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BÜNSA DÖKÜM MAKİNE ALET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

 
 

 

NEVZAT TURHAN KİMDİR? 

 

08.05.1944 tarihinde Bünyan’da doğdum.  İlk ve ortaokul eğitimini Bünyan’da 

tamamladım.   Kayseri Mimarsinan Yapı Sanat Okulundan (lise eğitimi) 1962 yılında mezun 

oldum. 1962-1964 yılları arasında Kayseri’de Yiğit Akça Kollektif Şirketi’nde yöneticilik 

yaptım. 1964- 1967 yılları arasında Kayseri Akşam Tekniker Okulu İnşaat bölümünde 

okudum. Okulu bitirmeden son sınıftan ayrılarak askere gittim.   

1969 yılında inşaat taahhüt işleri ile iştigal etmek üzere kendi işletmemi kurarak 1990 

yılına inşaat sektöründe ticari faaliyette bulundum. Tekrar bu sektörde 2017 yılından itibaren 

ticari faaliyetim devam etmektedir.  

1973-1980 yılları arasında Bünyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda yönetim kurulu 

başkanlığı yaptım . 1989-2009 yılları arasında Bünyan Belediyesi’nde belediye meclis üyeliği 

görevinde bulundum. 1990 yılında kurulan ve halen faaliyet halinde bulunan S.S.Bünyan 

Yavuz Selim Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin (Küçük Sanayi Sitesi Koop.) kurucu 

ortaklarından olup 2011 yılından günümüze kadar kooperatifte yönetim kurulu üyeliğim 

bulunmaktadır. Yine 1990 yılında kurulan ve günümüze kadar faaliyette bulunan S.S.Bünyan 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne 2011 yılında üye oldum ve 2012-2014 yılları arasında 

kooperatifte yönetim kurulu üyeliği görevini ifa ettim. 

2000 yılında kurulan ve 2008 yılında 15 evin teslim edildiği S.S.Bünyan Köşk Konut 

Yapı Kooperatifi’nde kurucu ortak olarak yer aldım. Arsa sahibi olduğumdan kat karşılığı 

bina yapımında arsa tahsisi konusunda kooperatif çalışmalarına yardımda bulundum. 

2000 yılında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (bin başlık hayvan tesisi) ve alım satımı 

ile faaliyette bulunan C.C.T.Tarım Hayvancılık ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Şirketi’ne ortak oldum ve halen yönetim kurulu üyeliğim devam etmektedir.  
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ORTAKLIK TEKLİFİ GELDİ  

Kalıp Plastik üretimi yapmak üzere 1974 yılında kurulan Bünsa Kalıp Plastik Melamin 

ve Alüminyum Sanayi Tesisleri A.Ş.’ye şirket yetkililerince gelen teklif üzerine ortak oldum. 

1991 yılından günümüze kadar Çelik Bilya ve Çelik Grit üretimi yapan Bünsa Döküm Makine 

Alet Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi’nde yönetim kurulu üyeliğim ve murahhas azalık 

görevim devam etmektedir.  

TURHAN kardeşler olarak ilçemize yapılan meslek yüksekokulu öğrenci yurdu 

yapımını maddi olarak üstlenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin çeşitli il ve ilçelerindeki fakülte 

ve üniversitelerde eğitim öğrenim gören öğrencilerimize burs verme konusunda hayırsever 

işadamları olarak maddi yardımlarımız devam etmektedir.  

 

TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI YAPTIM . 

