
 
 

2008 Uluslararası Ticaret ve Finansman Yüksek Lisans Mezunumuz ve 

Global International Şirket Ortağı ve İş adamı Sayın Fahri KABADAYI  

İle bir söyleşi gerçekleştirdik. 
 

“HER HEDEFİ, BAŞKA BİR HEDEF TAKİP 

ETMELİ” 
 

Fahri Bey, bize biraz işinizden bahseder misiniz? 

 

Sağlık ve inşaat yapı malzemeleri sektöründe faaliyet göstermekte olan iki ayrı şirketim 

bulunmakta. 

 

Yapı ve inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamın adı Global International; 

uluslararası ortaklı bir firma. Şirketi Azerbaycanlı ortaklarımla birlikte kurduk. 

Azerbaycan’da faaliyet gösterirken, fabrikayı Ankara’ya taşıyarak buradan dünyaya açılmayı 

planlıyoruz. Şu anda da bununla ilgili olarak, fabrikanın kuruluşu ve pazarlama konusunda 

çalışmalarımız hızla devam ediyor. Aynı zamanda organizasyon yapısı ve alt bayiliklerin 

oluşturulması konusunda da faaliyetlerimizi hızla sürdürmekteyiz. 

 

Avrupa, Güney Afrika ve Orta Doğu ile çalışmayı hedefliyoruz. Öncelikli hedefimiz Orta 

Doğu olsa da Orta Doğu’da şu anda yaşanan karışıklıklardan ötürü, daha istikrarlı ülkelere 

yönelmeyi uygun gördük. Zaten Azerbaycan, Gürcistan ve Türkmenistan’da kapladığımız 

bina sayısı çok fazla. 



 

Global International’da dekoratif dış cephe kaplama malzemeleri üretiyoruz. Bununla her 

hangi bir binayı alıp Fransa’daki Louvre Müzesi gibi tasarlamak mümkün. Ayrıca dünyada bu 

malzemeyi cephenin tamamında kullanan ilk firma biziz. Malzeme, daha önce sadece pencere 

kenarlarında ya da süsleme amaçlı kullanılırken biz, şu anda tüm cephe için bunu 

kullanabiliyoruz. Poliüretan çok ilginç bir malzemedir. 1937’de Otto Bayer tarafından 

bulunmuş. Dünyada da üç büyük firma tarafından hammaddesi sağlanabiliyor. Bu firmalar; 

Bayer, DAFF ve BASF. İkisi Alman, biri Amerikan firması ve tüm dünyaya poliüretanı bu 

firmalar veriyor. Poliüretan, aslında hayatımızın içinde sürekli kullandığımız bir malzeme; 

yataklarımız, minderler, ayakkabılarımızın altı, araçlarımızın iç tasarımları bu malzemenin 

kullanıldığı yerlerden sadece bazısı. Bizse bunu yapı malzemesine uyarladık ve dış cephede 

kullanılması için sektöre sunduk. Aynı zamanda poliüretan, çok üst düzey bir yalıtım 

malzemesi… Yani kullandığımız malzeme, hem çok hafif ve yalıtım sağlıyor hem de estetik 

kazandırıyor. Bununla hayal ettiğiniz her şeyi binanın cephesinde uygulamak mümkün. Bunla 

ilgili uzman ekiplerimiz, mimarlarımız, proje ekibimiz, fabrikada araştırma geliştirme 

ekiplerimiz faaliyet gösteriyor. Fabrikamız Temelli Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde ve 

fabrikamızın yapımı devam etmekte. Diğer fabrikamız ise Bakü’de. Ürünün çıkış noktası, 

doğal taş görünümü vermesi; çünkü taştan yapılmış binaların yapım süresinin çok uzun 

olması, maliyetlerin yüksek olması, usta bulmanın zorluğu gibi sıkıntıları bertaraf etmek adına 

bulunmuş bir malzeme poliüretan. 

