
Sir Alexander Chapman “Alex” Ferguson 
(d. 31 Aralık 1941, Glasgow, Govan), 
İskoçyalı eski futbolcu ve teknik direkör. 
Futbol dünyasında Sir Alex ya da Ferguson 
adının halk arasındaki kısaltması olan 
“Fergie” olarak da anılan menajer, 6 Kasım 
1985’ten bu yana, 27 yıldır ünlü Premier 
League ekibi Manchester United’ta görev 
yapmaktadır.

Futbola 16 yaşında Queen’s Park ile 
başlayan Ferguson, 1986 yılından beri 
başında bulunduğu Manchester United’a 
kazandırdığı bir çok kupa dışında Ryan 
Giggs, Paul Scholes, Roy Keane, David 
Beckham, Cristiano Ronaldo, Wayne 
Rooney gibi yıldızları genç yaşta takıma 
kazandırarak gelişimlerinde büyük rol 
oynamıştır. Kırmız Şeytanlar ile 11 kez 
Premier League ve 2 kez Şampiyonlar Ligi 
kupalarını kazandırmıştır. Ferguson, 19 
Aralık 2010 tarihi itibari ile United’ı en uzun 
süre çalıştıran teknik direktör olarak tarihe 
geçmiştir. 
Ayrıca Şövalye ünvanını Manchester United 
taraftarları onun için vermiştir (Vikipedi).
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Süreklilik…
Kesinti olmadan devam etme durumudur. Matematik 
kavramı olarak karşımıza çıkar. Genellikle “limit” yani 
kısıtlama ile birlikte ele alınır.

Bir işte yıllar boyunca çalışmak iş yeri açısından personel sürekliliğinin 
sağlanması anlamına gelir. Olumlu koşullarda sürekli çalışıyor olmak 
çalışan açısından mutluluk verici olacaktır. Sürekli iş değiştiren birinin 

kalıcı bir başarıyı yakalaması da beklenemez. Bu durum ülkelerin uyguladıkları 
politikalar açısından da aynıdır. İlkeler çerçevesinde yürütülen politikalar 
ülkelerin sürekliliği için önemlidir.
Dünyadan ve ülkemizden benzer süreklilik esaslı başarı örneklerini çoğaltmamız 
olanaklıdır.

* * *

TÜBİSAD tarafından hazırlanmış olan “Atılım için Bilişim, Türkiye Ekonomisi 
için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Atılım Stratejisi 2023” raporunda, 
Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için 
yılda ortalama % 8,5 büyümesi gerektiği belirtilmiştir. Bu oran klasik ekonomik 
aktörlerle sağlanamayacak olup Bilişim Teknolojileri ile olanaklıdır. Bu senaryo 
“atılım senaryosu” olarak adlandırılmıştır. 

Doğru ve uygun bir süreklilik modelinin kurumları ve ülkeleri başarıya götüreceği 
gibi, yanlış bir uygulamada ısrarcı olarak yanlışın sürekliliğini savunmak ise 
başarısızlığı kaçınılmaz kılacaktır. 

Kullanıcı olarak değil, üretici olarak yer alacağımız bir bilişim sektörünün 
kalkınmada sürekliliğin simgesi olarak ekonomik modellerde bulunması 
kaçınılmazdır.
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