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İş insanlarının yaşam öykülerini ve iş deneyim-
lerini ele alan kitaplar benim ilgimi çeker. Mu-
rat Koraltürk dostumun hazırladığı “Bir Giri-

şimcilik Hikâyesi: Umut Oran ve Domino’nun İlk 
25 Yılı” kitabını da daha basılmadan ilgiyle oku-
dum. Bir gencin sporculuk sonrası iş yaşamına 
başlamasından, kendi şirketini kurmasına; işini 
geliştirip, Bolu’da fabrika kurup ihracatçı bir fir-
ma yaratmasına... Bu başarı öyküsünün iş kurmak 
isteyen gençlere önemli bir yol gösterici olduğu-
na inanıyorum. 

Umut Oran, sadece bir firma yöneticisi olarak 
kalmamış, sektör sorunlarına çözüm üretebilmek 
için gerek ülkemizdeki sektör örgütlerinin 
çalışmalarında yöneticilik yapmış gerekse 
Türkiye’yi uluslararası sektör örgütlerinde temsil 
ederek bu katkısını çok yönlü sürdürmüş bir 
isimdir.

Siyasete girme kararı verdiğinde ise 
Domino’daki bütün yetkilerini şirketteki çalışma 
arkadaşlarına devrederek, kenara çekilmeyi 
bilmiştir.

Ben kendisini TGSD başkanı olduğu dönemde 
tanıdım. O günden bu yana dostluğumuz gelişti. 
Umut Oran’ın beni etkileyen, dostluğumuzun 
gelişmesine neden olan ve yakın tanığı olduğum 
öyküsünü kitapta okuyacaksınız.

Benim burada altını çizmek istediğim konu, Osman S. Arolat

onun sıra dışı bir iş insanı olarak, köpeği Oscar ile 
ilişkisi... İlk kez İstanbul’da bürosuna gittiğimde 
Oscar’ı çalıştığı odada gördüm. Yaşlı, sakin ve 
iri bir köpekti. Sonra Bolu’daki fabrikayı ziyaret 
ettiğimde Oscar beni orada kapıda karşıladı. 
Yıllar sonraki gidişimde ise Oscar ölmüştü, bu kez 
fabrika önünde heykeliyle karşılaştım.

Umut Oran, Domino ile ilgili bir şeyler yazmamı 
isteyince sıfırdan başlayarak ihracatçı bir firmaya 
dönüşmesinde önemli olduğuna inandığım, 
siyasete girerken firmada kenara çekilmesinden 
ve Oscar’a vefasından bahsetmenin doğru 
olacağını düşündüm.

Yeni bir meslekte iş kurmak isteyen gençlerin 
Domino’nun öyküsünden, Umut Oran’ın işine, 
sektörüne, can dostu bir canlıya vefasından çok 
şey öğreneceklerine inanıyorum.

Osman S. Arolat’ın 
Sunuşu
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Prof. Dr. Kenan Mortan’ın 
Sunuşu

Domino Tekstil, 1992’de kurulmuş bir 
konfeksiyon kuruluşu. Kurucusu Umut 
Oran eğitimli bir girişimci. Sermayesi 

yoktu, becerisiyle yol aldı. 
25 yıl belki insan hayatı için uzun ama şirket 

hayatı için uzun bir süre değil. Sormamız gereken 
soru, bu şirketin kurumsallaşma adına ne 
yaptığıdır. Zira ülkedeki şirket çıkmazı bu soruda 
düğümlüdür. Genelde işletme ömrü kurucunun 
aktif iş yaşamı süresiyle sınırlıdır. 

Domino üst yönetiminin “kâr ortaklığı”ndan 
oluşan şirket modeli, sadece onlar için değil, bu 
sektörün geneli için bir örnek model. Bir nevi 
şirket anayasası yaparak şirket artık “ezel-ebed” 
olmanın kapısını aralamıştır. 

Domino’nun sergilediği bu örnekle, ülkemizde 
uygulanabilir bir model ortaya çıktı. Beyaz yakalı 
çalışanların sahip olup ortak olarak yönettiği bir 
şirket yapısı bu ülkenin bir ilklerinden.  

