
 

 

BAŞARI HİKAYESİ  

Yüksel Orman Ürün. İmalat Nakl. Taah. Petrol Ürün. Otom. Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. 

ÖMER YÜKSEL 

1-İşinizi kurmadan önce neler yapıyordunuz, geçmişinizden ve kısaca kendinizden biraz 

bahsedebilir misiniz? 

1956 Kastamonu doğumluyum. 58 yıldır iş hayatının içindeyim. Nakliye şirketi babamın 

mesleği idi. İlk başta abim İlhan Yüksel ile adi ortaklık şeklinde iş yapıyorduk. İşimizin 

başlangıcı nakliyeciliktir. 1970 yılında bu işe başladık.  

 

2-Bu işi yapmak istemenizde ana sebepler nelerdir? Girişimci olmaya ne zaman karar 

verdiniz. Sizi bu karara sürükleyen faktörler nelerdi? Neden bir çalışan olmak yerine kendi 

işinizi kurmaya karar verdiniz? 

Babamın o devrin iş adamı olup iflas etmesi ile bu işe yeniden başlamanın arzusu 

içerisindeydim. 18 yaşında girişimci olmaya karar verdim. Eski düzen de yani babam 

zamanında çalışanlara önem verilmiyordu. Babam gibi iş adamı olursam çalışanların hakkını 

koruyacağıma Cenabı Allah’a söz verdim ve o gün karar verdim işadamı olmaya.  

1970 yılında Kastamonu Entegrenin kurulması ile işlerimiz büyümeye başladı. 1978 

yılında SFC’nin kurulmasıyla onlarla da aynı Kastamonu entegre gibi çalışmalarımızı 

sürdürdük..Şu anda kamyon, çekici, greyder, kepçe, binek arabası  olmak üzere 80 tane 

aracımız var bir tane kereste fabrikamız iki tane petrolümüz var.  

 

3-Geçmişten beri hayalini kurduğunuz mesleği mi yapıyorsunuz? 

Evet geçmişten beri hayalimdeki mesleği yapıyorum. 

 

4-Çalışma hayatınızdaki prensipleriniz ve olmazsa olmazlarınız var mıdır? Varsa nelerdir? 

Personelin hakları, hukukları, eşitliği benim ilk prensibimdir. 

 

5-Yaptığınız işinizle, bulunduğunuz bölgeye fayda sağladığınızı düşünüyor musunuz? 

İşinizin insanların hangi problemlerine çözüm getirmesini amaçlarsınız? 

Kastamonu’nun %70’ İ orman olduğu için çalıştığımız insanların nakliyesini teminini 

yapıyoruz. Şu anda odun olarak Kastamonu Entegreye ve SFC’ye, tomruk olarak ise 

Türkiye’nin her yerine sevkiyat yapmaktayız. Şu anda kışın 94, yazın ise 130’un üzerinde 

personele istihdam sağlamaktayız. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-İşinizi ne kadar sermaye ile kurdunuz? Sermayenizin kaynağı neydi? Eğer sermayeniz 

yeterli değildiyse, girişiminizin ilk dönemleri nasıl geçti?  

Babadan kalma tek bir kamyon ile şoför   Olarak başladım bu işe. Ecevit’in mazot kıtlığında 

ciddi paralar kazandık. Bizim fabrikaların tahsis dolayısıyla mazot alma şansımız vardı. 

 

7-Çalışanınız var mı? Varsa Doğru insanları işe almakla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Sizin bu 

konuda ne gibi olumlu ya da olumsuz tecrübeleriniz oldu? 

Evet var daimi olarak 94 personel istihdam ediyoruz. Elimden geldiğince çalışanlarımın 

karakterlerine bakarım ailesine bağlılığına bakarım. Deneme süresi uygularım. 

8-Başarınızın sırrı nedir? 

Başarımın sırrı ise dürüstlük ve yılmadan azimle çalışmaktır. 

 

9-Kastamonu Ticaret Borsasının size sağladığı katkılar var mı? 

Kastamonu Ticaret Borsası 

yönetim kurulu üyesiyim.  

Kastamonu Ticaret Borsası Ağaç 

ve Orman ürünleri A.Ş. 

fabrikasında bölgede var olmayan 

makine ekipmanlar sayesinde 

ürün çeşidimizi artırarak kaliteli 

panel kereste seren vb. ürünleri 

Türkiye satabilcek rekabetçi 

şartları elde etmemde çok büyük 

rol oynuyor. 2017 Temmuz 

ayında açılan fabrikadan bu 

zamana kadar yararlanıyorum. 

 



 

 

 

 

 

 

Başarı hikayenizle ilgili değerli tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

Başarılı bir İş adamı olmaya çok merakım vardı. Kastamonu'ya katkı sağlamak, personel 

istihdam etmek hedeflerim arasındaydı. Devletin yanında olmak, Protokolde yer almak çok 

arzuladığım bir şeydi. Azimle çalışarak bu konuma geldik teşekkür ederim. 


