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Abdullah Kanca:

"Türkiye'nin Otomotivde kendi markasý olsaydý ,
bu yan sanayiciler için önemli bir teminat olurdu"
1965den bugüne emekle, sevgiyle büyütüp bu iþleri
geliþtirdik. Küçük bir atölyeden buralara gelmenin biz de
manevi bir huzuru var. Hizmetlerimize gelince, özellikle
ihracat bakýmýndan bu ülkeye çok faydalý olduðumuzu
düþünüyorum. Bu bize manen çok huzur veriyor.

Abdullah Bey öncelikle sizi tanýyalým, otomotiv
sektörüne giriþiniz nasýl oldu?
Aslýnda tüccar bir aile geçmiþimiz olmasýna raðmen,
1950li yýllarda Trabzondaki küçük atölye sahibi 20
kadar keser ustasýna maddi ve teknik destek saðlayýp
ürünlerini Ýstanbula göndererek baþladý. 10 sene boyunca,
o yýllarda seri üretimi olmayan keseri tüm Türkiye ye
daðýttýk ve önemli bir ihtiyacý karþýladýk. Geleneksel
yöntemlerle çalýþan bu küçük atelyeleri bir çatý altýnda
toplayýp, mahalli bir kooperatif ile ulusal bir güç haline
getirmek ve o bölgede sanayileþmeyi filizlendirmek
teþebbüslerim, insanýmýzdaki ferdi çalýþma engeline
takýlýnca, 1965 yýlýnda 4 demirci ustasýyla beraber
Ýstanbul'a geldim. Topkapý'da küçük bir atölye kiraladým.
Orada önce o yýllarda ithal edilen çekiç bir sene sonra
da mobilyacýlarýn önemli bir ihtiyacý olan iþkence
imalatýna baþladýk. Hemen ertesi sene de, bugün
Avrupaya ihracatýmýzýn 5 milyon euroluk bölümünü
oluþturan tesviyeci mengenesi imalatýna baþladýk.
Ýþe baþladýðýmýz 60 lý yýllarda bir ayda binbir güçlükle
imal edebildiðimiz mengene sayýsýný þimdi gündelik
olarak ürettiðimizi düþünce, çektiðimiz sýkýntýlarý
hatýrlýyorum. O yýllarda yurtdýþýndan yeterince mal
gelmediði için piyasada yerli üretilebilen hertürlü ürüne
ihtiyaç vardý. 70li yýllarda ülkemizde baþlayan
sanayileþme atýlýmý dolayýsýyla yeni yatýrýmlar
için uygun bir ortam vardý. Bizim de
iþlerimiz iyi gidiyordu, üretim kapasitemiz
çok yetersiz kalmaya baþlamýþtý. Topkapý
da ki ilk atelyemiz, ayný sanayi sitesi
içinde birbirinden kopuk altý farklý
atelyeye çýkmýþtý.Bunun üzerine
geliþmeye, büyümeye olan arzum beni
o zamanlar bir Anadolu köyü
görünümünde olan þehirden
tamamen kopuk bir bölgeye o
zamanki adý ile Güneþli
köyüne götürdü.Orada
22.000 metrekare bir yer
satýn aldýk. 1974 yýlýnda da
fabrika inþaatýna baþladýk
ve iki sene içinde bütün
imalathanelerimizi
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Güneþli'ye taþýdýk. 30 seneye yakýn Güneþli'deki
fabrikamýzda üretim gerçekleþtirdik. Zaman içinde kapalý
alanýmýz 8000 metrekareden 14000 metrekareye büyüdü.
El aletlerinde bu geliþme yaþanýrken. 60lý yýllarda
baþlayan otomotiv üretimi de geliþmeye devam etti.
Montaj sanayi kararnameleri de o yýllarda çýktý, 1970'li
yýllarda Tofaþ ve Renault otomobil fabrikalarýnýn da
kurulmasýyla parça ihtiyacý had safhaya çýktý. O yýllarda
kotalar da vardý. O kotalar dolayýsýyla ithalat biraz
güçleþmiþti. Ana sanayi firmalarý ihtiyaç olan parçalarý
atölye atölye gezerek, teþvik ederek, hatta sýkça maddi
olarak avansla destek vererek sanayiciliðe sokarak ,
ihtiyaç duyulan parçalarý yaptýrma yoluna gittiler.
Tofaþ ýn o gün yerli sanayini geliþtirmek için olaðan
üstü gayret gösteren ekibi sayesinde 1978 yýlýnda bir
parça vererek otomotiv sanayiine adým atmýþ olduk. Bir
parçayla girdiðimiz bu sektörde þu anda 900e yakýn
farklý parça üretir olduk. Tofaþý takiben otomotiv dövme
parçalarýnda Renault'la çalýþmaya baþladýk ardýndan Ford
Otosan, TTF, BMC, Otoyol, Uzel, ve Savunma Sanayiine
parça üreten firma olduk. Türkiye yetmedi, Avrupa
pazarýna açýldýk. Bugün itibari ile baþta VW, Audi olmak
üzere Avrupa nýn küresel kuruluþlarýna önemli parçalar
imal eden firma hüviyetine kavuþtuk.

Yani otomotiv yan sanayi küçük küçük atölyelerden
doðdu belki de
Evet, küçük bir oda boyutlarýndaki imalathanelerde
baþlayan süreç, bugün devasa fabrikalara dönüþtü. Bu
gün Türkiye otomotiv yan sanayinin önemli bir çok
firmasý tarif edilemez bir aþkla iþine sarýlan müteþebbisler
sayesinde, karanlýk küçük atelyelerden Türkiye nin
geleceðine ýþýk tutan büyük kuruluþlara dönüþtü.

Otomotiv sanayine yönelmenizin büyümenizde etkisi
ne oldu?
Sanayici olarak bizim üretimimiz el aletleriyle baþladý,
o alanda üretime devam etseydik bugünkü boyutlarýmýza
ulaþamazdýk. Kadromuz da en fazla 60-80 çalýþanla
sýnýrlý kalýrdý oysa bugün otomotiv sayesinde 520 kiþilik
kadromuz var. Otomotiv sektörüne girmemiz bize büyük
bir ciro artýþýný da beraberinde getirdi.

Sadece ciro artýþý mý? bunun dýþýnda baþka ne tür bir
avantajýnýz oldu?
Otomotiv sektörü bize kalite bilincini verdi,
iþletmelerimizi modern yöntemlerle idare etmeyi, en
geliþmiþ üretim ve yönetim biçimlerine uyum saðlamayý
gösterdi. Ayrýca da ihracat yapabilecek bir özgüven ve
yetiþmiþ kadro saðladý.

1982-83 yýlýnda Libya'ya 3 milyon dolarlýk, Ýrana da
bir milyon dolarlýk el aletleri ihracatý yapmýþtýk. O
yýllarda bu tutarlar ITO tarafýndan gümüþ madalya
ödüllendirilmeye layýk görülmüþtü. Çünkü Türkiye de
o yýllarda bu kadar yüksek miktarda ihracat yapan çok
az firma vardý.
Otomotivdeki ihracatýmýz yok denecek kadar azdý. Bu
gün için komik bir rakama olan yüzbin dolar
seviyesindeydi, ama sonraki yýllarda otomotivdeki
ihracatýmýz geliþti.Bunu türkiyedeki ana sanayi ile olan
çalýþmamýza, onlardan öðrendiklerimize baðlamamýz
yanlýþ olmaz.