Bu olay sadece bir karar olmakla kalmayıp, 
Domino’nun üretim yaşamında yeni bir dönem 
oldu... Üst yönetim şirket ortağı olunca gerçek 
bir katılımcılık gerçekleştirildi. Domino’nun yeni 
ortakları olan üst yönetim, bir karar aldı: Emek-
yoğun bu konfeksiyon işletmesini bir tasarım-
yoğun işletmeye dönüştürdü. Maliyet kalemleri 
kontrol altına alındı. Katma değeri daha yüksek 
olan bir işletme yapısına erişildi.   Prof. Dr. Kenan Mortan

Yetkin çalışmalarına tanık olduğum iktisat 
tarihçisi Dr. Murat Koraltürk’ün bu çalışmasını 
da kutluyor, Domino’ya da nice sağlıklı yıllar 
diliyorum.  
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Önsöz

Ortalama şirket ömrünün 12 yıl olduğu Türki-
ye’de benden 25 yılı geride bırakmış olan Do-
mino Tekstil hakkında bir kitap yazmam is-

tendiğinde, tipik bir kurum tarihi metni yazacağımı 
düşünmüştüm. Çalışmaya başladıktan kısa bir süre 
sonra ise Domino’yu Umut Oran’dan soyutlayarak an-
latamayacağımı anladım. 

Bir girişimci olarak Umut Oran’ın çizdiği portre ile 
Domino’nun gelişimi birbirine paralellik gösterir. Do-
mino’nun yani Umut Oran’ın başarısı hayal etmek ve 
hayal ettiğini gerçeğe dönüştürebilmek için mücade-
le etmek şeklinde kısaca ifade edilebilir. Domino’nun 
başarısında Umut Oran’ın çalışkanlığının, hayal gü-
cünün, mücadeleci yanının çok büyük payı vardır. 
Ancak Domino’yu kurarken beyaz yakalı olarak genç 
yaşında özel sektörde edindiği deneyim ve itibar dı-
şında hiçbir şeye sahip olmayan Umut Oran, çok inan-
dığı takım çalışmasıyla Domino’yu bugüne getirir. 
Başka bir ifadeyle Domino’nun başarısında yalnızca 
Umut Oran’ın başarısı değil, geçen yirmi beş yılda Do-
mino’da çalışmış herkesin payı vardır. Ancak bu başa-
rı hikâyesinin içine herkesi katma iradesini gösteren 
kuşkusuz Umut Oran’dır. “Türkiye için Çalışıyoruz” 
sloganıyla yola çıkarken sanayiyi İstanbul dışına, 
Anadolu’ya taşımak adına fabrika yatırımını Bolu’da 
hayata geçiren Umut Oran, fabrikanın çevreci-doğa 
dostu bir tesis olmasından, kadınların istihdamına 
kadar duyarlılıklar göstererek yalnızca kâr odaklı bir 
girişimci olmadığını da ortaya koymaktadır. Çeyrek 
yüzyılı geride bırakan Domino’yu rekabete ve ekono-
mik koşullardaki sorunlara karşın “kapatmak” değil 
“sürdürmek” yani gelecek çeyrek yüzyıla hazırlamak 

için adımların atılmasını da iş arkadaşlarından yine 
Umut Oran ister. 

Girişimcilerin biyografilerini veya anılarını kapsa-
yan kitaplar, iş insanlarının farklı durumlarda aldık-
ları karar ve farklı zorluklara karşı verdikleri tepki-
leri barındırır. Böylelikle iş insanlarının liderliğe ve 
iş dünyasına ilişkin değerleri ve tutumları, akade-
misyenlere liderliğin ve girişimciliğin farklı yansı-
malarını araştırma imkânı verir. Bu kitapta bir genç 
profesyonelin hayallerinin peşinden giderek nasıl bir 
girişimciye dönüştüğünü okuyacaksınız. Başarı kısa 
sürelik değil, sürdürülebilir olduğu sürece bir anlam 
ifade eder. “Türkiye İçin Çalışıyoruz, Dünyayı Giydi-
riyoruz” diyen Domino orkestrası -veya Umut Oran’ın 
da çok sevdiği bir spor olan futbol takımı şefleri/
kaptanları- Umut Oran ile çeyrek yüzyılı arkalarında 
bırakarak bir başarı hikâyesi yazarlar. Domino’nun 
ve Umut Oran’ın gelecek yirmi beş yılın ana strateji-
sini belirleme çalışmalarını yürüttükleri bugünlerde, 
geçmiş yirmi beş yılın başarısında nelerin rol oynadı-
ğını gösteren veya geçen yirmi beş yılın bilanço özeti-
ni oluşturan bu kitabın işe yaramasını dilerim. 

