
 

1939 yılında Sivas'ın Tutmaç Köyünde dünyaya gelmişim. 10 yaşına kadar, köyde ilkokul 

olmadığı için, Kuran Kurslarına devam ettim. 1949 yılında ilkokul açıldığında 2. sınıftan 

başlayarak 1953 yılında ilkokulu bitirdim. Burada okulumuzun açıldığı yıl köyümüze öğretmen 

olarak tayin edilen Sn. Şakir Vancı'nın bana hayatım boyunca severek icra ettiğim, Türk Halk 

Oyunlarını öğretmiş olmasından büyük bir mutluluk duymaktayım. Ayrıca zaman zaman bir 

üst sınıfın matematik derslerine beni örnek talebe olarak çağırması benim için büyük bir 

güven ve destek vesilesi olmuştur. 

-İlkokulu bitirdikten sonra, her köylü talebenin yaşadığı sıkıntıları yaşayarak Sivas'ın Yüntarağı 

olarak bilinen ve tek bir tane olan Bezirci mahallesindeki evimiz'de kız kardeşim ve daha 

sonrada kardeşlerimle birlikte kalarak 1956'da Ortaokulu, 1959 yılında da 4 Eylül Lisesini 

bitirdim. Lise'den bahsederken, o dönem öğrencilerinin çok iyi hatırlayacağı hatta 

unutamayacaığı (Er lakabı ile anılır) Canbaba, Kel Lütfü, T. Timur ve Müdür Cengiz gibi 

hocalarımızı anmamak haksızlık olur.  

 

Beni arkadaşlarım Orta Okul'da derslerimden ziyade Folklör çalışmalarımla tanırlar. Lisede ise 

Güreşte (67 kg) gülle ve disk atmadaki bölge birinciliğimle tanırlar. 1959 yılında Liseyi 

bitirdikten sonra Üniversite imtihanları dönemi başladı. Bu yıl, sonradan şansa dönüşen bazı 

şanssızlıklarla başladı. istanbul'a taşradan gelen pek çok öğrencinin başına geldiği gibi, 

İstanbul Üniversitesi'nin imtihanlarını kaçırdım. Ankara Ü.F.F. Kimya Mühendisliği Bölümünü 

2. listede kazandığım halde yanlış haber almanın kurbanı olduk. Bir yıl sonra 1960 yılında 

yeniden imtihanlara girerek aynı bölümü 28. olarak kazandım ve 1965 yılında mezun oldum. 

Bu yıl Petkim Petrokimya A.Ş.'nin lisans üstü öğrenim için açmış olduğu imtihanı 250 kişiden 

13 kişi kazanarak Amerika Birleşik devletlerine gittik. İşte sonradan şansa dönüşen dediğim 

olay budur. Bir yıl önce okula girip bir yıl önce mezun olsaydım bu fırsatı kaçırabilirdim. 

Amerika'da, Ünivercity. of Southeren Califonia (USC'den) 1969 yılında Master çalışmamı 

(M'S) tamamlayarak Petkim'de Etüt proje Mühendisi olarak görev aldım. California'daki 



öğrenimim esnasında, okul gece olduğu için, gündüzleri Parttime olarak bir Plastik Konsantre 

Boya (M.B) imalatı yapan firmada (Ferro Cor.) 2.5 yıl çalıştım ve bu günkü yapmış olduğum iş 

bunun devamıdır. Petkim'de bulunduğum sürede Brüksel'de Kauçuk ve Karbon Siyahı 

konusunda 6 ay, Viyana'da Plastik Teknolojisi konusunda 2 ay ihtisas yaptım. 1983 yılında 

kendi işimi kurarak Petkim Satış Müdür yardımcılığından ayrıldım. 

 

Şu anda plastik için Konsantire boya (MB) ve Tela, Metal kaplama için toz plastik imalatı 

yapan Kimpaş A.Ş'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanıyım. 

İşimi en küçük kardeşim Tuğrul Abay'la birlikte yürütmekteyim. Eşim Sivas'ın tanınmış 

ailelerinden (Erişenler) Necla ve O.D.T.Ü. Kimya Müh. bölümünde Berkan, Boğaziçi Kimya'da 

Volkan ve ilkokul 3. sınıfta'da Atakan adında 3 çocuğum var. 

Herkese sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yaşam dileklerimle sevgiler sunarım. 

Saygılarımla 


