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İzlenimler, Davut Doğan'ın bir işadamı olarak yaşadığı, izlediği, tanık olduğu 
olaylarla ilgili izlenimleri ve görüşlerinin toplamı...  
Bu kitapta daha önce iki baskı yapan İzdüşümü adlı kitabından da bazı yazılara 
yer verdik. 
Davut Doğan'ın yazılarında ilk dikkatinizi çekecek nokta sınırsız mizah 
duygusudur. Yazdıkları hangi konuda olursa olsun mizah unsuru barındırıyor.  
Aslında yaşadıklarına bakınca bu durumun kaçınılmaz olduğunu görüyorsunuz; ne de 
olsa o Türkiye'de yaşayan bir sanayici... Fabrikasının atıl durumdaki bir 
binasını okul yapılması için bağışlamaya kalktığında 'ifadesi alınınan', 
siyasilerin çözümü bilinen sorunları nasıl olup da çözemediğini anlamaya 
çalışan, düşündüğü çözümleri aktaran ve ne yazık ki derdini anlatamayan bir 
işadamı... 
Davut Doğan, anlatamadığı derdini, gazetelerdeki köşe yazılarıyla geniş 
kitlelere duyurmaya çalışıyor. İzlenimler, bu yazılardan bazılarının 
toplanmasıyla oluşturuldu.  
  
YA DEĞİŞİN YA ÖLÜN 
 
Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye ünlü yönetim danışmanı Alman Claus Möller gelmişti. 
Bir seminere katılım ücreti yanılmıyorsam 800 dolardı. Yani 200 milyon lira, 
gidemedim. Ancak; biraz basından biraz da yazdığı kitaptan yaptığı 
açıklamalardan yararlanmaya çalıştım. Möller, özellikle yöneticilere "iş 
yerinizi, şirketlerinizi bir futbol takımı gibi yönetin" diyordu. Yani takım 
anlayışını, ekip ruhunu ve çalışanların iş tanımını yapmalarını belirtiyordu. 
"Kim? nerede? ne için? durduğunu bilmeli." Bu Möller'in önerilerinden sadece 
biriydi. 
Yine geçen aylardan birinde Türkiye'ye Dünyaca ünlü pazarlama Gurusu Fhılıp 
Kotler geldi. Yine oldukça yüksek bir ücrete seminer verdi. Kişi başı, 1 gün 
1000 dolar... Davet edildim ancak yine 1000 dolar verilmelimi diye düşündüm, 
gitmedim. 



Gitmeliydim. Kanımcada tüm şirket sahiplerinin özellikle pazarlama şirket 
yöneticilerinin katılması gereken bir seminermiş. 
Kotler'in kitabını okuyunca gerçekten bu insanlar bu paraları hak ediyorlarmış 
diye düşünmeye başladım. 
Kitap, Kotler'in Türkiye'deki seminer notlarını içeriyor. 
Konuşmasına espiriyle başlamış. Şöyle diyor. 
"İlk seminer konuşmamda 1 kişi dinleyici vardı. Konuşmam bitince beni alkışladı 
ve "Bir yere gidemezsin ikinci konuşmacı benim dedi" 
Dünyanın en zengin adamlarından birine sormuşlar. 
"Nasıl bu kadar çok zengin olabildin." 
"Bunu 3 şeye borçluyum"demiş. 
Birincisi çok erken kalkacaksın. 
İkincisi gün boyu uyumayacaksın. 
Üçüncüsü petrol bulacaksın. 
Petrol... tabiiki pazarlamayı sağlayacak petrol. 
Buna bir örnekte ben vereyim. Ancak benimki petrol değil altın örneği. Bir gün 
berberde traş olurken berber sordu. 
"Sizin için altın buldu" diyorlar. 
"evet bulduk. Bu akşamda birkaç kardeşim altın aramaya gittiler". dedim. 
Gerçekten o gece kardeşlerimden ikisi, köylere kanepe satmaya gitmişlerdi. 
Kotler seminere katılanlara soruyor. 
Güçlü kimdir. Toptancı mı? üretici mi? parakendeci mi? ve anlatıyor. 
"1900'lü yıllarda toptancı güçlüydü çünkü yeterince üretici yoktu ve küçük 
imalatçılar vardı. Bunların ürünleri toptancılar tarafından alınır ve satılırdı. 
İşte o dönemlerde toptancılar güçlüydü. Günümüzde ise üretici güçlü iken bu güç 
parekendeciye doğru kaymaya başladı. örneğin Süpermarketler üretici firmadan yer 
kirası talep edebiliyor" 
2001'de güç müşteriye geçecek. Müşteri kral olacak. Satışlar kataloğla olacak, 
internetle olacak. Saç kestirmek dışında her şeyi mağazaya gitmeden 
halledeceğiz. 
Amerika'da her eve günde 6 katalog gidiyor, ürün beğenili-yor  ve kredi kartı 
numarası verilerek alışveriş ediliyormuş. 
Bir kadın, 1 Ford marka otomobil almak için mağazaya girmiş. Satıcı otomobile 
20.000 dolar istemiş. Kadın 17.000 dolardan fazla vermem deyince otomobili 
almadan çıkmış. Evine gelip İnternete girmiş ve "17.000 dolara Ford otomobil 
almak isteyen varmı" diye bilgi geçmiş. Çeşitli kişiler "17.000 dolara varsa 
bizde alırız demiş" Bunun üzerine kadın yine Ford satıcısına giderek 25 adet 
otomobil almak istiyorum ama 17.000 dolardan fazla vermem demiş ve planladığı 
şekilde 17.000 dolara otomobil sahibi olmuş. 
Kotler tezinde "ileride mağazalara gitmek zorunda kalmayacağız, Bankalara da 
"diyor. Örnek olarak da ingiltere'de Fırst Direcet Bankasının hiç bir şubesinin 
olmadığını, bütün işlerinin telefonla, bilgisayarınızdan yapabileceğinizi 
belirtiyor. 
Bir şirket kendisine şunu sormalı. 
"Ben neyi kendimi iyi kullanarak yapmalıyım? Neyi dışarıdan kaynak kullanarak 
yapmalıyım? 
Şirketler uzman olduğu konularda üretim yapmalıdır. Her işi kendileri 
yapmamalıdır. Örneğin; Dünyaca ünlü NIKE ayakkabıları hiç bir üretimi olmadığı 
halde;40 fabrikaya fason ayakkabı üretimi yaptırıp pazarlıyor. Üretimin de uzak 
doğudaki fabrikalara yaptırarak, maliyetini aşağı çekiyor. Çünkü; o fiyatlara 
kendisinin üretmesi mümkün değil. 
Tabii burada da önemli olan kalitenin sağlanması. 
Kotler; Şirketleri zorlayan pazar baskılarını da şöyle açıklıyor. 
Pazar büyümesinin yavaşlaması, 
Rekabetin artması, 
Sektördeki marka sayısının artması, 
Tüketici bilincinin artması, 



Fiyatlara karşı duyarlılığın artması, 
Satış gücü maliyetlerinin yükselmesi, 
Kanımca; Türkiye'deki şirketler şu anda bu pazar baskılarının altına 
girmişlerdir. Hızlı değişimin yaşandığı ülkemizde, hızla artan ithalat, gümrük 
birliğinin etkileri, yatırımcıların çoğalması, sanayileşme hızlı bir rekabet 
ortamı doğurmuştur. Gün geçtikçe kültür seviyeside yükselen ülkemizde tüketici 
bilinçlenmiş ve kalite, fiyat, marka aranır hale gelmiştir. İşte tüm bu 
etkilerle şirketlerin pazar baskıları artmaktadır. 
Yine şirketlerin göz ardı ettikleri bir konuda; satış noktalarının önemini 
bilmemeleridir. Oysa; satış noktalarından yapılan işin çok iyi olması 
gerekmektedir. Ayrıca bu satış noktalarının denetlenmesi gerekmektedir. 
Pazarlamanın ise pazar departmanı ile üretim departmanının kavgası yaşanır. 
Üretim pazarlamayı, pazarlama üretimi suçlar. Oysa temel amaç müşteri 
memnuniyeti olmalı ve pazarlama her birimin sorunu olarak algılanmalıdır. 
Dünyanın en güçlü şirketlerinden biri olan General Motors Başkanı Jack Welch'in 
çalışanlarına söylediği sözler; 
"Şirketler iş güvenliği sağlayamaz. Sadece müşteriler iş güvenliği 
sağlayabilir." 
"Ya 1 numara olun, ya 2 numara olun, yada bu işten çekilin. Eğer rekabetçi bir 
avantajınız yoksa, rekabet etmeyin . O işi bırakın" 
"Eğer dünyanın en düşük fiyatına en iyi kalitede ürün satamıyorsanız bu oyunun 
dışında kalırsınız." 
Yazımı yine Welch'in çok anlamlı bir sözüyle tamamlıyorum. 
YA DEĞİŞİN... YA ÖLÜN. 
 
HAKSIZ REKABET 
 
Haksız rekabeti ilk duyduğumuz yer okul sıralarıydı. Orada başladı ve bitti. 
Yani herşey kitap üzerinde, kağıt üzerinde...  
Nedir haksız rekabet? Bir kişinin veya bir firmanın, haksız, yalan yanlış 
beyanlarla, aldatıcı reklamlarla rakiplerini küçük düşürmesi veya hakkı olmayan 
rekabeti başlatması... Kısacası meydanı boş bulup atması.  
Bunun için örnekler saymakla bitmez. Örneğin en çok duyduğumuz reklam 
kampanyaları, "Peşin fiatına taksitle satışlar"... hiç olur mu. Enflasyonun % 
100 olduğu, aylık faizlerin % 15'i bulduğu bir ekonomide peşin fiatına taksitle 
mal verilir mi, harika buluş.  
"Meşhur Köfteci" tabelayı asmış. Daha ustalık belgesi bile olmayan bir seyyar 
satıcıya bakıyoruz. Kendini Meşhur ilan etmiş. İşte bizde meşhurluk bu kadar 
basit. Hele bazıları var ki, "Ş" harfinin yazılışından habersiz. Eski 
fotoğrafların fonundaki "İSTANBUL HATIRASI" misali; olmuş MEŞHUR KÖFTECİ... 
Aferin.  
"Fabrikadan halka satış" Bu da başka bir örnek. Kardeşim ne fabrikası? Sen ne 
zaman fabrika kurdun da aracısız satış yapmaya başladın? Ne kadar çok fabrika(!) 
varmış da haberimiz yokmuş.  
"Bizde zam yok" Doğrudur... Kırtasiyeciden bir tabaka karton alırsın, kırmızı 
ispirtolu kalemi de buldun mu, "bizde zam yok" diye döktürürsün. Böylece 
enflasyonu da durdurursun. Tebrik ederim...  
"Dünyada 1 numara" Bu da güzel... Peki sana bu "1 numarayı" kim verdi? 1 
numaralığın ölçüsü nedir? Kaleci formasına numara işler gibi... Bu işler bu 
kadar kolay mı?  
"Garantili satış" Hadi buyurun... Ne garantisi, neyin garantisi? Canım 
araştırmaya gerek var mı? Adam garantili dediyse garantilidir. Birbirimize yalan 
atacak değiliz ya...  
Hem medya sektöründe de, her televizyon kanalı kendilerinin birinci olduğunu 
iddia etmiyorlar mı? Hepsi kendilerini birinci sırada gösteriyor da ne oluyor? 
Yalan mı? Yani bütün televizyon kanalları aynı anda birinci sırada olamazlar mı? 
Birincilik bir tane olacak diye bir kanun mu var?  



Her parti kamuoyu araştırmalarında kendilerinin hep 1 numara olduklarını tespit 
ettiriyorsa, dokunmayın börekçi de arabasına meşhur börekçi yazıversin...  
Yazsın tabii, yazsın da benim korkum şu; adam düne kadar ayakkabıcıyken şimdi 
börekçi olmuş, ya böreğin içine yağ değil de eski alışkanlığı dolayısıyla 
siliksiyon koyarsa ne olacak?  
Aman, adam sen de...Onun da sonunda meşhur olmak var. Börekçi 'Sıcağı Sıcağına" 
programına çıkıp meşhur olur.  
Börekçi haklıysa 900 900 9909'u, haksızsa 900 900 9910'u arayınız...  
 Ekim 1994 
 
 GLOBALLEŞME 
 
Globalleşme... Küreselleşme... Yani Evrenselleşme... 
Nedir Globalleşme?... Her halde yeni bir çağın adı olmalı.  
Taş Devri ile başlayan ve Atom Çağı ile devam eden dünyamızda hızla gelişmeler 
sürmektedir: İnsanlar, insanlık için ve daha uygar bir yaşam için sürekli 
gelişme içindeler. İşte bu gelişmeler, evrenselleşmeyi doğuruyor. Gümrük Birliği 
yaratılıyor, sınırların kaldırılması gündeme gelebiliyor.  
Geçen hafta Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği'nin düzenlediği 
"GLOBALLEŞME" konulu panele gittik. Yanımda, Selahattin Karagöz de vardı. 
Karagöz, Biga'da yaşayan, okumayı, araştırmayı, insanları seven değerli bir 
dost. Bir gün toplantıları da kaçırmamaya özen gösteriyor. Biz dernekte 
kendisini Kırca diye çağırıyoruz. Sn. Kırca, bizim dernek toplantılarını da çok 
iyi yönetiyor. Geçen ay Toktamış Ateş'in toplantısında söz almak isteyenleri 
sanki önceden belirlemiş gibi o kadar güzel değerlendirdi ki, her kesimden 
insana söz verdi. Böyle olunca da toplantıya renk kazandırdı. Gerçekten bize Ali 
Kırca'yı aratmıyor.  
Neyse... Konumuz Globalleşme.  
Toplantıdaki konuşmacı, Dumlupınar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Kandemir'di. 
Kandemir konuşmasında, önce tarım toplumundan sanayi toplumuna geçildiğini, 
şimdi ise bilim toplumuna gelindiğini anlattı. Teknolojik gelişmelerden de uzun 
uzun söz etti.  
Biz, henüz sanayi toplumunu yaşamadan, bilim toplumuna nasıl atlayacağız? Onu 
pek anlayamadım. Özellikle de bunu sorduk. Henüz teknolojik gelişmeyi 
yakalayamamış bir toplumuz. Teknoloji deyince özellikle Makinada İtalyanlar 
dünyanın pazarını kapmışlar. Demko'da bile İtalyan teknolojisi hakim. Yani hangi 
makinayı kaldırsan altından İtalyanlar çıkıyor.  
Nedir bizim eksiğimiz? Elbette ki bir çok nedeni var. Ama bunlardan bence en 
önemlisi eğitim sistemimiz. Yeterince teknik eleman yetiştiremiyoruz. Eğitim 
sistemimizi baştan sona değiştirmeliyiz. Gerçi, yıllardır herkes eğitim düzeni 
bozuk diye konuşuyor. Başa geçen her bakan da aynı şeyi söylüyor ama mehter 
takımı gibi iki ileri, bir geri gidiyoruz. Üniversitelerden bol bol iktisatçı ve 
işletmeci mezun ediyoruz; memlekette iş arayanlar en çok bu gruptan. Bunun 
yerine teknik eleman yetiştirirsek ve bunlara devlet bütçemizden de ARGE 
yatırımları için önemli bir pay ayırsak sanırım teknolojik gelişmeyi bu şekilde 
yakalayabiliriz.  
Kalkınmış toplumlar ARGE (araştırma, geliştirme) için devlet bütçesinden % 
3'lere yakın bir ödenek ayırmışlar. Bizde ise bu rakam yanılmıyorsam % 0,4 - 0,5 
gibi.  
İşte sorun burada...  
 
Kasım 1994 
 
TEŞVİKLER 
 
Teşvik konusu denilince toplumda nedense hep, "malı götürme" akla geliyor. Malı 
götüren de olmadı değil, götüren götürdü.  