1976 yılında Bünyan Ticaret Odası’nda 1 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Oda 

Başkanlığının ardından kendi işime yoğunlaştım. Evliyim 2 çocuk 3 torun sahibiyim 

 

 

1991 YILINDA FABRİKA ÜRETİME BAŞLADI 

 

 
 

1991 yılından itibaren Türk ve Alman teknolojisi kullanılarak  çelik bilya ve çelik grit 

üretimi yapan Bünsa Döküm Makine Alet Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin 11500 metrekarelik 

kapalı alana kurulu olduğunu belirten TURHAN C.C.T.A.Ş hayvancılık tesisi ile beraber 

toplamda 2017 yılında  50 memur ve işçi çalıştığını , yıllık 3000 ton çelik bilya ve 1500 ton 

çelik grit üretimi yapıldığını , üretim makinelerinin bilgisayar desteğinin olmadığını , Çelik 

Grit üretiminde Türkiye’de tek firma olduklarını ve  Yunanistan , Gürcistan , Türkiye Serbest 

Bölge , Mısır , Katar , İsrail ve Gürcistan’a yıllık ortalama 650000 dolar ihracat yaptıklarını , 

ithalat yapılmadığını kaydetti . 

 

FABRİKA’dan GÖRÜNTÜLER 
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ÜRÜNLERİMİZ 

Çelik Bilya 
 

S-780 
Nomi Size : 2.00 

mm 

 

S-660 
Nomi Size : 1.68 

mm 

 

S-550 
Nomi Size : 1.41 

mm 

 

S-460 
Nomi Size : 1.19 

mm 

 

S-390 
Nomi Size : 1.00 

mm 

 

S-330 
Nomi Size : 0.84 

mm 

 

S-280 
Nomi Size : 0.71 

mm 

 

S-230 
Nomi Size : 0.60 

mm 

 

S-170 
Nomi Size : 0.42 

mm 

 

S-110 
Nomi Size : 0.30 

mm 

 

S-70 
Nomi Size : 0.20 

mm 
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Çelik Grit 
 

G-14 
Nomi Size : 1.41 mm 

 

G-16 
Nomi Size : 1.19 mm 

 

G-18 
Nomi Size : 1.00 mm 

 

G-25 
Nomi Size : 0.71 mm 

 

G-40 
Nomi Size : 0.42 mm 

 

G-50 
Nomi Size : 0.30 mm 

 

G-80 
Nomi Size : 0.20 mm 

 

 
 ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR  

 

C.C.T A.Ş. ve  Bünsa’nın ‘’Türkiye’nin sayılı en modern hayvancılık tesisi ve  döküm 

fabrikalarından biri   haline geldiğini aktaran TURHAN tüm dünyada yaşanan ekonomik 

krizlere rağmen ilgili sektörlerde büyüdüklerini ve  kriz nedeniyle bir çok işletmenin işçi 

çıkarırken kendilerinin işçi aldıklarını ve ilçemizdeki istihdama katkı sağladıklarını ‘’  söyledi 

. ‘’İç ve dış pazarda günden güne artan satışlarıyla ve kalite yönetim sistemine yaptığı 

yatırımlarla pazarda lider olmayı hedeflediklerini belirten TURHAN “Ülke ekonomisine 

katkıda bulunmak ve ülkemizi tüm dünyaya tanıtabilmek şirketlerimizin en büyük amacıdır. 

Ürün kalitesi ve mutlak müşteri memnuniyeti ile ilgili sektörlerde lider bir marka olmayı ve 

hesaplı ama kaliteli üretim yapmayı da hedeflediklerini söyledi. 

 

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ 

 

 Şirketlerimizin kuruluşundan bugüne kadar almış olduğumuz kayıt suretleri ile diğer 

evraklarla ve Bünyan Ticaret Odası aracılığıyla geçmiş yıllarda KOSGEB kredileri ve diğer 

ticari kredilerden istifade ederek şahsi işletmemim ve şirketimizin büyümesinde Odanız etkin 

rol oynadı. Odanın düzenlemiş olduğu birçok eğitim ve toplantılara katılarak fikir sahibi 

oldum. Bünyan Ticaret Odasına teşekkür ederim. 

 

 

ADRES: Dervişağa Mahallesi 

Halıfuarı Caddesi No:25 38600 

Bünyan / KAYSERİ 

TELEFON: 0352 712 11 47 

E-POSTA: bunyanto@tobb.org .tr 
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