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Bir Türk
Global Lider...
türkiye’nin en büyük10 sanayi flirketinin
içinde olan ve en büyük10 ihracatç›s›ndan
biri konumunda olan tofafl’›n ceo’su ali
pand›r’› tan›tmak istiyoruz...
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Tofafl’›n bir y›ld›r CEO’su olan Ali Pand›r ile bir görüflme gerçeklefltirdik. Görüflme öncesi, Say›n Ali Pand›r ile ilgili
Google’da bulabilece€iniz 24,000 adet
Türkçe sayfalardan bir genel tan›t›m
yapman›n, okurlar aç›s›ndan ayd›nlat›c›
olaca€›n› düflündü€ümüzden, sizlerle
paylafl›yoruz: ‹fl hayat›na Koç Holding
bünyesindeki Tekersan Jant Sanayi ile
bafllayan Pand›r, yaklafl›k 9 y›l bu grupta
çal›flt›. O dönemde Nahum ile tan›flan
Pand›r, iki y›l Koç Ar-Ge’de çal›flt›. Jan
Nahum’un Otokar’a geçmesiyle ayn› flirkete transfer oldu. Otokar’da imalat mühendisli€i ve imalat müdürlü€ü yapt›.
Bir y›l sonra General Motors (GM) Türkiye’ye Sat›fl Sonras› Müdürü oldu. Üç
y›l sonra GM’in yurtd›fl› operasyonlar›na
atand›. Ali Pand›r Almanya’da Opel’in
Avrupa D›fl› Ülkeler Sat›fl Sonras› Müdürlü€ü’nü de yapt›, GM’in Asya teflkilat›ndan teklif alan Pand›r, GM’in Çin’deki
bütün ticaretini üzerinden yürütece€i
flirketi oluflturarak, iki y›l genel müdürlü€ünü yapt› ve sonra GM’in bütün Asya
ticaretini yürüttü€ü GM Overseas Distribution Corporation’a genel müdür oldu.
Pand›r son olarak yeniden yap›lanan
GM Endonezya’n›n bafl›ndayd›.
2007 y›l›n›n sonlar›na geldi€imizde,Tofafl'›n ‹talyan Fiat'›n dünya operasyonundaki a€›rl›€› daha da art›yor. Özellikle
Çin, Hindistan, Rusya, ‹ran gibi otomotiv alan›nda en h›zla geliflmekte olan ülkelerdeki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Fiat, bu ülkelerdeki yeni yap›lanmay› Tofafl'›n teknik deste€i ile yapacak. Tofafl'›n CEO'su Ali Pand›r, Tofafl'›n
Fiat'ta dünyan›n en büyük tesisi olma
yolunda ilerledi€ini söyledi.
Ali Pand›r’› biraz olsun medyadaki özet
bilgiden tan›d›ktan sonra, birlikte kat›ld›€›m›z Kalder’in 13 Kas›m 2007 y›l›ndaki konferans›nda “Farkl› kültürlerde
liderlik yapmak” isimli oturumdaki baflkanl›€›ndan biraz daha yak›ndan tan›ma
f›rsat› bulabildim.
Amrop International bünyesinde son 11
y›ld›r 3000 yönetici ile liderlik konusunda konuflmufltum. Ancak Ali Pand›r çok

“biz iç iletiflime daha fazla önem vererek 8000
çal›flanl› flirketimizde özgün bir kültürü daha fazla
entegre etmeye çal›fl›yoruz.”
baflkayd›. Mütevazi, çok dengeli, kendinden emin ve bilgili olmas›n›n yan›s›ra
her tür bireye de€er veriyor, karfl›s›ndakini anlay›flla dinliyor, Türkiye’de, yöneticilerde ve kültürümüzde varolan hiyerarflik yap›y› gözard› ediyordu. Bu tavr›
k›sa sürede hem sevilmesini, hem de say›lmas›n› sa€l›yordu. Farkl› kültürleri
çok iyi harmanlayan Global bir CEO ile
söylefli yapmak ve bunu okurlar›m›zla
paylaflmak istedim. Umar›m kariyeri,
dünü ve bugünü, bir çok yerel yöneticiyi global olma yönünde umutland›r›r ve
bir tür “Rol Modeli” olur...

l›flt›m. Kimisinde sürekli oturdum. Kimisinde ise alt› ay, sekiz ay sürelerle
otelde oturdum. Bazen çok s›k yer de€ifltirdim. En çok oturdu€um ülkeler Almanya, Çin, Singapur, Endonezya.
Okurlar için kariyerinizdeki önemli
kararlar›n›zla birlikte hayat hikayenizden de biraz bahseder misiniz? Neden ve nas›l yurtd›fl›na gittiniz?
Avusturya Lisesi’ni bitirince yurtd›fl›nda
okumak için bursum da olmas›na ra€men, ben Türkiye’de kalmay› düflündüm. ‹TÜ’ye girdim ve mühendis oldum. 10 sene Koç Holding’te imalat ve

