
Merhaba Turgay Bey şirketinizi biraz 
tanıyabilir miyiz.

Şirketimiz aşağı yukarı 70 yıllık bir şirke-
tin devamı konumunda. 2001 yılından beri-
dir aile ve kardeşler olarak bizler başındayız. 
Turgut Çelik, Burhan Çelik ve ben Turgay 
Çelik. Aslında biz kalabalığız; bu saydık-
larım aynı işi yaptığımız, aynı işte beraber 
olduğumuz kardeşlerim. Yaptığımız görev 
dağılımı ile herkes değişik branşlarda görev-
lerini idame ediyor. 

Şirketiniz kim tarafından kurulmuş?

Rahmetli babamız Osman Çelik tarafın-
dan kuruldu. Bizler de zamanla bu işi ken-
disinden devraldık. Tarım kökenliyiz. Hala 
da bu konumumuz devam ediyor. Tahıl ku-
rutma makineleri ve daha sonra çelik silo 
üretimine geçtik. Sakarya çevresi, malum, 
mısır üretiminin ağırlıklı olduğu bir bölge. 
%80 - %90 mısır tarımından elde edilen 
ürünlerin işlenmesi ile ilgili iştigal ediyoruz. 

Burası bir kurutma tesisi. Yaklaşık saatte 80 
ton kapasiteli mısır kurutma ünitemiz mev-
cut. Burada aşağı yukarı 6 bin ton, Karasu 
çevresine 30 ton olmak üzere yaklaşık 36 
bin ton depolama kapasitesine sahip olduk. 
Fakat bu tarım sektörünün dışında biz şu 
anda ses getiren diğer bir sektördeyiz. Daha 
önce Amerika’dan aldığımız bu makineler-
de bakım-onarım ve yedek parça gibi bir 
sürü sıkıntılarla karşılaştık. Bizler de "Bu 
makineleri nasıl yapabiliriz?" diye biraz 
kafa yorduk. O günden bugüne yaklaşık 4 
TÜBİTAK AR-GE Projesi, 4 de KOSGEB 
AR-GE Projesi bitirdik. Bunların sonucunda 
da şu anda 26 ülkeye ihracat yapar konuma 
geldik. Tahıl kurutma makineleri yapıyoruz.

Tudors Adı nereden geliyor?

Tudors adı Turgay Çelik, Orhan Yılgen-
ci ve Dilaver Bozkurt'un baş harflerinden 
oluşan; sonuna "s" sesi ilave edilen bir isim. 

"TUDORS" isminin İngiltere krallığının en 
parlak dönemi olduğunu öğrendik. Böyle 
bir isim geçmişi var yani.  İsimlerimizin 
baş harfinden yola çıkarak yarattığımız bir 
marka.  

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?

Rusya, Kazakistan, Balkanlar’dan Kaf-
kaslar’a kadar büyüklü küçüklü birçok ül-
keye ihracat yapıyoruz. Afrika’da bir miktar 
yeni başladık. Orası için özel dizayn edile-
cek bir makine gerekiyordu. 

Geçtiğimiz dönem AR-GE departmanı-
mızda o projeyi çıkardık. Şimdi Afrika kıta-
sındaki ülkelere hitap eden makineler üret-
meye başladık. Daha sonra yine Sakarya’da, 
metal sektöründe yıllardan beri isim yapmış; 
toptan ticaret yapan Yılgenci firması Orhan 
Yılgenci ile çelik silo tahıl depolama sistem-
leri üretimini gerçekleştirdik.

Böylelikle yurt dışına bağlı olmaktan 
kurtuldunuz değil mi?

Tabii yurt dışı bağımlılığı yok. Yani ilk za-
manlar "silo" dediğimizde Türkiye’de üre-
ten bir firma yoktu. Yurt dışından alınıyordu 
ama şu anda bir elin parmakları kadar yurt 
içinde de üreticiler oldu. Biz de o firmalar 
arasında yerimizi aldık. 2010 yılında o fir-
mamız faaliyete geçti. Aşağı yukarı o firma-
mız da 7-8 ülkeye ihracat yapıyor.

4 TÜBİTAK AR-GE Projesi, 
4 KOSGEB AR-GE Projesi 

bitirdik.

Merhaba,  bu ayki konuklarımızdan biri de 
Turgay Çelik.  Turgay Bey, kardeşleri ve 
ortakları ile Sakaryalı bir firma olarak 
oldukça önemli başarılara imza atmış. 
Kendisinden bu başarının hikâyesini 
öğrenmek istedik. 