Kitabın oluşumunda katkıları olan Sayın Umut 
Oran, asistanı Sayın Gülseren Genç, meslektaşım 
Sayın Dr. Arzu Varlı, Sayın Yeşim Akmeraner, Sayın 
Osman S. Arolat, Sayın Prof. Dr. Kenan Mortan ve lis-
tesi kitabın sonunda yer alan sözlü görüşmeler yaptı-
ğım ve görüşlerini yazılı olarak ileten böylece Umut 
Oran’ın girişimci yanına ve Domino’nun ilk yirmi beş 
yılına dair bilgi ve izlenimlerini benimle paylaşan 
herkese teşekkür ederim. 

Dr. Murat Koraltürk
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Bir girişimci olarak 1990’lardan itibaren Türkiye kamuoyunun 
tanımaya başladığı Umut Oran’ın portresini çizebilmek için 
dünyaya geldiği 1960’larda Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve 

toplumsal olarak nasıl göründüğünü ortaya koymak gerekir. Bu 
bağlamda Türkiye’nin 1960’lara bir darbeyle girdiği bilinmektedir. 

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin henüz yeşermeye başlamış demok-
rasisi, 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle kesintiye uğrar. Türkiye’nin ya-
şadığı bu ilk askeri darbenin ertesinde, 1950-1960 yılları arasında ül-
keyi yöneten Demokrat Parti’nin önde gelen liderleri tutuklanır. Ülke 
yönetimine askerlerden oluşan Milli Birlik Komitesi el koyar. Cumhur-
başkanlığına ise Orgeneral Cemal Gürsel getirilir. Komite içinde ikti-
darın sivillere devredilmesini savunan hiziple askeri yönetimin devam 
etmesini savunan hizip arasındaki mücadele sonrasında ikinci grup 
tasfiye edilir. Tasfiye sonrasında yeni bir anayasa yapılması ve seçim-
lere gidilmesi kararı alınır. Siyasetin sivilleşmesi kararına rağmen 
DP liderleri yargılanır. Yassıada yargılamaları sonucunda, 16-17 Eylül 
1961’de Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve 
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu idam edilirler. 

Darbe döneminden sivil siyasete geçişin ilk adımı olarak yeni ana-
yasa hazırlıkları başlar. 1961 Anayasası akademisyenlerden oluşan bir 
komisyonca hazırlanır. MBK ve Temsilciler Meclisi’nden oluşan Kurucu 
Meclis tarafından son şekli verildikten sonra yeni anayasa halk oy-
lamasına sunulur. 1961 Anayasası yeni bir siyasi ve iktisadi düzenin 
hukuki temelini oluşturur. Yeni anayasayla gelen iki meclisli sistem, 
anayasa mahkemesi, nispi temsile dayalı seçim sistemi, sosyal hukuk 
devleti tanımı, bireysel hak ve özgürlüklere verilen güvenceler çoğul-
cu demokratik esaslara dayalı bir siyasal sistemi vaat eder. 

Bütün bu gelişmelere karşın 1961 Anayasası, ordunun siyasal ya-
şama müdahalesini meşrulaştıran kurumsal gelişmelere de izin verir. 

1960’larda siyasal hayatın 
yeniden şekillenmesi
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Anayasada tanımlanan Milli Güvenlik Kurulu, silahlı kuvvetlerin ko-
muta kademesine hükûmette önemli bir rol vererek Kurul’u yürütme 
gücüyle donatır. Böylece siyaset üzerindeki askeri vesayet, sonraki 
on yıllarca güvence altına alınmış olur. 1961 Anayasasında yer alan 
yeni haklar ve özgürlükler siyasal yelpazeyi genişlettiği gibi siyaset 
alanının aktörlerini çoğaltır ve örgütlü muhalefet imkânını artırır. Çok 
partili hayatın yeniden tesis edilmesiyle beraber, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin yanı sıra, sağ ve sol yelpazede yeni siyasal partiler kurulur. 
Bunlardan en önemlileri, DP’nin mirasçısı olarak 1961 yılında kurulan 

merkez sağı temsil eden Adalet Partisi ve Tür-
kiye tarihinde ilk defa sosyalist ideallere dayalı 
olarak kurulan bir siyasal parti olan Türkiye 
İşçi Partisi’dir. AP, 1980 askeri darbesine kadar 
Türkiye siyasal hayatında önemli bir aktör olur. 
TİP ise kısa siyasal ömrüne rağmen sol-sosyalist 
grupların bir araya geldiği bir platform olarak 
sonraki sosyalist hareketleri ve örgütlenmeleri 
etkiler. Siyasal yelpazenin sağında ise yeni par-
tiler ortaya çıkar. 1958’de kurulan Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi’nin liderliğine 1965 yılında 
27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren MBK’nin 
tasfiye edilen on dört üyesinden biri olan Al-
paslan Türkeş seçilir. Sonraki on yıllar boyunca 
Türkiye siyasetinde belirleyici bir unsur olacak 

olan ve Türk milliyetçiliğini ideoloji olarak benimsemiş bu parti 1969 
yılında Milliyetçi Hareket Partisi adını alır. 1968 yılında ise Necmettin 
Erbakan liderliğinde kurulan ve ideolojik olarak siyasal İslam’ı temsil 
eden Milli Nizam Partisi siyasete girer. 