Yatırım teşvik belgesi, sadece bir kağıttan ibaret. Yani teşvik almak, parayı 
almak, malı götürmek değildir.  
Teşvik belgeleri sektöre göre ve bölgelere göre belirlenmiştir. Teşvik edilen 
sektörler teşvik uygulama esaslarında belirtilmiş olup, bölgeye göre teşvikler 
ise kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına göre değişmektedir.  
Yatırım teşvik belgeleri, yeni yatırım yapanlarda en az 5 milyarlık yatırım 
projesine veriliyor. Tevzi ve modernizasyonda ise yani eski yatırımlarınız varsa 
bunda da en az 1 milyarlık yatırım şartı aranıyor.  
Teşviklerin en büyük yararı yatırım indiriminden yararlanmaktır. Bu da, yıl 
içinde tahakkuk eden verginizden indirim yapılması anlamına gelir. Diğer bir 
ifadeyle, yatırım yaptığınız için en az vergi ödüyorsunuz.  
İkinci bir yararı ise, gümrük muafiyeti. Bunda da, eğer ithal edeceğiniz yatırım 
malı (makina vs.) varsa, gümrük vergisini yatırım sonuna kadar erteliyorsunuz.  
Şimdi gelelim malı götürme meselesine. Yani fon kaynaklı kredilere. Yapmış 
olduğunuz yatırımın 1/4'ünü gerçekleştirdikten sonra, devlet size yüzde 
nispetinde yıllık % 30 faizle kredi veriyor. Bunu da yine kağıt üzerinde 
veriyor. Yani vermemek için her türlü zorluğu çıkarıyor. Peki, ne yapıyor...  
Önce yatırımınızın en az dörtte birini tamamlamak zorundasınız, tamamlayıncaya 
kadar bir kuruş para yok... Bunu ispatlıyorsunuz. Aylarca dosya hazırlamanız 
sürüyor. Sonra hak ettiğiniz, teşvik belgesine konu olan fon kaynaklı krediyi 
istiyorsunuz, faizi düşük olduğu için bunu kullanmamak, akılsızlık...  
Ancak, bakın devlet ne yapmış. Fon kaynaklı krediyi fonda para yok diye 
vermiyor, bu bir. Fonda para olsa dahi bunu almak imkansız, bu iki...  
Niye mi? Fon kaynaklı krediyi sadece devlet bankaları veriyor. Krediyi verecek 
devlet bankası da "bana bir başka bankadan kredi miktarının iki katı kadar 
teminat mektubu getir" diyor. Teminatı verecek bir diğer banka "Ben başka bir 
bankaya teminat mektubu vermem" diyor... Haydi buyurun. İşte çifte standart bu 
olmalı...  
Yani devlet hem yatırım yap, sana kredi vereyim diyor. Hem de vermemek için 
formül yaratıyor.  
Peki bu krediyi alanlar yok mu? Tabi ki var. Bunu ayrıcalıklı iki grup alıyor. 
Biri meşhur medyamız... Bir diğeri ise, bünyesinde bankası da olan holdingler.  
Medya nasıl alıyor, herhalde gazetesine cicili, bicili haberler yazdığı için.  
Holdingler nasıl alıyor? Ne demiştik bir bankadan başka bir bankaya teminat 
mektubu vermek gerekiyordu. Holding bünyesindeki bir şirketine yine bünyesindeki 
kendi bankasından teminat mektubunu verirse ne olur. 'İşlem tamam' olur.  
Fon kaynaklı krediyi, halk dilinde teşviği, almak için anladınız mı neler 
gerekiyormuş.  
Önceden malı götüren götürmüş ama bu dönemde bu uygulamalarla oldukça zor. Duyun 
da inanmayın.  
Benden söylemesi.  
Kasım 1994 
 
 
 
 
 
GÜMRÜK BİRLİĞİ 
 
Avrupa Birliği veya Gümrük Birliği, halen üzerinde fazla durduğumuz bir konu 
değil. Ancak, Türkiyemiz de bir yıl sonra bu birliğe katılmış olacak. Ülkemiz 
içinde bu iyi mi olur, kötü mü olur, o zaman hep birlikte göreceğiz. Ancak, 
şimdiden yapmamız gereken hazırlıklar var. İşte sıkıntı da burada, biz buna 
hazır mıyız? Ne yazık ki, tekstil sektörümüz dışında hazır olduğumuzu 
sanmıyorum. Öyleyse hemen çalışmalara başlamalı, gece gündüz demeden kendimizi 
bu oluşuma göre hazırlamalıyız.  
1957 yılında 6 ülkenin oluşturduğu birlikte halen, İrlanda, Danimarka, 



İngiltere, Yunanistan, Portekiz ve İspanya bulunmaktadır. Birlik, 1995 yılında 
katılımına kesin gözüyle bakılan, Finlandiya, İsveç, Norveç, Avusturya, Polonya, 
Macaristan ve Çekoslavakya ile birlikte daha da güçlenecek. Böylece 2000'li 
yıllarda 800 milyon tüketicisi bulunan bir Avrupa serbest piyasa ticaret merkezi 
kurulmuş olacaktır.  
Gümrük Birliği, üye ülkeler arasında gümrük birliğini başlatıyor ve miktar 
kısıtlamalarını (kota) ortadan kaldırıyor. Yani üye ülkeler arasında Türkiye de 
yer aldıktan sonra bu ülkelere gümrüksüz malınızı satabileceğiz. Aynı şekilde 
onlar da Türkiye'ye istedikleri malı sınırsız, gümrüksüz satabilecek.  
Ülkemiz, dövizdeki anormal dalgalanmalar yanında tüm ithalat kısıtlamalarına 
rağmen 19 milyar dolarlık ihracaatına karşı 22 milyarlık ithalat yapmış, 
ihracatın ithalatı karşılama oranı olan % 85 bile başarılı sayılmıştır. Bunun 
yanında sanayileşme sürecini henüz tamamlamamış ülkemizdeki işletmeler ile, bu 
süreci 100 yıl önce tamamlayan Avrupa ülkeleriyle kaşık atmamız oldukça güç.  
Gelişen dünyamızda bizim de yer alacağımız Avrupa Birliği'nde ülkemiz 
işletmelerinin bu dezavantajlarını azaltmaya, rekabet güçlerini arttırmaya 
ihtiyaç vardır. Bunun için de; işgücü, sermaye ve doğal kaynaklar en verimli 
şekilde kullanılmalı, güçlü ve sürekli talep yaratan şirketler oluşmalı, ürünler 
tüketici tarafından kabul edilir ürünler olmalı, ürünler kaliteli ve benzersiz 
özellik taşımalı, kolay taklit edilememiş olmalı, fiyatlandırma, ambalajlama, 
standartlaştırılması gibi unsurlarında uluslararası piyasalarda kabul görmüş 
olması düşünülmelidir. Dolayısıyla, işletmeler hem teknolojik gelişmeyi hem de 
pazar koşullarını izlemek zorundadırlar.  
Ülkemiz işletmeleri, yeni standartlarda dikkate almak zorundadırlar. Bunun için 
de, müşteriyi herşeyin üstünde tutan bir pazarlama anlayışı, sağlıklı ve 
kaliteli ürünler üretimi, kısa dönem kârı yerine pazar payının arttırılması, 
çevreci bir anlayışla kaliteli mal üreterek, satış sonrası servisine de önem 
vermesi gerekmektedir.  
İşimiz çok zor.  
Şimdi hiç birimiz; bu da nereden çıktı, ya da, bundan bize ne canım biz yine 
malımızı Ahmet almasa Mehmet'e satarız, diye düşünmeyelim... İlk muz ithalatında 
hatırlayacaksınız. Çikita muzu hepimiz tuttuk. Biz de bu Avrupa aşkı varken, 
markaya reklama ve havaya önem veren bir toplum olmuşken, bu çok sevdiğimiz 
Çikita'lar, Levis'ler, Jaguar'lar bir de gümrüksüz yarı fiyatına ülkemize 
girerse, ne olur sanayicimizin, esnafımızın, tüccarımızın hali... 
Şimdilerde Galeria'da, hipermarketlerde satılan bu Avrupa mallar, yarın Biga 
panayırında, Çardak panayırında, Çanakkale festivallerinde satılırsa ne olur.  
Onun için, tavşan bayırı aşmadan gelin hep birlikte buna hazırlanalım.  
İşin kolayına kaçmadan ama...  
 
Kasım 1994 
 
BİGA'DA SANAYİLEŞME 
 
Biga Bölgesinin kalkınmasında en önemli göstergenin sanayileşme olduğunu 
tartışmaya sanırım gerek yoktur.  
Kaldı ki, Biga gibi turizmin hiçbir zaman oluşmayacağı bir yörede gelişmenin 
sağlanması sanayileşme ile mümkün olacaktır.  
Ne yazık ki, çocukluğumuzdan beri hep duyarız, "Biga'da zengin çok, kirli çıkın 
çok ama yatırımcı yok" diye. Hatta, ne derece doğru bilmem ama fabrika kurulmak 
istendiğinde bile kalbur üstü insanlardan bazıları dükkanında çalıştırmaya adam 
bulamaz diye, bazıları da hava kirliliği yaratır diye hep karşı çıkmışlar.  
Öyle veya böyle, şu andaki tablo önemli ve kim ne derse desin Bigamız geri 
kalmış, gelişmemiştir.  
Ancak, Bigamız yakın bir gelecekte gelişmeye çok açıktır.  
Barajlar, göletler inşaat halinde.  
Fakültemiz altı bölüme ulaşıyor.  



Organize Sanayi Bölgesi en kısa zamanda başlanacak.  
İşte Biga'nın kaderi bu üç yatırıma bağlı.  
Barajlar topraklarımızı, topraklar halkımızı zenginleştirecek.  
Üniversite kültür getirecek.  
Sanayi bölgesi yatırımcı, yatırımcı para getirecek.  
İşte zenginlik bu...  
Organize Sanayi Bölgemizde olumlu gelişmeler var. Valimiz başkanlığında son 
yaptığımız müteşebbis heyet toplantısında kredi sözleşmesini imzaladık, para 
gelmeye başladı bile... Yer sorunumuz da 2-3 ay içinde çözümlendiğinde, 
Balıklıçeşme mevkiindeki sanayi bölgesinde alt yapı çalışmalarını başlatacağız.  
Bu bölgede, 3 yıl da sürse 5 yıl da sürse alt yapı ile birlikte fabrika 
inşaatları da beraberinde devam edecektir. Burada özellikle bölgesel 
yatırımcılara ihtiyaç vardır. Çünkü, öncelikle yatırımcı kendi bölgesine yatırım 
yapmak isteyecektir.  
Organize sanayi bölgeleri hemen hemen her 100 kilometreye bir yapıldığından, 
doğaldır ki, dışarıdan sanayicinin gelmesi zayıf olasılıktır.  
Bunlar bir yana devlet, özel sektör yatırımlarını özendirmek için oldukça iyi 
teşvikler çıkarmak üzeredir.  
Eh artık, faizler de düştüğüne göre, kapı kapı bankada repo koşuşturan rand 
sahipleri de yatırıma kayabilecektir. Çünkü, yeni teşvikler şöyle diyor; hep 
birlikte inceleyelim:  
1. Yatırım indirimi: % 100; yani yatırım yaptığınız sürece, sıfır vergi 
ödeyeceksiniz.  
2. Gümrük muafiyeti: Yatırım için alacağınız ithal makinalara sıfır gümrük, 
üstelik fon da kaldırılıyor.  
3. Teşvik primi: Yatırımda kullanacağınız yerli makinanın % 25'i devlet 
tarafından karşılıksız ödenecek.  
4. Fon kaynaklı kredi: Yatırım tutarının % 15'i kadar, yıllık % 50 faizle ve 8 
yıl vadeli kredi kullandırılıyor.  
Bitmedi...  
Hangi sektör olursa olsun bu yatırımdan yararlanıyor.  
Biga Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapacaklara da uzun vadeli ve ucuz arsa 
vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.  
Şimdi sanayileşme zamanıdır.  
Haydi beyler yatırıma...  
Haziran 1995 
 
ADAM YEMEK 
 
Gazetecilerin meşhur bir sözü vardır: "Köpek, adamı ısırırsa bu haber değildir. 
Ama, adam köpeği ısırırsa bu haber olur" derler.  
Şimdi, bu da nereden çıktı diyeceksiniz. Siyasette bu adam yemek kelimesi 
meşhurdur ya, hazır yemekten bahsederken bu sözü hatırlatmak istedim.  
Çok duymuşsunuzdur; bir partide biri azıcık sivrildi mi, onu çekemeyenler ya da 
çıkarına ters düşenler hemen onu yemeğe kalkarlar ve "YEDİK" derler.  
Bu derneklerde de, spor kulüplerinde de böyledir.  
Seçim zamanı, adam yeme faslı başlar; "dikkat et seni yiyecekler" veya "buna 
dikkat edelim, bunu yiyelim." 
Afiyet olsun.  
Zaten bu yiyicilerin işi gücü yemek olduğundan, kafaları da yemekten başka bir 
şeye açalışmaz.  
Bu yüzden değil midir ki, partilere baktığımızda birbirini yiyen yiyene; bakan 
bakanı, delege delegeyi, üye başkanı, başkan üyeyi hep yemeye çalışır.  
Adam yemek ayrı bir sanat mıdır, yoksa bazılarının sanatı mı adam yemektir, 
bilinmez.  
Partilerde neden iç çekişme var?  
Adam yemekten.  



Sporumuz neden gelişmiyor?  
Adam yemekten.  
İnsanlarımız neden sosyal faaliyetlerden soğutulmuştur?  
Adam yemekten. 
Bir başka söz daha vardır: "Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın" derler.  
Doğru mudur? Asla.  
Herkes aynı şeyi düşünürse, toplum nasıl kalkınır, hak nasıl aranır? O zaman 
herşey belli bir kaç kişinin, birkaç yöneticinin tekelinde olmaz mı? Onlar da 
istediği gibi ve kendi mantıklarına ve hatta çıkarlarına göre bir yönetim 
sergilemezler mi? 
Bu, elbette ki hoş bir şey değil. Bu nedenle hepimiz bu memleket sorunlarına 
vatandaşlık bilinciyle sahip çıkmalı ve mutlaka çeşitli alanlarda görevler 
üstlenmeliyiz. Aksi halde başkalarını yaptıkları işlerden dolayı eleştirme 
hakkını kendimizde bulamayız.  
Ya toplumun içinde toplum sorunlarıyla içice olacağız ve bir rolümüz olacak.  
Ya da:  
İsteyen, istediği gibi at koşturacak, biz de seyirci olacağız.  
Başka yolu yok... 
 
Temmuz 1995  
 
 
8. YILDA DOĞTAŞ  
 
1987 yılında Doğtaş A.Ş.'yi kurarken, hep büyük düşündük. En büyük destekçim de 
cesaretli tutumuyla kardeşim Adnan Doğan'dı. O yıllarda Biga'da kiraladığımız 
bir pasajda 16 dükkanın duvarlarını yıkıp, büyük bir mobilya mağazası yapmıştık. 
Kirası 300 bin lira olan dükkanın 3 aylık peşin ve inşaat, dekorasyon 
masraflarını da düşününce, ben yeni istifa ettiğim memuriyetimdeki 55 bin lira 
maaşla karşılaştırdım ve karşı çıktım. İyi ki, söz dinletememişim. Memur 
zihniyetiyle, tüccar zihniyeti arasındaki farkı o zaman anladım.  
Sonra 10 milyon sermaye ile kurduğumuz şirkete aldığımız arsaya küçük bir atölye 
kurduk. Toplam 10-15 kişi çalışıyor, öğlenleri de ekmek içi köfte yiyorduk. Ama 
yine büyük düşünerek en azından yemekhaneyi 100 kişilik yaptırmıştık.  
Şu anda fabrikanın Genel Müdürü olan İsmail Doğan o yıllarda 18 yaşında olmasına 
rağmen gündüz imalatın başında duruyor, geceleride Şamdan Doğan'la birlikte biri 
şöför, diğeri de nakliyecilik yaparak; gündüz ürettiğimiz çekyatları geceleri 
köylerde satıyorlardı. Yaptığımız kampanyalarla da o günlerde -özellikle "Günde 
1 paket sigara fiatına çekyat"lar kampanyası çok tutmuştu- çok güzel satışlar 
yapmıştık.  
Yine o yıl askerden gelen Şadan kardeşimiz adına da tuttuğumuz pasajda "Kasabalı 
kardeşler" mobilya mağazamızda satışlarımız devam ediyordu. Çok geçmeden yeni 
bir fabrika ek bina inşaatınıda gerçekleştirdik. Bankadan aldığımız çok uzun 
vadeli sanayici kredileriyle de makinalarımızı çoğaltarak üretimimizi ve 
kalitemizi artırdık.  
Biraz iş yapmaya, yeni arabalar, yeni makinalar almaya başlayınca da çevremizde 
dedikodular başladı. Hiç unutmam, bir gün berberde traş olurken berber bana 
"sizin için altın buldu diyorlar... Doğru mu?" dedi. Ben de "Kardeşlerim bu 
akşam altın aramaya gitti" dedim. Berber şaşırınca devam ettim: "Bu akşam 2 
kardeşim köylere Çek-yat satmaya gittiler. 18-20 yaşlarında olan bu kardeşlerim 
yaşıtları ya kahvehanede, ya da düğünde, eğlencede ama onlar çalışıyorlar ve bu 
akşamda para kazanacaklar. İşte altın bulmak budur..." dedim.  
Gerçekten altın bulsaydık o zamanlar yaşları 15-25 olan kardeşlerim ve ben o 
büyük ve alıntersiz paranın sarhoşluğuyla ne olurduk bilemiyorum. En azından 
birlik, beraberlik bozulabilir, aile dağılabilirdi.  
1988 yılında Çan şubemizi açtığımızda henüz 17 yaşında olan kardeşimiz İlhan 
Doğan'ı da şubenin başına getirdik. Daha sonra açtığımız şubelerle; 1990'da 



Çanakkale, 1992'de Bandırma, 1993'te Erdek, 1994'te Karacabey, 1995'te İstanbul 
ve Bayramiç derken pazarlama ağımızı genişlettik. Hızla gelişen Doğtaş'ımız 
artık kabına sığmıyordu ve yine 25 dönümlük bir arazi üzerine yeni fabrikamızı 
kurarak, yüksek teknolojili Alman ve İtalyan makinalarını getirdik. Yatırım 
teşvik belgemizi de alarak daha büyük düşünmeye başladık. Büyüdük, büyüdük... 
Önce Türkiye genelindeki bayi ve satıcı ağımızı genişletmeye başladık. Sivas'a, 
Samsun'a, Antalya'ya Çankırı'ya, Kayseri'ye ve hele hele İnegöl'e mobilya satmak 
bize büyük keyif veriyordu. 
Dış ülkelere açılmayı, ihracat yapmayı hep gözümde büyütürdüm. Ancak, 1993 
yılında yaptığım ilk Arnavutluk ziyaretiyle bunun hiç de zor olmadığını anladım. 
O gün bu gündür de 7 ülkeye ihracat yapıyoruz.  
İşte Doğtaş'ın kısa hayat hikayesi bu... 
Bu günlere gelirken, Babamız Hacı Ali Doğan'ın bu mesleği 1972'de, yıllarca önce 
seçmiş olması, altı altın kardeş yaratması şüphesiz en büyük faktör. Bir diğer 
faktör de birlik ve beraberlik.  
Ne demiş atalarımız "Birlikten kuvvet doğar" 
Hoşçakalın.  
 
