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NECATİ ÜNAL'IN BİYOGRAFİSİ
Kütahya’nın Simav İlçesine bağlı İmranlar Köyünde 03.02.1947 tarihinde dünyaya gelen Necati Ünal, Annesi Kezban Hanım ve

Babası Himmet Bey’in üçü kız, ikisi erkek beş çocuğundan ilkidir. Necati Ünal’ın, çocukluğundan itibaren rol modeli olarak

gördüğü babası Himmet Ünal, daha sonra yerleşecekleri Balıköy’ de muhtarlık başta olmak üzere bakkalcılık, otel işletmeciliği,

nakliyecilik gibi birçok farklı iş kolunda faaliyet göstermiş, bölge halkının sevgisini ve saygısını kazanmış bir kişidir. Necati Ünal,

1960’lı yıllarda tomruk ve maden nakliye işleri ile uğraşan babası Himmet Bey’in yanında henüz yaşı küçük olmasına rağmen,

köydeki yaşıtlarından farklı olarak, çıraklık yapmaya başlamıştır. Çok küçük yaşlarda başladığı çalışma hayatı, iş hayatında

tecrübelerle zenginleştirilmiş, farklı bir bakış açısı geliştirmesine olanak sağlayacaktır. Çocukluğunun ve ilk gençliğinin geçtiği

köyün imkânsızlıkları, dönemin şartları, madencilik sektörünün ağır çalışma koşulları ve babasından gördüğü girişimcilik,

yardımseverlik, mütevazılık, merhametle birleşerek gelecekte yapacağı yeni yatırımlarda kendisine yol gösterecektir. 

Himmet Ünal, 1970’li yılların başlarına gelindiğinde Değirmisaz Bölgesi’ nde madenciliğe başlamıştır. 1967 yılında devletin Garp

Linyitleri İşletmesi olarak çalıştırdığı Etibank Değirmisaz Kömür İşletmeleri kapanınca, talep üzerine 1972 yılında kura usulüyle

şahıslara verilmek üzere devredilmiştir. İşletme Güral Ailesi ile birlikte aynı yılın Mayıs ayında devreye alınarak, 2000’li yıllara

kadar Güral Ailesi ile birlikte çalıştırılmıştır. 2003 yılına gelindiğinde ocakta yeterli kömür olmadığı için saha terk edilmiş, terk

edilen maden sahası ağaçlandırılarak madenciliğin doğada açtığı tahribatın izleri silinmiş, gelecek kuşaklara miras olacak

büyük bir orman bırakılmıştır. 

Babaları Himmet Ünal’ın vefatından sonra kardeşi Ahmet Ünal ile birlikte ÜNSA A.Ş. bünyesinde yeni yatırımlara, yeni projelere

devam etme kararı almışlardır. 2006 yılında madencilik dışında farklı bir sektör arayışına girdiklerinde Kütahya’nın kültürel,

tarihi, ekonomik sebeplerle çinicilik ve seramik sektöründe gelişmiş bir şehir olması sebebiyle yeni yatırımlarını seramik

sektörüne yapma kararı almışlardır. Araştırmalarını seramik sektöründe yoğunlaştırarak, bugün hala Kütahya 1. Organize

Sanayi Bölgesinde üretim faaliyetlerine devam eden, Keramika Seramik fabrikasını faaliyete geçirmişlerdir. Kurulduğu ilk

yıllarda yaklaşık 30 kişilik çekirdek bir kadro ile başladıkları bu yolculukta, 2022 yılı itibariyle 1500 kişilik büyük bir şirket haline

gelmişlerdir.
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Kütahya’nın Simav İlçesine bağlı İmranlar Köyünde başlayan bu hikâye bugün Dünyada 6 Kıtada 68 Ülkeye üretiminin %50’den
fazlasını ihraç eden, seramik üretiminin yanı sıra enerji gibi konularda da ülke ekonomisine katkı sağlayan büyük bir
organizasyona dönüşmüştür. 

Bütün bu ticari zekânın, girişimciliğin dışında birçok yerde bahsedilmeyen farklı bir Necati Ünal daha vardır. Eş, baba ve dede
Necati Ünal… Eşi Havva Ünal ile birlikte 3 kız 1 erkek evlatları olmuştur. Evlatlarından 12 torunu olan Necati Ünal, çalışanlarını
da her zaman kendi çocuğu, torunu olarak görmüştür. Onu tanıyanlar tarafından hep babacan, merhametli, yardımsever,
alçakgönüllü, ülkesine, geçmişine, kültürüne bağlı, ekmeğini bölüşen, kapısı herkese açık birisi olarak tanımlanmıştır. Bir köy
çocuğu olarak başladığı hayatında, binlerce çalışanı başta olmak üzere tanıdığı birçok insanın hayatına dokunmuştur. ÜNSA A.Ş.
bünyesinde 1970’li yıllardan bu yana çalışan binlerce personel, personellerin aileleri, müşteriler, tedarikçiler, kamu temsilcileri
Necati Ünal’ı her zaman baba şefkati ile paylaştığı ekmekleri, dağıttığı leblebileri, şekerleri ile hatırlayacaklar.  

5 Mart 2022 yılında aramızdan ayrılan değerli büyüğümüz Necati Ünal’ın anısına en derin Saygılarımızla…


