
DOYUM MAKARNA FABRİKASI 
KADİR GÖNÜLAÇAR KİMDİR: 1953 yılında Burdur’da doğan Kadir Gönülaçar, ilk, orta ve lise eğitimini 

Burdur’da tamamladıktan sonra İstanbul Sultan Ahmet İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine girdi. Akademiden 
mezun olan Gönülaçar, Genç Kundura’nın sahipliğini ve bu arada da 1975-1983 yılları arasında, Burdur Can 
Makarnada Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı.  
  

 
 
ORTAKLIK TEKLİFİ GELDİ 

Can Makarnada Muhasebe Müdürü olarak görev yaptığı sıralarda, Uğur Velicangil tarafından tarafından kendisine 
ayrı bir makarna fabrikası kurma teklifi geldiğini aktaran Gönülaçar, “gençliğimizin verdiği heyecanla bu teklifi 
kabul ettim ve iş hayatına atıldım. Doyum Makarna Fabrikası diğer bir deyişle Uğur Gıda Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi 1982 yılında adı şirkete de verilmiş olan Uğur Velicangil öncülüğünde, Osman Yerebakan ile 
birlikte fabrikanın temelleri attık” dedi.  
 

BORSA BAŞKANLIĞI YAPTIM 

Fabrikanın yönetim kurulu başkanlığı görevinin haricinde, Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaklaşık 11 yıl yönetim kurulu üyeliği ve 
meclis üyeliğinde bulunduğunu da dile getiren Gönülaçar, “Yine o 
dönemde gençliğimizin verdiği heyecanla Burdur Ticaret Borsası 
Başkanlığına aday oldum. Ekibimle birlikte seçimi kazanarak, 1995-
1999 yılları arasında Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini yaptım. Bir dönem Borsa Başkanlığımın ardından, 
kendi işime yoğunlaştım. Evliyim ve iki kızım var” dedi.  
 
1983 YILINDA FABRİKA FAALİYETE BAŞLADI 

Doyum Makarna Fabrikası diğer bir deyişle Uğur Gıda Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi, 1982 yılında adı şirkete de verilmiş olan Uğur 
Velicangil öncülüğünde, Osman Yerebakan ve Kadir Gönülaçar 
tarafından temelleri atılmış, 1983 yılında Burdur’da faaliyete başlamış 
köklü bir fabrika. 1983 yılında ilk faaliyet alanı irmik ve yan ürün un 
olarak başlayan Doyum Makarna Fabrikası, Kadir Gönülaçar ile 
birlikte 1986 yılında bahsedilen ürünlere makarna üretimini ve 
ardından da 2005 yılında makarna ürünlerine spagettiyi de ekledi. 
2012 yılında, 3 bin 960 ton makarna ihraç eden Doyum Makarna 
Fabrikası, 3 milyon 100 bin Dolarlık ihracat sağladı. 
 



 
 
3 MİLYON DOLARLIK İHRACAT  

Doyum Makarna Fabrikasının, artık Türkiye'nin sayılı makarna fabrikalarından biri haline geldiğini aktaran 
Gönülaçar, Fabrikanın, 2012 yılında 3 bin 960 ton makarna ihraç ederek, 3 milyon 100 bin Dolarlık ihracat 
yaptığını söyledi. Türkiye'nin en modern 25 makarna fabrikası içerisinde altıncı sırada yer alan Doyum 
Makarnanın, tüm dünyada yaşanan ekonomik krizde, yüzde 10 büyüdüklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı 
Kadir Gönülaçar, kriz nedeniyle birçok işletmenin işçi çıkarırken kendilerinin işçi aldıklarını söyledi. 
 
FABRİKADA İTALYAN TEKNOLOJİSİ 

Kadir Gönülaçar, başlangıçta irmik üretimi yaparak ihracatı hedeflediklerini, 1986 yılı itibari ile kesme makarna 
üretimine başladıklarını dile getirdi. 1998 yılında İtalyan teknolojisi olan saatte bin 500 kg kesme makarna üretimi 
yapabilen yatırımı hayata geçirdiklerini kaydeden Gönülaçar, ürün yelpazesini genişleterek ekonomik makarna 
pazarında lider marka olmayı hedeflediklerini kaydetti. Makarna üretiminin yüzde 40'nı ihraç ettiklerini ifade eden 
Gönülaçar, "Günlük 75 ton makarna kapasitemiz var. Ürün çeşidi olarak makarnanın tamamını üretiyoruz. 
Arnavutluk, İsrail ve Afrika ülkelerine ihracat yapıyoruz. 2009 yılında 300 bin dolarlık ihracat yaptık” diye konuştu. 
 

