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Sizi tanıyabilir miyiz? 

İsmim Öznur Alkan; Zile’de doğdum, büyüdüm. İlk ve orta öğrenimimi Zile’de tamamladım. 
Ardından İstanbul’un yolunu tuttum, orada uzun yıllar farklı sektörlerde çalıştım. Eşim Mesut 
Bey ile evlendikten sonra, ani bir kararla memlekete dönmeye ve bu işyerini açmaya karar 
verdik. Mesut Bey yıllardır bu işin içerisinde; teknisyenlik, teknik ressamlık, imalat 
sorumluluğu gibi pek çok görevde yer aldı. Birlikte çıktığımız bu yolda; ben idari işlerden 
sorumluyum, ayrıca zaman zaman çizimlerimizi de yapıyorum. Eşim de bizzat üretim 
hattımızın başında. 

 

Firmanızı tanıyabilir miyiz? 

Firmamız henüz çok yeni bir firma, 
yaklaşık 4 aylık bir geçmişimiz var. 
Şu anda plazma tezgâhımız ile sac 
levhalar üzerinde istenilen her şekilde 
kesim işlemleri, ebatlama, deliklerin 
delinmesi, kaynaklı montaj 
hizmetleri, müşteri odaklı yeni 
tasarımlar gibi birçok farklı üründe 
hizmet veriyoruz. 



 

 
 

Sektörünüzün geleceğini nasıl görüyorsunuz? 

Her ne kadar kararımızın ani olduğunu söylesem de, bu işe başlamadan önce doğru bir rakip 
analizi yaptık. Öncelikle Zile’de, ardından Tokat il merkezinde bu işi yapan kimsenin olup 
olmadığını, Zile’de bu işin tahmini ne kadarlık bir müşterisinin olacağını araştırdık. İlçemizde 
bu işi yapan kimsenin olmayışı, bizim için büyük bir avantaj oldu. 

Beklediğimizden çok daha iyi bir başlangıç yaptık. Biz ilk yıl için planladığımız müşteri 
kapasitesini 4 ay gibi bir zamanda doldurduk. Bu süreçte yeni yatırım kararı aldık. Şu anda 
plazma tezgâhımız ile istenilen her tasarım ve şekilde parçayı üretebiliyoruz. Yeni yatırım 
planımızda abkant pres alarak büküm işlemlerini de yapabilmeyi; bu sayede hem işimizi 
büyütmeyi, hem de ilçemizde bu alanda da bulunan açığı firmamız için bir avantaja 
dönüştürmeyi planlıyoruz. 

 

Zile TSO’nun faaliyetleri hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Ticaret ve Sanayi Odamız, kayıt yaptırdığımız ilk günden beri her zaman yanımızda oldu. 
Sanki bir üye gibi değil de, ailemizin bir parçasıymış gibi hissettik. Özellikle KOSGEB, 
Yatırım Teşvik Sistemi, Sanayi Sicil Belgesi gibi birçok konuda bize danışmanlık sağladılar. 
Ticaret ve Sanayi Odamızın çalışmalarından da, bize sağladığı desteklerden de çok 
memnunuz. 

İşyerimizi açtığımız ilk günden beri hem şahsı hem de Odamız adına defalarca iş yerimizi 
ziyaret eden, her sorunumuza çözüm odaklı yaklaşan Yönetim Kurulu Başkanımız Necati 
Bice’ye teşekkürü bir borç biliyoruz.  