Üretiminizin ne kadarýný ihraç ediyorsunuz?
Þu anda % 50 kadarýný direk biz ihraç ediyoruz. Ama
iç piyasa müþterilerimizin (özellikle Ford Otosan, Oyak
Renault, Tofaþ/Fiat Toyota,) de ciddi olarak ihracat
yaptýklarý düþünüldüðünde toplam üretimimizin nerede
ise % 80 yurt dýþýna gitmekte. Dövme parça imalatý

Otomotiv sektöründe kalite olmazsa olmazdýr. Biz zaten bütün
üretimlerimizde ister otomotiv sektörüne olsun, ister el aletleri imalatý
olsun kalite bilincini üretimimizin odaðýna almýþ bir zihniyetteyiz. Gerek
kalite belgeleri olsun, gerekse Ford'un Q1 belgesi otomotivin küçük
imalat sanayinin geliþmesini terbiye etti. 1990'lý yýllardan beri çevre
anlayýþý da bir kültürü yaydý Avrupada.
içinde ithal payý çok düþüktür. Girdilerinin nerede ise
hepsi yerlidir. Bu yüzden ihracatýmýz bazý baþka
sektörlerdeki gibi ithal yarýmamul aðýrlýklý olmayýp,
gerçekten ülkemizin kaynaklarýnýn en iyi þekilde
kullanýlmasý anlamýna gelmektedir.

KANCA olarak Avrupa da Ana sanayinin üretim
bantlarýna direkt sevkiyat yapan az sayýdaki firmadan
birisiniz. Hem de önemli bir parça ile. Nasýl zorluklarla
karþýlaþtýnýz?
Volkswagen ve Audiye verdiðimiz, tekerlekleri,fren
tertibatýný üzerinde taþýyan Akson isimli parça araç
içindeki en önemli emniyet parçalarýndan biridir.Hem
hayati önem taþýmaktadýr hem de imalat açýsýndan çok
zor bir parçadýr. Almanya da bu mamulun üretimini
yapan iki tane imalatçýsý var, üçüncü imalatçýsý Kancadýr.
VWe mühendislerimiz bu iþ için ilk sunuþa gittiklerinde
toplantýdaki yetkili mühendislik sorumlusu, karþýsýnda
oturan 4 kiþilik ekibimize hayretler içinde bu iþi cidden
yapabilecek misiniz diye sormuþ. Halbuki kendisinden
evvel þirketimize gelen meslektaþlarýnýn denetim raporlarý
elinde var. Ama yine de Türkiye den bir firmanýn bu
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seviyede bir üretim yapacaðýna inanamýyor, Almanya
daki 100 yýllýk rakipleri ile boy ölçüþeceðine ihtimal
veremiyormuþ anlaþýlan. Tamamen yerli bir kuruluþ
olarak yani yabancý bir þirketin lisansý olmadan gittiðimiz
yerlerde ilk baþlarda kafalarýndaki Türkiye imajý ile
uðraþmak zorunda kaldýk

Sonrasýnda nasýl bir geliþme oldu, zaman içinde
kendinizi kanýtladýnýz mý?
Tabii, hatta ayný kiþiler daha sonra bizi baþka projelerde
diðer ürün sorumlularýna, baþka þirketlere tavsiye
ettiler.Ama bizde hem firma itibarýmýz hem de ülkemizin
imajý açýsýndan iþi baþtan itibaren ciddiyetle ele aldýk.
Sadece Türkiye den bir imalatçýnýn gündelik üretime
cevap verememesi,gecikmesi, sevkiyatýn yetiþmemesi

Ben ticaretle iþtigal eden bir aileden geldim. Ailemizin ticarette ana
prensibi sözlerine sadakattir. Bu prensibi ayný þekilde sanayiye de
taþýdýk. Taahhütlerimizde sözlerimizde, konuþmalarýmýzda daima
açýk olduk. Bu gelenek þimdi de sürüyor, Kanca olarak iþ hayatýnda
karþý tarafa yapabileceðimizi ya da yapamayacaðýmýzý hemen
söyleriz. 20 yýlý aþkýn bir süredir Perþembe Pazarý'nda bir müþterimiz
var, "Kanca'nýn sevdiðim bir tarafý var olaný hemen gönderir var
olmayaný da hemen yazýlý sözlü bildirir" der.

korkusunu kýrmak için Volkswagen fabrikasýna birkaç
kilometre uzakta bir depo kiraladýk ve baþýna da Almanya
da yetiþmiþ bir genç Türk teknisyeni vererek, sürekli bir
biçimde müþteriye teknik destek verdik. Bu onlarý çok
rahatlattý. Hatta bir keresinde teknik bir problemde biz
Türkiyeden 24 saat içersinde mühendis gönderirken,
almanya da ki rakiplerimizin iki gün sonra gelmesi, VW
deki teknik ekibi çok þaþýrtmadý deðil. Ancak böyle Türk
malý imajýný iyileþtirmek mümkün oluyor. Sadece turizm
veya tarih alanýnda deðil sanayi konusunda da türk malý
imajýna sahip olmalýyýz, yoksa sadece ucuzluða
odaklanýrsak, bizden çok daha düþük iþçilik ücretine
sahip uzak doðulularla baþademeyiz.

Uzak Doðu'yla kýyaslandýðý zaman Türkiye'de iþçi
ücretlerinin yüksekliði yan sanayinin dezavantajý mý?
Çin'de yalnýzca hammadde ve iþçilikte deðil, her alanda
en düþük maliyet var. Uzakdoðu ülkelerinde görünen þu
ki, hammadde almak istenirse çok ucuz deðil ve ithali
de zorlaþtýrýlmýþ. Ama mamul olarak alýndýðýnda
bakýyorsunuz ki, hammadde fiyatýnýn bile altýnda fiyat
veriyorlar, burdan da anlaþýlýyor ki sübvansiyon var.
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20-25 sene Ýhracat yaptýðýmýz da teþvikler vardý. Bizde
bunlardan kýsmen yararlandýk Sonra azaldýlar, þimdi
hepten kaldýrýldýlar. Yani þu anda Türkiye'de ihracat
veya imalat sanayi desteklenmiyor. Ama Çin'de ucuz
iþçilik olduðu halde baþka sübvansiyonlar da var. Avrupa
Birliði'nde olduðu halde bunu yapan ülkeler var. Yani
bizim AB ye giriyoruz diye kaldýrdýðýmýz teþviklerin bir
çoðu hatta fazlasý ABnin bir çok ülkesinde var.
Geçenlerde gelen ve Polonya sýnýrýndaki az geliþmiþ bir
Alman eyaletinin temsilcileri, hala daha bir çok yatýrým
teþviði olduðunu, bunlarýn AB tarafýndan da onaylandýðýný
ve desteklendiðini anlattýlar. Bu teþvikler nerede? Hem
de dünyanýn ihracat þampýyonu Almanya da. Eski Doðu
Almanya da bedava denecek kadar ucuz fiyata, tüm alt
yapýsý tamamlanmýþ arsa tahsisi yanýnda, yapýlan yatýrým
harcamalarýnýn %35 ini nakit olarak anýnda yatýrýmcýya
veriyorlar. Bu iþi mahalli idareler kanalý ile yapýyorlar.
Demek ki ilkesel olarak bir reddediþ yok. Ýhtiyaca göre,
kullaným var.
Ülkemizde býrakýn teþvikleri devletin sosyal yapýsý
abartýlarak, üzerindeki yükümlülükler sanayicilere
aktarýlýyor. Yani þu kadar terör maðduru, bu kadar eski
tutuklu istihdam etmek gerekiyor. Devletin Saðlýk sistemi
çalýþmadýðý için iþyerinde doktor gerekir diyor, kreþ
olsun diyor.Yani sadece üretme ayný zamanda sosyal
güvenliði saðla, sosyal adeleti dengele diyor. Bu sanayicin
sorumluluðu deðil ama maliyetini artýrýyor.

