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BİZ BU KİTABI NİYE YAZDIK?
-Baba! Doğum günün ne zaman?
Bilmiyorum ki kızım!
-Nasıl bilmezsin! İnsan ne zaman doğduğunu bilmez mi?
-Sıcak bir yaz günü doğduğumu biliyorum. Haziran-Mayıs ayları arasında
bir gün olduğunu söylemişti annem. Beni doğurduğunda annem 18
yaşındaymış.
-Hastane kayıtlarında yok mu?
-Ne hastanesi kızım! Baban evde doğdu.
-Evde mi? Niye?
-İnanması zor değil mi kızım! Ama gerçek bu. Annem tarlaya çalışmaya
gittiği bir gün sancısı tutmuş ve eve dönerek doğurmuş beni. Göbeğimi de
kendisi kesmiş.
-Dedem neredeymiş?
-Deden o zaman askerlik görevi için İzmir’deymiş. Askerlik de iki yıl.
Yani beni ilk kucağına aldığında ben yürüyormuşum.
İşte her şey bu diyalogla başladı.

Hep merak ederdim “Babamın niye doğum günü belli değil” diye?
Çünkü bilmiyormuş. Bilse ne fark eder?
Normal bir doğum olmamış ki!
Köyün ebeliğini yapan anneannem meğer kendisinin de ebesi olmuş.
Bırakın hastaneyi annesi iş yaparken doğan ve hayatta kalması Allah’ın
lütfu olan bir insan!
Bir şey nasıl başlarsa öyle gidermiş. Hayata başlarken doğumu bile çileli
olmuş. Hayatı da hep öyle geçmiş zaten.
Belki de bütün başarıların arkasında bu motivasyon var. Emek olmadan
yemek, ter olmadan kazanç olmuyor.
Gerçekten bizim kuşağın anlamakta zorlanacağı bir durum. İşte hayatını
okuyacağınız babam, böyle çileli bir şekilde hayata gözlerini açmış.
Hayatının önemli bir bölümü yokluk ve sıkıntıyla geçmiş.
Çobanlıktan, çıraklıktan, karın tokluğuna çalışan, hor görülen günlerden
bugünlere gelmiş.
Alnının akıyla, şerefiyle ve yaşadıklarını unutmadan… Geldiği noktaları
inkâr etmeden yaşamış.
Bu kitap ömrünü ülkesine ve insanının iyiliğine, ‘yerli-milli’ ve projelere
adayan, ülkesinde başlattığı sanayi hamlelerini dünyaya taşıyan bir
Anadolu çocuğunun başarı hikayesini anlatıyor.
Tuğba ERYİĞİT