Turgay ÇELİK
TUDORS Yönetim Kurulu Üyesi

26



26 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla 
sektörde AR-GE anlamında oldukça iyiyiz. 
Kurutma makineleri imalatımızı Ada Kurut-
ma olarak lanse ettik. İnşallah Kaynarca’daki 
organize sanayi bölgesi devreye girdiğinde 
makine bölümünü doğrudan oraya alacağız, 
burası da tamamen tarıma kalacak ve biraz 
daha nefes alacağız. Talepler fazla olduğu 
için burayı büyüttük ama limiti doldu. 2013-
2014 ve 2014-2015 yıllarında ihracatta ilk 
50’nin içindeyiz. Bununla beraber ilk 50’de 
vergi rekortmenliğinin de içindeyiz. Dola-
yısıyla bu bizim gururumuzdur. Sonuçta bir 
şeyler başarıyoruz. Bu keyifli bir şey. Aynı 
zamanda Karasu bölgesinde yatırımlarımız 
var son dönemlerde. Orada 30 bin ton de-
polama kapasiteli bir tesisimiz var. Aynı za-
manda kurutma işlemleri de burada. Fındık 
depolama ve fındık kurutma makinelerimiz 
mevcut. O bölgede daha çok liman için ha-
zırlanıyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldan bu yana 
oraya 2-3 milyon liralık yatırım daha ilave 
ettik. Liman kısmetse yakında faaliyete ge-
çecek. Orada da antrepo ihtiyacı, tahıl pa-
ketleme gibi işlemler için bir miktar altyapı 
hazırladık ve bitirdik. Dolayısıyla Kadir, 
benim ağabeyimin oğlu, daha çok ihracat 
görüşmelerini yapıyor. Yeni kuşaklara fırsat 
tanıyoruz. Kadir, İngilizce işletme üzerine 
eğitimini tamamladı. Pazarlama becerisiyle 
buradaki müşteri portföyü ile ilgilenir. 

Benim oğlum ise Ukrayna'da 4,5 sene 
Rusça bilgisayar okudu. Daha sonrada 
Sakarya'da ikinci üniversitesini bitirdi. Ayrı-
ca bir diğer kardeşimin oğlu da geçen sene 
makine mühendisliğinden mezun oldu. 

Karasu Ada Kurutma Çelik Kardeşler 
olarak yaklaşık 80 kişiye yakın istihdam 
sağlıyoruz. Bu da ayrı bir keyif veriyor.  
Karasu'da çok fazla elemanımız yok. Karasu 
limanı devreye girdiğinde, orayı başlı başı-
na antrepo, hatta a sınıfı antrepo yapmayı 
planlıyoruz çünkü altyapısı itibari ile müsa-
it. Ama zaten biz burada iddialı olduğumuz 
işi yapıyoruz. Saati 80 ton kapasiteli. Bu 
az bir kapasite değil ve biz bu kapasiteye 
ulaştık. Türkiye'nin her tarafında varız ama 
Sakarya'da aşağı yukarı 7-8 firmanın yapı-
laşmasını, kurulmasını sağladık. Fındıkla 
ilgili fındık kurutma makineleri ve yine aynı 
şekilde ceviz kurutma makineleri üretiyoruz. 
Çok fazla sektör dışına çıkmadan çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Sakarya'yı geliştirmek 
için arz-talep ile yeni projeler yapmak için 
AR-GE 'de 4 mühendisimiz ve teknik arka-
daşlarımız bulunuyor. 

Mesleğinde başarılı arkadaşlar ile ortaklık 
kültürünü geliştiriyoruz. 

Genelde babalardan kalan işletmeler 
büyüyüp gelişemez ancak siz bunu ba-
şarmışsınız. 3 kardeş birlikte bir başarıya 
ulaşmışsınız. Hatta yeni neslin yabancı 
dili ve yurt dışı tecrübeleri ile bu daha da 
ileri gidiyor ve işi daha da geliştiriyorlar. 
Peki bunun sırrı nedir?

Aile, kültür meselesi. Eğitimi okullardan, 
üniversitelerden alırsınız ama örf, adet gibi 
ögeler çok önemli. Burada kimse kimsenin 
önüne geçemez.  Aile içerisinde en ufak bir 
problemimiz olmadı.

Sakarya'da büyük firmalarda olmayan 
bir sistem oluşturduk: "YLP". Bu sistemde 
bir görev tanımı yaptık. Böylece herkes gö-
revini biliyor. Bu sistem ile kurumsallaşma 
yolunda bir adım daha attık. 4-5 yıl yönetim 
kurulunda görev yaptım aynı zamanda mec-
lis üyesiyim dolayısı ile sistemi ve kurumları 
biliyorum. İşletmelerin büyümeye çalışırken 
dengesiz büyümesi sonucu nasıl başarısız 
olduklarını ve bocaladıklarını görüyoruz.
Büyüme derken aklıma geldi. Amerika’nın 
yaptığı bir çalışma sonucunda ödülümüz var. 
Krize rağmen ekonomik büyümeyi sağlayan 
firmalar arasında ilk 100’e girdik. Kriz dö-
neminde Türkiye-Amerika bir organizasyon 
yapmışlar. Verilerimizi talep ettiler bizde ver-
dik. Bunun sonucunda resmi verilere göre ilk 
100’e girdiğimizi gördük. Önce Amerika’da 
daha sonra da Dubai’de toplantılar yaptık. 
Sakarya’dan böyle bir şey yapmakta bir ke-
yif oldu bizim için.

