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önetim dan›flmanlar›, ifl dünyas›nda ‘baflar›’ yolunu açan
temel düflünceleri s›ralarken bunlar›n aras›na ‘ön yarg›lar-
dan kurtulmak’ seçene¤ini de koyar. Diyelim ki evli bir
çiftsiniz ve her biriniz ayr› ayr› yapt›¤›n›z ifllerde
baflar›l›s›n›z. ‘Birlikte çok daha iyi ifller yapabilece¤iniz’

zaman zaman ikinizi de yokluyor. Fakat hemen “kar› koca ayn› ifl
yerinde olmaz” ön yarg›s›na çarparak tuzla buz oluyor. Kim bilir kaç
potansiyel sinerjiyi daha ortaya ç›kmadan söndürmüfltür bu ön
yarg›…

Neyse ki bu ön yarg›y› dikkate almay›p ezip geçen çiftler de var.
Zaten oradan rahatl›kla söyleyebiliyoruz bunun koca bir ön yarg›
oldu¤unu. Evet dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de bunu deneyen,
baflaran ve bugün güçlü bir uyum ile ifllerinin bafl›nda olan çiftler var. 

Dahas› bu çiftlerin say›s› her geçen y›l biraz daha art›yor. Yap›lan
araflt›rmalar, son 10 y›l içinde efl ortakl›¤› giderek artan bir giriflimci
modelinin yükseliflte oldu¤unu ortaya koyuyor. Family Business
taraf›ndan dünya çap›nda bin 548 flirket sahibi efl ile yap›lan
araflt›rman›n ilk sonuçlar› bu çarp›c› art›fl› gözler önüne seriyor.
Araflt›rman›n Türkiye aya¤›n› yürüten Haluk Alacakl›o¤lu,
Türkiye’de 10 y›l öncesine göre efl ortakl›klar›nda yüzde 50 oran›nda
ayr›fl oldu¤unu söylüyor. 

Bugün Boyner Holding’te Ümit ve Cem Boyner, Hey Grup’ta
Aynur ve Süreyya Bektafl, Demsa’da Demet ve Cengiz Çetindo¤an
ve daha birçok çift iyi bir rol model olarak birlikte çal›flan çiftlere ›fl›k
tutuyor. ‹flte o çiftler ve hayat arkadafllar›yla birlikte ifl koridorlar›nda
sorunsuz dolaflman›n s›rlar›.

Onlar, Türkiye’de ço¤u kimseyi teslim alan “Kar›-koca ayn› ifl yerinde

olmaz” ön yarg›s›n› k›rd›lar. Y›llard›r uyumlu birlikteliklerinden Türkiye’nin

en güçlü flirketleri ç›kt›. Binlerce kifliye ifl veriyor, Türkiye için milyonlarca

dolarl›k ihracat yap›yorlar. Boynerler’den Bektafllar’a, Çetindo¤anlar’dan

Y›lmazlar’a 20’ye yak›n eflin birlikte çal›flma motivasyonunu araflt›rd›k. 

Kofluyorlar
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FFaammiillyy  BBuussiinneessss  AAddvviissoorrss’’uunn  ddüünnyyaa  ggeenneelliinnddee
bbiinn  554488  eeflfl  iiflfllleettmmeelleerriiyyllee  yyaapptt››¤¤››  ççaall››flflmmaayyaa
ggöörree  eeflfllleerr  ttaakk››mm››nn››  bbaaflflaarr››ll››  kk››llaann  eettmmeennlleerr
flflööyyllee  ss››rraallaann››yyoorr::
1- Efller aras› karfl›l›kl› sayg› ve tam güven
ortam›.
2- Adillik: Herkese eflit f›rsatlar tan›yarak ve
özel iltimas yapmadan davranmak.
3- Birbirleri ile aç›k ve net iletiflim kurabilmek.

4- Do¤ru yönetim ve yerinde stratejik kararlar
alabilmek için aile d›fl›ndan uzmanlardan (üstün
profesyonel idareciler, uzmanlar,
dan›flmanlar…) yararlanabilmek
5- Birbirleri olarak takdir edebilme
derecesinde duygusal olarak birbirlerine ba¤l›
olmak. 
6- Eflinin iflte çal›flma arzusunu tam olarak
desteklemek.

7- ‹fl ile aile aras›nda sa¤l›kl› denge kurabilmek.
8-  ‹flin aile sorumluluklar›n› yerine getirmeyi
engellememesi. ‹kisi aras›nda çeliflkiler
oluflmamas›. 
9- ‹fl saatleri d›fl›na ifli tafl›mamak, ço¤u
giriflimcinin yapamad›¤›, çok s›k› s›n›rlamalar
koymak: Eve ifl götürmemek.
10- ‹flin ç›karlar›na ve baflar›l› olmas›n› birlikte
taahhüt etmek.

Boyner Holding / Ümit - Cem Boyner
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Beymen markas›n›n yarat›c›s› Boyner Holding’in CEO’luk koltu-
¤unda oturan Cem Boyner ile efli Ümit Boyner, ifl arkadafl› efllerin en
baflar›l› örneklerinden biri flüphesiz. 18 y›ld›r evli olan çiftin bir ço-
cuklar› var. Cem Boyner’in ilk eflinden üç çocu¤u var. ‹fl hayat›nda-
ki birlikteli¤in zor ve kolay taraflar›n› en iyi anlatacak iki isim asl›n-
da Boyner’ler. Hem hayat ve hem de ifl arkadafl› olman›n zorluklar›-
n› Cem Boyner’e soruyoruz. Birlikte çal›flman›n kolay taraflar›n›n
çok daha fazla oldu¤unu söylüyor Cem Boyner...

