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SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Henüz 8 yaşında iken Arasta’daki demirci ustalarını ilgiyle izleyen, körüklü ocakla tanışan ve ustalara yardımcı olup 

harçlığını bu yoldan çıkarmaya başlayan Ali Buğra’nın 1952’de Yazla’da açtığı dükkandan, 6 bin m2’si kapalı toplam 

36 bin m2 alana sahip bir fabrikaya dönüşen Tutkun Kardeşler; yaptıkları ihracatla sağladıkları faydanın yanı sıra, 

Akşehir için çok önemli bir misyonu daha üstleniyor. Dedeleri Çakır Buğra’nın yolundan giden aile, Akşehir’i 

bırakmayıp yatırımlarını kendi şehirlerinde 

sürdürdüğü gibi, Konya ve başka şehirlerde 

çalışan Akşehirlileri firma bünyesine 

katarak Tersine Göç’e de öncülük ediyor. 

Firmanın kurucusu Ali Buğra’nın körüklü 

ocak kullanarak ürettiği pulluk, kazma, 

kürek gibi tarım aletlerinin yerini, bir süre 

sonra orak makinesi dişlileri ve parçalarının 

üretimi alır. Kısa sürede büyüyen bu üretim, 

başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’ye 

ulaşmaya başlar. Küçük Sanayi Sitesi’ne 

geçen firma, aynı yıllarda traktörün 

kullanılmaya başlanmasıyla önce mibzer 

tamirine, sonra da imalatına başlar. Yetmişli yıllara gelindiğinde ise, yeni bir torna tezgahı, matkap ve kaynak makinesi 

alınarak seri üretime geçilir. 

Bugün firmanın başında ikinci jenerasyon yani rahmetli Ali Buğra’nın oğulları Ahmet Buğra ve Çakır Buğra bulunuyor. 

Onların çocukları da üniversiteden mezun oldukça, aldıkları eğitim doğrultusunda firmada yerlerini alıyor. Başarılı bir 

girişimci olmasının yanı sıra; Akşehir’in Köyceğiz Mahallesi Muhtarı olarak mahallenin kurulmasında ve Sanayi’nin 

kurulup gelişmesinde büyük payı olan Ali Buğra, 22 yıl boyunca Madeni İşler Sanatkarları Derneği Başkanlığı ve 

Belediye Meclis üyeliği görevlerinde de bulunarak şehre önemli katkılar sağlamış ve gazetemizin kurucusu Ahmet 

Şener’le de uzunca bir dönem Akşehir için omuz omuza çalışmış. Babalarını örnek alan Ahmet ve Çakır Buğra 

kardeşler de, 2000’li yılların başında yaşanan ekonomik krizi, katıldıkları bir yurt dışı fuarında gördükleri taş toplama 

makinesini üretmeye başlayarak atlatmanın ötesinde, krizi fırsata çevirmeyi başarmışlar. Firma artık taş toplama, yem 

karma, kanal açma, sahil temizleme makineleri ve katı gübre atma römorku üretmekle kalmıyor, üretiminin yüzde 

20’sini yurt dışına ihraç ederken 48 kişiye de istihdam sağlıyor. 

Üretimden Ahmet Buğra’nın, pazarlama ve ihracattan da Çakır Buğra’nın sorumlu olduğu firma, yaklaşık 20 yıldır, 

ağırlıkla Afrika ülkeleri olmak üzere 20 ülkeye ihracat yaparken, son 5 yılda ihracat rotasını Avrupa’ya çevirmiş ve 1 

yıl önce Konya merkezli Agromeks firmasını kurarak Pazar payını artırma yolunda önemli bir adım atmış. Agromeks’in 

Konya BÜSAN’da bir şovrumu bulunuyor. 
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Tutkun Kardeşler Tarım Makinaları 66 yılını tamamlarken, 3 Ocak 2019 tarihinde vefatının 7.Yıldönümünde kurucusu 

Ali Buğra’yı anmaya hazırlanıyor. Yaptığı ihracatla Akşehir ekonomisine önemli katkı sağlayan ve Tersine Göç 

konusunda öncülük yapan firmaya, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz. 


