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Önsöz

İş hayatıma öğretim görevlisi olarak başladıktan sonra bir tesadüf sonucu 
banka yöneticisi oldum. 1987 yılında sekiz milyon dolar sermayeyle sı-

fırdan kurduğumuz Finansbank, 2006 yılında beş buçuk milyar dolar de-
ğerlemeyle satıldı ve ülkemiz tarihinin en başarılı start-up’larından oldu. 

On dokuz yıl kurucu girişimci Hüsnü Özyeğin’le omuz omuza çalış-
tık. Birlikte kurduğumuz güçlü kadroyla, kısa zamanda rakiplerin takip 
ettiği bir banka yarattık. Bu dönemde 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan bü-
yük ekonomik krizleri başarıyla atlattık. Hiç unutmuyorum, 1994 krizin-
den sonra bir gün Hüsnü Bey bana, bankacılık tecrübelerimizin eşitlen-
diğini söylemişti. “Her kaptan atlattığı fırtına kadar tecrübelidir; bu bü-
yük fırtınayı birlikte atlattık” diyerek, yaşanan deneyimlerin işte geçirilen 
yıllardan daha önemli olduğunu vurgulamıştı. Aynı dönemde finans sek-
töründe, yurtiçinde finansal kiralama (leasing), faktöring, menkul değer-
ler ve sigorta şirketleri, yurtdışında ise İsviçre, Hollanda, Fransa, Rusya ve 
Romanya’da bankalar kurduk; finans sektörü dışında da başarılı ve başa-
rısız yatırımlarımız oldu. 

Bankanın satışı sonrasında, Yunanistan’ın en büyük bankası National 
Bank of Greece’in (NBG) ana hissedarlığında üç yıl yönetim kurulu baş-
kan yardımcısı, yedi yıl yönetim kurulu başkanı, son beş yıl da Katar’ın en 
büyük bankası QNB’nin sahipliğinde yönetim kurulu başkanı olarak gö-
rev yaptım. İlk on dokuz yıl boyunca, girişimci patronun her işin içinde 
olduğu bir ortamda çalışmışken, bankanın satışını takip eden on beş yı-
lım oldukça farklı bir kurumsal yapıda geçti. Önce Yunan sonra Katar-
lı ana hissedarlardan kaynaklanan farklı kültürlerin hâkim olduğu ban-
kayı yönetim ve hissedar ayrılığı ilkesiyle yönettim. Bu dönemde bir yan-
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dan 2008 Avrupa borç krizi ve birçok ekonomik dalgalanmayla mücadele 
ederken bir yandan da hızla gelişen teknolojinin yarattığı dijitalleşme sü-
recini kaçırmamaya gayret ettim. Son dönemdeki pandemi sürecinde ya-
şadığım deneyim ise bambaşka oldu.

NBG döneminde dört kez, QNB döneminde de iki kez ana hissedarın 
CEO’su değişti. Hüsnü Bey’le birlikte yedi farklı patronla çalıştım. Genel-
likle şirketlerde patron sabit kalıp yönetim değişirken bizim bankada tam 
tersi oldu. Patron sürekli değişti; yönetim aynı kaldı. Bu yüzden benzerine 
zor rastlanır deneyimlerim oldu. 

Sermayesini bir çanta içinde taşıdığım, otuz kişiyle Gümüşsuyu’nda-
ki bir iş hanının beşinci katında sıfırdan kurduğumuz banka, bugün on 
üç bin kişinin çalıştığı ve yarattığı kültürle sektörün saygın kurumların-
dan biri haline geldi. Ayrıca hakkında yazılan dört ayrı vaka Harvard Bu-
siness School’da işletme yüksek lisans öğrencilerine okutuluyor.(1) Bu girişi-
min bu hale gelmesine katkıda bulunan bir yönetici olarak süreç boyunca 
yaşadığım deneyimler sayesinde geliştirdiğim yönetim ilkelerini paylaşma 
arzusu, bu kitabı kaleme almama neden oldu. 