OMUZ OMUZA ÇALIfiMAK BÜYÜK GÜVEN: “‹fl aç›s›ndan eflle bir-
likte çal›flman›n kolayl›klar› çok fazla. Çok iyi tan›d›¤›n›z, çok gü-
vendi¤iniz hayat arkadafl›n›zla, hayattaki en önemli u¤rafl›larda
omuz omuza çal›flmak müthifl bir rahatl›k ve güven hissi sa¤l›yor. Ta-
n›rs›n›z, akl›ndan ne geçti¤ini, neden geçti¤ini anlars›n›z, laf salata-
s› ile vakit kaybetmeden çabucak sorunlar› çözer, birlikte kararlar›
al›rs›n›z. 

EVDE KIRICI OLUNAB‹L‹YOR: ‹fl için bu kadar iyi iken, aile ve ev-
lilik için çok da iyi oldu¤unu düflünmüyorum. ‹fl de her gün h›r gür
tart›flmalar, fikir tart›flmalar›, önerileri onaylay›p, onaylamama, ifl
stresi derken, kap›dan ç›k›p da eve gelince bir anda lay, lay, lom ol-
muyor. Genelde ifl arkadafllar›m›za gösterdi¤imiz biraz fazlaca özenli
nezaket ve inceli¤e efller birbirlerine yak›nl›klar›ndan ötürü pek de
önem vermeyebiliyorlar. Yak›nl›¤›n verdi¤i cesaretle konulara pald›r
küldür dalabiliyorsunuz. Bazen karfl›l›kl› k›r›c› da olunabiliyor.

Sadece bu nedenle Ümit, finans direktörlü¤ü görevini b›rak›p,
daha üst ve  kurmay bir görev olan yönetim kurulu üyeli¤ine geçin-
ce, ikimiz içinde en do¤ru formül bulundu. 

HOB‹LER MERAKLAR: Eve ifl getirmemek, evde ifl konuflmamak
kolay bir prensip ama her zaman uygulanam›yor. ‹fl getirmeseniz bi-
le, iflin ruh halini yans›tmamak çok kolay de¤il. Çok de¤iflik merak-
lar›m›z, hobilerimiz var. Birlikte seyahat etmeyi, dalmay›, ava gitme-
yi, birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz. Pek bofl vakit olmay›nca da

serbest zamanda akla, ifl gibi fleytanl›klar›n girmesine fazlaca izin
vermiyoruz.”  

ÜM‹T ‹LKEL‹D‹R, ADAM G‹B‹ KADINDIR: Efli Ümit Boyner’in ifle
yaklafl›m›n› da de¤erlendiren Cem Boyner, sözlerini flöyle bitiriyor:
“‹lkelidir. Detaylarla u¤raflmaz. Hedefi bulur ve kitlenir. Son tahlili
çok kuvvetlidir. Finansal muhafazakarl›¤› çok öne ç›kar. Adam gibi
kad›nd›r.” 

“Ümit, adam gibi kad›nd›r”

‘Eşler
takımı’nı  

başarılı
kılan 10sır
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YALNIZ KURDU, B‹RL‹KTE 
BÜYÜTÜYORLAR: ‹fl dünyas›n›n en
çok tan›nan kad›n yöneticilerinden
Aynur Bektafl, yaln›z bafl›na kurdu-
¤u Hey Grup’u bugün eflinin deste-
¤iyle daha da yukar›lara tafl›yabildi.
‹ki çocuklar› olan Bektafl’larda,
grupta üretim ve planlama iflleri
Aynur Bektafl’›n sorumlulu¤unda.
Personel yönetimi ve finans ifllerini
ise Süreyya Bektafl yönetiyor. ‹fl ya-
p›fl hallerini “Anadolu ve yurt d›fl›n-
da bir dizi yat›r›mlara bakt›¤›mda
grubun üretti¤i projeler daha ziyade
benden ama eflim de bitirir” diyerek
özetleyen Aynur Bektafl, tamamen
z›t karakterli olmalar›na ra¤men 18
y›ld›r birlikte çal›flt›klar›n› belirti-
yor. 

ZIT KARAKTERLER: Z›t karakter-
lerinin ifle yaklafl›mlar›nda daha bir
belirginleflti¤ini söyleyen Aynur

Bektafl, “Bir konuyla ilgili tamamen
farkl› düflündü¤ümüzde zaman za-
man ifl veya iliflkimizin zarar gördü-
¤ünü fark ettik. Bundan hareketle
grup içinde yapt›¤›m›z iflleri hatta
personelimizi bile ay›rd›k. Böylece
birbirimizin alan›na girmeyerek gü-
cümüzü katlad›k” diyor. 

GÜN ‹Ç‹NDE B‹R ARAYA 
GELM‹YORLAR: ‹fl yaklafl›m›nda ken-
disinin disiplinli, tavizsiz ve ayr›nt›-
c› olmas›na ra¤men Süreyya Bek-
tafl’›n ise bir o kadar detaylara ta-
k›lmayan ve kimseyi k›rmamak ad›-
na rahat olmas›ndan yak›nan Ay-
nur Bektafl, gün içerisinde bir araya
gelmemeye dikkat ettiklerini belir-
tiyor. 33 y›ld›r birlikte olduklar›n›
ve eve kesinlikle ifl götürmedikleri-
ni dile getiren Aynur Bektafl, evde
ifl konufltuklar›nda ise kavgan›n ka-
ç›n›lmaz oldu¤unu belirtiyor. 