 

Diğer şirketim ise, sağlık sektöründe faaliyet göstermekte. Ben, 1996 yılından bu yana iş 

hayatındayım. İş hayatıma tıbbi malzeme pazarlaması ve ithalatı ile başladım. Daha önce pek 

çok şirkette çalıştım. Bu sektörde iki yıl önce faaliyete geçen NOVUS Sağlık Ürünleri, bir 

Teknogirişim sermayesi şirketidir. Sanayi Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği proje 

yarışmalarında 2011 yılında Türkiye ikincisi olan proje ile bu şirket kuruldu. Bu projeyi 2011 

yılında yazmıştım. Projeyi yazarken Üniversitedeki hocalarımızdan, sektördeki deneyimli 

arkadaşlarımızdan yardım aldım. Şu anda prototip aşamasını bitirdik ve TUBİTAK’a 

başvurumuzu yaptık. TUBİTAK’tan ikinci faz desteği için onay beklemekteyiz. Bu şirkette 

ayrıca Johnson&Johnson, Striker, AcroCare firmalarının Türkiye distribütörüyüz. Bunlar 

dünyadaki büyük medikal firmaların bazıları… Üçü ise Amerikan firması ve ilk on firma 

arasında yer alıyor; ancak maalesef, teknoloji ağırlıklı ürünler yurtdışından geliyor ve sağlık 

sektörünün %80’i ithalatla gerçekleştiriliyor. Biz, bunu kırmak için bir taraftan ithalata devam 

ederken bir taraftan da Ar-Ge konusunda çalışmalarımızı devletin desteğiyle yürütüyoruz. 

Üretime dönük bir firma yaratma hedefindeyiz ve iki yıldır çizdiğimiz strateji işliyor. 

Teknogirişim sermayeli yeni ürünler geliştirdik, prototipler hazırladık ve yeni ürünlerin 

üretimine ilişkin çeşitli girişimlerde bulunduk. Bu ürünlerin üretimi, sadece Türkiye’de 

yapılmayacak; ama montajları Türkiye’de, muhtemelen Ankara’da gerçekleştirilecek, diye 

düşünmekteyiz. 

 

Bu işi tercih etme nedenleriniz nelerdir? 

 

Bu işi tercih etme nedenim tamamıyla tesadüf. Her iki sektör içindeki şartların, ticari ve 

dostane ilişkilerimin katkısıyla oluşmuş şirketlerdir. 

 

Bu noktaya gelmeden önceki iş tecrübelerinizden bahsedebilir misiniz? 

 

Daha önce medikal sektöründe faaliyet gösteren firmalarda görev aldım.  Bunun öncesinde ise 

bir yıl kadar Avrupa Amerika Holding’de Toplu Satış Sorumlusu olarak çalıştım. Tıbbi 

malzeme ithalatı ve pazarlaması ile ilgili şirketlerde çalıştım. 



 
 

İş hayatınızda Çankaya Üniversitesi mezunu olmanızın ne gibi katkıları oldu? 

 

Edindiğim dostluklar… Yüksek lisansımdaki değerli hocalarımın iş hayatıma çok büyük 

katkısı oldu. Onların verdiği vizyon sayesinde, ileri görüşün ne demek olduğunu ve bunun iş 

hayatına nasıl entegre edilmesi gerektiğini öğrendim. 

 

Önümüzdeki yıllar için kariyer hedefleriniz nedir? 

 

Şu an koyduğumuz hedefler, yeni kurduğumuz şirketlerde ihracatımızı arttırıp tüm dünyaya 

Türkiye’de ürettiğimiz malların satışını yapmak. Sanayileşme alanında teknoloji ağırlıklı 

yoğun bir konsepti benimseyip dünya pazarına ileri teknoloji gerektiren ürünleri satarak daha 

fazla katma değer elde etmeyi sağlamak. Hem ülke için hem kendimiz için markalaşmayı ve 

dünyaya açılmayı hedefliyoruz. Şu anda bu hedeflere doğru sağlam adımlarla ilerlemekteyiz. 

 

Eğitimde yüksek lisansın hatta doktoranın önemi hakkında neler söylemek istersiniz? 

 

 

Akademik kariyer yapmak istiyorsanız, doktora yapmak çok güzel ve keyifli bir şey… 

Sonuçta insanın akademik vizyon sahibi olmasını sağlıyor; ancak iş hayatında doktora ne 

kadar gereklidir konusunda tereddütlerim var. Tabi ki bu, iş kolu ve sektörüne göre değişir. 

Bazı iş kollarında doktoranın önemi daha farklı olabilir. Mesela, mali müşavirseniz doktora 

size farklı bir vizyon ve daha derin bir bakış açısı kazandırabilir; ama pazarlama sektöründen 

örnek verecek olursak, pazarlama işin mutfağında öğrenilen bir şeydir. Bunun belli kuralları 

var, daha sonrasını siz kendinize göre tasarımlamak zorundasınız. Bunu, iş hayatının 



içerisinde interaktif şekilde öğrenmelisiniz. Sadece size rehberlik yapacak, yol gösterecek bir 

yüksek lisans programı yeterli olacaktır. 