Yönetime dair benimsediğim ilkeleri şekillendiren iki temel kaynak var: 
Bunların ilki aile, diğeri ise eğitim. Aileden öğrenilenlerin, kariyer boyun-
ca geliştirilen ilkeler üzerinde çok önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. 
En azından ilkelerimin oluşmasında annem, babam ve sevgi dolu ailemin 
çok belirgin katkısı oldu. Eğitim ve bilime olan inancımı da ikinci önem-
li katkı kaynağı olarak görüyorum. Bu iki temel kaynak üstüne inşa ettiğim 
iş hayatımda aldığım doğru ve hatalı kararlar sebebiyle edindiğim olumlu 
ve olumsuz deneyimler, ilkelerimin ikinci katmanını oluşturdu. Kontrolü-
müzde olmadan gelişen kriz ortamlarındaki davranış ve gözlemler, birta-
kım kriz yönetimi ilkelerinin ortaya çıkmasına sebep olurken, kaçırılan fır-
satlar, yaptığım hatalar ve başkalarının hatalı kararlarını gözlemlemek de 
farklı ilkeler benimsememe yol açtı.

Ünlü tenisçi Andre Agassi’nin otobiyografisinde geçen “Grand Slam 
turnuvasında kaybettiğim final sonrası yaşadığım travma ve sonrasında 
kendimi toparlamam haftalar sürerken finali kazandıktan sonra oluşan se-

(1) Philip M. Rosenzweig, “Finansbank” (1994), C. Fritz Foley, Linnea Meyer, “Finansbank 
2006” (2008), David Scharfstein, Esel Çekin, “Bidding for Finansbank” (2015), Sunil Gupta, 
Eren Kuzucu, “Enpara.com: Digital Bank at a Crossroad” (2017).
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vincin olumlu etkisi birkaç gün sonra geçiyordu.”(1) ifadesindeki gibi ben 
de çocukluk, okul, altı yıllık akademi ve 37 yıllık bankacılık hayatımda bir-
çok deneyim kazandım. Özellikle de iş hayatında karşılaştığım krizlerden 
çok şey öğrendim. 

Geliştirdiğim yaşam ve yönetim ilkelerini bir araya getirdiğim bu ki-
tabı, işletme yüksek lisans (MBA) programlarında uygulanan vaka ana-
lizi metodundan esinlenerek yazdım. Vaka odaklı yaklaşımı, öğrenmede 
çok etkili olduğuna inandığım kişisel ve kurumsal deneyimlerimi anla-
tan anekdotlarla zenginleştirdim. Esprili olaylara da çeşitli bölümlerde yer 
verdim. Her ne kadar, ön planda iş hayatımda yolumu aydınlatan ilkeler 
olsa da ailevi, sosyal ve sağlığa dair konulara da değindim. Böylece genel-
likle kapalı bir kutu gibi görünen üst düzey yöneticinin iç dünyasına bir 
pencere açmaya çalıştım. 

Deneyimlerimden doğan ilkeler tamamen kişisel görüşüm olduğu için 
okur bazılarına veya hiçbirine katılmayabilir. Akademik dayanakları ol-
mamasına rağmen, iş hayatında ayrışmamı sağlayıp dengeli bir yaşam sür-
memde etkili olduklarına inanıyorum. 

Değişimin her alanda ve çok hızlı yaşandığı günümüzde, yeni şirketler 
gibi yeni çalışma sistemleri ve yeni iş ilişkisi modelleri de oluşuyor. Dolayı-
sıyla deneyimlerim ve onlara dayalı ilkelerim zamanla güncelliğini yitire-
bilir. Yine de bazı ilkelerin daima geçerli kalacağına inanıyorum. 