Ekim 1995 
DEĞİŞİM 
 
Değişim ya da yeniden yapılanma... 
Son günlerde dilimizden düşmeyen kavramlar.  
Değişimi çok yönlü inceleyebiliriz. Siyasal değişim, ekonomik değişim, zihinsel 
değişim.  
Artık her şey değişti. Değişecek.  
Anayasamızı değiştireceğiz. 1982'deki, %90'ların üzerinde büyük çoğunlukla kabul 
ettiğimiz anayasamızı.  
8. maddeyi değiştiriyoruz; kavgalı, gürültülü.  
Reklamlarımız da değişti. Artık "Siz hâlâ annenizin margarinini mi 
kullanıyorsunuz?" diyor.  
Ne değişmedi ki?... 
Şirket yönetimleri değişti. Yöneticiler değişti. Artık, işletmelerin futbol 
takımı gibi yönetilmesi anlatılıyor. Bu seminerler için milyonlarca lira 
ödeniyor.  
Siyaset değişti, politikacılarımız değişti.  
İsteyen istediği, partiye 15 dakikada geçebiliyor, parti değiştirebiliyor.  
Devlet anlayışı değişti. '83'te satarım, sattırmam kavgaları bitti, köprüler 
gitti, neyi nasıl en çabuk satarım telaşı başladı.  
Belediye başkanları değişti. Belediye yönetimi yerine, kadınların makyajlarının 
tartışılmasına geçildi. Neymiş efendim; "makyaj yapan kadın kaportası bozuk 
arabaya benzer"miş...  
Basınımız değişti. Artık, çarşıdan televizyon, buzdolabı almak yerine, kuponla 
alınabileceği işlendi.  
Televizyonumuz değişti. Canlı küfürleşmeler ve canlı bağlantılarla intiharlar 
geliştirildi.  
Futbolumuz değişti. Avrupa karşısında birden, sekize kadar yiyeceğimiz golleri 
değil, atacağımız golleri sayıyoruz.  
Sağ, sol değişti. Sağ partinin sağla, sol partinin solla kavga edebileceği, ama 
solun sağla anlaşabileceği görüldü.  
Trafiğimiz değişti. Artık bir trafik canavarımız bile var.  
Eskiden sadece Toros Canavarı vardı. Şimdi de Van Canavarımız, ufolarımız var.  
Rusya değişti. Amerika'yla süper devlet kavgaları bitti. Basına inat Başkanların 
kahkahaları görüntülendi.  
Karakollar değişti. Artık hırsızlarımızın bile avukatları oldu.  
Görüyorsunuz ya her şey ne çabuk değişiyor.  
Daha neler değişmedi ki,  



Baba bile değişmiş.  
Babam öyle diyor.  
 
Kasım 1995 
 
 
AKILLI ADAM 
 
Güzel bir deyim var. Çok ilginç, çok da anlamlı.  
AKILLI ADAM, KENDİNDEN AKILLI ADAMLA KONUŞUR. 
Ne kadar gerçekçi.  
Geçenlerde, Endüstri Yüksek Mühendisi Melih İlter'den ders aldık, bir anlamda 
parayla akıl satın aldık. Akıllı adammış.  
Dünyamız hızla gelişiyor. Bu gelişmeyle şirketler de gelişiyor. Ancak, ne yazık 
ki bizler, eğitime gereken önemi vermediğimizden Avrupa'yı 10 yıl, 20 yıl 
geriden izliyoruz.  
Sık, sık duyarız "Amerika'yı yenden keşfetmeye gerek yok" derler. Bunu ticarete 
uyarlamak da mümkün: "Japon modelini yeniden keşfetmeye gerek yok" 
Bugün Japonya örneği karşımızda: 2. Dünya savaşından sonra yerle bir olmuş 
kentleri, alt-üst olmuş ekonomisiyle 1950'lerden bu güne nerelere geldiler. 
Başta otomotiv ve elektronik olmak üzere çok alanlarda Amerikalıları da 
solladılar.  
İşte, 1950'den sonra kendini çok iyi hazırlayan akıllı Japonlar'ın başarısı.  
Salt kâr için üretmek yerine, müşteri için üretmek... Başarının sırrı da burada. 
Müşteri olan insan ne istiyor?  
Müşteri herşeyden önce bir insan. Demek ki, insana önem vermeli, insana yatırım 
yapmalı.  
Amerikalılara göre müşteri kral, bizde ise sadece çerçevelere yazdırıp, 
işyerlerine astığımız; "müşteri velinimetimizdir." 
İşte, bugün ülkemizde her işimizi laf üreterek yürütmeye çalışıyoruz. Bu yüzden 
değil midir ki, Japonlar'ın ve Avrupa'nın hatta Uzakdoğu'dan bir Singapur'un 
bile 30 yılda, 50 yılda geldiği yerleri biz 20 yıl geriden izliyoruz.  
Bugün 5 milyon nüfuslu Singapur 150 milyar dolarlık ihracat yaparken, nüfus 
yönünden 10 kat büyük olduğumuz halde bu ülkenin %10'u kadar ihracat 
yapabiliyoruz.  
Peki neyimiz eksik? Elbette ki eğitimimiz eksik. Her alanda eğitimi 
yoğunlaştırmalıyız.  
Örneğin; Ticaret ve Sanayi Odalarımız ne iş yapıyor? Kanunla kurulmuş ve zorunlu 
aidat ödediğimiz bu odalar, senede bir vergi verenleri ödüllendirmekten başka ne 
yapıyor? Hiç bir eğitim çalışmalarını gördünüz mü?  
Bu odalar dernekler, kooperatifler, kuruluşlar hiç bir çalışma yapamazlar mı?  
Biz Avrupalı'dan daha geriyiz.  
ama; 
geri zekalı değiliz... 
Hoşçakalın.  
 
Kasım 1995 
 
 
ÖNCE İNSAN 
 
Teknolojik gelişme sürecini tamamlayan Avrupa, uzun yıllardır insana yatırımı ön 
planda tutuyor. 
Günümüzde de sık sık karşılaştığımız kavramlar; 
"Önce insan" 
"İnsanın penceresinden insana bakış" 
"İnsan kaynakları" 



Lütfen, gazetenizi açıp bakınız; eleman ilanları sayfalarında hangi başlık 
kullanılıyor? İnsan kaynakları... 
Her gazetenin oluşturduğu tüketici köşeleri de insana verilen değeri gösteriyor. 
Müşteri Kraldır.  
Müşteri olan insan ne ister? 
Şirketler bunun cevabını arıyor ve buldukları cevaplara göre üretim yapıyorlar.  
Üretimde de artık, üreten insana değer veriliyor. Eğitim çalışmaları yapılıyor, 
işçinin yönetimde söz sahibi olması isteniyor. 
Japonlar'ın II. Dünya Savaşı'ndan, 1960 yılından sonraki "Kalite Çemberleri" 
mucizesi bakınız neyi işliyor: İşçiye "üretimi yapan sizlersiniz, bize 
önerilerinizi getiriniz" diyor. Çalışanlara grup içinde olmak, grup içinde 
yaşamak anlayışı işleniyor. İş tanımları tepeden inme değil, iş görenlerle 
birlikte yapılıyor. Alt kademe çalışanı, orta kademe yöneticisi ve tepe yönetim 
ortak çalışmalar yapıyor, toplantılar düzenliyorlar.  
İşçiye önem veriliyor. İnsana yatırım yapılıyor.  
İşyerlerine yeni uygulamalar getiriliyor. 
Kahkahalarla gülmenin yasak olmadığı,  
Blue   jean  giymenin tatil günlerine özgü olmadığı,  
Bol fırça atmanın, emir vermenin yöneticilik olmadığı,  
Şarkı mırıldanmanın utanılacak şeyler olmadığı,  
anlatılıyor...  
İnsana verilen önemin bir başka örneği de insan hakları ve dernekleri...  
Tüm bunlar ne için?  
Önce insan...  
 
Ocak 1996 
 
 
KOBİ'LER 
 
Sanayimizin lokomotifi olan küçük ve orta boy işletmeler imalat sanayimizin 
%40'ını oluşturuyor. Ancak, bu büyüklüğe karşılık da KOBİ'lerin ihracat payı 
sadece %8.  
KOBİ'lerin ihracattaki payının az oluş nedenlerinin; öncelikle eğitim, 
araştırma, geliştirme ve teknoloji eksikliği olduğunu  söylemeliyiz. 
Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) devletten aldığı teşviklerdeki paylarının 
da küçük olduğu bilinen bir gerçek.  
Eski teşvik uygulamalarını bir gözden geçirelim.  
İhracat için ödenen navlun pirimleri, ihracat payı az olan KOBİ'lerce yeterince 
kullanılamadı. Kaldı ki, navlun primlerinin yıllarca ödenmediği de biliniyor.  
İhracaat kredisi için de aynı şeyi söylemek mümkün. İhracat kredisi olan 
KOBİ'lerin karşısına dikilen diğer bir zorluk ise teminatlardır ki kredi şansını 
azaltan bir faktördür.  
Yatırım teşvik belgelerinde ucuz faizli Fon Kaynaklı Kredi hakları olan 
KOBİ'lerin bu krediyi de kullanmaları neredeyse olanaksız. Çünkü; kredi vermesi 
için görevlendirilen her iki banka da, bir başka bankadan teminat mektubu 
istiyor. Diğer bankalar da, bankalara teminat mektubu vermiyor, dolayısıyla 
KOBİ'nin ucuz krediyi alması suya düşüyor Devletin sağladığı bu ucuz faizli Fon 
Kaynaklı Kredi'yi de büyük şirketler, özellikle de bünyesinde bankası da olan 
holdingler paylaşıyorlar.  
Bir holding bünyesindeki şirketlerden birinin teminat mektubuna ihtiyacı olursa. 
Kardeş kuruluşu olan banka, teminat mektubunu sağlayıveriyor... 
Sonra, alınan bu yıllık %30 faizli kredilerin yeniden devlete %600 gecelik 
faizlerle satıldığını söylemek dedikodu olur mu bilmem? 
Neyse , şimdi konumuz, "devlet parası deniz..." ile ilgili değil... konumuz; 
KOBİ'ler. 
Şu anda tüm bu söylediklerimizin de pek anlamı kalmıyor, geçerliliğini 



yitiriyor.  
Navlun pirimleri kaldırıldı, ödenmiyor.  
Font kaynaklı krediler kaldırıldı, ödenmiyor. 
Devletin, işletmelere trilyonlarca navlun primi borcu ile, vergi iadelerinden 
kalan borcu duruyor. Şimdi de, yeni teşvikler çıkarıldı. 
Gümrük Birliği'ne geçtik ya, Avrupa normlarına uygun teşvikler verilecekmiş. 
Eski borçlarını fonda para yok diye ödemeyen Hazine, bu yeni teşviklere parayı, 
daha doğrusu kaynağı nereden bulacak çok merak ediyorum.  
Bu soruyu, geçtiğimiz gün katıldığım TGRT'deki "İş Dünyamız" adlı programda  
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısına sordum. Tabii, sağlıklı Cevap 
alamadım.  
Aynı programda, ilk sözü alan sayın müsteşar, yeni teşvikleri sayması gerekirken 
ki, konumuz buydu, saymadı... Oldukça kısa olan ve 1.5 saat süren programda ben 
de söz alabilmiştim. Bu yazıda da sözünü ettiğim konulara kısaca değindim. Yeni 
teşvik uygulamalarını saymaya başladım... 
Gerçekte; yeni dediğimiz bu teşvikler 27.12.1994 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca 
kabul edilmiş. Ancak, uygulamaları bilen pek yok. Bir belirsizlik söz konusu.  
Neyse, uzatmadan teşvikleri sıralayalım.  
Arge yatırımları teşvik ediliyor. Araştırma ve geliştirme için yapılan 
harcamaların bir bölümünü, devlet destekliyor.  
Çevre maliyetlerinin desteklenmesinde ise, çevreci yatırımlar, arıtma, doğayı 
koruma için yapılan  yatırım harcamalarının yine bir bölümü devlet tarafından 
karşılanıyor.  
Yurtiçi fuarlarda ise, ihtisas fuarlarına katılım aynı oranda destekleniyor.  
Pazar araştırmaları için yapılan, uçak bileti, yol giderleri gibi harcamalar 
devlet tarafından destekleniyor.  
Son olarak da; yurtdışında ofis ve mağaza açan firmalara destek var.Yurt dışında 
açılacak mağazanın kirası, demirbaşları gibi harcamaların yarısı devlet 
tarafından karşılanacak.  
Tabii, tüm bu destekler ihracatın arttırılması için yapılan, teşvik 
uygulamalarıdır.  
KOBİ'ler, son günlerde ekonomi dergilerinde ve gazetelerin ekonomi sayfalarında 
önemli ölçüde yer işgal ediyor.  
Gerçekten güzel ve önemli gelişmeler var.  
KOBİ'lerin gelişmesi için bir çok kurum ve vakıf da yoğun çalışma içinde KOSGEB 
var, TOSYÖV var... 
TOSYÖV ile ilişkiye girdiğinizde çok yakından ilgileniyorlar. Genel 
koordinatörleri hemen gelerek, işletme sorunlarını tartışıyor ve çeşitli 
uzmanlar temin ederek, KOBİ'lere yardımcı oluyorlar. Üstelik danışmalık 
giderlerinin bir bölümüne katkıda bulundukları gibi, finans konusunda da 
araştırma yapıyorlar. Türkiye Orta Ölçekli Sanayicileri Vakfı olan kurum 
başkanlığını da eski bakanlardan Ahmet Kurtcebe Alptemoçin yapıyor. 
Sanayimizin bel kemiği olan KOBİ'lerde işletmecilerin gün geçtikçe ne kadar 
geliştiğini ve araştırma içinde olduğunu TGRT'deki programda bir kez daha 
gördüm. Sorunları o kadar güzel işlediler ki, Türkiye'nin geleceğine umutla 
bakma düşüncem daha da pekişti.  
Şimdi yapılacak iş KOBİ'leri devletimizin, hükümetimizin özellikle eğitim ve 
teknik konularda desteklenmesini sağlamaktır.  
Gümrük Birliği'nde de Türkiyemiz geleceği bu işletmelere, KOBİ'lere bağlıdır. Bu 
küçük ve orta boy işletmelerimiz gelişecek ki, daha verimli çalışabilsinler.  
Bu gelişme önce KOBİ'leri sonra da ülkemizi güçlendirecektir.  
 
Şubat 1996 
 
 
ŞİRKET YÖNETMEK  
 



Şirket yönetmek, şirket sahibi olmak veya sahip olunan bir şirkette yöneticilik 
yapmak ayrı bir sanattır.  
Yıllardır edindiğim tecrübelere dayanarak, bir şirket yöneticisinin yapması 
gerekenleri şöyle özetleyebilirim:  
1- Bol-bol kitap okuyunuz.  
2- En az bir haftalık ekonomi dergisine abone olunuz.  
3- Araştırmacı olunuz.  
4- Kendinizden akıllı insanlarla görüşünüz, konuşunuz.  
5- Araştırmalarınızı, duyumlarınızı rapor ediniz. Diğer çalışanları da 
bilgilendiriniz.  
6- Rapor almayı alışkanlık haline getiriniz. Raporları anlayarak inceleyiniz. 
Gerekirse sorunuz.  
7- Bilgisayar kullanmayı kesinlikle öğreniniz.  
8- Alt kadrolarınızla zamansız ve sık toplantılar yerine periyodik ve amacı 
belirli toplantılar yapınız.  
9- Toplantılara hazırlıklı giriniz. Not hazırlayınız, gündem belirleyiniz. 
Toplantıda tutanak tutturup, ilgililere dağıtınız.  
10- Alınan kararların takipçisi olunuz.  
11- Çalışanlara değer veriniz. Onların ellerini sıkarak, günaydın, hayırlı işler 
deyiniz.  
12- İşyerini futbol takımı gibi yönetiniz. Kimin, nerede, ne iş yaptığını ve 
yapacağını belirleyiniz. Bir takım anlayışı sağlayınız.  
13- İşgörenin motivasyonunu sağlayınız.  
14- Eğitim programı hazırlayarak, programa göre eğitici çalışmalar verdiriniz. 
Sonuçlarını takip ediniz.  
15- Randevularınıza sadık kalınız.  
16- Profesyonel eğitim kuruluşlarının çalışmalarına katılarak, konunuzla ilgili 
bilgilerinizi geliştiriniz.  
17- İşyerinde personelin birbiriyle uyum sağlayabilmesi için sosyal aktiviteler 
düzenleyiniz.  
18- Çevrenizdeki sosyal amaçlı derneklere üye olarak, gerekirse görev alarak, 
sosyal aktivitenizi geliştiriniz.  
19- Yabancı bir dili özellikle İngilizce'yi mutlaka öğreniniz.  
20- Önemli, önemsiz işlerinizi sıralayarak, önemsiz işlerinizi alt kadrolarınıza 
yaptırınız.  
21- Günlük çalışmanızı üçe  bölerek 1/3'ünde düşününüz, 1/3'ünde araştırınız, 
geziniz okuyunuz, kalan 1/3'ünde ise çalışınız.  
22- İşyerinizde çalıştırdığınız yöneticilerde tecrübe yerine genç, dinamik, 
kavgacı özellikler arayınız.  
23- Personelinizin dinlediği müziğe, giydiği blue jeane  müdahale etmeyiniz.  
24- Eli açık ve yardım sever olunuz. Ancak, hiçbir zaman gösterişe ve lükse 
kapılmayınız.  
25- Yapıcı eleştirilerde bulununuz. Yanlışların düzeltilmesi üzerine de 
yoğunlaşınız ve iletişime açık olunuz.  
 
