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Malkoç: “Girişimci ürettiğine değer katandır

Dizayn Vip’in kurucusu Erbakan Malkoç İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu. Dünya’ya van araç tasarlayıp sattığını belirten Malkoç, Türkiye’de beklediği değeri bulamadığını söyledi.
Ahmet Eren Özen/ E. Çözüm

Kişiye özgü araç tasarlamayı planladım. Bu
planımı söylediğimde abimlerden tepki aldım. Avrupa’ya araç satma düşünceme karşı
durdular. Epey münakaşadan sonra ayrı bir
atölye alıp van araçlar üzerinde çalışmaya başladım. Bu tarz ilk aracımdan sonra
müthiş ilgi görerek 2000 yılından 2009
yılına kadar Ortadoğu’da en zengin kişilere
ulaştım. Ülkeye döviz girişi sağladım. Katar
Şeyhi özel jetiyle gelip bana sipariş verdi.
Hepsiyle açık çekle çalıştım. Ben tüccar
değilim zanaatkârım. Bu nedenle işlerimde
pazarlık yapmıyorum” sözleriyle anlattı.

İ

zmir Ekonomi Üniversitesi’nde sektör
liderleri ile öğrencilerin buluşması devam ediyor. Üniversitenin son
konuğu araç tasarımında sayısız ödüle sahip
ünlü tasarımcı Erbakan Malkoç’tu. Kendi
hayatından kesitleri öğrencilerle paylaşan
Malkoç, öğrencilere hayal etmelerini, çok
çalışmalarını ve imkânlarını iyi kullanmaları
tavsiyesinde bulundu.
ÇOCUKKEN ARABAYI GÖRÜNCE UZAY
MEKİĞİ GÖRMÜŞ GİBİ OLURDUM

BÜROKRASİYLE ÇOK UĞRAŞTIM

Erbakan Malkoç 11 nüfuslu bir ailenin
ferdi olarak Ardahan Göle’de dünyaya
geldiğini belirterek Ardahan’daki çocukluğunu anlattı. Malkoç; “Kış geldiğinde 6 ay
dışarı çıkamazdık. Yine de hasta olmazdık.
Benim annem ömründe doktor görmemiştir
mesela. Çocukken köye bir tane araba geldiğinde arkasından koşardık. Uzay mekiği
görmüş gibi olurdum. İki km uzaktaki okula
naylon ayakkabılarla yürüyerek giderdik.
Bendeki girişimciliği ilk fark eden ilkokul
öğretmenim oldu. Öğretmenlerim babamı
ikna ederek beni. 2’nci sınıftan 4’üncü sınıfa
aldılar” dedi. Malkoç çocukluğunda ve ilk
gençliğinde güreş ve tekvando ile profesyonel olarak ilgilendiğini ve defalarca ödül
aldığını belirterek İstanbul’da yaşadıklarını
paylaştı.
AYAKKABI BOYACISI OLMAK İSTEDİM
İlkokulu bitirdikten sonra; ablasını, annesini ve babasını arka arkaya kaybettiğini
söyleyen Malkoç, yatılı okulu kazandığı halde yapayalnızlıktan İstanbul’daki abisinin
yanına sığınmış. Ancak abisine yük olmamak için çalışmaya başlamış. “Abimden
beni tamirhaneye çırak olarak sokmasını istedim. Bu benim hayata başlarken ilk büyük
arzumdu. Yeşilyurt-Yeşilköy civarında işe
başladım. İlk patronum yaşımın küçüklüğü
ve tecrübesizliğimden dolayı bana “burada
çalışacaksın ama para yok” dedi. İstanbul’da
abime yük olmak istemiyordum. Bu söz
üzerine ayakkabı boyacısı olmak istiyorum
dedim ama abim benim otomobil sevgimi

görerek beni her şeye rağmen Yeşilyurt’taki
tamirhaneye koydu. Avcılar’dan tamirhanenin olduğu yere gelinceye kadar iki vasıta
kullanmak gerekirdi. Ama ben dolmuş ve
tren parasını bulamazdım. Yol parası bile
bulamazken kahvaltı falan hak getire…
Bundan dolayı hala bende kahvaltı kültürü
oluşmamıştır” dedi.
ŞANSINIZI İYİ KULLANIN
Çıraklığında her gün dayak yediğini
söyleyen Malkoç, “Daha ilk çıraklık dönemimde otomobilcilikte tek düzelik olduğunu

fark ettim. Çıraklığa başladıktan sonra 6-7
ay sonra arabalara neler yapabileceğimi düşündüm. Merkezi kilit, otomobil içi telefon,
uzaktan kilit sistemini Türkiye’de ilk yapan
biriyim. 1992’de 14 yaşımda 20 metrekarelik atölyem oldu. Fark yaratmak ve hayal
edilemeyeni otomobillerde gerçekleştirmek
için dükkânıma Dizayn Vip adını koydum.
1992’den beri dükkânda müşteri beklememişimdir. Ben hep müşteri beklettim. Ben
bunu bizim oraların “Balı iyi olanın sineği
Bağdat’tan gelir” sözüyle açıklarım hep.
Diyarbakır’da askerlik yaparken de boş

