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TÜRBOSAN 

Aynı zamanda Makine 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini sürdüren Silahtaroğlu, 
gerçekleştirdikleri sosyal 
sorumluluk projelerine 
değinerek, “Makine İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi 
yönetimi ve Türbosan olarak, 
sorumluluğumuzun farkındayız. 
10 yıldır sokak köpeklerinin 
barınma ihtiyaçlarını 
karşılıyoruz. Birçok öğrenciye 
de burs vererek, eğitimlerine 
maddi manevi katkı sağlamaya 
çalışıyoruz. Pandemi sürecinde 
çalışanlarımıza 
ve ailelerine desteklerde 
bulunduk. Dilovası’nda 8 bin 
öğrencinin tablet bilgisayar 
ihtiyacını karşıladık.’’

SANTRİFÜJ  
POMPADA

8 BİN 
ÖĞRENCİYE 
TABLET 
BİLGİSAYAR 
DESTEĞİ SUNDUK 

Türbosan’ın 1971 yılında santrifüj 
pompalar üretmek amacıyla 
kurulduğu bilgisini 
veren Silahtaroğlu, 
“Kurucuların arasında 
İTÜ’lü mühendisler 
ve akademisyenler 
bulunmaktadır. Bu vesile 
ile kurucularımız Prof. 
Dr. B. Kaya Baysal ve 
arkadaşlarına teşekkür 
ederiz. Kurucularımız akademik bilgi birikimleri ve mühendislik altyapısı ile firmaya çok önemli 
teknik katkılarda bulunmuşlardır. Akademik kadro sayesinde Türbosan dışarıdan hiçbir know 
– how, teknik yardım veya lisans almadan kendi ürün portföyünü geliştirebilmiştir. Ekonomik 
gelişmeler sonucu 1978’de Silkar Holding bünyesine katılmış ve Topkapı-Bayrampaşa’daki 
tesislerine taşınmıştır. 2013’te taşındığı Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 
bulunan tesislerinde, üretimini geliştirerek devam etmektedir” dedi. 

DÜNYA 
DEVİ

Türbosan’ın 50.  faaliyet yıldönümünü 
kutladıklarını söyleyen Sedat Silahtaroğlu, 
“İnsanın ve canlıların olduğu her yere; 
konuta, tarlaya, tesislere, endüstrinin 
çeşitli proseslerine suyun ulaştırılması 
ve istenilmeyen sıvıların tahliyesi 
gereklidir. Pompalar asırlar önce bu iş için 
tasarlanmıştır. Bu düşünceden yola çıkan 
İTÜ’lü mühendisler ve akademisyenler 
1971’de Türbosan’ı kurdular. Tarımsal 
sulama, içme suyu, atık su ve endüstriyel 
sistemlerin ihtiyacını karşılamak için 

50 yıl önce kurulan Türbosan, pompa 
sektöründe elde edilen deneyimini 
biriktirerek, güncel mühendislik araçları 
ile pompa sistemlerinin tasarım ve üretim 
süreçlerine dâhil ederek, bugünkü başarılı 
noktaya taşımış bulunuyor” diye konuştu. 
Silahtaroğlu, üretimde 50. yılı geride 
bırakırken, konusunda uzman ve tecrübeli 
teknik kadroları ile her türlü pompa ve 
pompa sistemleri konusunda müşterilerine 
uzun yıllar daha hizmet vermekten 
mutluluk duyacaklarını söyledi.  

 teknolojiyle üretim yapıyor

Yarım asırlık 
tecrübesiyle 
global marka 

olmayı 
hedefledi 50 yıldır yüksek 
Tarımsal sulama, 

içme suyu, atık 
su ve endüstriyel 

sistemlerin ihtiyacını 
karşılamak için 

1971 yılında İTÜ’lü 
idealist mühendisler 

tarafından kurulan 
Türbosan, global 

marka yolculuğunda 
yoluna emin 

adımlarla devam 
ediyor. Türbosan, 

pompa sektöründe 
elde ettiği deneyimi, 

güncel mühendislik 
araçlarıyla pompa 

sistemlerinin 
tüm alanlarına 

dâhil ederek 
gelişmiş ülkeler 
standartlarında 

üretim 
gerçekleştiriyor.