Ali Bey, bugüne kadar kaç ülkede yöneticilik yap›n›z?
Dünyan›n sekiz ülkesinde firmalarda ça-

mühendislikte çal›flt›m. Sonra General
Motors’a (GM) girdim, sat›fl pazarlamaya
geçince uygulama ve yöneticilikte di€er
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yönüm de geliflti ve ikisi bir yerde dengelendi.
Koç Grubundaki görevinizi b›rak›p
GM’e nas›l bir düflünce ile geçtiniz?
Koç Holding’den, uluslararas› arenaya
ç›kmay› hep düflünüyordum. O s›rada
bir firma beni aray›p ‹zmir’de çal›flmay›
düflünüp düflünmedi€imi sordu. Dedim
ki; “Ben ‹stanbul’da yaflad›m, büyüdüm.
‹zmir’e geleyim ama gerçek sebebim ifl
aramak de€il, uluslararas› bir flirkette
görev almak ve onunla büyümek istiyorum. International arenada bana geliflme
flans› tan›r m›s›n›z? Tamam gel, önce iki
sene buray› kural›m, sonra sana bir flans
tan›r›z dediler. Sonra GM’de bafllad›m.
Tabi bana o sözü veren insanlar Expat
olduklar› için gittiler, yerlerine baflka
Expatler geldi. Bir matrix organizasyon
oldu€u için yerel yöneticinizin yan›nda
bir de ba€l› oldu€unuz fonksiyonel lideriniz var. Amerika’da Almanya’da lideriniz var. Bir mentor gibi sizi tan›y›p severlerse bir flekilde organizasyon içerisinde, sizi çekip bir yerlere götürebiliyorlar. Benim de Amerikal› Mentorum
vard›, ben hep ona güveniyordum.
‹zmir’deki görevinizden sonra GM
Almanya’ya gittiniz ve 27.000 kiflilik
fabrika ortam›nda sonras›nda da GM
Europe’ta farkl› sorumluluklar› ald›n›z. Bu dönemde bafl›n›zdan geçen ilginç bir an›n›z› bizimle paylafl›r m›s›n›z?
Bana büyük bir export sorumlulu€u
verdiler: Opel’in yedek parças›n› bütün
dünyaya satmak. Güney Amerika, Latin
Amerika, Uzakdo€u Afrika ve bunun 78 kiflilik kadroyla uygulan›fl›. O dönemde 80 civar›nda ülke gezdim. Bir Türk
olarak ilk defa girdi€im ülkeler oldu.
Hiç unutmuyorum, Balt›k cumhuriyetleri yeni aç›lm›fl, duvarlar y›k›lm›fl.
Opel’den benden önce bir kifli gitmifl.
Vizenin gerekip gerekmedi€ini araflt›rd›m, hay›r dediler. Havaalan›na giden
herkes 50 Mark’› verip vize al›yordu.
Ben gitti€imde s›n›rdan sokmad›lar be-
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“bugün otomotiv konusunda bir master plan ve daha uzun
vadeli politikalar›n hükümet taraf›ndan gelifltirilmesi çok
önemli. ben bu konular›n bafl›nda olsam, otomotiv konusunda
kapsaml› bir stratejik plan yapard›m ve bunu da en az 5-10
y›ll›k bir süreç için öngörürdüm.”
ni. Sizin pasaportu tan›m›yoruz dediler.
O güne kadar hiç Türk girmemifl s›n›rdan. Benim geldi€im uçak geri dönmüfltü. Orada, bir bank›n üzerinde ertesi günkü uça€› beklemek zorunda
kalm›flt›m.
Sonras›nda Singapur’da yaflamaya nas›l karar verdiniz? Kariyeriniz nas›l
geliflti?
1994-1995’lerde Uzakdo€u patlamaya
bafllad›. Berlin duvar›n›n y›k›lmas›yla
Do€u Avrupa’da biz Opel olarak yap›lanmaya bafllarken Moldovya, Ukrayna,