Yoldan geçen görse küçük bir yer gibi 
görür ama yaptığınız işler gerçekten çok 
büyük işler.

Evet, fiziki ortamımızda bir sıkıntımız var 
İnşallah 2 sene içerisinde de Ferizli’de Kay-
narca makine imalatçıları organizede daha 
rahat nefes alacağımız, fiziki şartları daha 
iyi olan yerimiz olacak. Yaklaşık 80 ülkede 
de bayilerimiz var. Hatta Macaristan, Ukray-
na gibi bazı ülkelerde de distribütörlerimiz 
var. Yani onları da ayrı oluşturduk. makine-
leri bugüne kadar Amerika’dan, İtalya’dan 
alıyorduk. Şimdi kendi işimizin emeği ile 
Türkiye’de çıkan mamülleri kullanıyoruz 

fakat %5-%7 gibi bir kısmını yurt dışından 
kullanıyoruz, kullanmak zorundayız. Onu 
da elektronik kapsamla ilgili olan bölümde 
kullanmak zorundayız. Dolayısı ile güzel bir 
şekilde işlerimize devam ediyoruz. Durmak 
yok, yola devam.

Ben sorularıma devam edeyim o za-
man. Sohbet havasında ilerliyoruz keyifli 
oluyor. Klasik olacak belki ama sektörü-
nüz ile ilgili mutlaka sorunlarınız vardır. 
Sakarya’yı ilgilendiren ya da daha genel 
anlamda neler vardır? Neler var böyle ir-
deleyebileceğimiz?

Bizim 70 yıldan beri başlıca işimiz tarım. 
Tarımdan sonra makineleşme ama tabii ta-
rım bizim ilk göz ağrımız. Tarımdaki sıkın-
tılar herkesin malumu arazilerin çok parçalı 
olması. Ben SATSO'da görev yaparken 
meslektaşlarımı ve tarımı temsilen o günden 
bugüne bütün mücadelem, Ankara’da olsun 
Sakarya'da olsun, bu konunun düzeltilmesi 
üzerine oldu. Bunu yaparken borsadaki arka-
daşlar ile de zaman zaman birlikte hareket et-
tik. Nihayet Sakarya’daki tarım arazilerinin 
toplulaşması ile ilgili proje ihalesi Ankara'da 
yapıldı. Daha önceden belirlenmiş 17 köy, 8 
ya da 9 bölgeden ihaleye dahil edilerek ve 
genişleterek proje çalışmaları devam ediyor. 
Proje bittikten sonra toplulaşması için uygu-
layan firmaya verecekler.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) ile ilgili 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Neler 
söylemek istersiniz?

Sakarya Ticaret Borsası'nın yapılanması 
devam ediyor.  Devam edecek rutin işleri 
var. Artık Sakarya’nın değil, Türkiye’nin 
ihtiyacı olan bir şey; lisanslı depoculuk. Bu 
kaçınılmaz hale geldi. STB öncü bir kuruluş. 
Bu konuda çalıştıklarını biliyorum ama so-
mutlaşmış bir şey henüz yok. Lisanslı depo-
culuktan önce lisans borsaları kurulması ge-
rekiyor. Bunu yapan yerler var. Sakarya’da 
da lisanslı depoculuğa elzem ihtiyaç var. Biz 
işletme olarak çiftçilerden mal almıyoruz. 
Bazı çiftçilerin serzenişleri oluyor. ‘’Başka-
ları alıyor siz niye almıyorsunuz?’’ diyorlar. 
Ben çiftçiden mal almam. Bazıları emanet 
alıyor ama emanet alan bazı arkadaşların 
işleri daha sonradan ters gidiyor, bozuluyor. 
Kendisini de çiftçiyi de mağdur ediyor.  Bu 
sıkıntıyı tamamen ortadan kaldıran çözüm, 
lisanslı depoculuktur. Bu sistem devletin ar-
kasında durduğu bir sistemdir. Sakarya Tica-
ret Borsası’nın asli görevlerinden bir tanesi 
olduğunu düşünüyorum.

Sohbetiniz için teşekkür ederiz. Sizlere 
başarılar diliyoruz.

27