Mart 1996 
YILMAZ'A 
 
Sevgili Yılmaz,  
Bugün seni toprağa verişimizin beşinci günü.  
Sana üzüntülü bir haber daha vermek istiyorum. Birlikte kaza yaptığınız 
motorsikletteki arkadaşın da öldü. O da senin gibi henüz 18 yaşındaydı... 
Size çarpan ve ölümünüze sebep olan da, bir trafik canavarıymış. Hani, bizde bol 
olan trafik canavarlarından. Canavar; alkollü ve üstelik ehliyetsizmiş. Yani hep 
bildiğin gibi. Üzüleceksin ama canavar için de en fazla 6 ay yatar diyorlar.  
Biliyorum Yılmaz; sen böyle bir ölümü hak etmedin.  
Utanç verici ve sorumsuzluklarla dolu bir kaza. Seni Pazar günü gömdüğümüzde, 



hava çok soğuktu ve kar vardı. Sonra, kazayı yaptığınız yeri bir kere daha 
görmek istedim. Şehir içindeymiş. Bizim koca köprüye de üçyüz, beşyüz metre 
uzaklıktaymış. Orası yine karanlık, çukurlarla dolu ve çamurlar bataklık gibi 
yerinde duruyor. Sen gittikten sonra değişen bir şey olmadı.  
Sizin kaza yaptığınız yerde, araçlar yine aynı hızla seyrediyorlar. Hız kontrolü 
yok. Zaten orada kaç kilometre hızla gidileceğini de pek bilmiyoruz, Kaç 
kilometre hızla gidersen git, ceza yazan da, soran da yok.  
Sen buraları merak etme herşey bıraktığın gibi... 
Sizin kaza haberini çalıştığın yerden öğrendim. Seni acele Çanakkale'ye acil 
servise kaldırmak istemişler, ambulansımızın mazotu yokmuş. Sonra mazot 
koymuşlar, bu nedenle biraz gecikmişler.  
Çanakkale'yi biliyorsun büyük bir ilimiz. Seni devlet hastanesine 
götürdüklerinde beyin tomografi cihazı arızalıymış ve sana teşhis 
koyamamışlar... 
Birkaç gün bekledik ve seni haketmediğin bir ölüme gönderdik... 
Şimdi düşünüyorum da Yılmaz... Hani Makedonya var ya bilir misin? 
Bizim küçük gördüğümüz ve yardım elini uzattığımız Makedonya... İnan ki, orada 
böyle bir kaza yapma ihtimaliniz neredeyse imkansızdı. Orada, şehir içlerinde 
hem çukur ve çamur göremezsin hem de şehir içinde otuzdan fazla sürat yapan 
canavar göremezsin. Orada insan hayatına verilen önem daha fazla. Orada 
denetleme var ve cezalar çok ağır.  
Yılmaz, sana üzüleceğin bir şey daha söylemek istiyorum. Seni yıkayan cenaze 
yıkayıcısı var ya, işte o, verilen parayı beğenmemiş ve "maliyeti daha fazla, 
kurtarmaz" demiş.  
İnan ki, borçlu gitmedin. Onun da hakkı verildi.  
Son bir şey söylemek istiyorum.  
Cenaze namazında sordular ve biz sana hakkımızı helal ettik.  
Ama, biz sana soramadık.  
Ve lütfen, sen bize hakkını helal etme... 
Çünkü; biz bunu haketmedik... 
 
Nisan 1996 
 
 
İŞ KADINLARIMIZ  
 
Dünyada hiç meşhur olmuş bir kadın aşçı duydunuz mu bilmiyorum ama benim 
bildiğim kadarıyla ünlü aşçıların geneli erkek.  
Demek ki yemek yapma işinde de erkekler birinciliği kadınlara kaptırmamış.  
Erkeklerin genel anlamda başarılarına söz yok. Ancak, kadınlarımızın, özellikle 
iş kadınlarımızın son zamanlarda hızla artan başarılı çalışmalarını göz ardı 
edemeyiz.  
TGRT' de katıldığım İş Dünyamız programında bir iki tane de olsa kadın konuşmacı 
vardı. Yaşı henüz yirmi olan bir genç girişimci bayan öyle güzel bilgiler verdi 
ki, özellikle de kırk yıl düşünsek aklımıza bile gelmeyecek uçak merdiveni 
imalatı yapıp, bunu ihraç ettiğini söylemesi, hepimizi şaşırttı.  
Üretimin nedenli zorluklarla yapıldığını bildiğimiz ülkemizde ülkelerini 
dolaşması takdir edilecek bir gelişme.  
İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği Romanya iş gezisine katılan 66 Türk 
firmasından bir kaçını yine iş kadınlarımız temsil etti.  
Kadın girişimcilerimizden bir tanesi sahibi olduğu dekorasyon firmasına kereste 
ithalatı için gelmiş ve Romanya'daki işadamlarıyla bağlantılar kurmaya 
çalışıyordu.  
Bir diğer Türk işkadını ise sahibi olduğu şirketini tek başına temsil ederken 
bir yandan da  Romanya Ticaret merkezi'nde yapılan görüşmelerde ihracat 
bağlantılarını yapıyordu.  
Firma sahibi bayan ile biraz  sohbet etme fırsatı buldum. Galatasaray Lisesi 



mezunu, 3 dil bilen, iki fabrikasından birinde kağıt imal eden Sibel Hanım çöpe 
attığımız artık kağıtları Dönüşüm Kağıtçılık isimli firmasında sıfır hale 
getirip, yeniden satışını yapıyormuş.  
İlginç ve takdire değer... 
Yine ülkemizi dışarıda temsil eden ve kurdukları firmalarıyla ihracat yapan iki 
iş kadınımızın da Romanya'da ambalaj malzemesi, naylon poşet pazarladığını 
gördüm. Son derece de güzel İngilizceleri vardı.  
Tüm bunları görünce, ülkemizin geleceğinden büyük umut duydum.  
İşkadınlarımızla, iftihar ettim.  
Bu örnekler, bu başarılar elbetteki saymakla bitmez. Daha pek çok işkadınımızın 
başarılarından söz etmek mümkün.  
Kadının saçının da aklının da uzun olduğu bir gerçek.  
 
Mayıs 1996 
 
BABANIZIN ADI 
 
Biga'da Mobilyacılık büyük bir hızla yayılıyor. Buna öncülük ettiğim ve katkıda 
bulunduğum için büyük keyif alıyorum.  
Tabii Mobilyacılığın gelişmesi için de, sektörde üretime katkıda bulunacak 
elemanlarında yetişmesi gerek. Örneğin Endüstri Meslek Lisesinde tüm birimler 
olmasına rağmen Mobilya ve Dekorasyon bölümü halen yok.  
Bu nedenle de yetkili yerlere bir dilekçe ile sorunu anlatarak bölümün açılması 
için talepte bulundum. 2 yıl geçti sessiz kalındı. Yine kaleme aldım, bir 
dilekçe daha yazdım. Bu kez ses geldi ve bizim de hikayemiz başladı.  
Bir gün bir telefon "Milli Eğitim Müfettişi sizi arıyor." 
"Buyrun efendim" 
"Beyefendi sizin bir müracaatınız olmuş. Endüstri Meslek Lisesine bir bölüm 
açılması konusunda bilgi almalıyız, derhal gelin, bekliyoruz." 
Tabii büyük bir memnuniyetle gittim.  
Karşımda Müfettiş, yanında bir katip daktiloya kağıt takıldı ve başlık atıldı.  
İFADE TUTANAĞI... 
Soruşturma başladı.  
"Adınız Soyadınız?" 
"Davut DOĞAN" 
"Babanızın adı?" 
"Ali İhsan DOĞAN" 
"Evli misiniz?" 
"Evet" 
"Çocuğunuz var mı?"  
"Evet iki tane"  
"tık tık tık tık tık"  
Müfettiş Bey;  
"Bu yazıyı siz mi yazdınız?" 
"Evet efendim" 
"Yaz, katip bey "yazının kendisine ait olduğunu belirtti" tık tık tık tık" 
Yazımın başında hikayeyi baştan anlatmasaydım, bu bölümde herhalde yargılandığım 
sanılacaktı.  
Şimdi ben şunu anlatamıyorum.  
Efendim, dilekçeyi siz mi yazdınız?  
Ben yazmasam burada işim ne?  
Evli misiniz?  
Diyelim ki bekarım.  
Kaç çocuğun var?  
Diyelim ki iki değil de oniki, 
Yani Biga'ya Mobilyacılık bölümü açılması için bunlar şart mı?  
Ben bir şey anlamadım.  



Anlayan parmak kaldırsın.  
Yalnız bildiğim tek şey var.  
Bu yıl da Mobilyacılık bölümü açılmadı ve ben artık dilekçe yazarak ifade vermek 
istemiyorum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAN YÖNETİMİ 
 
Zaman... hepimizin çok önem verdiği bir şey.  
Ne olduğunu bilmediğimiz, bilsekte pek kavrayamadığımız, kavramaya 
çalışmadığımız, çalışmaya zaman bulamadığımız bir şey.  
Peki, zaman nedir?  
Zaman değişimdir. Değişim olduğunda zamanı anlarız.  
Zaman değişimle eşdeğerlidir.  
Saat değiştikçe, zaman değişmiştir.  
Havanın soğuması, gündüzün kararması, yaprakların solması, yani ne değiştiyse 
zaman oluşmuştur. Zaman geçmiştir, zaman gelmiştir.  
Zaman...  
Hepimizin çok kıymet verdiği, herkesin de şikayetçi olduğu bir kavram.  
Hani çok sık duyarız.  
"Seni arayacaktım zamanım olmadı."  
"Çalışmaktan, eğlenmeye zaman bulamıyorum."  
"Zamanım olsaydı..." veya bazılarına göre 
"Zaman geçmek bilmiyor" gibi dertlenir, dururuz.  
Zaman... herkese göre de değişen bir kavram. kimi insan zamana hiç önem 
vermezken, kimi insan için de saniyesi bile önemlidir. Devlet Demir Yollarında 
trenler genelde saatinde hareket etmezken, Paris'te 3 dakikada bir ve zamanında 
metroya binmeniz mümkündür.  
Yine bazı insanlar için randevu saati zaman bakımından çok önemli olduğundan "Şu 
gün, şu saatte, şu dakikada" olması belirtilirken, bazı insanlar için de sabah 
veya öğleden sonra gibi geniş bir zamana bırakılır. Daha da geniş zamanlı 
insanlar için bu süre "Pazartesi veya Salı" şeklinde belirtilerek 48 saate kadar 
esnek tutulabilir.  
Her ne kadar atalarımız yıllar önce "Vakit nakittir" dedilerse de pek uyduğumuz 
söylenemez.  
Genelde çoğumuz zamanın yetersizliğinden şikayet ederiz. Ancak, zaman yönetmek 
elimizde olduğunu da bilemeyiz ya da düşünmeyiz.  
Çok insan tanırım; ticaretle uğraştığı halde ve işi kazancı iyi olduğu halde 
yanında insan çalıştırmayı istemez, ona vereceği parayı düşünür, sonra da "Zaman 
yetmiyor" der. İşte bunun gibi küçük düşünen ve basit işlerle de uğraşmayı ilke 
edinen insanlar bir yere de varamazlar. Oysa, hesap işleri için bir muhasebeci 
veya satış işlerinde bir satış temsilcisi çalıştırsalar işlerini büyütmek, 
düşünmek için de yeterli zaman bulacaklardır.  
İşte insana göre zaman algılama biçimi...  
Yine bazı insanlar da vardır ki, karşısındakini hep oturuyor diye 
düşündüklerinden zamanlı-zamansız ziyaret düşünürler ve hem kendilerini hem de 



karşısındakilerini zor duruma düşürürler.  
Kıymetli olan zamanı yönetmekte kişinin kendi tekelindedir. Sabahtan, akşama 
kadar bir koşuşturmadır yaşadığımız iş yerinde akşam olupta geriye baktığımızda 
bir şey yapamamanın stresini yaşarız. Zamansız randevular, her saat çalabilen 
telefonlar, plansız çalışma her gün aynı senaryo ile devam eder, gider.  
Öyle ise zamanı yönetmek gerek.  
Her işi zamanında yapmak, planlı çalışmak zamanı iyi kullanmak gerek.  
Örneğin; bir haftalık bir çalışma programı hazırlayıp, bunu günlere ve günlük 
çalışmayı da her yarım saatte bir bölerek, yarım saatte yapılan işler 
sıralanabilir. Sonra da bu yarım saatlik işlerde yapılanlar sıralandığında, 
hangi işlerin yapılması gereken önemli işler, hangi işlerin önemsiz olup bir 
başkalarınca (alt kadrolar) yapılabileceği anlaşılır ki; verimlilik hesabı da 
böylece yapılmış olur.  
Zaman, zaman içinde yönetmek... İşte zaman yönetimi.  
Perkinson zaman için şu kanunu önermiştir.  
"Her iş, kendisi için ayrılan zamanda yapılır ve biter."   
 Zamanınız bol olsun...                         
 
 
 
İDDİA EDİYORUM 
 
İddia ediyorum. 
Bu memleketi bana verecekler; pazartesiye kadar her şey düzene girer. Ülkenin 
refahı artar, enflasyon düşer, işsiz kalmaz, işsiz kalanlara da işsizlik 
sigortası ödenir. Sanayi üretimi artar. Tüm vatandaşların gelir düzeyi yükselir. 
Kısacası mutlu bir Türkiye yaratırım. 
Bunu yapmak için sihirbaz olmaya gerek yok. 
Madde 1- Bankalar kanunu yeniden düzenlenecek. 
Bunu yıllardır söylüyoruz. Ancak geç de olsa kanunlaştı. Ama katrilyonlarca para 
batırıldıktan sonra. Daha ne kadar para batırılacağı da belli değil. 
Madde 2- Özelleştirme yapılacak. 
Yıllardır yapılamayan özelleştirmelerden dolayı Devlet yine katrilyonlarca 
zarara uğradı. Bir an önce özelleştirmeden elde edilecek gelirlerle iç ve dış 
borçlar ödenecek. Devlet faiz yükünden kurtarılacaktır. Özellikle Devlet 
Bankaları daha fazla deniz olarak kullanılmaktan kurtarılacaktır. 
Madde 3- Devlet hantal yapıdan kurtarılacak, küçültülecektir. 
Devletteki kadrolaşmanın önüne geçilecek,yeni personel alınmayacaktır. Lüks 
giderlerin önüne geçilecektir. 
Madde 4- Seçim yasası yeniden yapılacaktır. 
Partiler, lider hegemonyasından kurtarılacaktır. Delege sistemi yerine daha 
katılımcı bir sistem getirilecektir. Böylece daha katılımcı olan insanların da 
siyasete girmesi sağlanacak ve siyasete kalite getirilecektir. 
Madde 5- Yerel yönetim yasası yeniden düzenlenerek yerel yönetimlerin yetkileri 
arttırılacaktır. Döner sermayeli bütçe sistemi getirilerek, toplanacak vergiler 
bölge kalkınmasında kullanılacaktır. 
Madde 6- .................... en önemli madde. 
Bunu da sonraya saklıyorum. 
Kopya verirsem uygulanabilir. 
Zannetmiyorum ama neyse. 
Bu memleket idaresini bana versinler, pazartesiye kadar her şey yoluna girer. 
İddia ediyorum. 
Bugün cumartesi. 
 
AİLE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM 
 
Aile şirketi girişimcilikle eş anlamlıdır. 



Aile şirketlerinde ilk amaç; şirketin ayakta kalması ve yok olup gitmemesidir. 
Tüm çabalar şirketin büyümesi için harcanır ve genellikle özel yaşamdan 
fedakarlık edilir. Girişimci artık kendi işinin patronudur. Aile şirketlerinde 
yönetim kurulu başkanı önemlidir. Başkan şirketin patronudur. 
Patronun en belirgin  özellikleri; 
Girişimci bir ruha, 
Karizmatik bir kişiliğe, 
Doğal liderlik yeteneklerine, 
Risk alabilme yeteneğine ve 
Vizyona sahip olması gerekmektedir. 
Aile şirketleri dünyanın her yerinde çok güçlüdür. 
Şirketlerin Amerika da % 96'sı, İtalya da % 99'u, İspanya da %80'i aile 
şirketleridir. 
Aile şirketlerinin güçlü yanları; 
a-Kararlar daha hızlı alınır. 
b-İşletmede oluşan bilgi birikiminin korunması aile şirketinin gücünü arttırır. 
c-Kar (genelde) dağıtılmaz ve şirket sermayesi güçlendirilir. 
Aile şirketinin başındaki kişi, işletme büyürken; 
*Yönetimde organizasyon sağlamalı. 
*Kurumsal değişim liderliğine hazır olmalıdır.(yöneticilerine yetki vermeli 
ancak,denetlemeyi asla  terk etmemelidir). 
 *Bilmediği veya eksik olduğu konularda mutlaka danışmanlık hizmeti almalıdır. 
 *Aile meclisinin kurulmasını sağlamalıdır. 
Aile şirketlerinde  ; 
1-Planlama 
2-Organizasyon 
3-İcra 
4-Kontrol 
5-Değerlendirme-denetleme  
aile bireyleri tarafından sağlanmalıdır. 
Aile şirketlerinde genelde patron her şeyi denetim altında tutmak istiyor. 
Çalışma şekilleri ve finansal faaliyetleri babasından gördükleri ile sınırlı 
kalıyor. Profesyonel yöneticilerin ücretleri yüksek geldiğinden çalıştırmıyor. 
ANCAK; bu süreç içerisinde firma gelişiyor.Çünkü patron tüm enerjisini işine 
vermiştir. Üstelik teknik olarak işi bildiği için çözüm de üretmektedir. 
Rekabetin olmadığı pazarları da yakalamışsa şirket büyük bir hızla büyüyor. 
Pazar taleplerine yetişememeye başlıyor. İşte buradan itibaren de sorunlar 
başlıyor. 
Aile şirketlerinde aile kavramı ile şirket kavramının karıştırılmaması lazımdır. 
(toplantıda ev ile görüşme yapmak veya çocukların toplantıya girip-çıkması 
gibi.) İşte bunun gibi nedenlerden aile şirketlerinin güçlü yanları yanında 
güçsüz yanları da vardır. 
Aile Şirketlerinin zayıf noktaları: 
*Yeteneklerine bakılmaksızın hatır için yetki ve sorumluluk verilmesi. 
*Kendi yağınla kavrulma arzusu. (Dış kaynak kullanmama) 
*Profesyonel  istihdamı sağlayamamak (Tek adamlılığın elden gitmesi korkusu) 
*İşlere yetişememe. 
*Farklı kuşakların birlikte yönetimde yer alması. 
*Kurucu patronun gelişmelere-yeniliklere ayak uyduramaması 
 Aile şirketlerinde en zayıf halka 2. kuşak yönetime geçtiğinde başlıyor. Bu 
nedenle İşletme büyürken yönetimde organizasyon sağlanmalıdır. Maliyetlerde 
sabit ve değişken maliyetler çok iyi analiz edilmeli, sabit maliyetler 
düşürülmelidir. 
Kurumsallaşma bir felsefe ve inanç meselesidir. 
Aile şirketlerinin özellikle kuşak değişimindeki tehlikeden tüm dünya şirketleri 
etkilenmiştir. Dünyadaki 2. kuşağın yönetiminde % 5 başarı  vardır. 
Alman Atasözüne göre; 



Birinci nesil kurar, ikinci nesil miras alır, üçüncü nesil ise yok eder. 
Bu nedenlerle aile şirketlerinin işi hiç de kolay değildir. 
*Şirketteki  hedefler gerçekçi olmalıdır. 
*Yönetim kurallarının oluşması ve uygulanması gereklidir. 
*Genel giderlerin azaltılması için şirket birleşmeleri lazımdır. 
*Şirket başındaki (yönetici-patron) ilerisini görmeli, ne yapılacağını, hangi 
yatırımlara girileceğini planlamalı. 
*Yönetim ve icra kurullarında dışarıdan (yabancı) yönetici çalıştırmalıdır. 
*Hisselerin gelecekte dağılımı ve liderlik tespiti için aile meclisi 
oluşturulmalıdır. 
*Sonuna kadar büyümenin doğru olmayacağından nerede durulacağının bilinmesi 
gereklidir. 
*Aile  bireyleri başkalarının yapamayacağı konulara yönelmeli, gelecekle ilgili 
planlar üzerinde çalışmalıdır. 
Her şirkette olduğu gibi aile şirketlerinde de net işletme sermayesi çok 
önemlidir. 
Likidite demir top gibidir. Kısa vadeli borçlanma çok tehlikelidir. 
Kâr ise lastik top gibidir. Yukarıya da gider, aşağıya da, çok sevinmeyin. 
Yöneticinin mutlaka;finansman bilgisi ve ekip çalışmasını bilmesi gerekir. 
İşletmeler gelişip-büyüdükçe; 
Liderlikten yönetime, 
Hızdan denetime, 
Para kazanmaktan---Para kazanmasını beklemeye geçer. 
Bu durumda olan bir şirket; müşteriye hizmet etmekten işletme içinde oluşan 
bürokratlara hizmet etmeye başlar. 
 