KAPAK KONUSU

Hey Grup/Aynur - Süreyya Bektafl

“‹fli eve götürmeyiz, kavga ç›kar”
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fi‹RKET ANAYASALARI VAR: Tekstil
sektöründeki çal›flmalar›na 1976 y›l›nda
bafllayan Mustafa Kefeli, 2008 y›l›nda yo-
luna efliyle devam etme karar› alm›fl. ‹ki
o¤lu olan ve birlikte bir ömrü paylaflmak
sözlerine bu tarihten itibaren ifl yaflant›-
s›ndaki birlikteli¤i de ekleyen Kefeli çifti,
flirket anayasas›na göre hareket ediyorlar.
Yönetim kurulu baflkanl›¤›n› Mustafa
Kefeli' nin yapt›¤› firma da Asiye Kefeli
ise ma¤azac›l›k ve iletiflimden sorumlu
yönetim kurulu üyeli¤ini yürütüyor. 

‹fiTE, EfiE TAV‹Z YOK: fiirket anaya-
sas›nda firma bünyesinde çal›flacak

olan kiflinin gerekli yüksekokul diplo-
mas›n›n olmas› ve görev alaca¤› pozis-
yonda firma d›fl›nda farkl› bir flirkette
en az üç sene bordrolu olarak görev al-
mas› gerekti¤ini söyleyen Mustafa Ke-
feli, “Kim olursa olsun Bisse bünyesin-
de çal›flmak için bu kurallara uymas›
gerekiyor” diyor. ‹fl hayat›n› özel ya-
flamdan uzak tutmay› tercih ettiklerini
söyleyen Asiye Kefeli ise , “Asla efl ol-
maktan dolay› bir taviz söz konusu ol-
maz. Gereken tüm analitik çal›flmala-
r›n ve raporlamalar›n sonucunda ka-
rarlar verilir” diye konufluyor. 

‹flte birliktelikleri üç y›l önce bafllad›
Bisse / Asiye - Mustafa Kefeli
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ÖZDEM‹R SABANCI’DAN SONRA: ‹fl
dünyas›n›n son y›llarda en giriflimci çiftle-
rinden biri Demet ve Cengiz Çetindo¤an.
Sabanc› Ailesi’ne girdi¤i 1989 y›l›nda hol-
ding flirketlerinden Pilsa’da görevine bafl-
layan Cengiz Çetindo¤an, Özdemir Sa-
banc›’n›n vefat›n›n ard›ndan de¤iflen yö-
netim anlay›fl›na karfl›l›k kendi iflini kurma
karar› ald›¤›nda efli Demet Sabanc› da
kendisine destek verir. 

PERAKENDE B‹R‹NDE, SA⁄LIK 
B‹R‹NDE: Üç çocuk sahibi olan çift, ilk

giriflimci ad›m› çok beklemeden atar. Sa-
banc› Holding’ten 1999 y›l›nda ayr›lan
Cengiz Çetindo¤an, k›sa bir süre sonra
Demsa’y› kurar. Bugün pek çok dünya
markas›n›n temsilcili¤ini alarak peraken-
de sektöründe basamaklar› h›zla ç›kan
çiftin baflar›s›n›n ard›nda baflar›l› ifl bölü-
flümü yat›yor. Grupta perakende faaliyet-
leriyle a¤›rl›kl› olarak Cengiz Çetindo¤an
ilgilenirken, medya ve sa¤l›k ise üç y›l
önce Sabanc› Holding’den ayr›lan De-
met Sabanc› Çetindo¤an’a emanet. 

KOLEKS‹YON HAZIRLAMA ‹fi‹ KADINDA: ‹fl arkadafl› efllerden biri
de Koton markas›n›n yarat›c›s› Y›lmaz ve Gülden Y›lmaz çifti. 1988 y›-
l›ndan beri birlikte çal›flan çift, 23 y›lda Koton markas›n› tekstil sektö-
ründe önemli bir noktaya tafl›may› bildi. fiirketin yönetim yurulu bafl-
kan› Y›lmaz Y›lmaz’›n yard›mc›l›¤›n› efli Gülden Y›lmaz yürütüyor. 

‹ki çocuklar› olan Y›lmaz
çiftinden Gülden Y›lmaz, daha
çok, koleksiyon tasar›m, ku-
mafl, Ar-Ge ve marka bölüm-
lerini yönetirken, efli Y›lmaz
Y›lmaz ise üretim, pazarlama,
ma¤azac›l›k operasyonlar›n-
dan sorumlu. Pazarlama ve in-
san kaynaklar› bölümlerini ise
birlikte yönetiyorlar.  

EN SIKICI OLAN fiEY:
Herkesin birlikte ifl yürütebile-
ce¤ini düflünmeyen Gülden
Y›lmaz, öncelikle efllerin egola-
r›ndan kurtulmufl olmas› ge-
rekti¤ini söylüyor..

23 y›ll›k bir ifl arkadafll›¤›y-
la flirket kültürünü de birlikte
infla ettiklerini ifade eden Y›l-

maz’a göre birlikte çal›flman›n en s›k›c› taraf› ise ifl arkadafll›¤›n›n ister
istemez eve tafl›nmas›.  Gülden Y›lmaz, flöyle konufluyor: “Ne yaz›k ki
evde ifl konuflmama prensibimiz yok. ‹flin, hayat›m›z›n her alan›nda bi-
zi yönetti¤ini söyleyebilirim. Son zamanlarda bunun önüne geçmeye
çal›fl›yoruz fakat pek baflar›l› oldu¤umuz söylenemez. Kar›-koca oldu¤u-
nuzu, çocuklar›n›z size anne-baba diyerek hat›rlat›yor kimi zaman.” 

