
Değerli mühendis arkadaşlarım, 
 
Öncelikle, bu önemli günde beni de konuşmacı olarak aranıza davet ederek bana 
sizinle fikirlerimi, beklentilerimi, şirket olarak geçekleştirdiklerimizi ve 
gerçekleştireceklerimizi paylaşma fırsatı verdiğinizden dolayı teşekkür etmek isterim. 
 
Bugün ben sizlerin alışık olduğu tarzın belki de biraz dışında bir konuşma yapacağım. 
Amacım kendimizden örnekler vererek, özel sektörün beklentilerine biraz da olsa 
parmak basmak. 
 
Türkiye’nin durumu ortada ve zaten siz bunları hergün, her an herkesten 
dinliyorsunuz ve de bizzat yaşıyorsunuz. 
 
Önümüzde yaklaşan seçimlere pek fazla bir süre kalmadı ve ülkemiz bu yeni seçim 
maratonundan sonra öyle veya böyle yönetilmeye devam edecek. 
 
Ancak benim bugün üzerinde durmak istediğim noktalar tabii ki bunlar değil!  
 
Ben bugün burada ülkemizin dünyadaki imajını bir hayli etkileyen bu siyasi 
istikrarsızlıklardan, kara tablolardan çok, Cevher Grubu’nun  bütün bu kara tablolara 
rağmen gerçekleştirdiklerinden girişimcilikten, vizyonumuzdan ve tabii ki 
mühendislerimizden beklediklerimizden bahsetmek istiyorum. 
 
Çok değil bundan 3 yıl önce kadim dostum Sn. İzzet Garih beni bir yarışmaya girmem 
konusunda bir hayli zorladı. Bazılarınız hatırlayacaktır.  
 
Bu yarışmada “ dünyanın en başarılı genç yöneticisi” ödülünü ülkeme getirebilme 
amacıyla yarışmıştım. 
 
Başta bu yarışmaya girip girmeme konusunda bir hayli tereddütüm oldu. Çünkü bütün 
yoğun iş tempomun ve iş seyahatlerimin arasında bu yarışmaya layıkı ile 
hazırlanmaya, ülkemi gerektiği şekilde temsil etmeye, vakit ayırmam gerektiğine 
inanıyordum. Ancak ailemin, yakın çevremin ve özellikle de sn. İzzet Garih’ in 
israrlarına daha fazla dayanamayarak bu yarışmaya katıldım. 
 
Bütün hazırlıklar, bütün uğraşlar sonucunda ülkeme Portekiz’ de yapılan yarışmada 
“en başarılı genç yöneticisi” ödülünü getirdim. 
 
Bu benim, ailem, bölgem ve hatta ülkem için çok büyük anlam  ifade ediyordu. Çünkü 
bugün olduğu gibi o günlerde  de Türkiye kriz yaşıyordu. 
 
Bütün  dünyadaki işadamlarının kendilerini, şirketlerini, programlarını ve projelerini ve 
en önemlisi de ülkelerini temsil ettiği bir yarışma sonucunda, olumsuz ekonomik ve 
siyasi şartlara rağmen ben bu ödülü ülkeme getirmiştim ve bu beni çok 
gururlandırmıştı. 
 
Bu yarışmada özellikle üzerinde durduğum bir konu vardı.  
Cevher grubunun en önemli sermayesi insandır. 
 



İnsan dediğimiz zaman akla ilk, tabii ki özellikle bizim gibi üretim yapan ve Ar-Ge’ ye 
önem veren şirketler için hayal gücü ile yaratıcılık  ve de endüstri makina ve döküm 
mühendisleri gelmektedir. 
 
Bizim grubumuz içindeki mühendislerimizden beklediklerimiz aslında tüm Türkiye’nin 
beklentileriyle aynı. 
 
Kısaca belirtmem gerekirse, Türk insanının inanılmaz bir pratik zekaya sahip olduğu 
kanısındayım. 
Ancak izlenimlere dayanarak söylemek isterim ki maalesef insanımız bu pratik 
zekasını yaratmaktan çok taklit etmeye yönelik kullanmakta daha başarılı oluyor. 
Özellikle üretim yapan firmalarda yenilikçi, değişime açık araştırmacı ve 
globalizasyona giden bir dünyada dünya insanı olan beyinlere,  kendi markasını 
yaratan bir ekonomiye ihtiyaç duymaktayız. 
 
Yaratıcı, evrensel bir bakış açısıyla, yeniliğe açık, çağdaş beyin gücü her sektörün 
ihtiyacı. 
 
Biz Cevher Grubu olarak Türkiye’ de birçok ilke imza attık. 
 