Kazakistan derken bir taraftan da bakt›k
ki Çin diye bir fley var. Uzakdo€u, Malezya, Endonezya gibi ülkelere çok s›k
gidip gelmeye bafllad›m. GM de bakt› ki
ifller orada h›zla büyüyor, Uzakdo€u’yu
Detroit’ten yönetirken merkezini Singapur’a tafl›d›. 1994 y›l›yd›. Oraya çok gidip geliyordum dolay›s›yla oradaki patron bana: “Sen GM’de kendi alan›nda
kendi bafl›na bir yere gönderebilece€imiz ifl bitirebilecek tek adams›n, Singapur’a gel, 2-3 sene de oray› adam eder,
dönersin” dedi. Bana Sat›fl Sonras› Gelifltirme Müdürü görevini verdiler. Asya’da
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hangi ülkede yap›lanacaksak oran›n yedek
parça, sat›fl ma€azas›, bayi teflkilat›n›, da€›t›m, lojistik benzeri konular› ben yap›land›racakt›m.
San›r›m o dönemde bir Tayland projesi
vard›.
Evet, fizibilite sonucunda GM, Tayland’a
fabrikay› kurmaya karar verdi. Tayland
projesi ana konu oldu, Singapur’dan devaml› Tayland’a gidip gelmeye bafllad›m.
Bir anda 1998 Asya krizi patlad›. Fabrika
inflaat› durduruldu. O arada Çin, Asya
Krizinden etkilenmedi€inden ifller yürüyordu. Ben de Avrupa’ya ne zaman döneriz diye düflünürken bir gece telefon çald›,
bir Amerikan vice president arad›. GM
içinde çok tan›nan bir yönetici, “Avrupa’da herkese sordum. Bir sen varm›fls›n.
Çin’e gelir misin? fiartlar›n› bana yolla tamamsa hemen baflla” dedi. Çin’e gittim;
fiangay’a. Fabrika kurulufl aflamas›ndayken bana tüm Çin operasyonlar›n›n yedek
parça direktörlü€ü görevi verildi.
Bundan 10 y›l önce Çin’e nas›l adapte
oldunuz?
Biz Avrupal›y›z ama kültür, kafa ve DNA
yönünden asl›nda Asyal›y›z. Oral› insanlar› kültürel olarak daha iyi anl›yorum. Gitti€imin yedinci ay›nda Singapur’dan tan›d›€›m Nike ayakkab›lar›n›n müdürünü de
oraya göndermifllerdi. Onunla otururken
bir gün; biz Nike serbest bölgede flöyle bir
fley kurduk dedi. Oradan hareketle ben
GM’e -o zamana kadar ak›lda olmayan ve
Çin’de sadece %50-%50 ortakl›k yap›s›ndaki flirkete izin verilmesine ra€men- yeni
bir alternatif getirdim. Bir flekilde fiangay
serbest bölgenin kanunlar›ndan yararlanarak %100 GM sermayeli bir ticaret flirketi
kurdum ve ben kurdu€um için de beni o
flirketin genel müdürü yapt›lar.
Çin serbest bölgesindeki ilk otomotiv
flirketini kurmak ve bunu baflar›yla yönetmek çok heyecan verici olmal›. Hükümet kanad›nda farkl› taleplerle karfl›laflt›n›z m›, uzakdo€u ifl kültürlerine bu
kadar hakim biri olarak ekonomik kal-

k›nmaya ön ayak oldu€unuz dönemler
oldu mu?
Çin’de genel müdürlü€ü iki y›l yapt›ktan
sonra tekrar Singapur’a dön dediler. Bana Bölgesel Supply Chain Direktörlü€ü
verdiler. Ülke baz›ndan bölgesel göreve
döndüm. O zaman Singapur’da hükümet nezdinde liderlik iste€i geldi bana.
Çünkü Singapur flirket gibi. Singapur’da
iki görevim vard›: Bir taraftan bölgesel
direktördüm, bir de GM’in Singapur’daki ülke genel müdürüydüm. Hükümet ifl
dünyas› ile iç içe oldu€u için, beni Üniversite Mütevelli Heyeti’ne ald›lar. Üniversitede Lojistik Enstitüsü kurduk. Singapur’da Yat›r›m Ajans› gibi bir Kurul
var. Biraz dan›flman gibi çal›flan bu flirket, yabanc› sermaye getirmeye çal›flan
bir tür hükümet organ›. Singapur’a getirilebilecek yeniliklerle ilgili, hükümetle
çok içli d›fll› çal›flmalar›m oldu. Hatta

Singapur hükümeti gel vatandafl ol, sana
flöyle bir gelecek çizelim, baz› K‹T’lerin
yönetimine geç dedi. Singapur için çal›flmaya, oray› evim gibi görmeye bafllad›m.
Singapur örne€inden yola ç›karak,
Türkiye için ne tür vizyonlar ve stratejiler gelifltirirdiniz?
Türkiye’de bunu düflünmek zor ama benim daha önce yaflad›€›m Singapur’da,
hükümet bir flirket gibi yönetiliyordu.
Gönlümden geçen, bir otomotiv bakanl›€›n›n olmas›d›r. Bugün otomotiv konusunda bir master plan ve daha uzun vadeli politikalar›n hükümet taraf›ndan gelifltirilmesi çok önemli. Bu konular›n bafl›nda olsam, otomotiv konusunda kapsaml› bir stratejik plan yapard›m ve bunu da en az 5-10 y›ll›k bir süreç için öngörürdüm.

