
Tarım Türk: Bormeg Plastiği tanıyabilir 
miyiz ?
Edip Güler: Bormeg Plastik A.Ş. 2017 
yılında kurulmuş, PVC drenaj borusu üre-
timi yapan yerli sermayeli bir şirkettir. Asıl 
faaliyet kolumuz alt yapı müteahhitliğidir. 
Ar-Ge çalışmaları ile KOMO standartlarına 
uygun keçeli drenaj borusu üretimi yap-
maktayız. Hem keçe hem drenaj borusu 
üretip ikisini birleştiren Türkiye’deki tek 
entegre tesistir. Türkiye genelinde bayi 
ağımız mevcuttur.

T. Türk: Ürün çeşitleriniz hakkında bilgi 
verir misiniz?
E. Güler:  

Çıplak drenaj borusu (delikli-deliksiz): 
Ø 100, Ø 160 , Ø200 
Geotekstil sargılı- keçeli- drenaj borusu:
Ø 100, Ø 160 , Ø200  
Her çap için manşon (birleştirme parçası): 
Ø 100, Ø 160 , Ø200

T. Türk: İnovasyon ve Ar-Ge ye önem ve-
ren bir şirketsiniz. Yeni geliştirdiğiniz ürün-
ler hakkında neler söylemek istersiniz? 
Tarıma ne gibi yenilikler katıyorsunuz?
E. Güler: Üretim standartlarımızı her ge-
çen gün bir üst kaliteye taşıyarak daha 
uzun ömürlü, tıkanmayan, çevre dostu, 
doğa ile barışık (Bu konu ile alakalı olarak 
Çukurova Üniversitesi ve Kosgeb işbirliği 
ile bir çalışma yürütmekteyiz) hale getir-
mek için durmadan ve dinlenmeden çalış-
malarımız devam etmektedir. 
      
T. Türk: Üreticilerimiz sizi neden tercih et-
meliler? Sizi diğer firmalardan ayıran özel-
likleriniz nelerdir?

E. Güler: Ürün kalitesini ön plana çıkaran 
bir firmayız. Çevre dostu ve ömür boyu 
tıkanmayan (yaklaşık 70 yıl) boru üretimi 
yapan tek firmayız. Uygulama tekniğimiz 
uydudan kodlama sistemi ile çalışan, bu 
iş için üretilmiş trencher adı verilen maki-
nalar ile yapılmaktadır.
 
T. Türk: Sizce ülkemizde sektörünüz açı-
sından nasıl bir gelişme var? Ülke ekono-
misine katkınızdan bahseder misiniz?
E. Güler: Drenaj borusu uygulaması top-
rak ıslahı sağlamaktadır. Bu uygulama 
toprak kalitesini arttırarak tarım verimliliği 
ortalama % 30-40 oranında artış göster-
mektedir. (Ürün hasatı cinsinden)

T. Türk: 2021 Yılı sizin için nasıl geç-
ti? 2022 Hedef ve projeleriniz nelerdir?  
Bormeg Plastikten ne gibi yenilikler bekli-
yoruz yeni yıl da ?
E. Güler: 2021 yılı oldukça verimliydi. Çift-
çilerimiz her geçen gün kapalı drenaj sis-
teminin yararlarını daha iyi anlamaktadır. 
Bu doğrultuda talep giderek artmaktadır. 
Yeni yılda Türkiye genelinde daha çok 
noktaya daha yaygın bir şekilde  hizmet 
vermeyi planlıyoruz.

T. Türk: Son olarak eklemek istedikleri-
niz..
E. Güler: 2022 yılının öncelikle  Ülkemize 
ve bütün dünyaya sağlık, verim ve huzur 
getirmesini  temenni ediyoruz. Hem keçe 
hem drenaj borusu üretip ikisini birleştiren 
Türkiye’deki tek entegre tesistir. Uygula-
ma tekniğimiz uydudan kodlama sistemi 
ile çalışan, bu iş için üretilmiş trencher adı 
verilen makinalar ile yapılmaktadır. 

Paylaşımı esas alan teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip eden bir anlayış ile 
sektöründe öncü kuruluş olan Bormeg Plastik, Tarımda fark yaratmaya devam ediyor. Hem 
keçe hem drenaj borusu üretip ikisini birleştiren Türkiye’deki tek entegre tesise sahip olan 
Bormeg Plastik, Uygulama tekniği uydudan kodlama sistemi ile çalışan, bu iş için üretilmiş 
trencher adı verilen makinalar ile yapmaktadır. Bizde bu sayımızda Bormeg Plastik CEO’su 
Edip Güler ile Bormeg Plastik ürün çeşitleri, tercih edilme sebepleri, hedefleri ve projeleri 
üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. İyi okumalar. 

Edip Güler 
Bormeg Plastik CEO

SEKTÖRDEN TTTARIM
TÜRK

2   www.tarimturk.com.tr



Üstün Ürün 
Kalitesi ve 

Üretim 
Teknolojisi

Tel: 0 322 456 06 27 Fax: 0 322 456 01 70  
GSM: 0 542 429 22 01

www.bormegplastik.com

Mahfesığmaz Mah. Turgut Özal Bulvarı 
Egemen Apt. No:35/1Çukurova/ADANA