durmadım ve katkılarım nedeniyle iftihar
listesine girdim” diyerek üniversite öğrencilerinin içinde bulundukları ortamı değerlendirip, şanslarını iyi kullanmaları gerektiğini
söyledi.
ÜLKEYE DÖVİZ GİRİŞİ SAĞLADIM
Zaman içerisinde atölyesini nasıl büyüttüğünü “Elimden bütün lüx otomobiller geçti.
Porsche, Ferrari, vs. Bu araçların sahipleri
Türkiye’nin en önemli iş adamları ve sanatçılarıydı. Yeşilköy’deki atölye benim hayallerimi gerçekleştirmem için yeterli değildi.

2009’da bir yazı geldi. Araçların kontrolü
Trafikten TÜVTÜRK’e geçti. Avrupa standartları istediler. Ama ben testlerden geçmek
istesem dahi bunu verecek Türkiye’de kimse
yok dedi. 8 – 8,5 ay iş yapamadım. Bu
süreçte Ankara’ya adeta evime gider gibi
gidip gelmeye başladım. Devletle özellikle
ÖTV konusunda boğuştum. Sonunda beni
Stutgard’daki test merkezine yönlendirdiler.
O merkezin testlerini benzerlerini sana da
uygulayacağız dediler. İlk uçakla gittim.
Testleri raporları inceledim ve Türkiye’de
bu testler için hazırlandım. Daha sonra
araçlarımız üzerinde bu testler uygulandı.
Avrupa’da en iyi firma %68 kusursuzlukla testlerden geçerken Dizayn Vip Grup
19 testten %100 kusursuzlukla geçti. Ve
böylece Avrupa satışlarında önümüzdeki
engeller kalkmış oldu. Bunu Avrupa’nın en
iyisi olma hedefi takip etti. Bugün Mybach
Coupe’yi tasarlayan dünyadaki üç kişiden
biriyim. Bu nedenle Avrupa bana “çılgın
Türk” dedi. Dünyadaki en değerli şey zaman
ve hayal. Türkiye’de bunun pek anlaşılmadığını görüyoruz. O nedenle tasarımlarım ve
çalışmalarım bazıları için tuhaf ve abartılı
gelebilir. Ama girişimci ürettiğine gerçek
anlamda değer katabilen insandır” sözleriyle
konuşmasını tamamladı.
Konuşmanın ardından Erbakan Malkoç’a
teşekkür plaketini İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyenlerinden Ekonomik Çözüm
Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Coşkun Küçüközmen takdim etti.

Suzukı S-Cross modelinde bahar kampanyasıyla görücüye çıktı
Suzuki, her yaştan otomobil tutkunları için sunduğu Crossover segmentindeki otomobili S-Cross’un benzinli otomatik modelini 5.250 TL indirim ile 62.875 TL’den, dizel
modelini ise 5.750 TL indirim ile 61.980 TL’den başlayan fiyatlarla sunuyor.
H.Merkezi/ E.Çözüm
SUZUKI, Bahar Kampanyası fırsatı ile Crossover segmentindeki otomobili S-Cross için 5.750
TL’ye varan indirimler sunuyor. 2013 model benzinli ve dizel modelleri için
geçerli olacak bu kampanya
ile S-Cross modeline geçen
yıl Kasım ayında tavsiye edilen perakende fiyatlarından
sahip olma şansı sunuluyor.
Kampanya, 19 Mayıs 2014
tarihine kadar devam edecek.
Geniş motor ve şanzıman
seçeneklerinin yanı sıra 1.6
Dizel ile 1.6 Benzinli Düz ve Otomotik vites
seçenekleri ile sunulan Suzuki S-Cross, 115g/km
CO2 emisyonu ile sınıfındaki en çevreye duyarlı
otomobiller arasında yer alıyor. Modern çizgisi
ile daha fazla özgürlük ve tarz arayan otomobil
tutkunları için üretilen S-Cross, metalik kristal
yeşil gövde boyası, ön tampondan başlayan
dinamik çizgileri, sınıfının en büyük panoramik
sunroof ile her yaştan kadın ve erkeği çekici

tasarımının yanı sıra pazardaki rakiplerinden
farklılaştıran özellikleri ile de cezbediyor.
TASARIM VE GÜVENLİK ÖN PLANDA
S-Cross; Çift kademeli panoramik sunroof, 7
hava yastığı, anahtarsız giriş
ve çalışma sistemi, 4x4 All
grip teknolojisiyle yeni nesil
değişken yol koşullarına
mükemmel uyum sağlıyor.
Allgrip sisteminde orta
konsolda yer alan bir düğmeyle 4 farklı sürüş modunu
seçmek mümkün. Allgrip
sisteminde normal sürüş
koşullarında auto modu, daha fazla performans hissetmek için sport modu, karlı yollarda snow modu
ve çamurlu yollarda lock modu seçilebiliyor.
S-Cross’ta güvenli bir sürüş için her şey en
ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Araçta, 7
hava yastığı, ESP, Yokuş Kalkış Desteği, lastik
basıncındaki düşüşleri ekrana yansıtan Lastik
Basınç Sensörü ve Katlanabilir Pedal Sistemi
sunuluyor.