TAYSAD'a kaç yýlýnda üye oldunuz ve hangi görevlerde
bulundunuz?
Kuruluþ aþamasýndan sonra aþaðý yukarý 1980'li yýllarda
üye olduk. 1989'da da Yönetim Kurulu'na seçildim. Altý
yýlý baþkan vekili olarak toplam 15 yýl süreyle yönetim
kurulu üyeliði görevini yaptým. Ülkemizde otomotiv yan
sanayiinin hýzlý ve önemli niteliksel geliþmelerde
bulunduðu 1990-2005 arasýnda tam 15 yýl çok aktif
yönetim kurulu arkadaþlarýmýzla hizmet ettik. Bu onbeþ
yýlda hem Türkiye deðiþti hem de TAYSAD hem de biz
yan sanayiciler. Bu deðiþimin içinde Baþkan Vekili
olarak aktif görev almaktan mesela TOSB gibi bir
oluþumun öncülerinden biri olmakta bana büyük bir
mutluluk veriyordu. Ama bu senenin baþlarýnda Baþkan
dahil 5 Yönetim Kurulu Üyesi bunca yýl hizmet
verdiðimiz derneðimizi yenilemek ve gençleþtirmek
için yönetim kurulundan ayrýldýk. Ýçlerinde 80lerden
beri dernek faaliyetlerine katýlan oðlum Alper Kancanýn
da bulunduðu genç bir ekibe derneði teslim ettik.
Yönetimdeki gençler þimdi yeni projeler geliþtiriyorlar,
yeni komiteler kuruyorlar. Biz eski Baþkanlar ve
Yardýmcýlarý her ne kadar hukuken bu görevlerimizden
ayrýldýysak da, yine de Ýki ayda bir mevcut TAYSAD
yönetim kurulu ile toplanýyoruz, yeni yönetim kurulu

üyeleri ile karþýlýklý görüþüyoruz, konuþuyoruz.
Geçmiþten edindiðimiz tecrübeleri paylaþýyoruz.Bu baþka
derneklerde görülmeyecek bir nesiller arasý iþbirliði.
Gençler yeni fikirler, yeni projelerle geliyor, biz de 3040 yýlýn derslerini özetliyoruz. TOSBda ki görevimden
dolayý da yine TAYSAD ile ilgili çalýþmalarýn içindeyim.
Gelecekte daha iyi þeyler yapmak için TAYSAD'a büyük
yeni bir bina inþa ediyoruz. Bu binanýn içindeki büyük
salonlarda üyelerimizin çeþitli ihtiyaçlarýný karþýlayacak,
seminerler verilecek, misafirlerimiz daha yakýþýr bir
þekilde karþýlanacak. Derneðimizin faaliyetlerine,
itibarýna, üyelerinin kalitesine uygun bir yapý olacak.
Daha iyi hizmetler verme olanaðý bulacaðýz. Binamýz
en geç 2007'in Þubat-Mart aylarýnda bitmiþ olacak.

TAYSAD üyeleri derneðin çatýsý altýnda bir araya geliyor
ve birlikte hareket ediyorlar pek çok noktada. Bu bir
kültür, bu kültürü yani ortak çýkarlar için bir araya
gelebilme deðeri nasýl yaratýldý?
Ben Dernek yönetim kuruluna gelmeden evvel TAYSAD
idaresinde olanlara minnet duygusu duymuþumdur. O
dönemlerde yönetimde olanlar her þeyden önce üyelerde
ve devlet kurumlarýnda güven duygusunu saðlamýþlardý.
Ankara'da devlet kademelerinde gittiðimiz her yerde
buna þahit oldum. TAYSAD Bir konu hakkýnda fikir
beyan ettiðinde muhataplarýmýz bizi ciddiyetle dinlemekte
ve söylenenleri önemsemekteydiler. Hatta baþka
derneklerden ziyade bize kulak verdiler, dikkate aldýlar.

Bizim de bunu ayný þekilde devam ettirdiðimizi
düþünüyorum.
TAYSAD'ýn diðer kuruluþlardan farký yönetim kurulu
olarak gittiðimiz yerlerde Baþkan veya birimiz
konuþurken, diðerleri dinlerdi. Arkadan da tekrar ayný
kuruluþa baþka birimiz gittiðinde o toplantýda
konuþtuðumuzdan farklý bir þey konuþmazdýk.
TAYSAD'da her ne kadar deðiþik imalatçý türü de olsa
genel menfaatlarýmýz ayný olduðu için Ankara'ya
gittiðimizde yýllarca amaçlar etrafýnda birleþebildik.
Bireysel menfaatlerimizi takip etmedik. Memleketin
aleyhine ama bizim lehimize olan hiçbir giriþimin parçasý
olmadýk. Baþkan ve tüm yönetim kurulu üyeleri bila
bedel, kendi iþlerinin yoðunluðu arasýnda dernek iþlerine
ciddi zamanlar ayýrdýlar. Hatta kendi ailelerimize
ayýrmamýz gereken zamanlardan feda ederek, dernek
iþlerini takip ettik desem abratmýþ olmam. Tüm üyelerimiz
otomotiv kültürü ile yoðrulduðu için de kendi içimizde
kolaylýkla kaynaþtýk, birleþtik. Dernekteki bu kültür on
yýllardýr süren bu çalýþmalarýn bir neticesidir.

O yýllarda dernek olarak Ankara faaliyetleri önemli idi
galiba...
Ekonominin aðýrlýklý olarak devletin elinde olduðu,
gümrük duvarlarýnýn yüksek, sanayi destekleme
planlarýnýn uygulamada bulunduðu o yýllarda Ankara
iliþkileri derneðin en önemli faaliyetleri arasýndaydý.Bütün
insanlarýn , sanayicilerin gözü , kulaðý Ankara da idi.