Kuşkusuz o yıllarda yeni partilerin yanı sıra yeni siyasal aktörler 
de ortaya çıkar ve siyasal yaşamda rol oynamaya başlarlar. 1952 
yılında kurulan Türk-İş’e alternatif olarak 1967 yılında Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu kurulur ve çalışma yaşamında örgütlü 
işçi mücadelelerine önderlik eder. Özel sektörde örgütlenen DİSK, 
iş yeri sendikacılığı boyutlarını aşarak siyasal yaşamda işçi sınıfının 
örgütlü sözcülüğünü yapar. Böylece güçlü sendikalar da siyasal 
yaşama girmiş olur.

Siyasal yelpazenin sağında ve solunda kurulan bir dizi gençlik 

1968 Mayıs Olayları, 
Paris.
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örgütü ve dernek ise üniversite öğrencilerinden öğretmenlere çeşitli 
toplumsal kesimleri siyasette seferber eder. 1968 Baharı’nın devrim-
ci dalgası dünyanın dört bir yanını sararken, Türkiye gençliği de bu 
gelişmelerden etkilenir. “68 Baharı” devrimci fikirlerle yeni bir top-
lumsal düzen kurmak isteyen radikal sosyalist gençlik hareketlerini 
ve önderlerini doğurur. Dönemin Soğuk Savaş koşullarında Amerika 
Birleşik Devletleri karşıtlığı ve antiemperyalizm, sol anlayışı şekillen-
dirir. Radikal sağ cephede ise antikomünist, Türkçü ve paramiliter ör-
gütlenmelerin beşiği olan aşırı milliyetçi sağ gençlik ortaya çıkar.

Planlı ekonomiye geçiş
1950’li yılların sonlarında Türkiye ekonomisi dış ödemelerde güç-

lükler ve yüksek enflasyon sorunları yaşamaya başlar. Hem üretim 
girdilerini temin etmenin zorlaşması hem yıllık yüzde 25 civarında 
seyreden enflasyon sermaye kaynaklarının etkin kullanımını engeller. 
Bu koşullarda planlı kalkınma, istikrarlı bir ekonomik gelişmeye geç-
menin yolu olarak önem kazanır. İthal edilen ürünlerin planlı ekonomi 
dâhilinde ülke içinde üretilmesinin ekonominin dışa bağımlılığını ve 
dış ödemeler güçlüğünü azaltabileceği düşünülür. Ayrıca, yabancı ül-
keler ve Türkiye’ye borç veren kurumlar açısından da ekonomik kal-
kınmanın plana bağlanması olumlu karşılanır. 

Türkiye 1940’ların sonlarından beri bir kenarda bırakılan planlama 
kavramı ile 1950’lerin sonuna doğru yeniden ilgilenmeye başlar. 
Deyim yerindeyse Türkiye planlamayı yeniden keşfeder. Türkiye için 
ekonomik planlamayı üstlenecek bir kuruma ilişkin öneriler 1960’tan 
önce, OECD’nin öncülü olan OEEC raporlarında da yer alır. Bu süreçte 
bazı planlamacılar Türkiye’ye gelir. Bunlardan biri de dönemin 
tanınmış Hollandalı planlama uzmanı Prof. Jan Tinbergen’dir. İlk kez 
DP hükümeti tarafından davet edilen Prof. Tinbergen, daha sonra 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması çerçevesinde 
yeniden Türkiye’ye gelir. Ancak planlama ve bunun beyni olan Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın kuruluşu 27 Mayıs askeri darbesinden sonra 
gerçekleşir. 30 Eylül 1960’ta DPT’nın kuruluşuna ilişkin 91 sayılı 
Kanun, MBK’nce kabul edilir. DPT 1961 Anayasasında da yer alır. 