Pompa sektörünün öncü sanayi şirketi Türbosan, üretimini 
gerçekleştirdiği pompa ve pompa sistemleriyle tedarikçisi 
olduğu işletmelerin enerji verimliliğini artırarak,  
maliyetlerini düşürmede önemli katkılar sağlıyor Tüm 
ürün gruplarında enerji tasarruflu pompa ve pompa 
sistemlerinin Ar-Ge çalışmalarına odaklandıklarını belirten 
Türbosan Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, 
“Şirketimizin hedefinde sektöründe dünya firması 
olmak var” dedi. Silahtaroğlu, öncelikle santrifüj pompa 
üretiminde Türkiye’de ve dünya pazarındaki konumlarını 
sağlamlaştırmayı planladıklarını söyledi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2009’da Türkiye’de 
en çok Ar-Ge yapan firmalar arasında 14’üncü sırada yer 
aldıklarını belirten Sedat Silahtaroğlu, “Türbosan’ın projeye 
dayalı iş yapması nedeniyle her işi bir Ar-Ge niteliğindedir. 
Ar-Ge çalışmalarımız tamamen enerji verimliliğine yönelik 
ürünleri kapsıyor. Ayrıca sürekli olarak teknoloji geliştirme, 
tevsii ve modernizasyon yatırımlarımız devam ediyor. 
Kaynaklarımızın önemli bir kısmını Ar-Ge için ayırıyoruz  
ve “Santrifüj Pompaların Verimliliği” stratejik  
hedeflerimizin başında geliyor” dedi.
Santrifüj pompaların, içme suyu tesislerinde, atık 
su tesislerinde, kimyasal sıvıların transferinde ve 
pompalanmasında kullanıldığını aktaran Silahtaroğlu, şu 
bilgileri verdi: “Demir-çelik fabrikaları, atık su arıtma tesisleri, 
enerji tesisleri, petrokimya tesisleri, kağıt fabrikaları, tatil 
köyleri, soğutma suyu tesisleri, maden ocakları gibi alanlarda 
hizmet vermeye devam ediyoruz. Santrifüj pompalar 
enerji tüketen makinelerdir. Bilimsel verilere göre dünyada 
tüketilen toplam enerjinin yüzde 20’si pompalar tarafından 
tüketilmektedir. Bu sebeple pompaların tükettiği enerjinin 
verimliliği dünya için önemlidir”. 
Enerji fiyatlarının her geçen gün pahalandığını, tüm dünyada 
yenilenebilir enerji kaynaklarının ön plana çıktığını kaydeden 
Sedat Silahtaroğlu, müşterilerinin faaliyetlerini kolaylaştıran 
uygulamalarına yönelik olarak da, “Ürettiğimiz pompaların 
ve pompa sistemlerinin verimliliği müşterilerimizin işletme 
maliyetlerini düşürmesi bakımından da önem arz etmekte ve 
ürün seçiminde en başta gelen kriter olmaktadır. Türbosan, 
müşterilerinin yeni proje çalışmalarına dâhil olarak, doğru 
pompa seçimlerine teknik destek vermektedir. Bu sayede 
Türbosan müşterisinin birlikte çalıştığı ve seçtiği pompaların 
işletme ömürleri, rakiplerine göre daha uzun ömürlü ve 
düşük işletme maliyetli olmaktadır” açıklamasını yaptı. 
Türkiye’de ve dünyada birçok projeyi başarıyla 
gerçekleştirdiklerini söyleyen Silahtaroğlu, “Firmamız, 

İSKİ ve ASKİ gibi önemli kuruluşların içme suyu ve atık su  
projelerinde, DSİ’nin, İller Bankası’nın sulama, içme suyu 
ve atık su projelerinde sayısız başarıları vardır. Başladığı 
her projeyi gerekirse maliyetine bakmadan bitirmeyi ilke 
edinmiştir. Teknik kredisini ise başarılı çalışmalarından 
almaktadır. Firmamız ürettiği her ürünün arkasında sonuna 
kadar durmaktadır” ifadesini kullandı. 
Müşterilerine yurtiçi ve yurtdışında her türlü servis imkânını 
sağladıklarını ifade eden Silahtaroğlu, “Özellikle uluslararası 
servis imkânı sağlamamız bizi rakiplerimizden öne 
çıkarmakta ve önemli bir rekabetçi avantaj sağlamaktadır. 
Yurtiçi merkezi servisin yanında yurtdışı servislerimizle 
müşterilerimize hizmet etmekteyiz. Fabrikadaki satış 
sonrası hizmetler servisimizle, dünyanın çeşitli ülkelerine 
servis hizmeti verdik ve özellikle ilk çalıştırmayı planlı olarak 
yapıyoruz” dedi. Proje bazlı üretim yaptıkları için her siparişi 

müşterilerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiklerini 
belirten Silahtaroğlu, müşterilerine üretim sürecinde 
denetim imkânı sağladıklarını ve ürün tamamlandıktan 
sonra, müşterilerini kabul testlerine davet ettiklerini söyledi. 
Satışlarının yüzde 50’sini yurtiçi, yüzde 50’sini de yurtdışına 
gerçekleştirdiklerini belirten Silahtaroğlu, 85 ülkeye ihracat 
yaptıklarını ve 90 kişiye istihdam sağladıklarını bildirdi. 
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’i ihracat pazarları arasına 
eklemeyi hedeflediklerini söyleyen Silahtaroğlu, 2021’in 
sonunda ihracatlarını yüzde 60’a ve istihdam sayısını 
ise 100’e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Türbosan 
olarak, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 
gerçekleştirilen tüm sosyal sorumluluk projelerine katkı 
sağladıklarını dile getiren Silahtaroğlu, “Bölgemizde, eğitim 
destekleri, sokak hayvanlarının korunması ve pandemi 
destekleri gibi pek çok faaliyete destek veriyoruz” dedi.

TÜRBOSAN 1971’DE İDEALİST İTÜ’LÜ 
MÜHENDİSLER TARAFINDAN KURULDU

Turbosan’ın 
merhum eski 

sahipleri ve 
kurucuları  

birarada
 (Soldan sağa) 

Burhan 
Silahtaroğlu, Prof. 

B.Kaya Baysal ve 
Şakir Aykaç.

Türbosan 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Sedat 

Silahtaroğlu, "Su, tüm 
canlılar için en temel 
doğal kaynaktır. Su, 

hayattır" diyor.

1971 yılından bu yana Türk sanayisine hizmet eden Türbosan, güçlü Ar-Ge altyapısı ve her biri alanlarında uzman ekibinin üstün gayretleriyle satışlarının yüzde 50’sini 85 ülkeye ihraç ediyor.