Abdullah Kancanýn kilometre taþlarý
1934 yýlýnda Ttabzon da doðdum. Meslek
Y. Okulunu Trabzon da bitirdim. 19541965 yýlarýnda ticaretle iþtigal ettim.Bu
yýllarda hem siyasi olarak aktiftim hem
de meslek örgütlerinde görevler
aldým.Mesela uzun yýllar fýndýk ticareti
sebebi ile Ziraat Odasý baþkanlýðý yaptým.
O yýllarda Devlet Planlama Teþkilatýnýn
bölgenin zirai planlamasý için yaptýðý
çalýþmalara katýldým.Meslek örgütleri
dýþýnda da eðitim ve sosyal amaçlý
derneklerde görevler aldým, doðduðum
þehrin geliþimine katkýda bulunmaya
çalýþtým.
O yýllarda kendi küçük atölyelerinde
çalýþan 20 kadar keser ustasýna teknik
ve maddi destek vererek Türkiye nin keser
ihtiyacýný 10 yýl süreyle karþýladým.
Sanayiye ilgim bu þekilde baþladý.
1965 yýlýnda Ýstanbul a geldim. Trabzon
dan getirdiðim 5 usta ile Topkapý da

Güven Sanayi Sitesinde 46m² imalat yeri
kiralayarak çekiç imalatýna baþladým.
Eminönü de satýþ maðazasý açarak keser
imalatýna Trabzon da devam ettim.. 1966
yýlýnda yýlýnda Türkiye de ilk olarak
marangoz iþkence, 1967 yýlýnda ise yine
bir ilki gerçekleþtirerek mengene
imalatýna baþladým. Ayný küçük sanayi
sitesi içinde dört ayrý yerdeki
imalatlarýmýzý 1971 yýlýnda Topkapý Ülker
fabrikasý arkasýnda 1500 m² kapalý alana
taþýdýk.Bu alanda yetmeyince , 1974
yýlýnda Güneþli köyünde 22.000m² arsa
satýn alarak , bu alanda 9.000m² kapalý
alan fabrika binasý yapmak sureti ile ,
Topkapý daki kiralýk yerden 1976 yýlýnda
kendi fabrikamýza taþýndýk.Güneþliköy de
sadece kendi fabrikamýza deðil, çevrenin
geliþmesine de katkýlarým oldu.
2004 yýlýnda kurucularýndan biri olmakla
iftihar ettiðim TOSB da yer aldýk.

54.000m² açýk alanda 24.000m² kapalý
alana fabrikamýzý , Güneþli deki ilk
gözaðrýmýz olan eski fabrikamýzý yýkarak
taþýdýk.
Uzun sanayicilik yýllarýmýn baþlarýnda
çok sevdiðim meslek örgütlerine zaman
ayýramadým. Sonra TAYSAD ile takrar
bu faaliyetlere baþladým.ISO da meslek
komitesinde görev aldým.TOSB da yýllarca
Müteþebbis heyette ve yönetimde yer
aldým.
Ülkemizden kazandýklarýmýzý yine bu
ülkeye geri vermek amacý ile yýllarca
eðitime vermeye çalýþtýðýmýz desteði, bu
sene Trabzon da inþaatýna baþlanacak
olan "KTÜ Abdullah Kanca Meslek
Yüksek Okulu" ile devam ettirmeyi
düþünüyorum.Daha sonrasý için de
kafamda baþka sosyal projeler var.n
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Çýkan herhangi bir kararname veya teblið ile
þirketlerimizin, sektörümüzün kaderi deðiþebilirdi.Bu
yüzden de devletin en üst kademesi ile iyi iliþkilerimiz
olmalýydý.
O yýllarda hükümetlerle olan münasebetlerimizi en uzun
süreli müsteþarlýk görevi yapmýþ olup efsane haline gelen
rahmetli müsteþar Akýn Çakmakçý yönlendirirdi.
Kendisinin TOSB'un kurulmasýnda da çok büyük desteði
vardýr. Bu konuda unutamadýðým bir aným var. TAYSAD
olarak biz üç sayfalýk bir rapor hazýrladýk Sanayi
Bakanlýðýna gittik. Akýn bey rapora baktý hemen özel
kalem müdürünü çaðýrdý, bir sayfadan aza indirmesini
istedi. Bakan beye telefon etti, daha evvel randevu
almadýðýmýz halde hemen Akýn bey ile Bakan beye çýktýk.
Bakanýn yanýna gittiðimiz de, devrin bakaný ertesi gün
Cumhurbaþkaný ile yurt dýþýna çýkacaðýný ,önünde 20
ye yakýn okumasý gereken dosya olduðunu ve henüz
hazýrlýk yapmadýðýný söyledi Yani açýkçasý hiç vakti
yoktu.Ama Akýn bey meselenin önemli olduðunu ifade
edip, rica edince, oturdu. Bir sayfa yazýlý isteðimizi
kendisine sunduk. Hükümetin yabancý ortaklarýna
sanayilerin teþvik taahhütlerinde yerli parça kullanmalarý
doðrultusunda biraz daha aðýrlýklý olmasýna bastýrdýk.
Asýl anlatmak istediðim herkesin kapýsýnda beklediði
dönemlerde bile biz, bize inanan güvenen kýdemli
bürokratlar sayesinde en üst seviyelere çýkabilmekte
dertlerimizi anlatmaydýk.