Sektöründe ilk defa  
Alüminyum  silindir kafasını 
Alüminyum manifoldu 
Alüminyum jant 
Alüminyum  motor bloğu 
Ve alüminyum  braketi Cevher dökmüştür 
 
Bunlar da  bizim grup olarak dünyada bir marka yaratmamızın ilk adımlarıydı . 
 
Tabii ki dünyada bir marka yaratmak sadece ilklere imza atmakla gerçekleşmiyor. 
 
Bünyesinde dünyadaki tüm kalite standartlarına sahip olan cevher,  
Otomotiv devleriyle ortak tasarım ( co-designer) ve tam geliştirme ( development 
designer) bazında çalışıp ödüller de aldı. 
 
Sektöründe    ISO 9001  
İlk defa olarak   QS 9000  
    ISO 16949 
İlk defa olarak   ISO 14000 
Ve bunlara ek olarak  
 
Otomotiv devlerinden GM’ in sektöründeki Oscar’ ı sayılan dünyadaki 30.000 yan 
sanayici arasında, yılın yan sanayicisi ( Best of the Best) ödülünü 4 defa üst üste alan 
ilk firmadır ki bu ödül kalite, servis, teknoloji ve fiyat kriterleri baz alınarak verilen bir 
ödüldür. 
 
Alüminyumu 3 önemli teknolojisiyle döken Cevher ürettiği bazı parçalarda ise dünya 
bazında tek üreticidir. ( sİngle supplİer) 
 



Bunlar uzun senelerdir grubumuz içinde gerçekleştirmeye çalıştığımız ekip 
çalışmasının meyvalarıdır aslında. 
 
Bu başarılar muhakkak ki bireysel başarılar sayesinde değil tamamen ekip 
çalışmasının başarıya ulaşmasının kaçınılmaz bir sonucudur. 
 
Bu ekip çalışmasıyla ve yenilikleri takip sonucu, şu anda Cevher dünyadaki otomotiv 
devlerine  4 kıtaya ihracat yapmaktadır. 
 
Müşteri portföyünde:  

CADILLAC- AMERİKA 
   OPEL – ALMANYA , AVUSTURYA, İSPANYA , BELÇİKA 
GM GRUBU  AGILA - TAIHLAND  

VAUXHALL – İNGİLTERE  
   HOLDEN – AVUSTURALYA  
   SAAB – İSVEÇ  
 
FIAT GRUBU:  BERTONE – İTALYA, ALMANYA 
   FIAT – İTALYA, ARJANTİN 
   ALFA ROMEO – İTALYA  

IVECO – İTALYA  
TOFAŞ – TÜRKİYE      

 
RENAULT GRUBU:  

RENAULT – FRANSA, KOLOMBİYA  
   IBC – İNGİLTERE 
   DACIA – ROMANYA 
   NISSAN – İSPANYA     
   OYAK RENAULT – TÜRKİYE  
 
 
VW GRUBU : VW – ALMANYA, MACARİSTAN, ÇEKOSLOVAKYA 
   AUDI – ALMANYA 
   SEAT – İSPANYA 
 
 
FORD GRUBU:  FORD – İNGİLTERE, ALMANYA 
   OTOSAN - TÜRKİYE 
 
VOLVO GRUBU: MACK TRACK – AMERİKA 
    
 

RENAULT TRACK – FRANSA 
   TOYOTA – TÜRKİYE  
 
gibi firmalara direk çalışmanın yanı sıra  
 
DELPHI  
ZF 
LUK 



PIERBURG 
BOSCH  gibi  
Yan sanayi firmalarını barındırmaktadır. 
  
 
Biraz önce de belirttiğim gibi bunlar ekip çalışmalarının ürünüdür. 
 
“ben”’ den çok “biz” in önemi, güler yüz ve insanın kendisiyle barışık olması, yaptığı 
işe inanması her zaman benim iş hayatımın vazgeçilmezleri oldu. Bunun bütün ekip 
tarafından benimsenmesiyle başarının yakından ilgisi olduğu kanaatindeyim. 
Ayrıca insanın mesleğini, işini severek yapması da başarıda önemli bir faktör. 
Ancak Türkiye geneline baktığımızda mesleğini gerçekten severek yapan insan 
sayısı oldukça düşük diyebiliriz sanırım. 
 
Tabii ki bunlar başarılı olmanın tek anahtarı değil! Bu faktörleri en çok etkileyen 
değişime ayak uydurma isteği ve başarısıdır. 
 
Değişimin amacı daha mükemmeli arayıştır aslında. 
Bu değişimi çeşitli etkenler gerekli kılar. 
 