“m›n›cargo projesi ile f›at markas›n›n yan›nda peugeot ve
c›troen’e de üretim yaparak türkiye’de bir ilki gerçeklefltirdik.”
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Endonezya nas›l geliflti?
Beni art›k ABD’ye veya Avrupa’ya çekerler
diye düflünürken, 2004-2005 y›llar›nda,
GM Endonezya’da yeni bir yap›lanmaya
gideceklerini söyleyerek bunu kurmam›
istediler. GM, Isuzu ve Endonezya’n›n en
büyük yerli üreticisi ile üçlü bir joint venture kurulmas›n›n yönetimi bana verildi.
Türkiye’ye 2006 y›l›nda gelifl hikayeniz
nas›l geliflti?
Fiat ile Koç Holding ortakl›k anlaflmas›na
göre, Tofafl Genel Müdürü atamalar›nda
Fiat daha aktif rol oynuyor. Jan Nahum
Fiat ile çal›fl›rken, Asya’ya geldiklerinde
s›k görüflürdük, bir defas›nda benden önceki Genel Müdür Altavilla ile de tan›flt›k

ve arkadafl olduk. Bu arada Koç Grubu da
Tofafl’ta genel müdür de€ifliminin çok s›k
olmas›ndan ve istikrar olamay›fl›ndan s›k›nt›l›yd› ve genel müdürün Türk olmay›fl›ndan da rahats›zl›k duyuyordu. Bu süreçte, ‹talyan taraf›n›n ak›llar›na ben geldim ve anlaflt›k.
GM kariyerinizi nas›l dostça bitirebildiniz?
GM’e ülkeme dönmek istedi€imi söyledim. Türkiye’de bir alternatif sunamad›lar,
anlaflt›k, dostça ayr›ld›k.
Türkiye’ye, Tofafl’a geldi€inizde, Koç
kültürüyle ‹talyan kültürünü buluflturmufl, y›llar›n› bir Amerikan flirketinin

onlarca ülkesinde geçirmifl bir Türk yönetici olarak ne hissettiniz?
Bir ülkede çal›fl›rken, lisan› ve kültürü ile
entegre oluyorsunuz. Tofafl’a geldi€imde
Allahtan Türk ve eski Koç çal›flan›yd›m.
Yoksa, insan sudan ç›km›fl bal›k gibi hissedebilir. Burada çok güzel bir doku var.
Biz iç iletiflime daha fazla önem vererek
8000 çal›flanl› flirketimizde özgün bir kültürü daha fazla entegre etmeye çal›fl›yoruz.
Türkiye’ye geldi€iniz 13 ay içinde Tofafl nereden nereye geldi, nas›l bir de€iflim gösterdi sizin liderli€inizde? Bundan sonraki hedefleriniz neler?
Geldi€imden beri yaln›zca 13 ay geçmesine ra€men, Tofafl’ta çok fleyler de€iflti. En
önemlileri flunlar: Önce Linea’n›n üretimi
bafllad› ve dünya lansman› ‹stanbul’da yap›ld›. Minicargo projesi ile Fiat markas›n›n yan›nda Peugeot ve Citroen’e de üretim yaparak Türkiye’de bir ilki gerçeklefltirdik. Bu araç Aral›k 2007’de yollara ç›kt›. Son 2 y›ldaki yat›r›mlarla Tofafl içinde
bir Tofafl fabrikas› daha infla ettik.
2007’de 215 bin adetlik üretime ulaflarak
kendi üretim rekorumuzu k›rmay› baflard›k. Bu üretimin 150 bin adeti ihracat
olarak gerçeklefliyor. Ayr›ca insan kaynaklar› alan›nda IIP sertifikas› ile yine bir ilke
imza att›k. 2007-2009 aras›nda toplam
yat›r›m›m›z 870 milyon Euro civar›na ç›kacak ve Tofafl, yeni üretimlerin devreye
girmesiyle yüzde 70’ten fazlas› ihraç olan
ve 360 bine ç›kacak kapasitesinin tamam›n› kullanan dev bir flirket olacak. Sadece bu y›l 340 milyon Euro yat›r›m yapaca€›z. 8 bin kiflilik dev bir ailenin kaptan›
olarak hem Bursa fabrikas›na hem de sat›fl
teflkilat›na ayn› önemi vermeye çal›fl›yorum. Üretim olmazsa sat›fl ta olmaz.

“2007-2009 aras›nda toplam
yat›r›m›m›z 870 milyon euro
civar›na ç›kacak ve tofafl yeni
üretimlerin devreye girmesiyle
yüzde 70’ten fazlas› ihraç
olan ve 360 bine ç›kacak
kapasitesinin tamam›n›
kullanan dev bir flirket
olacak.”
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