Demsa Grup / Demet - Cengiz Çetindo¤an

HALUK ALACAKLIO⁄LU (FAMILY BUSINESS ADVISORS 
YÖNET‹M KURULU BAfiKANI): Birlikte çal›flan eflleri etkileyen
sorunlara dikkat çeken Haluk Alacakl›o¤lu’na göre kiflisel duygular,
evlilik iliflkileri, karfl›l›kl› sayg› ve kabul, aç›k ve net iletiflimin derecesi,
aile d›fl› iliflkilerin sa¤l›¤›, aile uyumu, ifl ile aile aras› dengenin sa¤l›¤›,
ve ifle taahhüdün derecesi birlikte çal›flman›n en önemli unsurlar›.
Efller aras›nda yüksek kalitede bir iliflki olmas›n›n aile flirketinin
baflar›s› için hayati derecede önemli oldu¤unu aktaran Alacakl›o¤lu’na
göre öyle ki, iflin baflar›s› için efl seçiminin finans kaynaklar›
bulmaktan daha önemli.
ADNAN NAS (PRICEWATERHOUSECOOPERS YÖNET‹C‹ ORTA⁄I):
Efl ortakl›¤›n›n kurumsallaflma üzerindeki etkilerini sordu¤umuz
PricewaterhouseCoopers (PwC) Türkiye K›demli Orta¤› Adnan Nas
ise, “Kurumsallaflma esas itibariyle flirketteki ifllerin tümüyle tek
flah›sa ba¤l› olmamas›d›r. Yani efller 1 ay tatile gittiklerinde flirket içi
dinamikler iflleyebilecek durumda olmal›” diyor. Birlikte flirket kuran
efllerin flirkete çok önemli katk›lar› oldu¤unu ve flirketin büyümesi için
ciddi bir avantaj elde etiklerini aktaran Nas, ancak hissedarlar› çok
olan flirkette efllerin itilaf konusu olabilece¤i tehlikesine iflaret ediyor. 
EVREN SEZER (DELO‹TTE TÜRK‹YE KURUMSAL R‹SK
H‹ZMETLER‹ ORTA⁄I): Aile flirketlerinde bir liderin muhakkak olmas›
gerekti¤ini dile getiriyor. “Efller kendi flirketlerinde benzer önemde
görev yapsalar dahi biri muhakkak as›l patrondur” diyen Sezer,
patron flirketlerinin yaz›l› olan ya da olmayan kurallar› oldu¤unu  ve
önemli olan›n efller aras›ndaki iliflkinin, bu kurallar›n çi¤nenmesine izin
vermemesi oldu¤unu kaydediyor. Evin kurallar›n›n ya da evdeki
önderli¤in ifl yerine tafl›nmamas›na özen gösterilmesi gerekti¤ini dile
getiren Sezer, evdeki kurallarla ifl yerindeki kurallar›n birbirinden
ayr›lmas› gerekti¤ini söylüyor.

yönetim
danışmanından
öneriler

S›rlar›, iyi ifl bölümü yapmakta

Yeni hayat için 
ifli birlefltirdiler 3

Koton / Y›lmaz - Gülden Y›lmaz
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Opet Petrol / Nurten - Firet Öztürk

40 y›ld›r birlikte çal›fl›yorlar

PROFESYONELL‹⁄E GÜVEN: Türkiye’nin önem-
li haz›r giyim markalar›ndan Roman’›n tepesinde-
ki isimler Turgut ve Suzan Toplusoy çifti, yedi
y›ld›r birlikte çal›fl›yorlar.  Roman’›n Tasar›m Di-
rektörlü¤ü’nü yürüten Suzan Toplusoy, marka ko-
numland›r›lmas›; imaj çal›flmalar›, koleksiyon yö-
netimini üstlenirken, Turgut Toplusoy ise yönetim
kurulu baflkan› olarak finansal yönetim, pazarlama
politikalar›, stratejileri ve üretim
aya¤›yla ilgileniyor. 

EVDE ‹fi KONUfiULMAZ: Ürün-
lerin ma¤azalardaki teflhirinden
Roman’›n kurumsal kimli¤ine ka-
dar tüm detaylarla birebir ilgilen-
di¤ini söyleyen Suzan Toplusoy,
“Bu kontrol ve çal›flma sistemini
her fleyin tek bir elden ç›km›flças›-
na tutarl› olmas› aç›s›ndan çok
önemli buluyorum” diyor. Suzan
Toplusoy,  evde ifl hayat›yla ilgili
konuflmalar yapmad›klar›n› ifade

ediyor. Eflinin hayattaki tak›m
arkadafl› olmas›n›n yan› s›ra ruh
ikizi oldu¤unu anlatan Turgut
Toplusoy “Suzan’la hem birbiri-
mize çok benzeyip, hem de her
anlamda birbirimizi tamamlad›-
¤›m›z için; hiçbir zaman alt›n
bir kural aray›fl›nda olmad›k.
Ayn› dili konuflup hatta bazen
de konuflmadan anlaflt›¤›m›z
için, Suzan benim hem hayat-
taki tak›m arkadafl›m hem de
ruh ikizimdir” diyor. 

“Suzan, hayat
arkadafl›mdan

öte ruh ikizim”

Roman / Suzan -
Turgut Toplusoy

B‹R‹ KAZANDIRIYOR, D‹⁄ER‹ HARCIYOR:
Opet’in kurucular›ndan Fikret Öztürk ile
Nurten Öztürk’ün birlikte çal›flma hayatlar›
40 y›l öncesine kadar gidiyor asl›nda. 1960’l›
y›llarda ö¤retmen olarak bafllad›klar› ortak ifl
hayatlar› Fikret Bey’in petrol ürünleri ticareti-
ne bafllay›p eflini de yan›na ça¤›rmas›yla yeni
bir boyuta tafl›nm›fl. Bu birliktelikten iki erkek
bir k›z çocu¤u sahibi olan Fikret Öztürk
Opet’in yönetim kurulu baflkanl›¤›n› yürütür-
ken, Nurten Öztürk ise, sosyal sorumluluk
projelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi
olarak çal›fl›yor. Yap›lacak yat›r›mlara Fikret
bey karar verirken, efli Nurten Öztürk ise yat›r›mlar›n uygunlu¤u, kal›-
c›l›¤› ve gelifltirilmesi gereken yönlerini, duygusal ve toplumsal boyutu-
nu inceleyip e¤itim konular›na efor sarf ediyor. 