İşletmeleri bekleyen 2 tehlike vardır. 
1-Kâr'sızlaşma: Rekabet arttığından, kârlar giderek düşüyor. 
2-Emtiâlaşma ; Ürünler giderek birbirine benzer hale geliyor. 
Böylece şirketin rakiplerinden hiçbir farkı (özelliği) kalmıyor. 
Böyle durumlarda şirket mutlaka farklılaşmaya gitmeli ve strateji 
geliştirmelidir. 
AİLE ŞİRKETLERİNİ YIKAN TEMEL UNSUR DUYGUSALLIKTIR. 
Türkiye'de de aile şirketlerinde genelde ikinci kuşağa geçişte sorunlar başlar 
ve 
Bir profesörümüzün de dediği gibi; 
Dede kurar, 
Baba yer, 
Torun Edebiyat Tarihi okur.  
 
 
KRİZ YÖNETİMİ 
 
Ülkemizde bir kriz var. 
Bu kaçıncı kriz. 
Benim hatırladıklarım; Körfez Krizi, 5 Nisan Krizi, Asya Krizi . 
Tabii bir de bitmek tükenmek bilmeyen hükümet krizleri. 
Peki bu krizlerin ANA, BABA ve BACI'ları kimler. 
Vallahi onları bilmem ama, krizin kazığını yiyen bizleriz. 
İşin garip yanı, biz krizlere de alıştık galiba... Yani kriz olmasa ne yapacağız 
bilemiyorum. 
İyi ki, arada bir kriz oluyor da, Sibel'in kasetinden, Ortaç'ın askerliğinden, 
Hülya'nın Martin'in poposunu çimdiklemesinden, Yasemin'in hamileliğinden daha 
önemli meselelerimiz olabileceğini anlayabiliyoruz. 
Krizi yaratanların elleri, ayakları dert görmesin. 
Şaka bir yana beyler. 
Ülkemizde önemli bir döneme girilmiştir. 



Bu kriz; Türkiye'de sayılarını bildiğimiz 550 kişiyi, Devlete para satan yasal 
tefecileri (ikinci adreslerinizi) ve hiçbir iş yapmayan, sadece parası olup, yan 
gelip yatan bir avuç insanı etkilemeyecektir. 
Yine bu kriz; sayılarını bilmediğimiz ancak; işçi, memur, köylü, çiftçi, 
üretici, sanayici, esnaf olarak tanımladığımız insanları etkileyecektir. 
Herkes tedbirini almak zorundadır. 
Asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye Allah kolaylık versin. 
Peki üretici ya da sanayici ne yapmalı? 
Üç şey yapmalı; 
1- Kriz dönemlerinde fiyatlarını kesin olarak düşürmeli ve karlılık yerine 
pazarını korumalıdır. 
2- Kriz dönemlerinde, satın alma gücü azalacağından, ürün modellerini daha 
pratik ve ucuz hale getirmeli. 
3- Satışlarında kampanyaya yönelik, promosyon satışları yapmalıdırlar. 
Benden söylemesi... 
Yeni krizlerde görüşmemek üzere. 
10.12.1998  
 
ETİKET MESELESİ 
 
Bandırma Limanı'nda çalıştığım zamanlar bir kaptanımız vardı. Pire Mehmet 
derdik. Çok alçak boylu ve esprili bir adamdı. 
Yıllar önce anlattığı ve yaşadığı bir olayı hiç unutmuyorum. 
Bizim Pire Mehmet henüz kaptan olmadan önce bir kız istemeye gitmişler. 
Kızın annesi "Ben kızımı subaya, memura, müdüre yani bir etiket sahibi birine 
vereceğim" demiş. 
Bizim kaptan henüz etiket sahibi olmadığı için sevdiği kızı alamamış. 
Yıllar sonra bizim Pire Mehmet kaptan olmuş ve İstanbul Şehir Hatları 
vapurlarında kaptanlık yapıyormuş. 
Bir gün güvertede yolcuların arasında dolaşırken birde ne görsün kızını istediği 
kadın. 
Kaptan; gayet şık elbiseli, sağlı - sollu püsküllü forslarıyla  
"Nasılsın teyzeciğim? Beni hatırladın mı?" 
Kadın 
"Tanıyamadım oğlum. Send e kimsin?" 
Kaptan  
"Hani etiket meselesi vardı ya, ben oyum" demiş. 
Kadıncağız kızını bizim kaptana vermediği için pişman olmuş mudur? 
Bilmiyoruz ama;  
Biz ne insanları etiket sahibi yaptık. 
Şimdi vatandaşı tanımıyorlar. 
Ne yapalım? 
Etiket meselesi. 
28.12.1998 
 
BİZ ALMANYA'DAYKEN 
 
Şu ana kadar 10'dan fazla ülkeyi gezme fırsatım buldum. Hepsinde farklı-farklı 
özellikler, farklı-farklı kültürler var. Son gittiğim ülke ise Almanya... 
Dünyanın en büyük Mobilya Fuarı Almanya'nın Köln şehrinde kurulduğundan, bu yıl 
Ramazan Bayramı'na denk geldi ve Bayram'da da hem ziyaret, hem ticaret 
düşüncesiyle fuara gittik. 
Köln; 1.200.000 nüfuslu bir şehir. Türk'lerin Almanya'da en yoğun yaşadığı 
şehirlerden birisi. 200.000 Türk yaşıyormuş. 
Köln'de bulunduğumuz süre içinde yaklaşık on taksiye bindik. Bunlardan sekiz 
tanesi Türk'tü. Taksiciliği genelde Türk'ler ve İranlılar yapıyormuş. 
Almanlardan taksicilik yapan ise genelde yaşlı. Gençleri bu mesleği pek tercih 



etmiyormuş. 
Türkler için taksicilik başlı başına bir sektör olmuş. Kütahya'lı bir taksici 
ile sohbet ettiğimizde öğrendik ki bir plaka 70.000 mark, bir otomobil de 
yaklaşık 70.000 mark yani başlı başına bir servet. Bir taksici 30 milyarlık 
adam. 
Taksimetrelilerin tamamına yakını Mercedes... Hem de bakımlı. Örneğin sigara 
içmek kesinlikle yasak. İyi organize olmuşlar. Her arabada küçük birer 
bilgisayar mevcut ve taksilere sürekli mesaj geçiliyor, en yakın taksi bekleyen 
müşterinin adresi bildiriliyor. Böylece hem taksiciye sürekli iş veriliyor. Hem 
de müşteri fazla beklemiyor. 
Anlayacağınız; adamlar işi biliyor. Köln caddeleri son derece temiz ve bakımlı. 
Binalar 3-4 katlı ve gösterişten uzak. 
Mobilya için kurdukları fuar alanı 200.000 m2'den fazla. Yani 20 fabrika 
büyüklüğünde. Korkunç bir kalabalık fuarı ziyaret ediyor. Otellerde yer bulmak 
ise olanaksız. Bunu fırsat bilen Almanlar fuar zamanı fiyatları iki katına 
çıkarıyorlarmış. Üstelik Belediye'nin izniyle... 
Biz Türkiye'de aynı şeyi yapsak, turist kazıklamış oluruz. Ancak Almanlar'da bu 
gayet olağan karşılanıyor. 
Yani adamlar işi biliyor. 
Burası Türkiye... Yok öyle...    
 17.03.1999 
 
PARMAK HESABI 
 
Bundan 6-7 ay önce de global kriz üzerine yazı yazmıştım.O zamanlar kriz henüz 
yeni başlamıştı ve bu krizin sanayi kesimlerinde bir yıl geç başlayıp, bir yıl 
devam edeceğini belirtmiştim. 
İşte yaklaşık bir yıldır süren kriz, halen devam ediyor ve daha ne kadar devam 
edeceği belli değil. 
Ne ekonomistler bunu tahmin edebiliyor. 
Ne hükümetler, ne de hükümet yetkilileri. 
Hani bir yetkili çıkıp da diyebiliyor mu? 
"Bu kriz şu aşamadadır ve bu zaman bitmesi bekleniyor" 
Ya da: 
"Biz bu krizi atlatmak için şöyle somut tedbirler alıyoruz" 
Diyen, diyebilecek bir delikanlı var mı? 
Yok... Her zamanki gibi. Olamaz da... 
Her zamanki gibi diyorum. Çünkü; bu sorun bugünkü hükümetin getirdiği 3 aylık 
bir sorun olmadığını hepimiz biliyoruz. 
Memleketin bu hale nasıl düşürüldüğünü de hepimiz çok iyi biliyoruz. 
Devlet Bankaları "kediye ciğer teslim eder" gibi, iflas etmiş iş adamlarına 
teslim edilmedi mi?  
Tüyü bitmemiş yetim hakkı dediğimiz, kazanmadan ödediğimiz vergilerden toplanan 
paralar, 3 aylık net % 50 faizlerle rantçılara ödenmedi mi? 
Bankaları dolandıran yeğenlerin paraları bizim cebimizden çıkmadı mı? 
Tek çıkış yolumuz olan özelleştirmeyi yüzümüze gözümüze bulaştırmadık mı? 
Bunlar saymakla bitmez... 
Felaket tellallığı yapmayı düşünmeyiz ama, gerçekler ortada... 
Artık önümüzü göremez, gelecekle ilgili planlar yapamaz duruma geldik. 
Hesabını kitabını bilmeyen, bütçesini bile 6 ayı tamam olduktan sonra yapabilen 
bir ülkede vatandaş kendi hesabını nasıl yapacak? 
Köylü halinden memnun değil. 
Memur perişan halde. 
Esnaf satışları durduğundan, tıkanmış durumda. 
Sanayici faiz kıskacında. 
Halinden tek memnun olan kesim var; rant sahibi... Yani hiçbir yatırım yapmayıp, 
parasına para katan, üstelik Devletine para satanlar. 



Böyle bir mantık olabilir mi? 
Ankara Ticaret Odası Başkanı bir toplantıda, bir sanayicinin yazdığı mektubu 
okuyor. İbret dolu bir mektup. "Enayi aranıyor" başlıklı mektupta yaşadığımız 
gerçekleri bütünüyle anlatıyor. 
Üretim yapmanın, işçi çalıştırmanın, kazanmadan vergi ödemenin enayiliğini 
anlatıyor. 
Yazık, çok yazık... 
Memleketi bu hale getirmeye kimsenin hakkı yoktu... 
Artık, geçmişi de bir kenara bırakıp, bu işleri düzeltelim beyler... 
Bizden bunun için oy istemediniz mi? 
İşte fırsat, işte meydan... 
Yapacağınız iş çok basit... 
Belki bir daha seçilmeme riskinizi göze alacaksınız ama bunu yapmak 
zorundasınız. 
Seçim kanunu kesinlikle değişmeli. 
Özelleştirme süratle ama gerçek anlamda yapılmalı. 
Popülist politikalardan uzaklaşılmalı. 
Bankacılık yasası çıkarılmalı. 
İşte bu kadar basit... 
Bunun için size sadece, sağduyunuzu kullanıp, parmak kaldırmak düşüyor. 
Genel Başkanınızın etkisinde kalmadan... 
Vatanı, milleti düşünerek parmak kaldırmak... 
Sadece bir parmak... 
 Telaviv 05.07.1999 
 
 
SAVAŞ SANATI 
 
 Şimdi yazımın başlığına bakıp, savaşla ne ilginiz var diyeceksiniz. Ancak 
var.  
 Çünkü; Singapurlu Profösör Chow-Hou Wee savaşma sanatını bir yönetim 
stratejisi, generali bir şirket genel müdürü veya patronu olarak 
değerlendiriliyor. Pazardaki savaşlara çeşitli örnekler gösteriyor. Örneğin 
Pepsi Cola ile Coca Cola'nın rekabetine Cola Savaşları tanımını yapıyor.  
 Bill Gates dünyanın en zengin işadamı. Çin'deki en zengin işadamı ise eski 
bir generalmiş, askerlikten ticarete atılmış.  
 Wee, bize verdiği seminerde "Hepiniz buraya general olmaya geldiniz" diye 
söze başladı.  
 Savaştan sorumlu generaldir. Bir Şirkette de sorumlu yönetim kurulu 
başkanıdır, genel müdürdür. Türkiye'de bir şirkette hata olduğunda herkes, suçu 
bir başkasına atar, kimse sorumluluk almak istemez. Oysa; Uzakdoğu'da bir 
şirkette bir hata olduğunda bunun sorumluluğunu genel müdür üstlenir ve eğer 
hata büyükse intihar eder.  
 Nitekim birkaç ay önce basında okumuştuk. Japonya'da bir itfaiye amiri 
olaya zamanında müdahale edemediğinden, intihar etmişti.  
 Bizde böyle bir alışkanlık olsa; mezarcılar köşeyi dönerdi.  
 Savaşta veya pazarda, hata yapan şirket batar ve savaşı kaybeder. 
Ordunuzun kafası karışmışsa, düşman (rakipleriniz) başarı sağlar. Bir şirkette 
şüphe ve karmaşıklık varsa siz iletişim sağlayamıyorsunuz demektir. Eğer 
organizasyonunuzda bir karışıklık varsa, birliğinizi satmışsınız demektir.  
 Birlik olmayan şirket batar.  
 Dünyaca ünlü Dell bilgisayarları tüm parçalarını dışarıya yaptırıp, 
toplama bilgisayar satıyormuş. Ancak bunu çok iyi başarmışlar ve Dell 
bilgisayarlarının sahibi kendine şunu sormuş: 
 "Biz o kadar iyi miyiz?"  
 "Biz, rakiplerimizin hatasından dolayı kazandık. Çünkü rakiplerimiz bir 
araya gelemediler" demiş.  



 Kazanmak veya kaybetmek 
 Biz hatalarla kazanırız. Hatalarla kaybederiz.  
 Yine Wee'ye göre birliği sağlamanın en önemli noktalarından biri; 
motivasyonu yüksek ve aydınlanmış lider ihtiyacı. 
 İyi bir lider; motivasyonu yüksek ve aydınlanmış olmalıdır.  
 İyi bir lider hedeflerini; elde edilebilir ve kabul edilebilir hedefler 
olarak belirlemelidir. Bu şartlar oluşmadan başarı sağlanamaz. Bu orduda da 
böyledir, şirketlerde de böyledir.  
 Örneğin; Amerika Vietnam savaşını savaşta değil Amerika'da kaybetti. Çünkü 
Amerikan halkı bu savaşı kabul etmemişti, bunu hedef olarak görmüyordu.  
 Düşmanı (rakiplerini) ve kendini biliyorsan savaşı yüzde yüz kazanırsın. 
 Ticarette başarılı olmak için önce rakiplerini tanıyacaksın. Yani önce 
düşmanı sonra kendini. 
Sıralama önce düşmanı tanımaktır.  
Düşmanı tanı.  
Kendini tanı. 
Hava durumunu bil.  
Toprak durumunu bil.  
Rakibinin güçlü ve zayıf yönlerini bileceksin ve buna göre strateji 
belirleyeceksin.  
Düşmanınız sizden çok üstünse, sizin şansınız sıfırsa hava ve toprak durumu ne 
olursa olsun sonuç değişmeyecektir. 
İş dünyasında aynıdır. Bir Cola firmasının, Coca Cola karşısındaki şansı 
sıfırdır.  
Neden önce düşmanı tanıyacaksınız? 
Çünkü siz bir gecede değişemezsiniz, ancak düşmanınız değişebilir.  
Bir general (yönetici, işadamı, patron) kendine şunu sormalıdır: Düşmanım 
kim?... 
Yine savaş sanatını büyük ustalıkla anlatan Wee'ye göre; savaş ortamında her 
zaman saldırıya hazır olun, bölünmeyen bir savunma oluşturmalısınız.  
Diyelim ki; pazarda 2.,3.,4'ncü durumdasınız, bir numara olmayı hedeflediniz ve 
oldunuz. Şimdi bir numarasınız... Peki yeni hedefiniz nedir? 
Bir numara olmak yetmez, rakiplerinizle aranıza mesafe koymalısınız. Çünkü 
ikinci sıradaki rakibiniz risk almaya devam edecektir. Bu nedenle arayı 
açmalısınız. 
Amerikalı Bill Gates dünyanın bir numaralı zengini olmuş ama yetmiyor. Mesafeyi 
açmaya çalışıyor.  
Bill Gates Amerika'nın en iyi üniversitesine gidip, bütün mezunları işe aldım 
diyebiliyor. 30 kişiden 2 kişi kötü olabilir. Ama rakiplerinin bundan 
yararlanmalarını önlüyor.  
Yazımı stratejik bir öneriyle noktalıyorum.  
Size zor bir soru sorulduğunda, siz de bir soru ile karşılık verin.  
 06.04.2000 
 
 
BURASI HOLLANDA 
 
Hollanda'yı gezince ve araştırınca Avrupa'nın önemini, insan haklarına verdiği 
önemi daha iyi anladım. 
On beş milyon nüfuslu Hollanda'da dört yüz yirmi bin Türk yaşıyor. Aldığım 
bilgilere göre yirmi bini iş bulmuş, dört yüz bini ise işsiz. Ancak Hollanda'da 
işsiz olmak pek sorun değil. İşsizlik sigortası olarak bin dolar ödeniyor. 
Ayrıca duruma göre ev kirası desteği de veriliyor.  
Hollanda'da bulunduğumuz süreler içinde Türklerin ve Faslıların pek 
sevilmediğini öğrendik. Türklerin bir kısmının uyuşturucu ticareti yaptığı 
Hollanda'da, esrar ve mariyuana serbestmiş. Bunun için esrar kahveleri 
düzenlenmiş.  