Prof. Jan Tinbergen
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DPT’nın amaçları ve görevleri, ülkenin doğal, 
toplumsal ve ekonomik bütün kaynaklarını ve 
olanaklarını saptamak; izlenecek toplumsal 
ve ekonomik politikaları ve hedefleri 
belirleyerek hükümete bu yönde yardımcı 
olmak; bakanlıklar arasında ekonomik 
konularda koordinasyon sağlamak ve ilgili 
önerilerde bulunmak; hükümetçe belirlenen 
hedeflere yönelik planlar hazırlamak; 
planların uygulanması aşamasında ilgili 
kurum ve kuruluşlara gereken önerilerde 
bulunmak; planın uygulanışını izlemek ve 
gerektiğinde değişiklikler yapmak; özel 
sektörün etkinliklerini plan, hedef ve amaçları 
yönünde teşvik edecek ve düzenleyecek 
önerilerde bulunmak olarak belirlenir.

Toplumsal yapıda değişim
1960’larda ekonomide yaşanan değişim beraberinde toplumsal 

yaşamda da değişimi getirir. Türkiye 1960 öncesi ağırlıklı olarak bir 
tarım ülkesiyken, 1960’larda ithal ikameci sanayileşme modelinin 
benimsenmesi görece güçlü bir sanayi sektörünün yükselmesine yol 
açar. Sanayileşme ve yeni istihdam olanakları köyden kente göçü artı-
rır. Göç; hızlı kentleşme ve gecekondulaşmayı da birlikte getirir. Aynı 
dönemde Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle yapılan anlaşmalar 
kapsamında binlerce Türk vatandaşı, göçmen işçi statüsünde yurt dı-
şına gider. Bu yıllarda sanayi sermayesi ile sanayi işgücüne dayalı iki 
sınıfın varlığı daha da belirginleşir. İşçiler, 1961 Anayasası’nın verdiği 
sendikal özgürlükler ve yeni sendikal örgütler sayesinde taleplerini 
örgütlü bir güç olarak savunmaya başlarlar.

1960’ların sonlarına doğru sanayi sektöründeki işçi mücadeleleri, 
grevler ve lokavtlarla bu iki sınıf arasında tırmanan gerilim, Süleyman 
Demirel liderliğindeki AP hükümetinin 1961 Anayasasını topluma bol 
gelen bir gömlek olarak değerlendirmesine yol açar. 

Almanya’ya göç eden 
işçiler.



16 Aile, Eğitim ve Spor Hayatı

Ülker ve 
Mehmet Oran.

Bu yıllarda sanayi üretimi artarken tüketim alışkanlıkları da de-
ğişir ve çeşitlenir. Kent ve kasabalarda radyo kullanımı artar. Tekstil 
sanayinin yanı sıra, beyaz eşya, otomotiv, içecek alanlarında büyük 
gelişmeler yaşanır. Kente göçen insanlar piyasaya sadece 
işçi olarak değil, tüketici olarak da katılırlar. İthal ikameci 
sanayileşme modeli bir yandan da yeni üretim, istihdam ve 
tüketim olanakları sunar. 

İdealist anne-baba
Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve toplumsal açılardan 

hızlı ve büyük değişim geçirdiği 1960’lı yılların başların-
da, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni henüz bitirmiş ve 
uzmanlık için Almanya’da bulunan Ülker ve Mehmet Oran 
çiftinin ilk çocukları Umut, 16 Ekim 1963’de Bochum’da 
dünyaya gelir. İki buçuk yıl sonra ise kız kardeşi Özlem 
Oran hayata gözlerini açar. 

Bu idealist doktor çift yaşamları boyunca, gönülden 
bağlı oldukları yoksul ülkelerinin sağladığı kıt ve bir o ka-
dar da değerli kaynaklarla meslek sahibi olduklarını hiç 
unutmazlar. Uzun yıllar bu vefa borçlarını insanlara sağlık 
hizmeti vermenin yüceliğine inanarak gösterirler. 

Umut Oran, mutlu ve başarılı bir çift olan anne-babası-
nın evliliği ve ortaya koyduğu aile modelini ileriki yaşa-
mında örnek alır. Aileyi “bireyin ve toplumun ortak ser-
mayesi” olarak niteleyen Umut Oran’a göre “Aile ne kadar 
sağlamsa bireyin yaşamı o kadar sağlam temeller üzerine 
kurulur. Toplumlar özellikle de gelişmekte olan ülke top-
lumları, sistemin çözüm getiremediği pek çok sorunu aile 
kurumunun benzersiz koruyuculuğu sayesinde aşabilir.”

Umut Oran kendisini aile açısından hep şanslı hisseder. Onun 
için aile “her zaman sıcaklık ve güvence anlamına” gelir. Anne ve 
babasının kurduğu bu yapıyı “Başım ne zaman sıkışsa ailemi yanımda 
bulacağımı bildim. Evimiz her zaman gerçek bir yuva yani sığınak 
oldu.” diyerek tanımlar. 