ÜN‹VERS‹TE YILLARINI DA B‹RL‹KTE GEÇ‹RM‹fiLER: Nurten ve
Fikret Öztürk çifti ifl hayat›ndan önce üniversite s›ralar›ndan da

birlikte geçmifl. Birlikte okuyup birlikte ifl
yaflam›na bafllad›klar›n› aktaran Nurten Öz-
türk, birlikte at›lan ad›mlar›n en zor taraf›-
n›n duygular› kontrol edebilmek oldu¤unu
belirtiyor. 

Her ikisinin de yöneticilik vasf›n›n güç-
lü oldu¤unu ifade eden Öztürk, ifl yaklafl›m-
lar›n› flöyle anlat›yor; “Ben çok bafll›l›k ya-
ratmamaya özen gösteririm. Fikret Bey olay-
lara daha ticari yaklafl›r. Ben mutlaka duy-
gusal boyutunu da düflünürüm. Fikret Bey
çabuk karar verir. 

Ben ise olumsuz boyutlar›n› irdeler, ge-
rekti¤inde uyar›r›m. Her ikimizde k›r›c› olmamaya, kalp k›rma-
maya özen gösteririz.”

Eflinin petrol sektörünün duayeni olmas›n›n yan› s›ra iyi bir
aile babas› da oldu¤unu belirten Nurten Öztürk, ifli eve götür-
düklerini fakat evi ifle götürmediklerinin de alt›n› çiziyor.
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BAKIfi AÇILARI ÖRTÜfiÜNCE: Hulusi Derici ve Selma Derici, ifl arkadafll›¤›n›n ard›ndan özel
hayatlar›n› da birlefltirmeye karar vermifl. 13 y›l önce M.A.R.K.A Ajans›’nda bafllayan arka-
dafll›k iliflkileri iki y›l›n ard›ndan evlili¤e dönmüfl. Ajans›n müflteri iliflkileri direktörü olarak

çal›flmaya bafllayan ve
bugün genel müdürlük
koltu¤unda oturan Sel-
ma Derici ile ifl iliflkisi-
nin 1.5 y›l içinde aflka
dönüfltü¤ünü söyleyen
Hulusi Derici,  “‹flimize
dair bak›fl aç›lar›m›z çok
örtüfltü¤ü için birlikte
çal›flmaya bafllay›p ifl ar-
kadafl› olduk. ‹fl arka-
dafll›¤›m›z s›ras›nda ha-
yata dair bak›fl aç›lar›-
m›z fazlas›yla örtüfltü¤ü

için de hayat arkadafl› olduk. Çocukluk hastal›klar›n›z› atlatm›fl insanlarsan›z eflinizle birlik-
te çal›flmak hiçbir problem yaratm›yor tam tersine muhteflem bir fley oluyor, biz bunu gör-
dük. Bundan sonra da meslek hayat›m›n sonuna kadar Selma ile ifl arkadafl› olmak isterim”
diyor. 

P‹fiMANLIK YOK: Birlikte ald›klar› hiçbir karardan bugüne kadar piflman olmad›¤›n› ifa-
de eden Derici, efliyle çal›flman›n büyük bir avantaj oldu¤unu söylemeden de edemiyor. 

Önce ifl arkadafl› oldular 
sonra hayat arkadafl›

M.A.R.K.A / Selma - Hulusi Derici

Ayn› hedefe
koflmak güzel

SerTrans Lojistik /
Nilgün - Hakan Kelefl

ZAMANI B‹RL‹KTE YAfiAMAK ‹Ç‹N ‹fi
KURMUfiLAR: SerTrans Lojistik’i birlikte
kuran Nilgün ve Hakan Kelefl çifti, 21 y›l
önce birlikte daha çok zaman geçirebil-
mek, daha çok paylaflmak, enerji ve kuv-
vetlerini ortak bir alana kanalize etmek
için yola ç›km›fl bir çift. Bu hedefle kur-
duklar› SerTrans Lojistik’in CEO’lu¤unu
yapan Nilgün Kelefl, operasyonel yönetim,
insan kaynaklar›, günlük finans ak›fl›, kali-
te yönetimi, ifl partnerleriyle iliflkileri yö-
netirken, Hakan Kelefl ise yat›r›m kararla-
r›, stratejik hamleler ve finans ak›fla bak›-
yor. 

AYNI HEDEFE KOfiMAK: Kendisinin müfl-
teri ve kalite anlay›fl›n›n sürekli gelifltirilme
yetene¤inin korunmas›na odakland›¤›n› ve
sorunlara karfl› uzun vadeli çözüme odakl›
yaklafl›mlar› ortaya koydu¤unu kaydeden Nil-
gün Kelefl, birlikten güç do¤ar felsefisine ina-
n›yor. Birlikte çal›flarak birbirlerini çok daha
iyi tan›d›klar›n› ve çok daha kaliteli ifller orta-
ya ç›kard›klar›n› belirten Kelefl, “Birbirini an-
layan, tamamlayan, ayn› hedefe koflan, bafla-
r›y› ve ac›y› paylaflabilen bir çift olmak gerçek-
ten çok anlaml› ve güzel. Tabii ki zaman za-
man her iki taraf›n da ayn› dönemlerde ayn›
nedenlerle yorgun veya stresli olmas› ve birbi-
rine istedi¤i kadar vakit ay›ramamas› birlikte
çal›flman›n dezavantajlar›” diyor. 
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“Para yönetimi
zor, eflime
b›rakt›m”

