
 
 
Barış, '' Türkiye'de ilkleri gerçekleştiriyoruz '' 
Türkiye'nin önde gelen firması Barış Makine ile röportaj gerçekleştirdik. Türkiye'de ilkleri 

gerçekleştirdikleri ifade eden şirket Yönetim Temsilcisi Barış Barış, argeye önem verdiklerini belirtti.  
  
  
Barış, '' Hedefimiz Yüzde Yüz Müşteri Memnuniyeti '' 
Türkiye'nin önde gelen firması Barış Makine ile röportaj gerçekleştirdik. Türkiye'de ilkleri başaran Barış 

Makine'nin öyküsünü dinliyoruz. 
  
- Merhaba Barış Bey öncelikle sizleri tanıyabilirmiyiz? 
  
Polatlı'lıyım. İlkokul ve Lise eğitimimi Polatlı'da yaptım. Üniversite eğitimimi ise Çin'de Makine 

Mühendisi olarak tamamladım. 

  
- Barış Makine'yi yakından tanıyabilir miyiz? 
1960 yılında, değerli büyüğümüz, rahmetli Mehmet BARIŞ tarafından kurulan firmamız Barış Makine ve 

Sanayi; tarım, ticaret ve 1997 yılında Ramazan-Hüseyin BARIŞ öncülüğünde sanayi-üretim alanında 

birçok hizmet vermiş ve vermeye devam etmektedir. Günümüzde; tarım, sanayi, inşaat ve enerji 

sektörlerinde faaliyet gösteren Barış Makine ve Sanayi özellikle tarım aletleri kategorisinde pancar 

hasat makinası üretimi ile Türkiye ve birçok ülkeye kalitesi ile damga vurmuştur.  
  
- Ülke genelinde Barış Makine Pancar Hasat Makinesini bilmeyen yok. Bu başarıyı neye 

borçlusunuz? 



Türkiye'de ilk otomatik iz takip ve rotolift  pancar hasat makinası sistemini üreten Barış Makine ve 

Sanayi olarak, çiftçilerimizin pancar hasatında yaşadıkları sıkıntıları, tarım sektöründeki tecrübelerimizle 

bizzat kendimiz yaşadık. Bu sıkıntılardan aldığımız derslerle amacımız; çiftçi kardeşlerimize en az gider 

ile en fazla verimi sağlamaktır. Pancarın hayatımızdaki gerekliliği, faydaları ve Türkiye ekonomisindeki 

önemi saymakla bitmez. Geniş ekim alanlarına rağmen, ülkemiz hala yurtdışından pancar harici 

tatlandırıcılar ithal etmektedir. Bu ürünler hem insan sağlığı açısından azami derecede zararlı hem de 

ülkemiz adına milli servetteki büyük kaybımızdır. Çok değil; yakın geçmişe dönüp baktığımızda insan 

gücü ile hasat yapmaya çalışan çiftçimiz, gerek doğa şartları gerekse imkanların yetersizliğinden dolayı 

büyük sıkıntılar çekmiştir. Fakat günümüzde üretimini yaptığımız, B2001 ve B2002 model konveyör 

bantlı  pancar hasat makinalarımız sayesinde, çiftçimiz uzaktan kumandası ile oturduğu yerden pancar 

hasadını yapabilmektedir.  
  
- Hedefleriniz nelerdir? 
Kaliteli ürünlerimiz, tecrübeli ekibimiz ve Türkiye geneli yüzü aşkın bayi ve servis ağımızla, pancar 

hasat makinası üretiminde ülke geneli öncülüğümüzü ve dünyadaki teknoloji ile olan yarışımızı devam 

ettirmek en büyük gayemizdir.  
  