 
 
ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR 

Doyum Makarna Fabrikasında kullanılan bilgisayar destekli makarna üretim teknolojisi ile dünyadaki sayılı 
fabrikalar arasında yer alıyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve Türkiye’yi tüm dünyaya tanıtabilmenin, 



şirketin en büyük amacı olduğunu vurgulayan Doyum Makarna Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir 
Gönülaçar, “Ürün kalitesi ve mutlak müşteri memnuniyeti ile Doyum Makarna Fabrikası olarak, makarna 
sektöründe lider bir marka olmayı ve hesaplı ama kaliteli makarnamızın Türk ve Dünya mutfağında herkesin 
mutfağında vazgeçilmez yemeğe dönüşmesini hedefliyoruz. 
 
YILLIK 14 BİN TON ÜRETİM 

Yıllık 14 bin ton üretiminin yüzde 40’ını ihraç etiklerini aktaran Gönülaçar, “Fabrikamız Genel Müdürlüğünü kızım 
Gonca Gönülaçar yapıyor. Fabrikamızda, 18 ayrı makarna çeşidi imal ediliyor. Bilgisayar destekli teknoloji ile 
ülkemizin sayılı fabrikaları arasında yerini alan Doyum Makarna Fabrikasında, 50 kişi çalıştırarak, ilimizdeki 
istihdama önemli katkı sağlıyoruz” dedi.  
 

 
 
1983 HİZMETE BAŞLADIK 

Fabrika hakkında teknik bilgiler veren Genel Müdür Gonca Gönülaçar,“Doyum Makarna Fabrikası diğer bir deyişle 
Uğur Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1982 yılında adı şirkete de verilmiş olan Uğur Velicangil 
öncülüğünde, Osman Yerebakan ve Kadir Gönülaçar tarafından temelleri atılmış, 1983 yılında Burdur’da faaliyete 
başlamış köklü bir fabrikadır. 1983 yılında ilk faaliyet alanı irmik ve yan ürün un olarak başlayan fabrikamız 1986 
yılında bahsedilen ürünlere makarna üretimini de eklemiştir” diye konuştu.  
 
SAATTE 1500 KİLO MAKARNA ÜRETİMİ 

Zaman içerisinde gelişen teknolojiyle ve yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Gonca Gönülaçar, “1996 
yılında yeni kapalı alanının inşaatına başlamıştır. Böylece 1998 yılında saatte bin 500 kg üretim yapabilen İtalyan 
teknolojisi yeni makarna hattı üretime girmiştir. 2005 yılında teknolojik yatırımlarına devam eden fabrikamız, 
makarna ürünlerine spagettiyi de eklemiştir. Bu sayede fabrikamız hem ürün yelpazesini hem de üretim 
kapasitesini genişletmeyi başarmıştır. Fabrikamız kullanılan bilgisayar destekli makarna üretim teknolojisi ile 
Türkiye’nin sayılı fabrikalar arasında yer almaktadır” dedi. 
 



 
 
TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞINDA MARKALAŞMAK 

İç ve dış pazarda günden güne artan makarna satışlarıyla ve kalite yönetim sistemine yaptığı yatırımlarla 
makarna pazarında lider olmayı hedeflediklerini belirten Gonca Gönülaçar, “Ülke ekonomisine katkıda bulunmak 
ve ülkemizi tüm dünyaya tanıtabilmek şirketimizin en büyük amacıdır. Ürün kalitesi ve mutlak müşteri 
memnuniyeti ile Doyum Makarna Fabrikası olarak, makarna sektöründe lider bir marka olmayı ve hesaplı ama 
kaliteli makarnamızın Türk ve Dünya mutfağında herkesin mutfağında vazgeçilmez yemeğe dönüşmesini 
hedefliyoruz” sözlerine yer verdi. 

 