Türkiye iş hayatı boyunca çok sık sıradışı olayla karşılaşılan ama bunlara 
dair kitap sayısı yok denecek kadar az olan bir ülke. Cumhuriyet tarihi bo-
yunca modernleşen ve gelişen bu ekonomide edinilmiş onca önemli tecrü-
beye karşın kitap sayısının sınırlı olması, yaşananlardan ders alınmasını en-
gelliyor. Gençlik yıllarımda etkilendiğim bir Türk iş adamına ait ilk biyog-
rafi, rahmetli Vehbi Koç’un kitabıydı.(2) Sonrasında, Türkiye çok çalkantılı 
dönemlerden geçti ama tanık olduklarını yazıya aktaranların sayısı çok dü-
şük kaldı. O yüzden kitap yazan iş insanlarını hep takdir ettim. Yazılan ki-
tapları okur gözüyle, deneyime dayalı yol gösterici, öğretici kitaplar ve ki-
şisel başarı ve yaşam öyküleri olarak iki gruba ayırdım. Bazı başarı öyküleri 
beğenilirken bazılarının gerçekleri tam yansıtmadığı için eleştirilip mega-

(1) Andre Agassi, Open: An Autobiography, Knopf Publishing Group, 2009 (Çevirisi Ömer 
Mülazım, Harika Çocuk-Açık, Martı Yayınları, 2015).

(2) Vehbi Koç, Hayat Hikâyem, İstanbul, 1973.
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lomanca bulunduğunu gözlemledim. Her yazı, her kitap, hatta tarihçe bile 
taraflı yazılmış olabilir. Bence önemli olan yazılmasıdır ve ne kadar çok ki-
tap yayımlanırsa geniş iş kültürü de o kadar kayıt altına alınır. Farklı kişile-
rin sübjektif bakış açısıyla bile olsa yaşadığı dönem ve tecrübelerini aktar-
ması, okura zaman içinde eseri layık bulduğu yere koymaya olanak tanır. 

Bu tür kitapları okuyan ve yazarı tanımayanlar, kitabın içeriğini doğru 
kabul ederek pek yorum yapmadan yazar hakkında fikir sahibi olur. Önem-
li olan yazarı tanıyanların ne düşündüğüdür. Yazarın birlikte çalıştığı veya 
iş ilişkisinde bulunduğu kişiler doğru ve samimi yazılmış buluyorsa, bence 
o kitap çok daha değerlidir. Umarım beni tanıyanlar kitabımı samimi bu-
lur. Bu nedenle tüm deneyimlerim ve öğrendiklerimden oluşan ilkelerimi, 
en içten şekilde paylaşmak ve özellikle gençlere aktarmak istedim. Okullar-
daki teorik eğitimi hayata hazırlık bakımından son derece önemsiyor ve iyi 
eğitimin iş hayatına birkaç adım önde başlamanın ön koşulu olduğuna ina-
nıyorum. Ancak okul ve hayattaki başarı arasında ciddi bir bağlantı olmadı-
ğının da farkındayım. Öğrenciliğindeki sınıfı ve o yıllardaki en parlak arka-
daşlarını düşünüp, iş hayatında kimlerin en başarılı olduğunu tartanlar ne 
demek istediğimi anlayacaktır. İnsanları iş hayatında ayrıştıran genellikle 
okulda öğrenilmeyenler oluyor. Yöneticilikte ortaya koyduğum farkı yıllar 
boyu geliştirdiğim bu kitaptaki ilkelerle sağladım. Tümü deneyime dayalı 
olan bu ilkelerin okulda öğrenilenleri tamamlayacağına inanıyorum. Kita-
bın her bölümünü bağımsız okunabilecek şekilde kaleme aldım. Dolayısıy-
la okur ilgi alanlarına göre istediği sırayla okuyabilir. Kitabın sonuna dene-
yimlerime dayalı önemli ilkelerin bir özetini ekledim. Böylece okurun ile-
ride anımsamak isteyeceklerini kolayca bulabileceğini düşünüyorum. Ay-
rıca kitapta dile getirdiğim konularla ilgili Youtube paylaşımlarımı da kare-
kodlarıyla ilgili bölümlere koyarak dileyenlerin onlara da kolayca ulaşabil-
mesini sağladım.

Paylaşma arzusu akademi yıllarımdan kalan bir tutku olsa gerek. Sahip 
olunan bilginin paylaştıkça çoğaldığına inanıyorum. Paylaşmanın önemi-
nin günümüzde giderek arttığı da görülüyor. Deneyimlerime dayalı geliş-
tirdiğim ilkeler bu kitap aracılığıyla başkalarının da işine yararsa amacıma 
ulaşmış olacağım.

Ömer Aras
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B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M

Bireysel 
Gelişim