Gülle Tekstil /
fiehnaz - ‹smail Gülle

PARA ‹fiLER‹ KADINA EMANET: 1970
y›l›ndan beri tekstil sektörünün içinde olan
‹smail Gülle,  ikinci kuflak yönetici olarak
eflinin deste¤ini de arkas›na alm›fl. Gülle, flir-
ketin finans ifllerini b›rakt›¤› efli fiehnaz Gül-
le ile üniversite s›ralar›nda tan›flm›fl. Profes-
yonel olarak baflka bir iflletmede çal›flan fieh-
naz Gülle’yi kendi flirketine transfer ederek
flirketin finansman›n› efline teslim ediyor
Gülle. “Para yönetimi bir zor ifl.  Onun para
yönetiminin bafl›nda olmas›n›n yaratt›¤› gü-
veni yafl›yorum” diyen Gülle, ifl kaynakl› so-
runlar› eve tafl›mamaya gayret ettiklerini di-
le getiriyor.  

EN BÜYÜK SERVET EVDEK‹ HUZUR: “So-
nuçta insan›z, makine de¤il. Ama sabah 8
akflam 8 çal›flt›¤›m›z için ifle iliflkin tüm so-
runlar›m›z› ifl yerinde çözme imkan›m›z olu-
yor. Çok kritik bir mesele olmad›¤› sürece
evde çal›flm›yoruz” diyen ‹smail Gülle, evde-
ki huzurun en büyük servet oldu¤unu akta-
r›yor. Gülle Tekstil’in bir aile flirketi oldu¤u-
nu ve aile flirketlerinde uyumla, güvenin çok
önemli oldu¤unu söyleyen  Gülle’ye göre bir-
likte çal›flmak kimi anlaflmazl›klar› da orta-
dan kald›rm›fl. Art›k eve geç gelmenin sorun
olmad›¤›n› aktaran Gülle, “Eflim art›k benim
çok çal›flmamdan flikayet etmiyor çünkü
kendisi de en az benim kadar yo¤un. As›l
önemlisi de efliyle çal›flan bir yönetici olarak
flapkalar› birbirine kar›flt›rm›yoruz” diyor.

‹fi BÖLÜMÜ NASIL YAPILDI: ‹zmirli Sun Holding’in yönetim koltu¤unu da efller paylafl›yor.
Sun Holding’in bafl›nda bulunan fiükrü Ünlütürk, grubun tekstil ifllerini ise efline b›rakm›fl. Bir kiz
bir erkek iki çocuk sahibi olan çift kendi aras›nda bir ifl bölümü yapm›fl. Grubun ifltiraklerinden
Jimmy Key’in Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›n› yapan Günseli Ünlütürk, grubun marka yönetiminde
aktif olarak çal›flt›klar›n› söylüyor. 

B‹R‹ SERT, B‹R‹ HOfiGÖRÜLÜ: Dünya
görüfllerinin benzer olmas› nedeniyle karar
almada ve birbirini anlamada s›k›nt› yaflama-
d›klar›n› ifade eden Ünlütürk, ancak farkl›
fikirlerin keskin tart›flmalar› da beraberinde
getirdi¤ini söylemeden edemiyor. Efli fiükrü
Ünlütürk’ü daha disiplinli, zaman odakl› ve
kendisine göre daha sert bir yönetici olarak
tarifleyen Günseli Ünlütürk, “Ben ise bera-
ber çal›flt›¤›m kiflilere daha hoflgörülü davra-
n›yorum” diyerek yaklafl›mlar›ndaki fark› or-
taya koyuyor. 

SEYAHATLER B‹RL‹KTE YAPILIYOR: ‹fl
seyahatlerini birlikte yaparak hem ifl hem de birbirlerine özel zaman yaratt›klar›n› kaydeden Ün-
lütürk, 1982 y›l›ndan beri birlikte çal›flt›klar›n› ve ifl ortam›n› terk ettiklerinde asla ifl konuflmad›k-
lar›n› belirtiyor. Günseli Ünlütürk “‹fl ortam›nda ifl arkadafl› olur tart›fl›r›z ancak o gömle¤i ifl yeri
ç›k›fl›nda b›rak›r›z. ‹flle ilgili her fleyi yazarak karar alarak devam ederiz. Böylelikle ç›kabilecek
komplikasyonlar› minimize ederiz” diyor. Ancak kimi zaman ifl yo¤unlu¤unun özel günleri ötele-
di¤ini de söylemeden geçemeyen Günseli Ünlütürk, çok yo¤un çal›flt›klar› için evlilik y›ldönüm-
lerini unuttuklar›n› ve ancak ailelerinden gelen telefonlarla hat›rlayabildiklerini söylüyor. 

Farkl› fikirler, keskin tart›flmalar
Sun Holding/ Günseli - fiükrü Ünlütürk
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B‹R KARAR ALDILAR, TARTIfiMA YOK:
Dünya markas› Paul&Shark’›n Türkiye tem-
silcili¤ini yürüten Novita Tekstil’in sahibi
Selçuk Güzenge, flirketin idari iflleri, bayii
iliflkilerini, koleksiyon seçimlerini eflin Çi¤-
dem Han›m’a b›rakm›fl. Çiftin iki çocu¤u
var. Kendisinin ise flirketi içte ve d›flta temsil
etti¤ini belirten Selçuk Güzenge, ifl yakla-
fl›mlar›nda farkl›l›klar olmas›na ra¤men, or-
tak yaklafl›m ve prensipleri benimsediklerini
söylüyor. Efli Çi¤dem Han›m’›n ifl konusunda çok disiplinli ve taviz
vermeyen bir yap›da olmas›na karfl›l›k kendisinin daha yumuflak ve ta-

vizkar oldu¤unu belirten Selçuk Güzenge,
ald›klar› kararlar konusunda ise birbirleriyle
kesinlikle tart›flmad›klar›n› dile getiriyor. 

