İsmail YILMAZ
YILMAZKA GROUP
İsmail Yılmaz 1972 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldi.
Eğitim hayatını Şanlıurfa da tamamlayan İsmail Yılmaz
çok genç yaşta çalışma hayatına başladı. Aile
ekonomisine katkı sağlama amacı ile okul sonraları
çeşitli işlerde çalıştı. Daha sonra sürekli olarak çalışacağı
kamyon tamirciliği işinde çırak olarak çalışmaya başladı.
Devam eden yıllarda abisi Mahmut YILMAZ ile birlikte
kendilerine ait olan ilk kamyon tamirciliği dükkanını
kurdu ve tamirci ustası olarak çalışmaya başladı.
Askerlik vazifesini tamamladıktan sonra kamyon tamirciliği mesleğine geri dönmek istemeyerek
farklı bir sektöre yöneldi. Kardeşleri ile sektöre ilk adımlarını atacağı Elektronik, Mutfak Eşyası ve
Hırdavat Malzemeleri gibi ürünleri al-sat yaptıkları Şanlıurfa Kapaklı Pasajında ki 10 metre
büyüklüğünde ki ilk dükkanını kurdu. Daha sonra işlerini al-sat ticaretin ötesine taşımak isteyen
İsmail Yılmaz yurtdışından ithalat yapmaya başladı ve daha sonra kardeşleri ile birlikte 1993
yılında İstanbul’a göç ederek Lalelide ki ilk dükkanını açtı. İlk dükkanı ilerleyen yıllarda sırası ile
Mercan yokuşu ve Mimarsinan caddesinde ki dükkanlar takip etti.
Aynı yıllarda başlamış oldukları ithalatçılığı daha da ileriye taşımak isteyen Yılmaz, 1997 yılında
ailesinin ithalat işlerini devir alarak Dubai ve bununla birlikte Hong Kong, Çin, Malezya,
Endonezya başta olmak üzere Uzakdoğuya sık seyahatler gerçekleştirmeye başladı. 1998 yılına
gelindiğinde ithalatçılık ta sektörleşmenin önemini fark ederek yine kardeşleri ile birlikte COOKER
markasını kurdu ve o tarihten itibaren Mutfak Gereçleri alanında markalaşmaya yöneldi. 2003
yılında yine kardeşleri ile birlikte tarım sektöründe faaliyet göstermek için yatırım gerçekleştirdi
ve halen devam eden ağırlıklı endüstriyel tarım maddelerini yetiştirdikleri tarım işini kurdu. Esas
işi olan Mutfak Gereçleri kategorisinde Kaliteden asla ödün vermeyerek 2015 yılına kadar
ithalatını gerçekleştirdiği birçok ürün grubunda markasını ilçeleri ile birlikte Türkiye’nin 81 ilinde
ki bayileri aracılığı ile nihai tüketici ile buluşturmaya devam etti.
Aynı yıl yine kardeşleri ile birlikte grup bünyesinde faaliyet gösterecek olan ve halen Türkiyenin ve
Avrupanın ilk ve tek Çelik Termos üretim tesisi olan TERMOSAN ÇELİK’i Şanlıurfa’ da kurdu.
Termos üretimi ile başlayan sanayi yatırımları 2016 yılında yine Şanlıurfada grup bünyesinde
faaliyet gösterecek olan TOPRAKSAN PORSELEN ve SERAMİK üretim tesisini kurarak devam etti.
İsmail YILMAZ, üretmiş olduğu ürünleri bugün 3 farklı sektörde faaliyet gösteren 5 aktif şirketi ile
Türkiye genelinde 81 ile , dünya genelinde 30 ülkede tüketici ile buluşturan COOKER markası ve
bağlı olduğu YILMAZKA GROUP’un yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 4
çocuk babasıdır.

