekilde çal›ﬂ›yoruz.
Türkiye’deki tüm makine üreticilerine ulaﬂ›yoruz. (...) Aﬂa¤› yukar›
180 iﬂçimiz var. (...) Eylül ay› (2000) olarak üretimimiz 6.700 motordur.
Ama bizim amac›m›z ayl›k 10-15 bin motordur. Pazar pay› s›k›nt›m›z
yok. Ufak tefek s›k›nt›lar›m›z var ama bunlar› atlataca¤›z. Teknoloji
eskili¤imiz var. Onun için de kendimize kaynak ar›yoruz. Yurtd›ﬂ›ndan
2 y›l› ödemesiz beﬂ y›ll›k bir plan içinde makine park›m›z› yenilemeyi
düﬂünüyoruz. T. Halk Bankas›’n›n hem iﬂletme sermayesi, hem de
makine park› olarak çok büyük bir deste¤i var. (...) ﬁu anda bu fabrika
sendikay› kald›rabilecek durumda de¤il. Sendikan›n tüm haklar›n›
iﬂveren olarak yerine getiriyoruz. Bizim burada yaln›zca huzura
gereksinimimiz var. Biz burada biribirimizi sevmek zorunday›z.
Kavgadan yana de¤il, bar›ﬂtan yanay›z. Art›k geçmiﬂi unuttuk. Eski
günler geride kald›. (...) Biz iﬂçi ç›kartmad›k. ‹sterseniz bu konulara
dönmeyelim. Ben art›k eskileri unutmak istiyorum. Eskiye dönmenin
hiç yarar› yok. Fabrikam›zda çal›ﬂanlar eski iﬂçilerimizdir. Yeniden
üretime geçeli 5-6 kez para
da¤›tt›k. (...) Eski iﬂçilerimizin tüm
haklar›n› verdik. Sigortal›l›klar› sürüyor. Biz bir uyum içindeyiz. Bu fabrikan›n
tek kayna¤› üretimdir. Üretece¤iz ve sataca¤›z. Bol bol üretece¤iz. Baﬂka ç›k›ﬂ
yolumuz yok. Bir an geldi bu fabrikada üretim durdu. ‹ﬂçilere 135 milyar kadar
borcumuz oldu. ﬁu anda bu borç 70 milyara düﬂtü. Her ay da ayl›klar›n› al›yorlar.
(...) Bizim elimizde Alaaddin’in lâmbas› yok. Türkiye genelinde büyük bir
ekonomik s›k›nt› var. Sanayide bu s›k›nt›y› yaﬂ›yoruz. Bir de bölge olarak elektrik
paras›n› çok ödüyoruz, taﬂ›may› çok ödüyoruz. Asl›nda bu s›k›nt›lar geçmiﬂten
kaynaklan›yor. D›ﬂarda kalan iﬂçilerimize, arkadaﬂlar›m›za her zaman kap›m›z aç›kt›r. ‘Gelin çal›ﬂ›n’ diyoruz” (özel
söyleﬂi).
2001 May›s’›nda fabrika müdürlü¤üne Erfain Tekin (1962) atand›.
18 Eylül 2001 ile 15 May›s 2002 aras› personel ücretsiz izine ç›kar›larak fabrika üretime ara verdi.
2 Temmuz 2002’de fabrika, Gessan D›ﬂ Ticaret Aﬁ’ye
kiraland›.
Deneme üretimine geçen Gessan, 18 Mart 2003’te
personeli ücretsiz izine ç›kararak üretime ara verdi. Son olarak
170 kiﬂi çal›ﬂ›yor ve ayda 8.000’le 10.000 aras›nda motor
üretiliyordu.
5 Nisan 2004’te Yüksel Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› (ve de Sert Holding’in sahibi) Mehmet Sert ve o¤lu
Yurdal Sert’in Motorsan Elektrik ‹ç ve D›ﬂ Ticaret Pazarlama
Ltd Ortakl›¤›, fabrikan›n makinelerini de sat›n alarak
“Motorsan” ad›yla üretime baﬂlad›.