‹fi OF‹STEN ÇIKINCA B‹T‹YOR: ‹fl arkadafl-
l›¤›n›n ofisten ç›k›nca bitti¤ini ve aile iliflkisi-
ne döndü¤ünü, konular› ertesi güne kadar
konuflmad›klar›n› belirten Güzenge, “Ortak
prensiplerimizin en büyük özelli¤i birimizin
ald›¤› kararlar› kesinlikle uygulamadan evvel
tart›flmay›z. Ancak konu geçtikten sonra

kuflku varsa gündeme gelir. Dört y›ldan beri kavga etmeden  çal›flmak-
tan çok memnunuz” diyor. 

RAHAT EMEKL‹L‹K DERKEN, NE OLDU: Enerji sektörünün genç sa-
y›labilecek flirketlerinden Merty Enerji, Ongun ve Berrin Yoldemir çif-
tinin yönetiminde. ‹ki çocuklar› olan çiftin flirketinde daha çok ifl gelifl-
tirme ve teknik konularla u¤raflan Ongun Yoldemir, finans, insan kay-
naklar›, halkla iliflkileri efline b›rakm›fl. Merty Enerji’nin kuruluflundan
beri beraber olduklar›n› ifade eden Ongun Yoldemir, rahat bir emekli-
lik hayali kuran eflinin flirketin büyümesiyle tekrar ifl hayat›na dönmek-
te tereddüt etmedi¤ini aktar›yor. 

ANLAfiILMANIN ÖNEM‹: Efliyle çal›flman›n en büyük avantaj›n›n
her noktada anlafl›lmak oldu¤unu dile getiren Yoldemir, “Hem siz hem
de efliniz sizi kolayca anlar ve destekler. Bizim birlikteli¤imizin alt›n ku-
ral› san›r›m ola¤anüstü bir uyum. Onun verdi¤i kararlara ben, benim
verdi¤im kararlara da o gözü kapal› imza atabilir. Eflim benim hayatta-
ki en do¤ru parçam. Pek çok fleyde sigortam ve deste¤im” diyor. 

Novita Tekstil / Çi¤dem - Selçuk Güzenge

“Dört y›ld›r kavgas›z çal›fl›yoruz”

“Eflim hayattaki 
en do¤ru parçam”

Merty Enerji / Berrin - Ongun Yoldemir 

‹K‹S‹ DE DOM‹NANT: 
Pet Holding’in patronu Güntekin Köksal ile eflinin ifl arkadafll›¤› ise

37 y›l öncesine kadar gidiyor. Pet Holding’in temellerini att›¤› 1974 y›-
l›nda efline birlikte çal›flmay›
teklif eden Güntekin Köksal,
eflinin ifl konusundaki dene-
yimlerine ve alt›nc› hislerine
çok güvendi¤ini söylüyor. ‹ki
k›z çocu¤una sahip olan çif-
tin flirketinde Güntekin
Köksal, kendisinin teknik ve
finansal konularla ilgileniyor.
Efli P›nar Köksal ise sosyal so-
rumluluk projeleri, grubun
halkla iliflkileri ve vak›f bafl-
kanl›¤›n› yürütüyor. Eflinin
de kendisi gibi dominant bir
yap›da olmas›na ra¤men
uyumlu çal›flt›klar›n› söyle-

yen Güntekin Köksal, eflinin son derece dikkatli olmas›n›n rahatl›¤›n›
yaflad›¤›n› dile getiriyor. 

‹fi ÖZEL HAYATIN PARÇASI: “Birlikten güç do¤ar” diyerek iflte de or-
tak çal›flmaya bafllad›klar›n› ifade den P›nar Köksal, tan›flt›klar› günden
beri ifli özel hayat›n bir parças› olarak gördüklerini ifade ediyor.   

Köksal, “Birlikte çal›flman›n flirketlerin gelece¤i aç›s›ndan daha
önemli oldu¤unu düflünüyorum. fiimdi k›zlar›m›z Ayfle Köksal Çetin ve
Zeynep Köksal da lönetim kurulu üyeleri olarak bizimle birlikte çal›fl›-
yorlar. ‹fl bölümü güzel ayarlan›rsa ifl hayat›nda birlikte çal›flman›n zor-
luklar›n› da kolay atlat›labilir” diyor.  

“Eflimin alt›nc› 
hissine güveniyorum”

Pet Holding / 
P›nar - Güntekin Köksal

14 Kas›m 2010Ekonomist22

019_023_EKO_46  11/12/10  11:11 PM  Page 10



FARKLILI⁄IN YARATTI⁄I DE⁄ER: Wicasa
Group’u 2003’te kuran Asl› D.fiarman, 2009’da
yönetici ortak olarak efli Burçin fiarman’la bir-
likte çal›flmaya bafllad›klar›n› söylüyor. Asl› fiar-
man, “Pazarlama, idari ve finans konular› eflime
transfer oldu. Birlikte çal›flmaya bafllad›ktan
sonra ifle ve kendime ay›rd›¤›m zaman› daha
verimli kullanarak, ifl yapma biçimindeki farkl›-
l›klar›m›z›n nas›l ortak de¤er üretti¤ini görebili-
yorum. ‹flte baflar› ve kazanç çok önemli ama

her fleyden önemlisi yap›lmam›fllar› yaratmak”
diye konufluyor. 