Türkiye’de Traktör sayısı arttı
Türkiye’de traktör sayısı 2014 Şubat ayında, 2014 Ocak ayına göre 3 bin 601 adet arttı.
İller arasında en fazla artış 199 adetle Konya’da. Konya’yı 159 adetle Gaziantep ve Manisa, 146 adetle İzmir, 139 adetle Denizli, 123 adetle Aydın, 112 adetle Bursa izledi.
H.Merkezi/ E.Çözüm
2014 Ocak ayında 1 milyon 568 bin 65 olan
traktör sayısı, 2014 Şubat ayında 1 milyon 571
bin 666 adede çıktı. Traktör sayısı Şubat ayında,
Kahramanmaraş’ta 90, Kayseri’de 89, Adana
ve Çorum’da 85, Balıkesir’de 83, Tokat’ta 81,
Niğde’de 74, Şanlıurfa’da 71, Nevşehir’de 66,
Adıyaman, Sakarya, Samsun’da 63, Afyonkarahisar 61, Çanakkale ve Kars’ta 59, Yozgat’ta 57,
Antalya, Muğla ve Ardahan’da 56, Malatya’da
51, Hatay’da 50 arttı.
İSTANBUL’DA TRAKTÖR SAYISI AZALDI
Traktör sayısındaki artış Şubat ayında, Eskişehir, Kastamonu, Kilis’te 49, Ankara ve Sivas’ta
46, Erzurum’da 45, Bolu’da 44, Kütahya’da 43,
Diyarbakır’da 42 adetti. Traktör satışı;Düzce’de 39,
Osmaniye’de 37, Mersin’de 36, Edirne ve Karaman’da 35, Amasya, Kırşehir, Muş ve Sinop’ta 34,
Çankırı’da 33, Aksaray’da 32, Mardin ve Uşak’ta
28, Burdur ve Van’da 27, Batman’da 26, Elazığ’da
24, Kocaeli’nde 22, Kırıkkale’de 19, Tekirdağ’da
18, Kırklareli’nde 17, Iğdır’da 16, Isparta’da 15,
Bartın’da 13, Bilecik’te 11, Bitlis’te 10, Erzincan’da
9, Ağrı, Ordu, Siirt’te 8, Artvin ve Giresun’da 7,
Tunceli, Yalova ve Karabük’te 6, Gümüşhane’de 5,
Zonguldak’ta 3, Hakkari’de 2 adet arttı.
Traktör sayısında Manisa 76 bin 101 adetle
liderliğini korurken Manisa’yı 73 bin 902 adetle
Konya, 55 bin 567 adetle Balıkesir, 54 bin 683
adetle Bursa, 54 bin 653 adetle İzmir, 46 bin 831

adetle Ankara, 46 bin 310 adetle Samsun, 45 bin
758 adetle Adana, 42 bin 52 adetle Denizli, 41
bin 174 adetle Antalya izledi. Aydın’da 37 bin
988, Tokat’ta 37 bin 82, Ayfonkarahisar’da 36 bin
217, Çorum’da 35 bin 577, Şanlıurfa’da 31 bin
765, Sakarya’da 31 bin 603 traktör var. Mersin,
Kütahya, Edirne, Çanakkale, Yozgat, Tekirdağ,
Sivas, Muğla, Gaziantep ve Kastamonu’da 25-30
bin, Kayseri, İstanbul, Diyarbakır’da 20-25 bin,
Eskişehir, Malatya, Hatay, Burdur, Isparta, Bolu,
Nevşehir, Kırklareli, Amasya, Kahramanmaraş,
Kars, Uşak, Aksaray ve Erzurum’da 15-20 bin,
Kocaeli, Niğde, Osmaniye, Adıyaman, Çankırı’da 10-15 bin, Karaman, Kırşehir, Bilecik, Muş,
Düzce, Mardin, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale,
Ardahan, Sinop, Van, Ağrı, Erzincan, Karabük’te
5-10 bin arası traktör bulunuyor. Batman, Bartın,
Kilis, Iğdır, Gümüşhane, Bitlis, Giresun, Bayburt,
Yalova, Siirt, Ordu, Şırnak, Tunceli, Artvin’de
1-5 bin arası traktör var.