Bu bir şirkette bazen yeni bir yöneticinin ( liderin) işe başlamasıyla birlikte gelen 
vizyon değişikliği, ideal farklılıkları ile de başlayabilir bazen yeni bir siyasetçinin 
ortaya çıkarak halkın onun liderlik vasıflarından etkilenerek onun idealleri 
doğrultusunda değişiklikleri benimsemesiyle de olabilir. 
 
İşte burada liderin rolünün önemi ortaya çıkar. 
 
Çünkü değişime ayak uydurmaya çalışan şirkete, ekibe, topluluğa moral ve güven 
kazandıracak olan işte bu liderdir. 
 
Bu lider ekibi, grubu ya da kısaca değişime ayak uydurmaya çalışan topluluğu bir 
arada tutmaya, onlar için gerekli uygun koşullar neyse sağlamaya ve bu koşulları 
korumaya çalışmalıdır. 
 
Bünyesinde, ekibinde gerçek liderler bulunduran topluluklar, bunlar en küçüğünden 
en büyüğüne kadar başarılı olacaktır. 
 
Özellikle günümüzün değişen şartlarında sadece özel sektörde değil her sektörde, 
yeniliklere ayak uydurabilmek için başta bu değişimlere ayak uyduracak lidere 
ihtiyacımız vardır. 
 
Liderler başta da söylediğim gibi global düşünce tarzına açık değişime açık, evrensel 
ve en önemlisi de risk alabilmelidirler. 
 
Çünkü gerek toplumsal gerek şirket yönetiminde değişimin liderleri dürüstlük ve 
cesaretli olarak kendilerini gösterir ekibine güven verirler. 
 
İşte yeni nesil yöneticilerin, siyasetçilerin en önem vermeleri gereken noktalardan 
birisi de burada belirir :Güven 
 



Çünkü güven kaybolduğu zaman değişim de  kaybolur. 
 
Dünya  genelindeki şirket yapılarına baktığımızda, bazı konularda eskiye dönüş 
olduğunu rahatlıkla görebilmekteyiz. 
 
Özellikle de güven konusunda . Son zamanlarda Amerika’ da bazı dev şirketlerin 
batışlarında büyük rol oynayan yolsuzluklar, özellikle Amerika’ dan başlayarak bir çok 
büyük şirketi insan kaynakları seçimleri konusunda değişime itmiştir. Bu değişim de 
güven konusu üzerinde yoğunlaşmıştır. 
 
Artık şirketlerin eleman seçerken, şirkete baştan güven verecek elemanları tercih 
etmeleri, formlarını bunlara göre düzenlemeleri bunun en iyi göstergesidir. 
 
İnsan kaynakları seminerlerinde örnek olarak verilen işe alınacak elemanlardan mal 
beyanı isteyen şirketler herhalde Amerika’ dan sonra Avrupa ülkelerinde de 
yaygınlaşacaktır.  
 
Gördüğünüz gibi aslında başarılı olmanın sırrı birçok noktadan geçiyor. 
 
Tabii ki hedefleriniz de başarılarınız doğrultusunda gelişiyor, dünya standartları ve 
değişen müşteri talepleri doğrultusunda farklı vizyonlara kayabiliyor. 
 
 
 
Biz grup olarak ilkleri gerçekleştirdiğimiz bir sektörde artık kendimize otomotivde güç 
treni( powertrain) tedarikçisi olmayı hedefini koyduk.  Cevher motor parçalarıyla gücü 
üretip aktarma organlarıyla da iletecektir. 
 
Yani motordaki silindir kafasından tekerlekteki janta kadar tüm parçaları üretip 
bünyesindeki Ar-Ge ile de sistem üreticisi ( system supplier ) olarak hizmet vermek 
amacındadır. 
 
Bu da tabii ki değişen otomotiv sektörü taleplerinin cevabını en iyi şekilde müşteriye 
sunabilmek içindir. 
 
Şunu unutmamalıyız ki!  (Bu sıralar yine televizyonlarda çok sık rastladığınız bir 
reklamdan alıntı yapmak istiyorum.) 
Müşteri gerçekten velinimetimizdir. 
 
İşte bu yüzden biz yine en iyiyi yapabilmek daha iyi hizmet verebilmek için her türlü 
ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklara rağmen hedeflerimizi yükselterek 2003 yılında 
Cevher Döküm’ ün  Bornova fabrikasındaki üretimini Çiğli AOSB’deki 30 dönümlük 
kapalı alana,  
Cevher Jant’ın üretimini Esbaş’ taki ( Ege Serbest Bölgesi) 22 dönümlük kapalı 
alana, kaydırarak mevcut üretim hacmini 5’e 6’ya katlamayı hedeflemekteyiz. 
 
Hedef müşterisi ve pazarı dünyadır.  
 
