
ZARURİ BİR BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMA 

 

Bilindiği gibi 2012 yılında Çay alım evi yapmak üzere çıktığımız yolda, konu ile ilgilenen 

köylülerimizin umumi isteği üzerine kararımızı Çay Fabrikası yapmaya dönüştürmüş ve bunu 

gerçekleştirmek için bir anonim şirket kurmuş idik... 

Başlangıçta karşımıza çıkan bürokratik engeller sebebi ile zor ve sıkıntılı süreçlerden 

geçmemiz, ortakların ödeme sıkıntısı yaşaması, inşaat sürecini uzattığı gibi makina parkurunu 

tamamlama sürecinde de ortakların payına düşen ödemeyi yapamaması, yapanların da 

vaktinde yapmaması sıkıntıların bir kaç kişi üzerinde yoğunlaşmasına yol açtı... 

Bütün bu zorlu ve sıkıntılı süreçlere rağmen, hamdolsun fabrikayı deneme üretimi yaparak 

çalışır hale getirdik. Kabul etmek gerekir ki bu başarı, bizim mahalle gibi imkânları kıt 

insanlardan oluşan bir mahalle için küçümsenmeyecek bir başarıdır.  

Emeği geçen herkese teşekkür ve dua etmemiz gerekir... 

Geldiğimiz noktada, ciddi bir hamle yapmak ve yeni bir sistem oluşturmak gerektiğinde 

mutabık kaldığımız halde, bundan sonraki ihtiyaç ve işletme giderleri için, ödeme görev ve 

sorumluluğu konusunda, ortakların gereken hamleyi yapmayı başaramayacağını gördük ve 

anladık. Ödeme gücü olmayanlar, yeni ödeme yapmak istemeyenler, sayı bakımından 

çoğunlukta olunca tıkanıklığı aşmak için, ortaklıktan ayrılmak isteyenlere fırsat verip, devam 

etmek isteyenlerin önünü açmak gerektiği kanaatine vardık... 

Bu safhada Ahmet Ziya Hoca, Temel Yapı ortakları ve Mustafa Atılgan, sadece ödedikleri 

meblağı iade alarak hisselerini, devam etmek isteyenlerden dileyenlere devretmeyi kabul 

edebileceklerini duyurdular... 

En büyük ortak olan Emin Sönmez kardeşimiz başta devretmeyi istemediğini söylemiş olsa 

da, sonradan yaptığımız görüşmelerde dışardan devralmak isteyen çıkarsa beraber 

devretmeye de razı olabileceğini bildirdi. Çoğunluk hisse devrinin arkadaşlar arasında 

olmasının daha doğru ve kolay olacağı kanaatinde idi. Bu eğilimi dikkate alarak, hisseleri 

devralma gücü olanlara teklif duyurusu yapıldı...  

Ortaklardan, Emin Sönmez haricinde, hiç bir arkadaşımızın hisse devralma imkânı olmadığı 

görülünce, ya Emin Sönmez’e veya dışardan bulunacak alıcılara devretmeyi denememiz 

gerektiği kanaati hâsıl oldu... 

Sorumluluğunu yerine getirmeye devam edip ortaklığını sürdürmek isteyenlere ortaklıktan 

ayrıl diyen olmadığı gibi, ben sorumluluğumu yerine getiremeyeceğim diyenlere de ortaklıkta 

kalması için ısrar eden olmadı; herkes hür iradesi ile karar verdi... 

Ayrılmak isteyen ortak, sadece ödediği meblağı alarak ayrılması halinde fabrika hisselerini 

almanın cazibesi olacağı için büyük ortakların buna rıza göstermesi işi kolaylaştırdı. 



Fabrikanın kâğıt üzerindeki değeri dikkate alınarak satılmak istenseydi ne alan çıkar ne de 

işletmeye açılması mümkün olabilirdi...  

Böyle bir durumda, köyde kurulmuş fabrikanın satışı imkânsız denilecek kadar zor olması 

dikkate alınarak hisse devrini cazip kılmak ve fabrikanın işletmeye açılmasına fırsat 

hazırlamak için büyük ortakların fedakârlık ve öncülük yapması gerekiyordu. Bunun 

yapılacağı duyurulunca devir işleminin önü açıldı ve devretmek isteyenler isteklerini beyan 

edip duyurdu... 

Mehmet Yaldız, Temel Yapı ortakları ve diğer istekli ortaklar, Emin Sönmez kardeşimizle 

görüşüp ödeme takviminde mutabık kalarak çeklerini almış ve hisse devir protokolünü 

imzalamışlardır... 

Bundan sonra Emin Sönmez beni ziyaret ederek ortaklığı sürdürmekte beraber olmayı teklif 

etti ise de, ödeme gücüm kalmadığını, yorgunluk hissettiğimi ve sağlığımın da elverişli 

olmadığını beyan ederek, kendime ve kurs derneğimize ait hisseleri de kendisine devretmek 

konusunda mutabık kaldık... 

Benim, sadece fiilen ödediğim nakit meblağı almanın dışında hiç bir talebim olmadı. 

Hibelerden payımıza yansıması düşünülen meblağları da Köyümüzdeki Kur’an Kursuna 

bağışladım. Aynı anlayışı Emin Sönmez kardeşimiz de göstererek hisse devri konusunda 

mutabakat sözleşmesi imzalayarak kendime ve Kurs adına Derneğe ait hisseleri de Emin 

Sönmez kardeşimize devrettik.... 

Fikir ve kanaatime ihtiyaç duyup sorma durumu olduğu her konuda kendisine fahri 

danışmanlık yapacağıma da söz verdim... 

Üretici ve çalışanların hakkına riayet ederek işletmeyi başarılı şekilde yürütmesi için 

kendisine duacıyım... 

Fabrikayı aynı şartlarda başkalarına satma imkânı olsa da, hiç bir ortak Emin Sönmez 

kardeşimize özel fırsat sağlandığını iddia edemez; ederse hata eder; ben buna şahidim... 

Kurucu ve öncü ortak olması sebebi ile devredilen fabrika hisselerini Emin Sönmez 

kardeşimizin alması, araya yabancı girmemesi, hem kalan ortakların hem de köyümüzün 

lehine olmuştur. Bunu dikkate alarak işletmenin başarılı olması için, hem dua hem de gerekli 

desteği sağlama konusunda herkes elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum... 

HAYIRLI, UĞURLU ve BEREKETLİ OLSUN. 
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