Hollanda kendi dilini konuşuyor. Ancak, okullarda 3 dil zorunlu. Enflasyon ise 
yüzde bir gibi. Para birimi Gulden. 1 Gulden, 1 Mark'a eşit. İki Gulden ise 1 
Dolar ediyor.  
Hava alanından inip, Amsterdam'a giderken gördüğümüz Ajax futbol takımının 
kapalı stadyumunda Erbakan'ın toplantı düzenlediğini öğrendik. Bir günlüğünü beş 
yüz bin dolara (üç yüz milyar) kiraladıkları stadyumla ilgili Hollanda 
televizyonları haber yapmış ve "Bu parayı nereden buluyorlar" diye sormuşlar.  
Hollanda son derece özgür bir ülke. İnsan haklarına da çok önem veriyorlar. 
Tanıştığımız Türk Konfederasyonu başkanından, Hollanda'da 55 cemiyetleri 
bulunduğunu öğrendim. Kendi binalarını almışlar, 2 tane cami yaptırmışlar. Milli 
görüş cemiyeti ve diğer Türk cemiyetleriyle birlikte 8 tane camimiz olmuş. Üç 
ayda bir Türk geceleri yapıyorlarmış. Federasyon Başkanı Türklere çağrıda 
bulunuyormuş. "Artık Türkiye'ye yatırım yapmayalım. Türkiye'de evinizi aldıktan 
sonra bina yatırımı iş yatırımı yapın" diyormuş.      
Türklerin kurdukları cami altlarında bazı Türk Holding Şirketleri bürolar 
açmışlar ve buralarda halktan para topluyorlar. Bu Holdingler genelde Konya 
merkezli. Konya'da her gün yeni Holdingler kuruluyor. Holding kurmak moda oldu. 
O kadar çok Holding türedi ki; Hollanda'da yayınlanan Türkçe dergilerde pek 
çoğunun reklamı var. Adres olarak da bir tanesi Belediye İş Merkezi'ni yazmış. 
Koca Holdingin kendi binası yok. Yakında Türkiye'de bu Holdinglerin de bombası 
patlayacak. Bankazedelerden sonra; Holdingzedeler oluşacak... 
Konyalı bir işadamından Holding esprisi duydum. "Bizde Holdingi olmayana kız 
vermezler" diyor.  
İsmini vermek istemediğim, ama hepimizin tanıdığı, hayalci Holdinglerin 
Hollanda'da güvenleri sarsılmaya başlamış.  
Bunların imzalarına artık güven duyulmuyor.  
Hollanda'da devlet kültürel amaçlı denekleri destekliyor. Ama bizim bazı 
uyanıklarımızın bunu din maskesi altında başka amaçlarla kullanılıyor.  
Hollanda dümdüz bir ülke; ne dağ, ne tepe ne de yokuş var. Çiftçilik ve 
hayvancılık son derece modern yapılıyor. 50-100 dönümlük çiftliklerin 
bahçelerinde süper villalarda, köylüler oturuyor. Bunları görünce bana kompleks 
geldi. " Türkiye'de fabrikan olacağına Hollanda'da çifçilik ya da hayvancılık 
yapsan daha iyi" diye düşündüm. 
Hollada'nın en önemli gelir kaynaklarından biri şüphesiz hayvancılık. Meşhur 
inekleri çok verimli. Ancak bu işi bilinçli yapıyorlar. Aynı inek cinsi ile 
Türkiye'de yarın verim alınıyormuş.  
Doğrudur; bizi inek bakmayı bile bilmiyoruz. Bunu öğretecek ziraat odalarımız, 
çeşitli kurumlarımız var. Ama biz siyasetle uğraşıyoruz.  
Geçen hafta Fatih ALTAYLI'nın " Bir Türk Dünya'ya bedel değil" başlıklı yazısını 
okudum. İnsanlarımızın ve hayvanlarımızın verimliliğini işlemiş. Avrupalı 
insandan onda bir iş üretiyoruz. Avrupalı aynı inekten bile verim almayı 
beceremiyoruz. "Avrupa- Avrupa duy sesimizi" 
Biz Avrupa'ya sesimizi depremde yıkılan çürük evlerimizle zaten duyurduk... 
Adamlar; tüm komplekslerini üzerinden atmışlar. Başbakan'ın yaşam tarzını 
duyunca siz de şaşıracaksınız. İktidardaki işçi partisinin üçlü koalisyonu ile 
oluşan Başbakanı her sabah eşini, kendi arabasıyla işine bırakıp sonra 
devletteki görevine gidiyormuş. Özel işinde kendi aracını, devlet işinde devlet 
aracını kullanıyormuş. Belediye encümenin birisi altı bin Doları kendi çıkarına 
kullandığı için Hollanda sarsılmış. Encümen üyesi derhal istifa etmiş.  
Bizdeki bazı meclis üyeleri ise sadece silah ruhsatı almak için yapıldığını 
biliyor musunuz? Geçenlerde Karadeniz'in bir bölgesindeki oda başkanı ile 
görüştüm. "Bizdeki üyeler silah ruhsatı almak için, 2 yılda bir anlaşmalı meclis 
üyeliği yapıyor" diyor.  
Hollanda'da ticaretle, sanayicilikle uğraşmak da zevkli ve güvenli. İş yerinize 
ihtiyacınız olan işçiyi iş ve işçi bulma kurumundan, tüm özelliklerini 
belirterek bulabiliyorsunuz. İşçinizin 1 yıllık maaşını devlet ödüyor. Böyle bir 
ülkede iş yapılmaz mı? 



İş güvenliği, sağlık ve siyasetin sorun olmadığı Hollanda'ya, yani bir Avrupa 
ülkesine hayran kaldım.  
Darısı başımıza...               
 02.05.2000 
 
2003 YILINIZ KUTLU OLSUN 
 
Geçenlerde İstanbul'da bir dostumla sohbet ediyoruz.  
"2003 yılına kadar rahatınız iyi, keyfinize bakın ama 2003 yılına iyi 
hazırlanmalısınız keyfiniz kaçacak" dedi. Peki ne vardı bu 2003 yılında? 
Çok şey var. Anlatayım. 
Biliyorsunuz Türkiye IMF ile 3 yıllık bir anlaşma yaptı. Yani bize bir karne 
verdiler. Veya reçete diyelim. Şimdi bize verilen reçetedeki ilaçları zamanında 
kullanırsak 3 yıl içinde iyileşeceğiz. Özellikle enflasyonu yok edeceğiz. 
Avrupa'daki gibi tek haneli rakamlara indireceğiz.  
Şimdi bizi 2003 yılına kadar Avrupalı izleyecek.  
Eylül ayında Meclis tatili biter bitmez, reçetedekileri uygulamaya başlayacağız.  
Özelleştirme, bankacılık, insan hakları, yerel yönetimler yasası, seçim yasası 
gibi pek çok yasal düzenlemeler olacak. 
Hükümet şimdilik reçeteyi muntazam uyguluyor. Tarıma destek kaldırıldı. Memura 
%10 zam veriyor. Hep bunlar reçetenin bir parçası.  
Avrupalı da bizi şimdilik izliyor. Türkiye'nin enflasyonu tek haneli rakamlara 
indireceğini ve yabancı sermayenin garanti altına alınacağını hissettiği anda 
Türkiye'ye dalacaklar.  
Avrupa'da, Amerika'da korkunç bir para gücü var. Ellerindeki paraları  
değerlendiremiyorlar. Paralarına bankaların verdiği faiz yıllık %5. Bu oran 
sermaye kesimini, doyurmuyor. Bu paralar bu sermaye güçleriyle Türkiye'ye 
girecekler.  
Bugün Amerika'daki bir şirketin örneğin General Elektrik'in piyasa değeri 250 
milyar dolar. Oysa Türkiye'deki en büyük sermaye sahipleri Koç ve Sabancı 
ailelerinin servetleri 5'er milyar dolar. Yani Amerikalı şirketin yüzde ikisi 
kadar. Bir bakıma Jac Welch %2 Türkiye için ayırsa, Türkiye'deki sıralama 
değişir.  
Şimdi böyle büyük sermayeli şirketler Türkiye pazarına girecek, burada 
ürettiklerini satacaklar. Gümrükler de sınıflandığından ve serbest dolaşım 
geleceğinden, Türkiye 60 milyon nüfusuyla büyük bir pazar. Türkiye'deki 
şirketlerin bunlarla rekabet etmesi için çok iyi hazırlanması lazım.  
2003 yılında Türkiye sanayicileri ile Dünya karması sanayicilerinin maçı 
başlayacak. Üstelik ellerinde pahalı futbolcularıyla... 
Bizler de 2003'e iyi hazırlanmalıyız. Türkiye'deki şirketler olarak hep  
enflasyonla yaşamaya alıştık. Eskisi gibi zamlar yapılmayacak, karlar düşecek, 
giderlerini azaltan, yapılanmasını tamamlayan şirketler ayakta kalacak. Kendini 
yenilemeyen, yüksek enflasyon mantığıyla hareket eden şirketler ise batacak.  
2003 yılınızı şimdiden kutlar, başarılar dilerim.   
25.07.2000 
 
BODRUM'DAKİLER 
 
 İlk kez bu yaz Bodrum'a gittim. Basından veya çevremdeki dedikodulardan, 
Bodrum yaşantısını tahmin edebiliyordum. Beş gün kaldığım Bodrum'daki gece 
hayatına iki gece dayanabildim ve notumu verdim. 
 Bize göre yerler değil... 
 Özellikle bu barlarda, bu gece klüplerinde sürekli eğlenenlerin genelinin 
helal yoldan para kazanan insanlar olmadığını düşünüyorum. 
 Bir giriş ücreti bile oldukça pahalı.(asgari ücretin yarısı) Ortanın 
üzerinde bir gelirim olmasına rağmen orada ödediğim hesap bana çok geldi. 
 Pekiyi ama; buraları her gece ful çekiyor. 



 Masa ayırtmazsan, yer bulamazsın. 
 Üstelik geneli 16-18 yaşında çocuk yaştaki gençler... 
 Benim pek aklım almadı! 
 Bu parayı nereden bulurlar ? 
 Babaları bu parayı nereden bulur ? 
 Sabahlara kadar nasıl eğlenilir ? 
 Doğrusu kafam karıştı. 
 Ancak; bazılarını tespit edebildim. Örneğin; bizim meşhur Jaguarcı 
Berberoğlu 15 kişilik grubuyla oradaydı. Böyle mekanların çok iyi müşterisi 
olduğu belli. Bütün gece sanatçı hanım (Hande YENER) iltifatlar yağdırdı. 
Viskiler içildi... Çiçekler gitti geldi. 
Herkes Berberoğlu'nu benden daha iyi tanıyordu... 
Kıskandım doğrusu... 
Adam; eroin kaçakçılığından televizyonlara çıktı, ana haber bültenlerine 
katıldı, Gazetelerde sevgilileriyle boy boy fotoğrafları çıktı. 
Aktif insan olmak kolay mı? 
Onu tanımayacaklar da, seni mi tanıyacaklar? 
Bodruma o gitmeyecek de, sen mi gideceksin? 
Kıskanç şey... 
Önceden çocuklar ne olacaksın diye sorulduğunda; doktor olacaklarını 
söylerlerdi. 
Geçenlerde yeğene sordum: 
"Büyüyünce ne olacaksın" ? 
"Erdal ACAR olacağım"... 
Erdal ACAR'ı tanımayan var mı? 
O da bir başka Bodrum'lu. Birkaç sevgilisi var, her akşam televizyonlarımızda, 
haberlerde gördüğümüz bir kahramanımız... 
Bugünlerde pek haber alamıyoruz. Galiba asker kaçağı imiş ve bulunamıyormuş... 
Vallahi ben görmedim... 
Bodrum'da da görmedim.  
10.10.2000 
 
VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ 
 
 Egebank ile birlikte birçok bankaya el konulduğunu bilmeyen yok. Ancak; 
ben bankanın batacağını en az 3 ay önceden biliyordum ve bunu çevremdekilere de 
söyledim. Bunu bilmek için de çok zeki olmaya gerek yok. İki şey yeterliydi. 
Birincisi bankanın patronu kim? İkincisi maliyetin üzerinde, yani hesapsız para 
toplanması... 
 Bunları ben Ankara'ya altı yüz kilometreden tahmin edebildiysem; Ankara'da 
bunları bilen birileri yok muydu?  
 Verilmiş sadakamız varmış ki; 
 Adam sadece 650 trilyon götürmüş... 
 Egebank'ı batırmış. 
 Ya Merkez Bankası'nı batırsaydı !!! 
 Verilmiş sadakamız varmış... 
 Patron gözaltına alınmış. Avukatı açıklama yapıyor. Beyefendi kapalı yerde 
tutulamazmış, yüksek tansiyonu varmış... 
 Peki Bankaya para yatırıp, battığını duyan binlerce insanın tansiyonu 
ölçüldü mü ? 
 Tansiyondan vazgeçtik. 
 650 trilyon ile yüzlerce kilometre otoyol yapılsaydı ve buradaki kazalarda 
ölen yüzlerce insan bugün sağ kalmaz mıydı? 
 650 trilyon ile 650 fabrika kurulsaydı ve binlerce insan iş-güç sahibi 
olsaydı, binlerce kişinin geçimsizlikten boşanması önlenseydi, yine yüzlerce 
kişinin işsizlikten bunalıp, intiharı önlenmez miydi? 
 Bu dağılan yuvaların, 



 İntihar edip, canından olan insanların, kötü yollar yüzünden trafik 
kazalarında ölen masumların hesabını kim verecek... 
 Beyefendinin kapalı yerlerde tansiyonu yükseliyormuş. 
 İyi ki açık ceza evlerimiz de var. 
 Verilmiş sadakamız varmış. 
 Bir başka bankacızademiz daha var. 
 Devlet Bankalarından sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. Bankacılığı çok sevdi 
ve Bakanlığı sona erince iki banka sahibi oluverdi. Birini devretti ve birini de 
batırdı. Onun da bankasına el kondu. Batırdığı paranın 1 katrilyonu bulduğu 
söyleniyor. 
 Bu değerli varlığımızın oğlunun yatları ile gazetelerde boy boy 
fotoğrafları var, özel uçağı var. 
 Geçenlerde gazetelerde açıklama yapıyor. Tüm borçlarım 400 trilyon 
gerekirse hemen öderim diyor. 
 Allah... Allah... Zahmet olmazsa ödeyiver de; 
 Trafik kazalarımız azalsın, boşanmalar azalsın, intiharlar azalsın, 
işsizlikten bunalanlar kurtulsun, fuhuşlar azalsın. 
 Yine verilmiş sadakamız varmış ki; 
 Bu cömert iş adamımız, değerli büyüğümüz partisinin Genel Başkanlığına 
aday olmaya kalkışmıştı. Ya Genel Başkan olsaydı; 
 Ya ardından da Başbakan olsaydı. 
 Verilmiş sadakamız varmış. 
 11.10.2000 
 