Bu isteklerinizi her zaman gerçekleþtirebildiniz mi?
Hepsi mi? Hayýr, ne yazýk ki bir kýsmý kabul edildiði halde
uygulanamadý. Ama biz uygulananlara bakmak yani
bardaðýn dolu tarafýný görmek durumundayýz. Mesela
Yerli kullanma oraný arttýrýlsaydý Türk sanayisi daha iyi
geliþirdi, krizler den daha az etkilerdi. Ama gerek
kamuoyunun muhtelif baský gruplarýndan gelen farklý
istekler gerek devlet içindeki farklý fikirler gerek ise sanayi
örgütlerinden duyulan çatlak sesler dolayýsý ile, istenen
bir uyum saðlanamadý.
1990'larda Ankara'ya iki ayda bir gittiðimizde Sanayi
Bakanlýðý ilgili bölümlerine raporlar sunduk. O
sunumlarýmýzda yabancý otomotiv ana þirketlerinin
Türkiye'deki kuruluþlarýnýn ürünlerin % 60-70'ini Türk
yan sanayinden temin etmesi, ülkemize gelen ve yatýrým
yapan kuruluþlarýn da burdan ihracat yapmasý ve ithalatýn
da % 15-20'leri geçmemesi bizim tezimizdi. O yýllarda
bu tezimiz anlaþmalara konuldu, fakat tatbik edilemedi.
O yýllarda dernek vasýtasý ile gittiðimiz Ýspanya da gördük
ki Volkswagen'in Ýspanya'daki SEAT fabrikasý satýnalma
bütçesiinin % 50-60 ýsýný Ýspanya'daki yan sanayisinden
alýyordu. Böylelikle yan sanayisinin geliþmesini temin
ediyordu. O yýllarda ithalatýn % 15-20'leri geçmemesi
gerektiðini öneriyorduk. Bugün ithal oranlarý % 50-60'larý
geçti. Ýthal oranlarýnýn çoðalmasý ve aradaki krizler yan
sanayini çok yönlü etkiledi. verdik.
Yan sanayinin olanaklarý azaldýðý için Ar-Geleri geliþemedi
ve bu da otomotiv yan sanayinin daha iyiye doðru gitmesini
engelledi. 1996-97deki Gümrük Birliði Anlaþmasýyla
Türk yan sanayisi korunmadý. Yabancýlar istedikleri kadar
malý ülkemize gönderdiler. 1997 yýlý baþýnda Teþvik
uygulamaya gittiðimizde oradaki bölüm baþkaný ile
görüþmemizi hatýrlarým, önceden hiçbir hazýrlýk yapýlmamýþ
deðiþmesi gereken 7  8 bin sayaflýk mevzuat bulunduðunu
söylüyor idi.
Hiçbir hazýrlýk yoktu halbuki baþka ülkelerde bunlar
yýllarca süren çalýþmalarla böyle deðiþikliklere önceden
hazýrlanýyor. Yani hükümetin ani siyasi bir kararý ile 1994
krizi sonucunda %20 lere kadar ufalan otomotiv pazarýna
raðmen hazýrlýksýz olarak Gümrük Birliði'ne girmiþ olduk.
Gümrük Birliði'ne girmemize raðmen, Türk mevzuatý ve
Türk sanayisi buna hazýr deðildi. Bu kadar hazýrlýksýz
olarak giren bizden baþka ülke yok.
Gümrük birliði yanlýþ deðildi ama zamanlamasý,
hazýrlýksýzlýðý bizi olumsuz etkiledi.
Bir de zamansýz çýkarýlan uyum yasalarý dolayýsý ile
büyük iþçilik ücret farklarý oluþtu 2000 yýlýndan sonra,
örneðin Türkiye'de dolar bazýnda 6-7 dolar saat ücreti
normal iken, uzak doðuda 1- 1,5 dolar, Avrupa'da
Polonya'da, Çekoslavakya'da 3-4 dolar seviyesinde idi.
Maliyet yönünden bu bile Türk yan sanayini çok etkiliyor.
Kanca'da ortalama çalýþanýn aylýk maliyeti birkaç öncesine
kadar 1500 dolara geliyordu. Halbuki ben Hindistan'a ve
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Çin'e gittiðimde oradaki döküm atölyelerini gördüm.
Döküm atölyelerinde o kötü þartlarda çalýþan insanlar 6080 dolar aylýk alýyorlar. Türkiye'de ise 10-15 katý. Bu
gelecekte Türk yan sanayisini olumsuz etkileyecektir.

Ýþ hayatýnýzdaki baþarýnýzýn arkasýnda ki ilkeler nelerdir?
Kaliteli ürün imalini her dönemde en önemli hedef
olarak aldým. Daha kalite güvence kavramýnýn hiç
bilinmediði, kalite kontrolun ise ancak büyük yabancý
firmalarda görüldüðü 1950 yýllarda Trabzon'daki keser
imalatçýlarýnýn ürünlerini sevkiyat öncesi kontrol
mekanizmasý getirerek farklýlaþtýrdým. Bu o zaman için
minik bir devrimdi. Müþteriye bozuk mal gitmiyordu ve
o zaman için bu inanýlmaz bir fark ve üstünlüktü.Belki
imalatta sorunlar yaþýyorduk ama müþteriye
yansýtmayarak bir adým öne geçmiþtik.
80'lerde Libya ihracatýnda tekrar keser imal etmek gerekti.
Trabzon'a gittim, tekrar eski keser atelyeleriyle temas
ettim. Bana 1950 yýllarýnda yaptýklarý keserleri sýký
kontrol ettirdiðim için o yýllarda beni sevmediklerini
ama aradan geçen yýllar boyunca benim gibi onlarý
disiplin eden ürünlerini kontrol ettiren olmadýðýný, bu
yüzden kalitelerinin düþtüðünü ve beni o zaman
anladýklarýný ve aradýklarýný söylediler. Sonradan
otomotiv üretimine girince zaten mevcut olan bu bir
iþi yapacaksan kaliteli olmalý  prensibimin bu sektörde
daha çok karþýlýk bulduðunu gördüm.
Bu gün iþletme gurularý tarafýndan anlatýlan bir çok þeyi
hayatýmda ilke olarak kabul ettiðimden baþarýlý oldum
diye düþünüyorum. Mesela müþteri memnuniyeti veya
zamanýnda sevkiyat veya maliyete odaklanmak gibi
kavramlarý bilmezken, bunlara benzer hayallerim vardý
ve uygulamaya çalýþtým. Sonra bilimsel adlarýný öðrendim.
Zaten sýfýrdan bu noktaya gelmiþ olmamýz gösteriyor
ki, çaða uygun prensiplerimiz olmuþ, çaðýn ihtiyaçlarýna
cevap vermiþiz ki, büyümüþüz, geliþmiþiz
Baþarýmýn arkasýnda ki önemli bir diðer husus ise,
düzenli ve sürekli not almak, bu notlarý da titizlikle
takip etmek. Duyduðum en basit bir bilgiyi, yapacaðým
küçük bir iþi not alýrým, kuvvetli bir hafýzam olmasýna
raðmen, ona güvenmem. Aldýðým notlarý akþamlarý
deðerlendiririm, gözden geçiririm. Benim kuþaðým
bilgisayar kullanýmýna, pratik ses kayýt cihazlarýna, mobil
iletiþim araçlarýna çok geç yetiþti. Bu yüzden de kendi
göbeðimizi kendimiz kesmek zorundaydýk.

Geçmiþe baktýðýnýzda yaptýklarýnýzdan memnun
musunuz? Gelecek kuþaklara önerileriniz ne olabilir?
Biz bu iþin kuruluþundan yani imkansýzlýklardan, bu gün
en basit gibi görülen þeyleri zorlukla elde ederek
geldiðimiz için iþletmemizi, sevgiyle, bir bebeði büyütmek
aþký ile geliþtirdik. 1965'de küçük bir atölyeden , þu
andaki noktaya gelmenin bende manevi bir huzuru

var.Özellikle aileleri ile birlikte 3-4000 kiþinin ekmek
parasýna vesile olmak beni sevindiriyor. Diðer taraftan
ise, 70 li yýllarda makine almak için gittiðimiz ve sadece
paramýz olduðu ve amale almak için geldiðimizden
dolayý itibar gördüðümüz fuarlarda, þimdi saygýn bir
tedarikçi olarak stand açmak, ithalatý az olan katma deðer
yerli ürünlerle boy göstermek beni oldukça memnun
ediyor. Ýhracat bakýmýndan bu ülkeye çok faydalý
olduðumuzu düþünüyorum.
Çocuklarým yurtdýþýnda eðitim aldýlar ve sevinerek
söylemeliyim ki o onlar da beni sanayicilik aþký ile
izliyorlar. Fakat þu bir gerçek ki, biz otomotivde yeni
projeler düþünüyoruz, orada geliþmeler devam etsin
istiyorum. Bunun dýþýnda holding çatýsý altýnda deðiþik
sanayi kollarýnda iki üç tane þirketimiz var, çocuklarýmýn
bu iþi sürdürmesi en büyük arzum olmakla birlikte,
hizmet ve diðer iþ kollarýnda da faal olmalarýný isterim.
Yeni kuþaklarýn imkanlarý bize göre çok daha farklý.
Dünyada yeni geliþen iþ kollarý var. Hatta okuduðum
bir kitaba göre önümüzdeki 40 yýlda binlerce yeni iþ