-Barış Makine başka alanlarda faaliyet gösteriyor mu? 
Tabi ki. Sanayi sektörünün yanı sıra 2015 yılında enerji sektöründe attığımız güzel adımlarla büyük 

proje ve yatırımlarımız devam etmektedir. Bildiğimiz üzere hızla artan insan nüfusunun yakın 

gelecekteki sonuçlarından biri ve en önemlisi enerji problemi üstünedir. Ülkemizin gelecekteki bu 

problemine ortak olabilmek adına;  yenilenebilir enerji konusunda attığımız Yüzükbaşı GES Projesi ile 

ortalama yıllık bir milyon sekiz yüz bin kWh (kW saat) elektrik enerjisi üretimi, ülkemiz ve bizim 

adımıza büyük önem arz etmektedir. Ek olarak başlattığımız 2 hektarlık Barış Gölet Projesi ile, yaklaşık 

100 000 m3 suyu muhafaza edebilen, yağmur sularından verim alabilmek adına ve doğa, doğa 

canlılarına yardım amaçlı  göletimizde de sona yaklaşmış bulunmaktayız. 
  
- Son olarak en son çıkan çift sıralı makinenizden bahseder misiniz? 
Özgün mühendislik uygulamasının, benzersiz modeli B2002 rotalift çift sıra söküm sistemi ve beş 

tonluk depo kapasitesi ile birlikte, uzun arge çalışmaları neticesinde değerli pancar çiftçilerimiz için 

yeniden tasarlandı. Başlı başına bir yenilik olan çift sıra sökümün yanı sıra; güçlendirilmiş şasesi, üç 

pompalı  yeni nesil şanzımanı, pancar sırasına girebilen çift teker özelliği, kumandadan ayarlanabilir 

arka hazırlayıcı, beş tonluk bantlı boşaltma sistemi, merkezi kamera sistemi, traktörü yormayan 

aerodinamik yapısı ile ezberleri  bozan ve çiftçilerimize Türkiye ve dünya genelinde bir çok ilkleri 

yaşatan bir makine oldu.  
Malzeme kalitesi olarak güçlendirilmiş, aynı zamanda ağırlık olarak hafifletilmiş yeni model şasesi 

sayesinde B2002 modelimiz, 80 beygir traktörlere dahi çok düşük yakıt seviyelerinde çalışma imkanı 

sağlıyor. Standart tek sıralı makinalarla karşılaştırıldığında; traktör ve insan gücünü yarıya indirirken 

yeni nesil şanzımanı sayesinde yakıt konusunda da neredeyse üç kat avantaj sağlamaktadır. 

Çiftçilerimizin en büyük sıkıntılarından biri de; pancar tarlasının söküme hazırlanması, yani sıra 

aralarının açılmasıydı. B2002 model makinenin sol çift teker özelliği ile birlikte bu problemde tarihe 

karıştı. Pancara zarar vermeden, sıra arasına girebilen çift teker özelliği de artık pancar 

makinalarımızda yerini aldı. Ayrıca Türkiye'de ilk; beş ton kapasiteli deposu ve bantlı boşaltma sistemi 

sayesinde hızlı kapak açabilmek ve hızlı boşaltma yapabilmek mümkün. Bantlı boşaltma sisteminin 

kolaylıklarından birisi de, yine Türkiye'de ilk ve tek sabit depo sistemi. Sabit depo sistemi ile değerli 

çiftçilerimiz zaman kaybetmeden ürünlerini nakliye edecekleri alanlara boşaltabiliyorlar. Birçok ilkin 

yanı sıra, yine Türkiye'de ilk ve tek olarak merkezi kamera sistemi; çiftçilerimizi traktöründen 

indirmeden, dört kamera fonksiyonlu ekran ve kumanda ile makinayı tam anlamıyla kontrol altına 

almayı sağlıyor. Traktörden izlenebilir çift türbün sistemi, izlenebilir konveyör bant sistemi,  izlenebilir 

ve bağımsız kumandadan ayarlanabilir arka hazırlayıcı sistemi, izlenebilir ve kumandadan ayarlanabilir 

otomatik ön pancar arama sistemi, izlenebilir depo dolum ve boşaltma sistemi, merkezi kamera 

sisteminin sunduğu kolaylıklardan sadece birkaçı. 
  
  
- Bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. 



Bizlere söz verdiğiniz için asıl biz teşekkür ederiz. Barış Makine ve Sanayi ailesi olarak yüzde yüz 

müşteri memnuniyeti ilke edinirken, kalite politikamızı yakın ilgi ve geliştirici önerileri ile sürekli 

destekleyen çiftçi kardeşlerimize ve tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunar, hayırlı ramazanlar dileriz. 
 