 

Yüksek lisans programları ve MBA konusunda görüşüm ise bambaşka. Bunlar, kişinin iş 

hayatında kendini geliştirmesinde çok önemli etkenlerden bir tanesi; çünkü ülkemizde 

öğrencilerin üniversitelere girerken seçim yapma şansı çok fazla olmuyor. Sistemden dolayı, 

kendi istedikleri bölümlere girme olasılıkları oldukça düşük. Dolayısıyla bitirdiklerinde mutlu 

olabilecekleri işi yapabilmeleri için kendilerini iki yıllık ya da 3 yıllık programlarla 

desteklemeleriyle iş hayatlarında daha başarılı olabilirler. Onun için bence yüksek lisans iş 

hayatı için çok önemli… 

 

Yüksek lisans için Çankaya Üniversitesi’ni seçmenizin nedenleri nelerdi? 

 

Yüksek lisans derslerinin, 100. Yıl Kampüsü’nde devam ediyor olması ve iş saatlerine 

uygunluğu benim için en önemli etkenlerdi.  Ayrıca ‘‘uluslararası ticaret’’ ve ‘‘finans’’  

konuları tam olarak bana hitap ettiğinden Çankaya Üniversitesi’ni tercih ettim. İlerleyen 

süreçte de ne kadar doğru bir tercih yaptığımı görmüş oldum. 

 

 
 

İnşaat sektöründe çalışmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

 

Ben, iki iş kolunda birden faaliyet gösteriyor olduğum için, bu karşılaştırmayı çok kolay 

yapabiliyorum. İnşaat sektörüne dışardan bakıldığında, eğitim düzeyi ve sosyo-kültürel 

seviyesi yüksek olmayan kişilerin bu alanda çalıştığına dair bir izlenim vardır; ama sonuçta bu 

iş, her yerde bu şekilde değil... 

 



Tıbbı malzeme sektöründe karşılaştığımız kişiler, belli bir eğitim ve sosyo-kültürel seviyedeki 

uzman hekimlerdi. Genel olarak uzman, doçent veya profesör olan kişilere pazarlama faaliyeti 

yürüttükten sonra, inşaat sektörüne girmeyi biraz yadırgadım; ama inşaat sektörünün de 

zannedildiği gibi olmadığını düşünüyorum. İstatistikler ve dünyadaki sıralamalar, Türk 

şirketlerinin ne kadar ileride olduğunu kanıtlar nitelikte. Söz konusu şirketler, çok profesyonel 

mimar ve mühendisler çalıştırıyor. Bunun yanında çok yaygın bir pazarlama ağları da var. 

 

Avantaj olarak değerlendirirsek inşaat sektörü çok keyifli… Özellikle bizim yaptığımız dış 

cephe kaplama ve led aydınlatma sistemleri… Bunların, kent estetiğini değiştirmek ya da 

katkıda bulunmak manasında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bir binayı, harap 

haldeyken alıp ondan çok yeni, şık ve estetik bir yapı yaratmak hayli güzel bir his... 

 

Dezavantajlarına gelince, sektörde bazı ekonomik sıkıntılar var. Bu ekonomik sıkıntıların 

başında ise ödemeler geliyor. İşi yapmak çok keyifli; ama ödeme almak çok zor. Ülkemizde 

inşaat sektöründe ödeme vadeleri oldukça uzun ve bu vadelerin uzunluğu da şirketlerin 

büyümesini yavaşlatıyor. 

 

 

İşinizi stresli bir iş olarak görüyor musunuz? Eğer öyleyse bu stresi nasıl kontrol 

ediyorsunuz? 

 

Her iki sektör de inanılmaz stresli. Sağlık sektöründeki hassasiyetimiz, insan hayatı… 

Sattığımız malzemeden sonuna kadar biz sorumluyuz; çünkü sattığımız ürünler, ameliyat 

esnasında kullanılan malzemeler. Dolayısıyla bu malzemelerde çok dikkatli olmak, hekimi 

bilgilendirmek ve hastanın haberdar olmasını sağlamak ve malzemenin kullanımı konusunda 

sürekli eğitimler düzenlemek gerekiyor. Bunları yaparken tabiî ki oldukça stresli oluyorsunuz. 

Aniden bir parça gerekebiliyor ya da bir hastanede sıkıntı çıkabiliyor. Bu sıkıntılara anında 

müdahale etmek oldukça önemli… Sürekli hazır durumda olmakla birlikte, teknik ekiplerimiz 

ameliyatlara girerek hekimlere ameliyat esnasında destek de sağlıyor. 