Ben Türkiye otomotiv sanayinin geleceði konusunda endiþeli deðilim,
yeter ki biz dünyadaki geliþmelere ayak uyduralým, ama bu topyekun
olmalý. Batýnýn geliþmiþliði, Uzak Doðu'nun rekabeti bizi ezip geçmemesi
için hep birlikte yaþama þansýmýz artar. Ana sanayi firmalarý da dünya
arenasýnda markalar olarak birbirleriyle yarýþýyorlar. Sayýlarý yirmi, otuzu
bulan firmalar bir elin parmaklarý kadar kalacaklar. O bakýmdan Türkiye
rekabetçiliði iyi politikalarla yürütmek lazým.
dalý oluþacak dünyada. Yani bütün insanlýk
tarihindekinden daha fazla sayýda ve hýzlý geliþmeler
olacak gibi. O bakýmdan þartlarý iyi etüt etmek gerekir.
Türkiye'de yeni bir iþ kurarken kapasiteyi ve o iþkolunun
ihtiyacýný iyi bilmek gerekiyor. Ticaret odalarý, meslek
örgütleri bu hususta iyi yönlendirme yapmasý gerekiyor,
iþ kuracak insanlarýmýz ne yazýk ki bu araþtýrmaya sahip
olmuyor. Türkiye'nin gelecek beþ yýlý otomotivde iyi
görünüyor. Ama bir on sene sonrasýný gerek ana sanayi
gerekse yan sanayi bilemiyor. Gelecekte ülkenin
ekonomisini ve kaynaklarýný dikkate alýp iþ kollarýný ona
göre seçmek lazým. Biz kendi iþimiz de bile bu konuda
hesaplar yapýyoruz. Büyük bir rekabet içindeyiz.

Söylediklerinizden yola çýkarak Türkiye'de otomotiv
sektörünün geleceði belirsiz diyebilir miyiz?
Bugünümüz gayet iyi, ama sonrasý öngörülemiyor.
Ýhracata önem veriyoruz. Ama görülen o ki Türkiyenin
rekabetçiliðini korunmasý hatta artýrmasý gerekiyor.
Türkiye'nin geliþmiþ bir yan sanayi ve yetiþmiþ, uluslar
MayýsMay-HaziranJune 2006
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Toyota'da "daima kurt geliyor" diye bir ifade kullanýlýr. Bizde de kurt
geliyor, gerek batýnýn gerek Uzak Doðu'nun bu kadar geliþmesi
yüzünden hep bir tehlike var. Bu tehlikeden de ancak kaliteli mal
yaparak ve maliyeti düþürerek yapabilirsek ve zamanýnda verirsek
kurtulabiliriz

arasý iþ tecrübesi olan bir kadrosu ve de hala daha yatýrým
yapmak arzusunda olan müteþebbisi vardýr. Bu ekip,
kadro bizi çekici kýlýyor. Bu kadromuz olduðu sürece
geliþmemiz devam edecektir. Alper Kanca nýn yönetim
kurulunda olduðu Dövmeciler Derneði -DÖVSADERAvrupa Dövmeciler Birliðini Euroforgeu davet
emiþlerdi. Bundan üç ay evvel Avrupa'nýn en büyük ve
en seçkin 32 dövme firmasý Kanca'yý ziyaret etti, Avrupa
da sanayiinin geriye gittiði bir dönemde yeni yatýrýmlar
yaptýðýmýz için için bizi tebrik ettiler . Hatta bazýlarý
Türkiye'de böyle bir kuruluþ olabileceðine ihtimal
vermediklerini, düþündüklerini söylediler. Euroforge
üyesi olduðumuz için bizim müdürler büyük rakip
firmalara gidiyor, ziyaret edebiliyorlar. Oradaki
geliþmeleri görerek, biz de eksiklerimizi gidermeye
çalýþýyoruz. Avrupa bugün iþçiliði asgariye indiriyor,
çok seri makineler alýyor ve uzak doðuya karþý kendini
koruyor. Ýþçiliðin maliyetdeki payý % 10-15 idi onu %

1-3 lere indiriyorlar. Biz de ona yönelmek istiyoruz,
yani teknolojik geliþmelerimizi sürdürme,
rekabetçiliðimizi devam ettirmek istiyoruz. Mühendisliðe
çok önem veriyoruz. Mühendisliðimizi ve Ar-Ge'yi
geliþtirmek böylelikle varlýðýmýzý sürdürmek amacýndayýz.
Ben Türkiye otomotiv sanayinin geleceði konusunda
endiþeli deðilim, yeter ki biz dünyadaki geliþmelere ayak
uyduralým, ama bu topyekun olmalý. Batýnýn geliþmiþliði,
uzak doðunun rekabeti bizi ezip geçmemesi için hep
birlikte yaþama þansýmýz artar. Ana sanayi firmalarý da
dünya arenasýnda markalar olarak birbirleriyle
yarýþýyorlar. Sayýlarý yirmi, otuzu bulan firmalar bir elin
parmaklarý kadar kalacaklar. O bakýmdan Türkiye
rekabetçiliði iyi politikalarla yürütmek lazým.
Hepimizin arzusu bugün Kore'de olduðu gibi Hyundai
3,5 milyon araba üretiyorsa, Türkiye'nin de en azýndan
1-1,5 milyon üretim yapan bir markasý olsaydý bizim
için uluslar arasý rekabet daha rahat olurdu. Biz 1990'larda
hep bunu telaffuz ettik, yani Türkiye 1 milyon adedi
2000'li yýllarda yakalamalýdýr dedik. Fakat takip edilen
ekonomi politika ve birtakým krizlerle bu fýrsatý kaçýrdýk.
Bu bizim için kaybedilmiþ bir fýrsat. Türkiye'de þu anda
otomotivde 1,5 milyonluk üretim yapan kendi markasý
olsaydý biz yan sanayiciler için bu bir teminat olurdu.
Ne olacaktý, parçasýný yurtiçinden alacak ve daha
ekonomik olacaktý ve dünyaya da satýlabilecekti..
Ülkemizde pek bilinmiyor ama Ýran bile þimdilerde kendi

Abdullah Kanca: If Turkey had its own automotive brand, it
would be a great guarantee for supply industrialists.
Mr. Abdullah, first of all we want to know about you.
How have you entered into the automotive sector?
Actually, although I came from a merchant family, my
acquaintanceship with production began when I provided
financial and technical aid to nearly 20 adze mechanics
owning small workshops in Trabzon by sending their
products to Istanbul. At that period we distributed adze
which was not serially manufactured to all over Turkey
throughout 10 years and met a significant need. When
my attempts to unite those small workshops adopting
traditional methods under the same roof, to make them
a local cooperative and a national power and to build
up industrialization in the region were hindered due to
the inadequacy of individual working among our people,
I came to Ýstanbul in 1965 with 4 ironmasters. I hired
a small workshop in Topkapý. In Topkapý, at first we
produced hammer which was imported in those days
and then we began to produce ordeal a fundamental
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need for furnishers. Next year, we began to clamp
production which today has a 5 million-Euro portion
within our export to Europe.
Automotive production kept on developing throughout
1960s. Assembly industry decrees were issued on those
years. The need for auto parts burst in 1970s when Tofaþ
and Renault factories were built. Thanks to the team of
Tofaþ who were extraordinarily endeavoring to develop
domestic industry, we entered into automotive industry
in 1978 by giving them a part. While we had begun with
a single part, now we have come to produce over 900
parts. Following Tofaþ, we worked with Renault in
automotive forging parts. Then we become to be the firm
producing parts for Ford, Otosan, TTF, BMC, Uzel,
highways and Defense Industry. Today we are a firm
producing significant parts for global enterprises of
Europe such as VW and Audi.

markasý ile bir aracý Suriye, Azerbeycan, Ukrayna,
Pakistan gibi ülkelerde üretmek ve ciddi adetlere ulaþmak
planýnda.