ÖNSÖZ
Nereden başlasam nasıl anlatsam bilemiyorum. Yarım asırlık bir
ömrü bir kitaba sığdırmak kolay değil!
Öncelikle bana kendimi anlatma fırsatı veren çocuklarıma teşekkür
ediyorum. Onlara yıllarca masal tadında anlatırdım hayat hikâyemi. Şimdi
yine ben anlattım, onlar yazdı. Ortaya da bu eser çıktı.
Hatırladığım her şeyi anlatmaya çalışsam da mutlaka unuttuğum
şeyler olmuştur. “Keşke bunu da anlatsaydım” diye hayıflanacağım
anılarım da vardır. Yine de acısıyla, tatlısıyla yaşadıklarımı
okuyacaksınız. Hangi şartlarda doğup, büyüdüğümü, feleğin çemberinden
nasıl geçerek bugünlere geldiğimi dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım.
Eskiyi yad ederken kâh güldük, kâh ağladık. Hayatım film şeridi gibi
gözümün önünden geçti. Ben de bir kez daha eğrisi ile doğrusu ile
kendimi gördüm. Şüphesiz benim yaşadıklarım, tanıklıklarım okuyanlara
katkı sağlayacaktır. Kitabın bir gayesi de budur.
Ben bu ülkeye ve alın terine hep inandım. Toprağımı, insanlarımı
seviyorum ve attığım her adımın ülkeme, insanıma faydası olmasını
istiyorum. Şanlı geçmişiyle, tarihi misyonuyla ve sahip olduğu maddimanevi varlıklarıyla müstesna bir ülkede yaşıyoruz. Bunun kıymetini
bilelim ve ülkemiz için elimizden geleni yapalım.
Samimiyetle, sistematik şekilde çalışıldığı ve alın teri akıtıldığı
takdirde çözemeyeceğimiz sorun olmadığını göreceğiz. Dünyanın
gelişmiş ülkeleri çalışarak başardıysa biz de yine çalışarak başarabiliriz.
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Dert bizim ama çare de biziz. “Yerli ve milli” olmak, “evrensel”
standartları ve kaliteyi yakalamak, derdimizin çaresini kendimizde
aramakla mümkündür. Vatanını ve milletini sevmek, lafla olmuyor.
Ülkesini ve insanını en çok seven kişi, işini en iyi yapan insandır.
Çocukken Almancılara, dağda çobanken okula gidenlere imrendim.
Çıraklıktan itibaren ise yabancı marka makine ve cihazları; askerlikte elin
yaptığı füzeyi ve silahı görünce; “Bunları biz niye yapamıyoruz?” diye
dertlenirdim. Kendi yapma imkânımız olan ürünleri yurt dışından almak
zorunda kalmamıza hep içim yanmıştır. Onlar yapıyorsa biz de
yapabiliriz. Buna hep inandım ve bunu ispat etmeye çalıştım. Bu inançla
çok şükür alanımızda dünya standartlarında ürünler geliştirdik. Ülkemizin
ilk “moleküler biyoloji ve genetik” üretici laboratuvarlarından birisini
kurduk. Uygun şartları yerine getirdiğimiz takdirde, biz de yapabiliriz.
Yeter ki birlik-beraberliği koruyalım, çalışalım, işimizin hakkını verelim
ve birlikte olalım.
Kitapta da görüleceği gibi, benim için ‘aile’ vazgeçilmezdir. Anne ve
babanın hayır duasının yerini hiçbir şey alamaz… Onlar bizim
gözbebeklerimiz. Allah onları yanımızdan, başımızdan eksik etmesin.
Çocuklarımıza da iyi birer miras bırakabilmeyi nasip etsin. Evlatlarımıza
bırakacağımız en büyük mirasın; mal, mülk değil, helal kazanç, vatan
sevgisi ve alın teri olduğuna inanıyorum.
Hepimiz bir ömür yaşıyoruz. Önemli olan arkamızda hoş bir sada
bırakarak bu geçici aleme veda etmektir. Ülkemize, hatta insanlığa kalıcı
miras bırakıp hayırla yad edilmektir.
Ben gariban bir Anadolu köyünde doğan fakir bir çocuktum.
Çobandım, çıraktım, kalfa, usta, sanayici oldum. Açlığı da yokluğu da
varlığı da gördüm. İnşallah bu kitap özellikle gençlere hayat
yolculuklarında bir ışık olur. Görecekler ki imkânsız diye bir şey yok.
Yeter ki çalışılsın, yeter ki samimiyetlerine alın teri ve sevgi karışsın.
Vatan aşkı ve insan sevgisi içlerinde oldukça aşamayacakları engel
olmadığını görecekler.
Bu vesile ile ”Allah başımızdan eksik etmesin,“ dediğim annem,
babam ile özellikle fedakarlığını, desteğini her zaman yanımda
hissettiğim sevgili eşim Huriye ve çocuklarım Tuğba, Halise, Hüseyin ve
Beyza’ya, kardeşlerime ve çalışanlarıma teşekkür ediyorum.
İyi ki varsınız…

Babam ve Annem...
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KÖYÜM, AİLEM ve ÇOCUKLUĞUM
Kaç yılında doğdunuz?
1968’in bir yaz günü doğduğumu biliyorum.
Günü belli değil yani?
Hayır, annem de bilmiyor tarihini. Bana söylediği sıcak bir yaz
günüydü. Mayıs sonu ile haziranın 15’i arası bir tarihte olduğunu
zannediyor.
Doğumunuzun özel bir hikâyesi olduğunu söylemiştiniz…
Evet, benim doğumum bildiğiniz doğumlara benzemiyor. Hastanede
doğmadım. O zamanlar annem ve babam tarlayla, bahçeyle uğraşıyor.
Hamileliğin son günleri annem çalışmayı bırakmıyor. Bir gün tarlada
çalışırken sancı tutuyor ve benim doğumum köydeki evde gerçekleşiyor.
Ne ebe var, ne de yardım edecek birisi. Kendi doğumunu kendi yapıyor
annem. Göbeğimi de orada kendi kesiyor.
Baba neredeymiş?
Babam o zaman köydeymiş. 5 ay sonra askerliğini yapmak için
İzmir’e gitmiş. 1968 yılında askerlik süresi iki yıl. Vatani görevi bitip eve
döndüğünde ben artık yürüyen bir çocukmuşum. Beni ilk kucağına
aldığında iki yaşıma basmak üzereymişim.
Köyünüzden bahseder misiniz?
Çorum Sungurlu’ya bağlı Güvendik Köyü’ndeniz. Bizim köyümüz
Sungurlu’ya 25, Ankara’ya 145 km mesafede. 80 haneli orta büyüklükte
diyebileceğimiz bir köy.
Çiftçilikle uğraşan tipik bir Anadolu köyü mü?
Öyle denebilir. Köylüler çiftçilikle uğraşıyordu. Buğday, arpa, nohut
eken ve hayvancılıkla geçimini sağlayan insanlar. Fakir bir köydü.
Toprakları kıraç olduğu için fazla verim de alınamıyordu. Köylülerden çok
fazla okuyan insan da çıkmamıştı. Köylülerimiz daha çok Ankara,