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Abanal›larca kurulan, ancak zaman içinde %95’lik pay›
devlete geçen kuruluﬂ, elektrik motorlar› üretiyor.
Halka aç›lma kervan›na Abana Elektromekanik kuruluﬂu
da kat›l›yor. 26 ﬁubat (1992) Çarﬂamba gününden baﬂlayarak
2.500 liradan ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda
(‹MKB) sat›lacak. Kuruluﬂun ödenmiﬂ anamal›n›n
%16,66’s›n›n karﬂ›l›¤› olan 200.000 pay, 11 Mart’a dek sat›ﬂta
tutulacak.
(...) ﬁu andaki ödenmiﬂ anamal› 3 milyar TL olan kuruluﬂun
halka aç›kl›k oran› yaln›zca %4,76’d›r. Kuruluﬂun ﬂu andaki
en büyük orta¤› %49,24’lük payla Türkiye Kalk›nma
Bankas›’d›r. Kuruluﬂta Kamu Ortakl›¤› ‹daresi’nin %36;
Kastamonu ‹l Özel ‹daresi’nin %10 pay› bulunuyor.
Kastamonu ‹l Özel ‹daresi’nin %10’luk pay›, fabrikan›n
kurulmas› için verilen arsadan kaynaklan›yor. Türkiye
Kalk›nma Bankas› ve Kamu Ortakl›¤›’n›n pay› da, kuruluﬂun
devlet bankalar›yla olan iliﬂkileri nedeniyle yükselmiﬂ.
Zaman içinde yap›lan anamal art›r›mlar›na küçük ortaklar
kat›lmay›nca, sat›lamayan öncelikli haklar› devlet bankalar›nca
sat›n al›nm›ﬂ.
Milliyet Gazetesi (23 ﬁubat 1992)

Erfain Tekin (fabrika müdürü,
Çatalzeytin-Ça¤lar 1962):
“Motorsan 5 Nisan’da (2004)
fabrikay› al›nca, 3 hafta içinde
personel al›m›, bak›m ve onar›m
yaparak üretime geçti. 2004’te
toplam (8 ayda) 65.000 motor
üretildi. Bu arada darbo¤az olan
bölümlerde makine al›m› için çal›ﬂmalar yap›ld›. Talaﬂl› üretim bölümüne
kapak iﬂleme için CNC torna ve kal›p bölümü için CNC
dik iﬂleme merkezi ve tel erozyon makineleri ile yeni
kal›plar al›nd›. Döküm bölümüne Shell Maça makinesi
al›nd›, kal›plar yenilendi. Pik döküm bölümü modernize edilerek kapasitesi art›r›ld›. Bölümler aras› ve
ambarlarda mal taﬂ›nmas›, kald›rma ve istifleme iﬂlemleri
için forklift (kald›r›c›-yükleyici) al›nd›. Aliminyum
enjeksiyon (döküm) ürünleri için tamburlu kumlama
makinesi al›nd›. ISO 9001-2000 kalite sistemi belgesi
ve CE belgesi al›nd›. Gelecekteki amaçlar: Sipariﬂleri eksiksiz ve zaman›nda sa¤layarak “müﬂteri memnuniyeti’ni
sa¤lamak. Çal›ﬂanlar›n üretime tam kat›l›m›n› sa¤lamak.
Sürekli iyileﬂtirme için Ar-ge
bölümü-nü ça¤›n gereklerine
göre geliﬂtirmek. Bugün (15
Ocak 2005) personel say›m›z
220'ye ulaﬂm›ﬂ olup, hedeflere
uygun, verimli olarak çal›ﬂmaktay›z. Ayr›ca 15 Kas›m’da
ç›rakl›k okulumuz yeniden
aç›ld›. ﬁu anda yaln›zca 18 kiﬂilik1. s›n›f›m›z var. ‹lk d›ﬂsat›m›m›z› da Hollanda’n›n Bege
kuruluﬂuna 2.150 motor olarak
gerçekleﬂtirdik.” (özel söyleﬂi).

Frans›z motor al›c›s›yla o¤lu, Sabri T›¤l› ve Hayati Demirbaﬂ’la yemekte (1992).
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