Kanca'nýn geçmiþinden bahsettiniz, 40 yýlý aþkýn bir
þirket. Bu tarihin temel taþlarý ve var olmasýnýn sýrlarý
nelerdir?
Ben 100 yýlý aþkýn ticaretle iþtigal eden bir aileden geldim.
Ailemizin ticarette ana prensibi söze sadakattir. Bu
prensibi ayný þekilde sanayie de taþýdýk. Taahhütlerimizde,
verdiðimiz sözlerimizde, daima açýk, þeffaf ve güvenilir
olduk. Bu gelenek þimdi de sürüyor, Kanca olarak iþ
hayatýnda karþý tarafa yapabileceðimizi ya da
yapamayacaðýmýzý açýkça söyleriz. 20 yýl önce Perþembe
Pazarý'nda büyük bir müþterimizi ziyaretimizde El
Aletlerinde, sektörün duayenlerinden biri "Kanca'nýn
70 lerden beri sevdiðim bir tarafý var: olaný hemen
gönderir ; var olmayaný da hemen bildirir" diye bizim
müþteri bakýþýmýzý özetlemiþti.Ana sanayide güven
yaratmamýzýn nedeni tüm imkanlarýmýzla ihtiyaçlarýnýn
% 100'nü karþýlamaya çalýþmaktýr.

olduðum kadar, ailevi dertleri ile de ilgilendim,kendi
ailemin zamanýndan çalarak onlarýnkilere aktardým.Ne
olursa olsun hiç bir krizde çalýþanlarýn ücretlerini
gecikmeli ödetmedim. Hatta 2001 krizinde yönetim
kurulu toplantýsýnda bana ücretlerin bir süre için %50
ödenmesini önerdiklerinde ben bir önceki yýlýn iyi
geçtiðini, onun için gayretle ve fedakarlýkla çalýþan
insanlarýmýzýn ücretlerinin tamamýnýn ödetilmesini
savundum.. O vesileyle de çalýþanlarýn güvenini kazandýk.
Zamanýn ruhunu önceden yakaladýðýmýza inanýyorum.
1990 larda büyük bir otomotiv müþterimiz kalite sistem
çalýþmalarýna önem vermeye baþladý ve bu amaçla bugün
bize normal gelen ama o zamanlar pek alýþýk olmadýðýmýz
eðitim, denetim,maliyet iyileþtirme faaliyetlerine girince,
biz imalatta sýkýþýk olduðumuz halde zaman ayýrdýk,
baþlarda çok da zorlandýk. Gelecekte kalite sistemlerinin
firmalarýn baþarýsýnda önemli olacaðýný görerek,
yaptýðýmýz çalýþmalarla Dövme Sanayiinde bugün öne
geçmiþ durumdayýz. Geçen yýllar içinde büyüyerek,
güçlendik.Yani baþarýmýzda zorda olsa sektörün
gereklerini yerine getirmek, sadece kýsa vadeli kazanca
odaklanmamak da var. n

Baþka bir önemli mesele ise: Çalýþanlarýmla direk temasý
hiç kesmedim. Daha modern Ýnsan Kaynaklarý kitaplarý
yazmadan iþçi memur ayrýmý yapmadan, sabahlarý
herkesin elini sýkar, hatta ateþi olup olmadýðýna bile
dikkat ederdim. Onlara baba gibi yanaþtým.Yani otoriter

Compared to Far East, the high worker wages in Turkey
constitute a disadvantage for the supply industry?
In China, not only the cost of raw materials or labour
cost is low but there are low costs in every area. It is
seen that, in Eastern countries it is not very cheap to
buy raw materials. In addition importing raw materials
has been made difficult. However, when you buy
manufactured goods, you see that they are sold at a
price even under the price of raw material. Therefore,
you can understand that there is subsidy. There were
subsidies during 20-25 years when we exported. We also
partially benefited from those subsidies but then they
began to diminish. Nowadays they are wholly abolished.
In other words, export and manufacturing industry are
not supported in Turkey now. However, there are
subsidies in China although the labor costs are low.
There are some countries adopting the same method
despite being a member of European Union. In other
words, the subsidies which we have abolished for EU
membership are carried in many EU countries.
When were you enrolled as a member of TAYSAD
(Association of Automotives Parts & Components)
and which duties have you carried?