Ben yürekten inanıyorum ki bir gün Ege bölgesi şu andaki potansiyeli göz önüne 
alınırsa yakın zamanda alüminyum döküm sektöründe bir silikon vadisi olacaktır. 



Yeter ki sektördeki yatırımcılarımız, yatırımlarına devam etsinler, yatırımlarını başka 
yerlerde değil kendi bölgeleri içinde değerlendirsinler. 
 
Unutmamalıyız ki Türkiye’nin kalkınmasının ilk adımı üretimdir. 
 
Türkiye’ de üretim her konuda desteklenmelidir. 
İşte burada da üretim yapan bütün firmalarda deneyimli, geniş vizyonlu, prensipli, 
güler yüzlü mühendislerimize çok iş düşmektedir. 
Analitik düşünce tarzıyla, pratik zekalarını birleştirerek bu üretim yapan firmaların 
mihenk taşlarını oluşturmalıdırlar. 
 
Bir dünya insanı, bir dünya markası olmak için geniş açılı bir gözlükle dünyaya 
bakmanız gerekir. 
 
Dünya kalite standartlarına göre üretip yine dünya pazarında rekabetçi olacak şekilde 
ihraç edebildiğimizde ve bunu devamlılıkla takip ettirebilirsek isminiz ve ya markanız 
dünyada bilinir hale gelecektir. 
 
Bütün bunlar bir de hükümetteki siyasi istikrarla desteklenebilirse işte o zaman 
Türkiye’mizi büyütecek olan yabancı sermaye de ülkemize hiç çekinmeden 
gelecektir. 
 
Yabancı sermayenin aradığı iki önemli faktör siyasi ve ekonomik istikrardır. 
 
Dürüst çalışkan yetenekli ve esnek bir mentaliteye sahip olan insan gücümüz vardır. 
Bu insan gücünü makina ve ekipman ile üretimde verimli biçimde kullanabilirsek 
Türkiye yabancı sermaye için aranan bir yer olabilir. 
 
Ben hala Türkiye’nin  özellikle otomotiv sektöründe ve yan sanayiinde  Avrupa’nın 
üretim merkezi olabileceğine inanıyorum. 
 
Şartlar ne olursa olsun yatırım ve büyüme için bazı faktörler gereklidir. 
 
Bu şartlar halinde Türkiye’ de yatırım yapılır mı?  Yerine, 
İyi bir fizibilitenin haricinde önce istekli, inançlı cesaretli ve kıvamında bir hırs 
lazımdır. 
 
Biz cevher olarak bildiğimiz işte dikey büyüme ve coğrafi olarak da yayılma fikrini 
benimsiyoruz ( vertical integration – world penetration)  
 
Kendinizi düşüncelerinizi ve mentalitenizi entegrasyona alıştırmanız lazım  
 
Bulunduğumuz ülke şartlarıyla da sınırlı kalmayıp istek ve talep üzerinde dünyanın 
herhangi bir yerinde yatırım yapmaya açık olabilmeniz, dünyanın herhangi bir yerinde  
İkamet edebilir rahatlıkta olmanız işte burada çok önem taşımaktadır ve işte bu 
noktada dünya insanı olmanın önemi ortaya çıkar.. 
 
Ancak tabii ki bunun da yolu eğitimden geçer. Türkiye’nin bu siyasi durumundan 
dolayı kendimizi ne kadar yıpratsak da ülkemizin dikkat etmesi gereken ve artık farz 
olan önce eğitim ve teşvik olmalıdır. 



 
Çünkü eğitimsizlik yoksullukla paraleldir.  
 
Türkiye geneline baktığımızda maalesef eğitimsizliğin en önemlisi kalifiye elemanın 
eksikliğini görmekteyiz. 
 
Bazen eğitim sistemimizin yetersizlikleri, bazen ekonomik istikrarsızlıklar, ekonomik 
zorluklar,  eğitimli kalifiye eleman sayısını çok büyük ölçüde etkilemektedir. 
 
Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olan ülkemizde, eğitimli, kalifiye, dinamik, kıvrak 
zekalı, güler yüzlü, sorumluluk sahibi güvenilir elemanların sayısının artması 
hepimizin en büyük arzusu. 
 
Çünkü ülkemiz yukarıda belirttiğim özelliklere sahip olan gençlerimiz sayesinde bir 
yerlere gelecektir. 
 
Bizim gibi üretim yapan firmaların ihtiyacı olan bu niteliklerdeki mühendislerimiz de 
bizi daha yukarılara taşıyacaklardır. 
 
Ben gençlerimize, özellikle de Türk mühendislerine yürekten inanıyor ve 
güveniyorum.  
 
 
 
 
Haluk ÖZYAVUZ 
 
Cevher Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 
 
 
  
 
 