DEDİKODU KRİZİ 
 
Yine ortalıkta bir kriz dolaşıyor. 
O kadar çok kriz yaşıyoruz ki, artık krizlere isim yetiştiremez olduk. 
Körfez Krizi, Asya Krizi, Global Kriz, 5 Nisan Krizi ve şimdi de; büyüklerimizin 
anlattığına göre dedikodudan kaynaklanan bir krizmiş, isim de bulamadılar ama 
ben uydurdum; dedikodu krizi.... 
Dedikodu yüzünden kavgalar duyduk, boşananlar da gördük ama koca bir devletin 
ekonomisinin dedikodu yüzünden krize gireceğini duymamıştık... 
Şimdi bu dedikodu krizi ise biz de biraz dedikodu yapalım. 
Bakınız yıllarca Valilik yapmış birisi, Sayın Recep YAZICIOĞLU geçen haftalarda 
(hasret kaldığımız tartışma programlarından birinde) neler söylüyor: 
"Türkiye'de siyasetin başarılı olduğu iki alan vardır. Birincisi ihale işleri, 
ikincisi tayin işleri...." 
Sonra devam ediyor: 
"Türkiye'de bakan enflasyonu var. Meteorolojiden sorumlu Devlet Bakanlığı var, 
kadından sorumlu Devlet Bakanlığı var. Partilerin İl Başkanları Valilik yapıyor, 
İl Müdürleri Parti Başkanının teklifi, Milletvekillerinin oluru, Bakanın onayı 
ile atansın." 
Eski Vali anlattıkça anlatıyor. 
"Çeteciler şerefli dolaşıyor, sadece bankalarda batan para 10 milyar dolar 
(Türkiye'nin yıllık ihracatının yarısına eşit)" 
Sonra toplumu eleştiriyor. 
"Biz böyleyiz, toplum da böyle, hepimiz günlük yaşıyoruz, günü kurtarmanın 
hesabını yapıyoruz. Türkiye'de yeniden yapılanma lazım" diyor. 
Ne dedikoducu adam.... 
İşte böyle; çok dedikodu yapıyoruz sonra pat diye krizler oluyor... 
Otursana oturduğun yerde... 
Mafya babalarının sünnetine Bakanlarımız katılıyormuş, Murat DEMİREL altıyüzelli 
milyon dolar, Cavit ÇAĞLAR bir milyar dolar götürmüş, 
IMF gelip dörtyüz milyon dolar verirse, kriz bitecekmiş,  
Daha önce de Engin CİVAN'lar, Kemal HORZUM'lar da paraları hortumlamış, 
Hayali ihracatçılar trilyonları götürmüş, 



Bazı Gazete patronlarına bankalar peşkeş çekilmiş,  
Biz bunların dedikodusunu yapıyor muyuz? 
Dedikoducu... sende...   
05.12.2000 
KRİZLERİMİZDEN BİRİ 
 
Dün; yazılarımın yayınlandığı gazeteden faks aldım. Boğaz gazetesinin yazarı 
İlker YURTTAŞ "yazılarının devamını bekliyoruz" diyor.Yazılarımı, fikirlerimi 
her fırsatta çok beğendiğini belirtiyor. Kendisiyle yaptığımız bir röportajdan 
ben de çok keyif aldım. 
Akıllı insanlara bayılıyorum. 
O da; bilgi birikimlerini, tecrübelerini ustaca kaleme döküyor. 
EFLATUN'un dediği gibi; 
"Sevdiklerinizi terk edip bir gün bu dünyadan gidebilirsiniz, ancak 
birikimlerinizi, tecrübelerinizi bırakıp, gitmeye hakkınız yoktur" 
Biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. Bildiklerimizi, tecrübelerimizi, dilimiz 
döndüğünce ve  fırsat buldukça yazmaya çalışıyoruz. Ya da; yazmak için fırsat 
yaratmaya çalışıyoruz. 
Tıpkı gece vakti, saat 02:15'te yazmaya çalıştığım bu yazı gibi... 
Evet; şimdi konumuza dönelim... 
Şu anda memlekette kriz varken, insanın aklına yazacak başka şey de gelmiyor... 
Kıbrıslı bir misafirimle krizi konuştuk... Bize krizin oluşumunu o kadar güzel 
anlattı ki; krizi sanki biz değil de onlar yaşamış gibi, bizden iyi biliyor... 
Önce bize sordu;  
"Her şey iyi giderken neden kriz oldu?"  
Bende dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. 
Bankaların krizlere etkisi, cari açıklar, spekülatörlerin oyunları falan, 
filan... 
"Hayır" dedi ve başladı anlatmaya. 
"Son günlerde hatırlıyor musunuz? Avrupa Birliği bize katılım ortaklığı ile 
ilgili birkaç maddelik önerge verdi... 
Kıbrıs konusu, Kürt sorunu, insan hakları v.s... 
Türkiye bunları duyunca ne yaptı? Hemen Avrupa'ya tavır takındı. En etkili 
ağızlardan Avrupa'ya kafa tuttunuz. Avrupa kimmiş dediniz? Bizi yönlendiremez, 
bizim içişlerimize karışamaz dediniz.Bu tavrı koymanızla birlikte yabancı 
sermayeye ıslık çalındı ve paralarını çektiler. İşte piyasadan 7 milyar dolar 
bunun için çekildi. Bu süper güçlerin, kapitalizmin taktiklerinden sadece 
birisidir" 
"Şimdi anladınız mı?" dedi. 
Düşündüm... çok mantıksız değil. 
Şimdi bize önce eşeğimizi kaybettiren Avrupa yeniden para verme umutlarıyla 
eşeğimizi buldurmaya çalışıyor. 
Ne diyelim? 
Parayla saadet olmaz. 
08.12.2000  
DERVİŞ'in PROGRAMI ve PLANLARI 
 
Sayın Derviş nihayet makro ekonomik programı açıkladı. Programı izleyenlerin 
önemli bir bölümü programı boş buldu ve hayal kırıklığına uğradı. Çünkü 
insanlarda bir beklenti vardı. Vergiler ne olacak? İşçi, memur, esnafın durumu 
ne olacak? Dolar ne olacak? Faizler ne olacak vs. gibi. Ancak program 
beklentilere cevap vermedi. 
Yanılanların veya hayal kırıklığına uğrayanların gözünden kaçan bir şey vardı. 
Bu program kısa vadeli ve mikro bir plan değildi. Nitekim kısa vadeli, acil olan  
program geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Örneğin esnafın kredilerine uygulanacak 
olan faiz oranları % 55 olarak planlandı. 
Bu program ise makro ekonomik bir programdır. Yani geniş bir program ve uzun 



vadeli bir program. 
Bana göre program eğer uygulanabilirse uzun vadede Türkiye'nin önünü açacak bir 
programdır. Nitekim Sayın Derviş de Türkiye'nin genç bir nüfus olduğunu, 
geleceğimizin altına dinamit koyamayacağımızı belirterek uzun vadeli planlardan 
söz etmiştir. 
Programı maddeler halinde incelediğimizde; 
1- Şeffaflık: Bundan sonra her şeyin halka anlatılacağı belirtiliyor. Bu 
uygulanırsa, bundan sonra en azından hortumlamaların olmayacağı belirtiliyor. 
Şeffaf bir ekonomi son derece anlamlı. 
2- Tasarruf: Kamu harcamalarında % 9 tasarruf edileceği belirtiliyor ki, 
yaklaşık 1 yılda 15 milyar dolar eder. Bu önemli rakam bile ülkeyi krizden 
kurtarır. Nitekim Derviş net olarak şunu söyledi. "Bundan sonra devlet kemer 
sıkacak, halk değil" 
3- Dürüstlük: Programda dürüstlükten bahsediliyor. Bunu mevcut siyasetimizde 
uygulamak zor gibi görünse de; en azından ekonominin başındaki Sayın Derviş 
tarafından uygulanacak olması bile yeterlidir. 
4- Özelleştirme: Hava Yolları ve Telekom'un kesin özelleştirilecek olması önemli 
bir kaynak yaratır. 
5- Hedefler: 3 aylık sürede yani kısa vadede sıkıntının devam edeceği net olarak 
belirtildi. Buna göre herkes tedbirlerini almalı. Ancak yaz aylarından itibaren 
enflasyonun aylık % 2'lere düşeceği belirtiliyor ki; gerçekleşirse kriz öncesine 
dönüleceğini gösteriyor. 2002 yılındaki hedeflerde ise enflasyon % 20 olarak 
belirtiliyor. Bu durumda en az 2 yıl kaybettiğimiz anlaşılsa da iyi bir hedef. 
6- Gelir kaynakları: Doların yükselmesi ihracat ve turizm gelirlerimizi 
arttıracaktır. Ayrıca 12 milyar dolar dış destek gelecek olması da ekonomimizi  
önemli ölçüde rahatlatacaktır. 
7- Yeniden yapılanma: Hantal bir yapıya sahip olan devletimizde ve ekonomimizde 
yeniden yapılanma sağlanacak olması önümüzü açacaktır. Yeniden yapılanmada en 
azından artık devlet bankaları siyasetçilere teslim edilmeyecektir. Popülist 
politikalarla bol keseden para dağıtılmayacaktır. 
Evet... Bana göre programın özeti bu. 
Bu program desteklenmelidir. Siyasetçilerce kösteklenmeme durumunda ise başarılı 
olunacaktır. 
Buraya kadar Derviş'in programını anlattık . 
Şimdi gelelim Sayın Derviş'in planlarına. 
Derviş konuşmasında ne dedi? 
"Ülkenin krize girmesindeki neden; 90'lı yıllarda hizmet eden siyasetçilerdir" 
demedi mi? 
90'lı yıllardan bu güne iktidara gelmiş, hükümetlere bir bakalım. Hangi partiler 
var? Meclisteki tüm partiler, iktidarı ve muhalefetiyle. 
Dolayısıyla Derviş hepsini suçlamış oldu. 
Şimdide Derviş'in neler yaptığına, ne mesajlar verdiğini, neler yapmak 
istediğini sıralayalım. 
1- Krizden tüm siyasi partiler suçludur. 
2- Hükümetin mevcut 35 Bakanlığından ve 350 Milletvekilinden bu krizden çıkış 
yollarını bulabilecek, makro ekonomik program yapabilecek birisi yoktu ve bu 
nedenle Derviş getirildi. 
3- Program başarılı olursa Derviş'in başarısı olacaktır. 
4- Derviş kamuoyunda hükümetin ve Başbakanın da önüne geçmiştir. 
5- Derviş siyaseti öne çıkarmamış ve hiçbir partide yer almamıştır. 
6- 3 ay daha sıkıntı çekilecektir ve halk siyasetçilere daha çok kızacaktır. Bu 
dönemde hükümet krizi olabilir. 
7- Derviş liderliğinde yeni hükümet kurulur. 
8- Derviş yeni bir oluşumun başına geçer ve 10 yıl iktidarda kalır. 
17.04.2001 
 
 



ŞİRKET YAŞAM ÇEVRİMİ 
 
Her şirket; organik yaşam çevrimine göre büyür, gelişir ve bazen de ölür. 
Şirket; kurucularının vizyonu ile yaşama merhaba der, çocukluk dönemi yaşar, 
gençlik ve büyüme dönemlerinde sıkıntılar yaşar, sonra yetişkin olur ve Bundan 
sonra da yaşlılık dönemi gelir. 
Yetişkinlikte;olgunlaşmanın ve başarının verdiği mutluluk, şirketi rehavete 
iter, işte bu noktada yaşlanma başlar. 
Yaşlandıkça; rahatsızlıklar ve hastalıklar başlar. Bu hastalıkların başında 
damar sertliği gelir. Şirketlerdeki damar sertliğinin belirtileri(şikayetler) 
bürokrasive suçlama dır. Bu aşamadan sonra tedbir alınmazsa, şirket hastalığı 
ölüm ile  sonuçlanabilir. 
İlk kalp cerrahı Christian Bernard'ın dediği gibi; "eğer bulunan çareler 
şikayetleri yok etmeyip, ömrü uzatıyorsa, tedavi sona ermelidir''           
Bir şirketin stratejik hedefi; yetişkin dönemine ulaşmak ve orada kalmaktır. Bu 
dönemde esneklik özelliği kazanarak, gelecek üzerinde kontrolün dengede olduğu 
durumu korumaktır. Değişimlerle karşılaşıldığında; şirketin parçalanmasına sebep 
olmadan  değişimin  gerçekleşmesini sağlamaktır. 
Bir yandan geleceğe bakarken, bir yandan ayağı sağlam yere basmalı, bir yandan 
da şirket yarınlara hazırlanmalıdır. 
 
STRATEJİ NEDİR ? 
Müşteri tercihlerindeki değişimi görebilmek, çalışma alışkanlıklarındaki 
değişimi gözlemleyebilmek ve müşteriye rakiplerin sunamayacağı çok farklı 
yararlar sunabilmektir. 
Bunlar; şirketin yaşam çevriminin içinde bulunduğu mevcut durumda iç ve dış 
bütünleşme ihtiyacını karşılamak için yaptıklarıdır. 
Dış bütünleşme; Bir şirketin müşterilerini belirlemek,onların tercihlerindeki 
değişimleri görmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak,onları sadık hale getirmek 
için gerek duyduğu enerjidir. 
İç bütünleşme; Bu hedefe ulaşmak amacı ile çalışanların koordine edilmesi için 
yapılanlardır. Böylece, müşteriye rakiplerin sunamayacağı çok farklı yararlar 
sunarlar. 
Bir  şirketin yaşam çevrimini teker teker inceleyelim. 
 
ÇOCUKLUK; 
Şirket kurucularının gözünde bir vizyon olarak başlar. Bu kur yapma dönemidir. 
Bu dönemde şirketin tek stratejisi müşterilerini memnun eden ve etkili şekilde 
rekabet edebilen yıldız bir ürün ve hizmet üretmektir. 
Bu dönemde satışlar yaşamsal önem taşır. Ancak nakit akışı,her şeyin başında 
gelmelidir. 
Şirketler, zarar ettiği için değil, nakit yokluğu nedeni ile batar. 
Çocukluk döneminin nihai amacı, yaşamı sürdürebilmektir. 
               
GENÇLİK : 
Satışlarını hızla arttırmanın planlarını yapar. Satışlarda patlama yaşandıktan 
sonra; 
- Yapısını oluşturmalı. 
- Maliyetlerini kontrol altına almalı. 
- Karlarını güvence altına almalı.    
Aksi  taktirde siparişlerini karşılama telaşı, sistemlerini alt-üst eder. 
Bu dönemde şirketler genelde iç çatışma nedeniyle, geçici bir vizyon kaybına 
uğrarlar. 
Gençlik stratejisi; 
Kurucu, bütünleştirici güçleri yani VİZYON ve DEĞERLERİ  devreye sokmalıdır. 
Bu dönem yakınlaşma dönemidir. Enerjinin artması için, ağacın budanması 
dönemidir. 



Gençlik dönemi, gerçek işin ne olduğunun, yeni baştan tanımlanması gerektiği bir 
dönemdir. 
 
BÜYÜME;  
Bu çağda şirket hızla büyür ve kurucular genellikle hiçbir konuda yanlış 
yapmayacaklarına inanmaya başlarlar. 
Bu dönemde pek çok şirketin yerle bir olmasının nedeni, kurucuların KONTROL ve 
YENİDEN YAPILANMA  gereğini anlayamamış olmasıdır. 
Bu dönemde satışı olan ürün ya da hizmetleri, üretmiş olan şirketler, artık 
Pazar payını  arttırmanın yollarını aramalıdır. 
Kısa vadeli işlerden, uzun vadeli olasılıklara (tahminlere) gözünü dikmelidir. 
 
Büyüme Stratejisi; 
 
- Temel  uzmanlık alanlarında yoğunlaşmak. 
- Ne yapılacağına karar vermek. 
- Her şeye saldırmamak. 
- Öncelikleri saptamaktır. 
Ateşten gömlek  olarak ne giyileceği konusunda güç kararlar almaktır. 
Şirketin bir yandan karları pahasına olsa da pazar payını arttırırken, aynı 
zamanda maliyetlerini sıkı bir denetim altına alması gerekir. 
 
Büyüme DİSİPLİNLİ ve KONTROLLÜ olmak zorundadır. 
 
YETİŞKİNLİK; 
 
Şirketin mevcut durumunu ifade eder. Şirketin gelecekte varacağı durum değildir. 
Bu dönemde yeni çocuklar üreterek, ana şirketi yenileyerek, yaşlanma sürecini 
durdurmaya çalışmalıdır. 
 
Yetişkinlik stratejisi; 
 
Yeni işleri bir tarafa bırakmak ve iç büyüme ya da şirket devralma veya birleşme 
yoluyla ürün/hizmet çeşitlenmesi yapmanın yollarını aramaktır. 
Çeşitleme; daha fazla gelir (satış) elde etme, daha fazla insan çalıştırmak 
değildir. 
Yetişkinlik döneminde egemen konu ''PAZARLAMA''dır. Şirketin pazar planları, 
pazarın talepleri ile uyum içinde olmalıdır.Yoksa fırsatlar kaçırılır. 
 
Girişimci ruhun sürekli yenilenmesi gerekir. Aksi taktirde şirket yaşlanmaya 
başlar 
 
YAŞLANMA: 
 
Yetişkinlik döneminde bir şirket kolayca yaşlanmaya başlayabilir. 
Durgunluk, bürokrasi ve suçlama aşamalarına girebilir. Sonra; ÖLÜM gelir. 
Yetişkinlik döneminden çıkan şirket, odak noktasını ve itici gücünü yitirir. 
Araba yokuş yukarı hızlanmaz, ancak yokuş aşağı hızlanır. 
Şirketin kaos dönemlerinde, insanların enerjileri kaybolur, herkesin kafası 
karışır. 
 
Bu dönem uzmanlığı, kararlılığı, birliği yeniden kurmayı, vizyonu gerçekleştirme 
yönünde ilerlemeyi, sağ kalanlara yardımcı olmayı ve onları yeniden kazanmayı 
gerektirir. 
Bu dönemden çıkış; gerginliklerin nasıl ele alındığına bağlıdır. 
Şirket içinde dağıtılan ünvanlar; girişimci ruhunu yeniden yakalamak için 
gerekli enerjileri yok etme durumuna gelebilir. 



Değişim ihtiyacını gören patron, bürokrasi (direnç) ile karşılaşır. Bir şey 
yapamaz hale gelir. Batmaktan başka çare bulamaz. Ya şirketten uzaklaştırarak ya 
da gemiyi batırarak bürokratları yok eder. 
 
Yaşlanma stratejisi;  
 
* Farklı olmak öncelikli konu olmalıdır. 
* Yaşlanmaya başlamış bir şirketin çeşitleme yapması gerekir. 
* işi yeniden (baştan) tanımlama yapma zamanıdır. Şirket içinde bu yönde yepyeni 
diyaloglar başlatılmalıdır. 
* Yeniden dirilmek için liderlik ve yönetim tarzları baştan aşağı gözden 
geçirilmelidir. 
 
