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İNAN SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Muhittin İNAN 

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

bahsedebilir misiniz? 

Köyde çiftçilik yapıyorduk. Baba mesleğimiz vardı ona devam ettik. İlçelerden, yağı, 

yumurtayı, ekşiyi toplayıp İstanbul’a pazarlamaktı. Askere gidene kadar babamla bu mesleğe 

devam ettik. Askerden sonra kardeşimle beraber süt ürünleri imalatına başladık. Seydiler’de 

ilk teşvik belgesi alarak Seydiler’e yatırımlı fabrika yaptık. İlk başladığımızda pazarımız 

İstanbul’du. Bimlere,A101’lere büyük marketlere ürün satmaya 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? 

Baba mesleğimiz bu işle bağdaştığı için daha geniş çaplı üretim yapıp markalaşmaya çalıştık. 

Hem ile Hem de ilçeye ekonomik katkı ve istihdam sağlamak, köylünün ürününü sütünü 

değerlendirmek istedik. Pazar büyüdüğünden buradaki süt ihtiyacımızı karşılayamadığımız 

için 2005 yılında İzmir’e bir fabrika daha kurduk. Şu anda 100 kişiye yakın istihdam sağlıyoruz. 

3-Geçmişten beri hayalini kurduğunuz mesleği mi yapıyorsunuz? 

Evet. O günkü şartlar bizi bu işe getirdi. Yatırım yapınca geri dönüşü olmuyor. Şu anda 

Seydiler OSB’de de yer aldık. Oraya taşınacağız. 

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

Temel Prensibimiz dürüstlük. Kaliteli Mal, İyi pazarlama, fazla istihdam, ilçe ekonomisine 

katkı sağlamak. Kaliteli mal üretip pazarda söz sahibi olmak. 

 

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

İşinizin insanların hangi problemlerine çözüm getirmesini amaçlarsınız? 

Köydeki çiftçimizin ürettiği sütü değerlendirilip köylüye ekonomik katkı sağlamak. 

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

yeterli değildiyse, girişiminizin ilk dönemleri nasıl geçti?  

İlk sermayemiz o günkü şartlarda 50.000 100.000 civarı gün 3 ton kapasiteyle kurduk. Şu 

anda 350 ton kapasiteye sahibiz. 

 



 

 

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

konuda ne gibi olumlu ya da olumsuz tecrübeleriniz oldu? 

Doğru insanları işe alırsan doğru iş yaparak doğru sonuca gidersin. Tabi ki de bazen iyi 

bildiğiniz adamlar kötü çıkabiliyor. Biz burada hırsızlık olayıyla karşılaştık. 

 

8-Başarınızın sırrı nedir? 

Azim, çalışmak, dürüstlük, sorunlardan kaçmamak mücadele ederek üstesinden gelmek. 

 

9-Kastamonu Ticaret Borsasının size sağladığı katkılar var mı? 

Kastamonu Ticaret Borsasının Kurmuş olduğu fabrika ekonomiye büyük ölçüde katkı sağlıyor. 

İstihdama katkı sağlıyor. 

 

 

Başarı hikayenizle ilgili değerli tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 