‹fiTEK‹ BAfiARI, ÖZEL HAYATA ‹Y‹ GEL‹YOR:
Bir o¤ullar› olan çift ifl yaklafl›m›na iliflkin de flu
aç›klamalar› yap›yor: “‹flte yakalanan baflar› ve
keyif duygusu özel yaflam›n›za pozitif etki sa¤-
lar, özel hayattaki bu pozitif düflünce ve yaflam
tarz› da döner gene ifl hayat›n›zda baflar›y› te-
tikleri. Bu döngüyü dengeli ve sa¤l›kl› infla et-
ti¤inizde de arad›¤›n›z mutluluk gelir”.

EVL‹L‹KTEN ÜÇ YIL SONRA: Tekstil sektöründe ailesinden ald›¤›
bayrakla grupta üçüncü kufla¤› temsil eden Erol Türkün, 750 kiflinin
çal›flt›¤› 130 milyon TL (bu y›lki ciro hedefi)  ifl hacmi olan Türkün
Holding’i efliyle birlikte yönetiyor.

Ev tekstili alan›nda dünyan›n önemli markalar›na tedarikçilik ya-
pan holdingin yönetim kurulu baflkanl›¤›n› Erol Türkün üstlenirken,

efli Tülin Türkün ise baflkan
vekilli¤i yap›yor. ‹kisi k›z üç ço-
cuklar› olan Türkün çifti, ev-
lendikten üç y›l sonra 1984 y›-
l›nda birlikte çal›flmaya baflla-
m›fllar. Eflinin ürün ve insan se-
çimindeki öngörüsüne çok gü-
vendi¤ini söyleyen Erol Tür-
kün, 26 y›ld›r birlikte çal›flmak-
tan çok memnun olduklar›n›
söylemeden edemiyor. “Tekrar
dünyaya gelsem yine eflimle

olurum” sözleriyle bu mutlulu¤unu anlatan Türkün, efliyle çal›flman›n
verdi¤i rahatl›¤› yaflad›¤›n› ifade ediyor.

BASAMAK BASAMAK ÇIKTILAR: ‹fl arkadafll›¤› nedeniyle evde mu-
habbetlerinin hiç bitmedi¤ini de dile getiren Türkün “Akflamlar› evde
ne dizi izleniyor, ne dedikodu yap›l›yor. Özel konuflmalar›m›z bitti¤inde,
iflte neler yarataca¤›m›z› konufluyoruz. Birlikte yaln›z kalmaktan çok
memnunuz” diyor. fiirketi yönetirken inovatif yaklafl›mlarla hareket et-
tiklerini fakat finans ve yönetimde son derece tutucu olduklar›na da
dikkat çeken Türkün, bu ortak tutumlar›n› finansal bir risk almak iste-
memelerine ba¤l›yor. Türkün,  “Merdivenleri basamak basamak ç›kt›k,
bizi s›k›nt›ya sokacak finansal ad›mlar› atmamak ad›na riskten kaç›yo-
ruz. Çünkü kafam›z›n rahat olmas›n› istiyoruz” diye konufluyor.

Wicasa Group / Asl› - Burçin fiarman

“Pozitif düflünce 
ifl hayat›n› olumlu etkiler”

“Tekrar dünyaya gelsem
yine eflimle olurum”

Türkün Holding / Tülin - Erol Türkün

ÖNSEZ‹LER‹NE GÜVEN‹R‹M: Tekstil, hammadde ithalat› ve ma-
dencilik sektörlerinde faaliyet gösteren Tureks fiirketler grubu da Ru-
flen ve Günsan ve Ruflen Çetin çifti taraf›ndan yönetiliyor. Yaklafl›k 30
y›ll›k bir evlilik hayatlar› olmas›na ra¤men birlikte çal›flmaya 4 y›l önce
bafllayan Ruflen ve Günsan Çetin çiftinin birliktelikleri üniversite s›ra-
lar›na kadar gidiyor. Ortado¤u Teknik Üniversitesi’nde birlikte okuyan
çift daha sonra hayatlar›n› da birlefltirmeye karar vermifller. ‹ki çocuk-
lar› olan Çetin çifti, uzun y›llar profesyonel yöneticilik yapm›fllar. An-
cak Ruflen Çetin, giriflimci ruhla 1995 y›l›nda d›fl ticaret yapmaya bafl-
lar. Eflinin de deste¤iyle bugün 100 milyon dolar ciroya koflan Tureks
fiirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›n› yürüten Ruflen Çe-
tin, ifle yaklafl›mlar›n›n tamamen farkl› oldu¤unu söylüyor. “O biraz da-
ha kurumsald›r, daha garanticidir. Bense giriflimci ruhluyumdur, risk al-
maktan çekinmem” diyen Çetin, buna karfl›l›k eflinin önsezilerine çok
güvendi¤ini belirtiyor.

EVDE ‹fi KONUfiULMAZ: Birlikte çal›flman›n, sürekli beraber olma-
n›n getirdi¤i zorluklar oldu¤unu da yads›mayan Çetin, olas› s›k›nt›lar›n
önüne geçmek için evde ifl konuflmamay› prensip haline getirdiklerini
belirtiyor. Kimi zor karar süreçlerinde bile ifli eve tafl›mad›klar›n› akta-
ran Ruflen Çetin, “Profesyonel bir
yöneticiyle daha s›n›rl› konuflma-
lar yap›l›rken, eflinizle birlikte
çal›flt›¤›n›zda al›nacak karar-
larda daha sert elefltiriler ya-
p›labiliyor” diyor.

“Elefltiriler daha sert
oluyor”

Tureks / Günsan - Ruflen Çetin
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