DÖNÜŞÜM ZOR İŞTİR. 
ÇÜNKÜ  İNSANLAR; ESKİDEN VAZGEÇEMEZLER 
 
YAŞLILIKTAN KURTULMAK; 
 
1.Geleceğe hazır olmak; 
 
Bu dönemde geleceğe hazır VİZYON  oluşturulmalı. 
Sanki şirket yeniden kuruluyormuş gibi sistemleri, yapıları, rolleri ve ödülleri 
belirlemeli. 
 "Şirket rekabet gücünü yeniden kazanmak için başka neler yapmalıdır?'' 
 "Çalışanlar neler yapmalıdır?'' 
sorularına cevap aramalıyız. 
2.Var olan verimlilik düzeyi; 
Mevcut durumumuz nedir? 
Burada ne iş oluyor? 
Şirketin daha verimli olması için nelere ihtiyacı var? 
Bunlar belirlenmelidir. 
3.Sağ kalanların geçiş dönemi; 
Yaşlılık döneminde şirket çalışanları, belirsizlik ve güvensizlik yaşadıkları 
için nelere ihtiyaç olduğu belirlenmelidir. 
Çalışanların başarısı için onların ihtiyaçları ile ilgilenmek ve karşılamak, 
yönetimin sorumluluğu olmalıdır. 
4.Gerginlik; 
Dikkatleri rekabet konusuna yöneltmek gerginlik yaratır. 
Gerginliğin yararı; takım ruhunu kamçılar, yürütülecek görevleri dengeler, 
yaratıcılığı körükler, enerjinin odaklanmasını sağlar. 
Şirket gelecekte olmak istediği noktaya ancak, çalışanlarının uzmanlıklarını, 
birlik duygusunu, kararlılıklarını harekete geçirerek, onların ihtiyaçlarını 
karşılayarak ulaşabilir. 
5.Liderlik; 
Liderlik; helikopterden aşağıya bakmak gibi geniş bir bakış açısı gerektirir. 
Lider; geçmişi, şimdiyi ve geleceği bir arada düşünmelidir. 
Etkili liderler, insanları ve şirketleri değiştirir. 
Akıl ve yüreklerine hitap ederek, vizyonlarını genişletir. 
Şirket amaçlarını netleştirir. 
Çalışanları yetiştirir. 
Anlayış düzeylerini yükseltir, onlara yeni beceriler kazandırır. 
Davranışları şirket değerleriyle uyumlu hale getirir. 
Şirketi sürekli geliştirir, iyi olan yönleri korur ve kalıcı hale getirir. 
Yetişkinlik dönemi başlamadan, yaşlanma dönemini geciktirecek yenilikler 
oluşturur ve bunları şirketin yaşam çevrimi boyunca yapar. 
 Haziran 2001 
 



REKABET GÜCÜ 
 
Her sektörde rekabet ortamı artıyor, gelecekte  rekabet ortamı bize bugünleri 
aratacak. 
Gelecek; bugünden ve yarından farklı olacak ise geçmişteki deneyimlerimiz pek 
işe yaramayacak. 
Bizler; dün ve bugünün ortamında düşünmeyi ve mücadele etmeyi öğrendik. O halde 
tecrübelerimize daha fazla güvenemeyiz. 
Tüm sektörlerde artarak devam eden pazar baskıları var. Nedir bu pazar 
baskıları? 
-Rakiplerin hızla çoğalması. 
-Sektörde marka sayısının artması. 
-Pazarın daralması. 
-Tüketicinin satın alma gücünün azalması.Fiyatlara karşı duyarlılığın artması. 
-Tüketici alışkanlıklarının değişmesi. 
Tüm bunlar bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılar. 
Peki yarın veya yarından sonra neler olacak? 
-Fiyatlar dolar bazında düşmeye devam edecek. 
-Kar marjı azalacak. 
-Marka ve imajın önemi artacak, güven sorunu doğacak. 
-Pazar yapıları değişecek.Çünkü nüfus gençleşiyor, köy nüfusu %25'e düşecek, 
genç nüfus (36 yaş altı) %70'e ulaşmış, bilgisayar bilen eğitimli insan oranı % 
20. 
Doğal olarak müşteri istekleri değişecek. 
-Üretim ve sermaye yapısı değişecek.(En başarılı olduğun işi yapacaksın, 
diğerlerini başkalarına yaptıracaksın.) 
Tüm bunlar gösteriyor ki; artık işimiz zor. 
Bundan sonra on defa ölçecek, bir defa biçeceğiz. 
Babamızdan kalma alışkanlıkları bir kenara bırakacağız, planlamaya  daha fazla 
zaman ayıracağız. 
Daha fazla planlama yaparken hataları azaltacak ,uygulamada kaliteyi garanti 
altına alarak; hataları azaltarak rekabet gücü kazanılacaktır. 
Rekabet gücümüzü arttırmak için başka neler yapmalıyız? 
-İş gücü niteliğini geliştirmeye önem vermeliyiz.(personel eğitimi) 
-Her aşamada maliyet takibi yapmalı, kalitenin garanti altına alınmasını 
sağlamalıyız. 
-Rakipleri tanımalı ve kendimizi sorgulamalıyız. 
-Tahsilat güvenliği sağlamalı, garantili satışlar yapmalıyız. 
-Taraftar müşteri yaratmalı, müşterilerle duygusal iletişim kurmalıyız. 
Pazarlamada rekabet gücü kazanmak için önce pazarlama elemanlarını tanıyalım. 
1-Ürün: Satacağımız ürün doğru olmalıdır. 
2-Fiyat; kabul edilebilir olmalıdır. 
3-Yer;doğru yer olmalıdır. Pazara yakın, ürüne talep olan yer. 
4-Tanıtım;Neyi? Nerede? Ne şartlarda? sattığınızı duyurmalısınız. 
5-Hizmet; Müşteriye satış öncesi ve satış sonrası iyi hizmet 
vermelisiniz.İstenilen zamanda ve miktarda teslimat yapmalısınız.  
Pazarlamada bu 5 elemanın doğru olması durumunda satış kendiliğinden gelecektir. 
Günümüzde üretimden çok, iş yapma modeli önem kazanıyor. 
Bu nedenle; 
Şirketin dışına çıkıp, müşteri bulduğunuz zaman kar elde edersiniz. 
Müşteri ile birebir  pazarlamanızı  geliştirilmelisiniz. 
Satış, müşteri ile ilgilenmektir. Bir şirketin kaderi ise iyi hizmet vermesine 
bağlıdır. 
Kendimize şunu sormalıyız: 
Zengin olmaya mı çalışmalıyız? Zenginlik mi yaratmalıyız? 
Sadece kendimiz ve ortaklar için kazanmamalı, kurum kimliğini öne çıkararak, 
çalışanların, bölgemizin ve çevremizin kazanmasını da sağlamalıyız. 



İnsan ömrü kısa ve sorunlu, toplum ömrü ise sonsuzdur. 
DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR.... ÇOK! 
Haziran 2001 
 
NEDEN DOLAR  ? 
 
Ticaret ve sanayi odası başkanı olduktan sonra bazı şeyler bana ilginç gelmeye 
başladı. Ticaret ve sanayi odalarında atıl duran paralar var ve sizin bununla 
yapabileceğiniz işler  sınırlı. Bu nedenle de genellikle yeni binalar yapılır, 
bir süre sonra ikinci binalar yapılmaya başlanır. Bir kısım yerlerde de bu 
binalar lüks bir şekilde donatılır. 
Gezdiğim bir ticaret sanayi  odasında ne yazık ki; toplantı salonunun 
koltuklarının ithal olduğunu öğrendim. Ülkemizde hiç üretici yokmuş gibi, bir 
koltuk bile ithal ediliyor. Üstelik sanayisine sahip çıkması gereken bir sanayi 
odası tarafından. 
Ülkemizde  2000 Kasım krizi çıktığında; işadamı arkadaşlarımla yaptığım ilk 
toplantıda odalardaki atıl para konusunu tartıştım. Türkiye'de 350 oda ve borsa 
var. Odalardaki ve borsalardaki bu atıl paraların ekonomiye kazandırılması 
gerektiğini belirttim. Bazı oda ve borsalarda trilyonların olduğunu biliyordum. 
350 odada ortalama 150 milyar olsa 500 trilyon  eder. Odalar borsalar birliğinde 
de bir önceki yıldan 350 trilyon olduğunu biliyordum. Şimdi bu da en az 500 
trilyon olmuştur. Bu durumda silkelensek 1.5 milyar dolar çıkarırız hesabını 
yaptım ve bu görüşlerimi yerel -ulusal basına da gönderdim. Bu fikri ortaya 
attığımda dolar henüz 600 binlerde idi. Şimdi sözünü ettiğim para 1 milyar dolar 
ediyor. 
Bu önerim bazı ulusal gazetelerde yayınladı. Mart ayındaki TOBB toplantısında 
tüm başkanların huzurunda gündeme getirdim. Oda ve Borsalarımızda atıl duran bu 
paraların ekonomiye kazandırılmasını, ihracata veya üretime yönelik 
kullandırılmasını savundum. 
Aylar sonra önerimiz dikkate alındı ve 10 gün kadar önce TOBB başkanı (eski) 
Fuat Miras 100 milyon doları ihracatçıya kullandırmak üzere Eximbank'a 
verileceğini belirtti. Tabii bu tartışma sonunda da Fuat Miras başkanlık 
koltuğundan oldu. 
Geç de olsa TOBB örnek bir davranış sergilemiştir. Atıl duran parasının bir 
bölümünü ülke ekonomisinin, ihracatın geliştirmesinde kullandıracaktır. Aynı 
örnek davranışı sendikalar, vakıflar, paralı tüm dernek ve konfederasyon gibi 
kuruluşlar yapmalıdır. 
Şimdi yeni bir öneri sunuyorum. 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ  ARSALAR TÜRK LİRASI İLE SATILMALIDIR. 
Biz; Biga TSO olarak bu konuda aldığımız prensip kararını bölgemizdeki OSB 
müteşebbis heyet başkanlığına ilettik. 
Bilindiği gibi ülkemizde genelde tüm organize sanayi bölgelerinde bulunan 
arsalar -her ne hikmet ise- dolar ile satılmaktadır. Oysa tüm girdi maliyetleri 
Türk Lirası ile yapılmaktadır. Arsalar TL ile alınmıştır, ihaleler, altyapı 
harcamaları, ücretler tamamı TL ile yapılmaktadır. 
OSB arsalarının dolar olarak belirlenip satılması hem gün geçtikçe kaybolan 
sanayicimizi  ürkütmekte, hem Türk Liramıza saygısızlığı ifade etmekte, hem de 
1567 sayılı Türk Lirası kanunumuza göre suç oluşturmaktadır. 
Organize sanayi bölgelerimizin müteşebbis heyetlerinde TSO başkanları da 
bulunduğundan, bu önerimizi desteklemeleri için kendilerine ilettik. 
Krizlerle yatıp-kalktığımız bir ekonomide bu soruyu da kendimize sormamız 
gerekmez mi? 
NEDEN DOLAR? 
 19/6/2001 
 
 



YENİDEN MERHABA 
 
Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetiminde ikinci yılımızı doldurduk. 
Geride bıraktığımız 2 yıl içinde meclis üyelerimizle ve yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımla bazı çalışmaları gerçekleştirdiğimize inanıyorum. 
Yaptığımız en önemli çalışmaların başında Organize Sanayi Bölgesi'ne sahip 
çıkmak oldu. O.S.B.'ye, odamızda büro tahsis ettik. Dolarla yapılan arsa 
satışlarının Türk Lirası'yla satışını sağladık. Kobi komisyonu kurarak 
Kobi'lerin gelişmesi için sürekli bilgilendirme toplantıları 
düzenledik.Yurtdışına gezi düzenledik.Girişimlerimizle Endüstri Meslek Lisesi'ne 
mobilyacılık bölümü açılmasını sağladık. Biga'da 42 ortaklı bir özel okul 
yatırımı için şirket kurulmasına öncülük ettik. 
Gönül isterdi ki; son bir yıldır yaşadığımız krizler olmasaydı daha iyi işler 
yapardık. 
Biga'mızda krizin diğer bölgelere göre daha az hissedildiğini gözlemliyoruz. 
Biga'nın sanayide yeterince gelişmemiş olması krizden az etkilenmesine neden 
oldu. Sanayileşmiş illerde ise; Denizli, Antep, Kayseri gibi, kriz derin 
hissedildi.Yüzlerce sanayi tesisinin kapanması, düşük kapasiteyle çalışması hem 
yan sanayiyi etkiledi ve çok büyük işsizliğe neden oldu. Bu durumdan da tüm 
esnaf ve bölge halkı etkilendi. Oysa Biga'mız sanayiye endeksli olmadığından çok 
ağır sorunlar yaşanmadı. 
Biga'mızın her yönüyle önü açıktır ve gelişmeye gebe bir bölgedir. 
Organize sanayi bölgesinin alt yapısı 1-2 ay içinde tamamlanıyor. 50 fabrika 
tamamlanacak, 5000 kişiye iş sağlanacak. Taşımacılık, yemek fabrikaları yanında 
pek çok sanayi de oluşacak Biga sanayi memleketi olacak. 
Barajların tamamlanmasıyla da, sulama alanları artacak ve gıda yatırımlarının 
önü açılacak. Ayrıca daha verimli mahsul alınarak, zenginlik yaratılacak. Biga 
gıda cenneti olacak . 
Fakültemiz gün geçtikçe gelişiyor. Geliştikçe Biga'mız bir kültür merkezi 
olacaktır. 
Biga'da her şey daha güzel olacak. 
Ülke yönetimi de elbette ki böyle gitmeyecek. 
Güzel günler göreceğiz.   
Güneşli günler. 
09.11.2001 
 
DERVİŞ FAKTÖRÜ 
 
Kemal DERVİŞ geçen yıl 2001 Mayıs'ında Ankara'da T.O.B.B. Genel Kurulunda 
dinledim.Henüz Türkiye'ye geleli ve ekonominin başına geçeli 2 ay 
olmuştu.Doların 1.500.000- 1600.000 TL olduğu bir zamanda doların gerçek 
değerinin 1.300.000 TL olduğunu belirtti ve çok geçmeden dolar 1.300.000 TL 
seviyelerine indi.O günlerde hiçbirimiz doların düşebileceğini tahmin 
etmiyorduk.Kaldı ki; doların 2-2.5 milyona çıkacağını söyleyenler bile vardı. 
Adam ne yaptı etti doları 1.3 milyona indirdi ve aylarca (8-10 ay) dolar bu 
seviyelerde seyretti. 
Sn. Kemal DERVİŞ'i ikinci kez, T.O.B.B. Genel Kurulunda Mayıs 2002'de yine 
dinleme fırsatım oldu.Dolar 1.300.000- 1.350.000 TL seviyesinde iken, "doların 
hakkı bu değil, yumurtaları aynı sepete koymayın, borçlanmanıza dikkat edin" 
diye uyarıda bulundu.Yani doların artacağı bundan iyi vurgulanamazdı.Nitekim 15 
gün geçmeden, yine ne yaptı etti, doların artışını sağladı.Hatta küçük bir kriz 
yaratacak söylemlerde bulunarak "ekonomi iyi değil" gibi sözcüklerle doları ufak 
ufak arttırdı.Bana göre doğruyu yaptı.Çünkü 8-10 aydır aynı seviyelerde duran 
dolar ihracatın tıkanmasına yol açıyordu ve belli artışlar gerekiyordu. 
Kısacası bu adam işini biliyor.İstediği gibide ekonomiye yön veriyor. 
Üstelik Kemal DERVİŞ bir Hükümet programını uyguluyor.Sevsekte sevmesekte 
iktidara getirdiğimiz bir Hükümet var ve bunun ekonomik kaptanlığını Derviş 



yürütüyor. 
1990'da 50 milyar dolar dış borcumuzu 70 milyar dolar arttırarak bugün 120 
milyar dolara çıkardıysak, bunda suç kimin? 
65 milyon nüfuslu Türkiye'de yılda 200 milyar dolarlık üretim yapılıyor.Oysa 8 
milyon nüfuslu bir Avusturya bile aynı üretimi gerçekleştiriyor.Bu üretimi kim 
köstekledi? Yıllardır rant ekonomisini uygulayan Derviş miydi? 
Çürük- sakat ve popülizm yaparak Bankacılık sektörünü yaratan, on milyarlarca 
dolar para batıranlar kimlerdir.Devlet Bankalarından kredi alıp, özel Banka 
satın alanlara kimler zemin hazırladı. 
15 milyon kişisi yoksulluk yardımı alan, 3.5 yılda 687 trilyon yardım dağıtan, 
10 milyon  
yeşil kartlı ülkeyi yaratanlar kimlerdir? Bunlara bakmak lazım. 
Her şey bir yana; komşumuz Yunanistan ile aynı denizi paylaşıyoruz, güneş aynı 
güneş, aynı havayı teneffüs ediyoruz, aynı balığı yiyoruz.Ancak; kişi başı milli 
gelirleri bizden 5 kat daha fazla.Yani oradaki işçi 5 kat daha fazla 
kazanıyor.Sanayicisi 5 kat daha rahat.Bizim suçumuz ne, veya aramızdaki fark 
nedir? 
Bir tek farkımız var.Yöneticilerimiz farklı.Siyasi liderlerimiz farklı... 
Politikacılarımız farklı... 
Ya Bulgaristan; komünizimden çıkmış, daha birkaç yıl önce hırsızlık, mafya kol 
gezerken, adamlar Avrupa birliğine giriyor.Bizim sanayicimiz bile Bulgaristan'a 
gitmek için günlerce Bulgar vizesi beklerken, onların hayat kadınları bile 
sınırımızdan sadece pasaportunu gösterip, geçiriliyor. 
Ne günlere kaldık? 
Ve biz halen Avrupa Birliğine girip, girmemeyi tartışıyoruz. 
Ve bu memleketi sanki bu hale Derviş getirmiş gibi günah keçisi arıyoruz. 
Zavallı bizler. 
23.07.2002 
 
 