 

İnşaat sektöründe de iş stresi oldukça fazla. Onun sebebi ise özellikle, büyüyen bir şirket 

olmamızdan kaynaklanıyor. İnsan nasıl doğar, büyür, büyürken de eklem ağrıları oluşur, işte 

şu an biz de o eklem ağrılarını çekiyoruz. Umarız, en kısa sürede bunları atlatıp hedefimize 

ulaşacağız. Organizasyon, yapılanma ve sürat de ayrıca önemli. Mesela kamu kurumları, özel 

şirketler ve şahıslar için de projelendirmeler yapıyoruz. Hepsinin ortak noktası, projeyi çok 

hızlı bir şekilde istiyor olmaları. Tabii bunun bir de teknik gereklilik süresi var. Bunları 

yetiştirebilmek adına çok yoğun çalışıyoruz. Yoğun çalışma esnasında ise stres 

yaşayabiliyorsunuz. 

 

Bu stresi atmanın birçok yolu var. Kendi adıma, günde on sekiz saat çalışmış olsam da, 

ailemle geçireceğim on dakika, benim stresimi atmama inanılmaz katkı sağlıyor. Beş 

yaşındaki oğlum ve eşimle geçirdiğim o on dakika, ertesi günkü motivasyonum için büyük 

katkı sağlıyor. 

 

İş yerinde hem kendiniz hem çalışanlarınız için başarı ve motivasyonu nasıl sağlarsınız? 

 

Motivasyonu sağlamanın pek çok yolu ve yöntemi var. Benim tercih ettiğim yöntem, bir ekip 

ruhu oluşturabilmek. İkili ilişkilerin insanların arasında çok iyi olmasını sağlamak, bir aile 

ortamı oluşturmak ve o aile ortamını takım ruhunu yaratmak için kullanmak. 

 



Ayrıca takım ruhunu oluşturmak için işlerin hepsini imece usulüne göre yapmak da çok 

önemli. Bunu başardığınız zaman insanlar kendiliğinden motive oluyor. 

 

Bir de burada yaşanan olumsuzlukların çoğunu yönetici olarak kendi üzerime alırım; ama 

başarılar her zaman ekibe aittir. Böyle olduğunda, ekip içinde motivasyon ve uyum 

sağlanırken diğer yandan ileriye dönük daha başarılı olma isteği de sağlanıyor. 

 

 
 

Bize kendinizi biraz anlatır mısınız? 

 

1976 yılında Ankara’da doğdum. 1994’te Arı Koleji’nden mezun oldum. Gazi 

Üniversitesi’nde iki yıl Turizm İşletmeciliği okuduktan sonra, Anadolu Üniversitesi’nde 

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nü bitirdim. 2005 yılında ise Çankaya Üniversitesi 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Yüksek Lisans Programı’na başladım ve 2008 yılında 

mezun oldum. Tüm bu süreç içerisinde çalışma hayatımı da sürdürdüm.  2008 yılında 

evlendim. Demir adında beş yaşında bir oğlum var. O da şimdiki yeni sistemle okula başladı. 

Çok sevdiğim, saygı duyduğum ve çok anlayışlı bir eşe sahibim. Bu yoğun tempolu 

hayatımda benim en büyük destekçim sevgili eşim. Bu günlere gelmemde en büyük etkenin; 

annem, babam, kardeşlerim, ailem ve dostlarım olduğunu düşünüyorum. 

 

Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. 

 

Aynı zamanda yaklaşık iki yıldır Genç Liderler Derneği’nin başkanlığını yürütmekteyim. 

Gençlerin aktif siyasette yer almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta katılmasalar 

bile, siyasi konularda ve ülkenin geleceğini belirleyen hususlarda fikir sahibi olmaları ve bu 

fikirlerini açıkça ifade edebilecekleri sivil toplum kuruluşlarının var olması gerektiğini 

düşündüğüm için Genç Liderler Derneği’ndeki görevime devam etmekteyim. 

 



Mezunlarımıza ve mezun olacak öğrencilerimize söylemek istedikleriniz nelerdir? 

 

Büyük düşünsünler, diyorum. Hep büyük hedefleri olsun. Her hedef, başka bir hedef takip 

etmeli. Çıta hep yüksekte olmalı. Büyük olmak önemli değil; büyük düşünmek önemlidir. 

 

Röportaj; Gözde Kuşak 

 

 