I got into into TAYSAD in 1980s after its foundation. I
was elected to Executive Board in 1989. I served as a
vice chairman for six years and 15 years in total as a
member of Executive board. We actively served with my
friends at the Executive Board for 15 years from 1990
to 2005 when the automotive supply industry in our
country were going under rapid and qualitative
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developments. In those 15 years not only Turkey but also
TAYSAD and the supply industrialists changed. I am very
glad that I was actively serving as the Vice Chairman -for
example I was one of the forerunners of TOSB (TAYSAD
Industrial Zone) - in that change. But at the beginning of
this year 5 members of the Executive Board including the
chairman departed in order to renovate and rejuvenate our
association. We have assigned our association to a young
team among whom my son Alper Kanca participating into
the activities of the association since 1980s is included.
The young people at the Executive Board are now developing
new projects and founding new committees. We, the exChairman and the deputy chairmen, hold a gathering with
the current TAYSAD Executive Board once in 2 months
although we have legally departed from our duties. We meet
with the new members of the Executive Board and share
our past experiences. It is cooperation between generations
which cannot be encountered in other associations. The
young come with new ideas and projects. We summarize the
lessons we learned in 30-40 years. I am still dealing with
the studies relating to TAYSAD due to my duty in TOSB. A
new huge building is constructed for TAYSAD in order to
pave the way for greater projects in the future. Various
needs of our members will be met in the large salons in that
building, there will be seminars and our guests will be
entertained in a more fitting way.
The enterprises constituting TAYSAD make the same
production and they are competitors but they are united
under the same roof and act together in many matters.
How was this culture -uniting for common interestscreated?
I am grateful to those who were at the Executive Board
before me. The ones at the Executive Board on those days,
above all, had formed a sense of security among the members
and the state institutions. I have witness it a t every position
of the state we visited in Ankara. When TAYSAD comments
on a issue, our addresses seriously listen to us and consider
it important what we say. Besides, they have listened to us
and took us into consideration rather than other associations.
I think we successfully keep on with that.
Were you always able to realize your desires?
All of them? No. Unfortunately, some of them were not put
into practice although they were accepted. However, we
have to consider the ones that have put into practice. In
other words we have to see the full side of the glass. For
instance, if the use of local products had been increased,
Turkish industry would be able to develop better and would
be less affected by the crises. However, the desired harmony
could not be achieved due to both the different demands of
the diverse pressure groups of the public opinion, the different
opinions within the state and the various ideas among the
industry associations. We presented reports to the
departments within the Ministry of Industry when we visited
Ankara once in two months in 1990s. In those reports, we
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put forward the argument that the main foreign
automotive enterprises in Turkey were obtaining 6070% of their products from the Turkish supply industry,
the enterprises coming and inventing to our country
were exporting from here and the import was not above
15-20%. On those years, our argument was put into
agreements but not put into practice.
On those years, we saw in Spain where we had gone by
means of the association that the factory of Volkswagen
in Spain the factory of SEAT- was receiving 50-60%
of its purchase budget from the supply industry in Spain.
In this way, it enabled its supply industry to develop. In
those years, we were suggesting that the percentage of
the imports should not be above 15-20%. Today the
percentages of imports are above 50-60%. The increases
in the percentage of imports and the crises have affected
the supply industry in many sides.
As the opportunities of the supply industry have
diminished their R&Ds could not enhanced and this
hindered the supply industry to go into a better direction.
Turkish supply industry was not protected with the
Customs Union Agreement in 1996-97. The foreigners
sent products to our country as many as they wanted. I
remember my meeting with the department chair, at the
beginning of 1997, when we applied subsidy. He told
me that there was a 7-8-thousand paged legislation
which should be changed without any preparation
beforehand.
There was not any preparation while other countries
get prepared to such changes with years of studies. That
is to say, we have entered into Customs Union due to a
sudden political decision of the government and without
any preparation. Although we have entered into the
Customs Union, Turkish legislation and industry were
not ready for that. There is no other country than ours
which has entered so unprepared.
Customs Union was not wrong but the timing and the
unpreparedness affected us negatively. In addition, great
labour pay gaps occurred because of the not-well-timed
adjustment laws. After 2000, 6-7 $ were normal in terms
of Dollar hourly rate, it was 1-1.5 in Far East and 3-4
in Poland and Czechoslovakia. Even this adversely
affects the Turkish supply industry in terms of the costs.
In Kanca, the monthly cost of an average worker was
around 1500$ before a few years. However, when I went
to India and China, I saw the molding workshops there.
Those people working in the molding workshops in bad
conditions earn 60-80$ monthly. In Turkey the rates are
10-15 times higher. This will adversely affect the Turkish
supply industry in the future.
When you look backwards, are you satisfied with what
you did? What can you suggest to future generations?
As we have experienced inadequacies and obtained the
things which may seem very easy today with many

difficulties, we have enhanced our enterprise with a love
as if raising a child. That we have come to out current
position from a small workshop in 1965 makes me feel
spiritually at peace. Particularly, I am happy to enable
3000-4000 people with their family included to sustain
their lives. On the other hand, I am pretty content with
displaying stands as an esteemed supplier and to show
up with the rarely imported value added domestic
products in the fairs to which I had gone to buy machines
and were esteemed just because I had money and had
gone there to hire workers. I think that we have very
useful for this country in terms of exportation.
My children studied abroad and I am very glad to say
they are following me with a love of industry. It is a fact
that we have new projects in the automotive sector; I
wish the developments go on in that sector. Apart from
that, we have a few enterprises in different industrial
sectors acting under the holding company. While it is
my greatest desire that my children continue with the
industrial sector, I wish they would also be active in
services and other braches of business.
The opportunities of the new generations are very different
from ours. When you establish a new business in Turkey,
you should very well know about the capacity the need
of that business branch. Chambers of commerce and
professional associations should guide in terms of this
issue. Unfortunately, the people to establish a business
lack this research. Turkeys next 5 years in the automotive
sector seem to be positive. However, neither the basic
industry nor the supply industry knows about the next
10 years. The business branches should be selected
taking the economy and the source of the country in the
future into consideration. We work out calculations in
terms of this matter even in our own business. We are
in a great competition.
Based on what you have pointed out, can we say that
the future of the automotive sector in Turkey is
ambiguous?
Today is pretty good but the future cannot be foreseen.
We give importance to exportation. However, it is obvious
that Turkey should increase the competitiveness besides
protecting it. Turkey has a developed supply industry,
cadres experienced in international business and
entrepreneurs desiring to invest. This team, these cadres
make us attractive. Our development will continue as
long as we have this cadre. Forgers Association of
Turkey (DÖVSADER) in which Alper Kanca is at the
executive board invited European Forgers Union
(Euroforge). Before three months, the greatest and the
most distinguished 32 forging firms of Europe visited
Kanca. They congratulated us for making new investments
at a period when the industry goes backwards in Europe.
Some of them said that they would not presume that
there would be such an enterprise in Turkey. We give
weight to engineering. We aim to sustain our existence

by developing our engineering and R&D. I am not worried
about the future of the automotive sector in Turkey. We
should just keep up with the developments in the world
altogether. Our chance for sustaining altogether would
increase in the over against the development of the West
and the competitiveness of the Far East.
All of us wish that Turkey would have a brand with at least
1-1-5 million production capacity just as Hyundai in Korea
produces 3-5 million automobiles. If we had such a brand,
international competition would be easier for us to cope
with. We talked about that all along 1990s. We said that
Turkey should catch 1 million-production in 2000s. However,
we missed that opportunity because of the economic policy
pursued and the crises. It is a lost opportunity for us. If
Turkey had its own domestic brand making 1-5 millionproduction today, it would be a guarantee for us, the supply
industrialists. What would happen then? That brand would
buy the parts it needed from the domestic market. It would
be more economical for the brand and it would be able to
sell to the world. It is not much known in our country, but
even Iran nowadays plans to produce automobiles with its
own brand in countries such as Syria, Azerbaijan, Ukraine
and Pakistan and achieve significant numbers.
You have mentioned about the past of Kanca; it is an over
40-year company. What are the corner stones of this history
and the secrets of its existence?
I am coming from a family who has been dealing with
commerce for over 100 years. The main commerce principle
of our family is loyalty to the words. We have adopted
this principle same in the industry. We have always been
open, transparent and reliable in our engagements and
promises. This tradition continues. As Kanca, we openly
express to the adverse party what we can do or what we
cannot. Another important issue is that I have never ceased
the direct contact with my workers. I have never paid late
to the workers no matter there was crisis or not. When I
was suggested at a meeting of Executive Board in 2001
crirsis to pay 50% of the salaries for a time, I replied that
the previous year was good, therefore we should pay total
sum of the salaries of our workers who had worked diligently
and sacrificing. By that means, we have obtained our
workers confidence.
I believe that we have caught the spirit of the time beforehand.
In 1990s, one of our greatest automotive customers began
to take quality-system studies into consideration. With that
aim, when they began training, control and cost improvement
activities which we were not used to in the past but regard
normal today the great supply industry firm they worked
did not participate in those activities finding them wrong
partially relying on their inapproachability at that time. We
have spared time even when we were hard pressed in terms
of the production. We have been very constrained but attained
to set up quality systems. n
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