İstanbul ya da yurt dışına çalışmaya giderdi.
Aileniz ne işle uğraşırdı?
Kendi tarlalarını ekip biçerlerdi. Aynı zamanda gündeliğe gidip
yevmiye alırlarmış. Daha çok annem gitmiş yevmiyeci olarak. Buğday,
arpa gibi tahıl ürünleri ekerler ve kendi bostanlarında sebze yetiştirirlerdi.
Bir de küçükbaş ve büyükbaş kendimize yetecek kadar hayvanımız vardı.
Anne ve babanız aynı köyden mi?
Babamın ismi Hüseyin; annemin ismi de Selvi. İkisi de çok şükür
hayattalar. Allah onlardan razı olsun. İkisi de aynı köyün insanı. O köyde
doğup orada evlenmişler ve zor şartlar altında yaşamışlar. Anne tarafının
durumu babama göre biraz daha iyiymiş.
Dedeniz, nineniz… Aile büyükleri de hayatta mıydı?
Bir kısmı hayatta. Babam yedi kardeşti. Dört amcam iki de halam var.
Eskiden hep birlikte dedemin evinde yaşardık.
O zaman anne-baba ve 2 çocuk bir odada mı yaşıyordunuz?
Evet öyleydi. Dedem her oğluna bir oda vermişti. Biz de bir odada
yaşıyorduk.
Dört kardeş aynı evde mi yaşıyordu?
Tüm aile derken sadece annem, babam ve çocuklarını kastetmiyorum.
Amcalarım da aynı evdeydi. Benim babam yedi kardeş. İki halam dört de
amcam var. Amcalardan biri Almanya’ya çalışmaya gitmişti. Diğer amcam
da Ankara’da kunduracıydı. İki amcam ve babam, hep beraber aynı evde
yaşadık.
O zaman geniş bir ev olmalı!
Ne gezer! Toplam dört odalı bir evdi ve dedem her odayı bir oğluna
vermişti. Yani her aile tek odada kalıyordu. Herkes bir evin içinde
yaşıyordu. Sabahtan ortaklaşa bir kazan yemek yapılıyordu. Genelde iki
öğün yemek yenirdi. Yer sofrası kurulur hepimiz sofraya ne geldiyse kaşık
sallar karnımızı doyurmaya çalışırdık.

Dedenizin evi nasıldı?
Gariban Anadolu köylerindeki evlerden farksızdı. Kerpiç bir evdi.
Tavanında fareler gezerdi. Annem çok rahatsız olurdu ve utanırdı. Biz tam
anlayamazdık. Bu içimde ukde kaldı. Sonradan, anneme 3 katlı bir bina
yaptım. Çocuklarıyla çok mutlu oldu. Ben de hayır duasını alıyorum
ömurboyu, bu bana yeter!
Siz kaç kardeştiniz?
Biz on kardeştik. Kardeşlerimizden bir tanesi maalesef doğumundan
kısa bir süre sonra vefat etti. O zamanlar bizim köyde neredeyse doğan 10
çocuktan 8’i kızamıktan ölüyormuş. Sağlık sistemi bugünkü gibi değil.
Ölüm oranları çok yüksekti.
Kardeşinizin ölümüne de neden olan kızamık çok mu yaygınmış?
Annemin anlattığı acı bir hatıradır. Ben daha 2,5 yaşlarındaymışım.
1970’li yılların başları… O zamanlar kızamık hastalığı o kadar yaygın ki
neredeyse her doğan ölüyor. Beni de Sungurlu’ya doktora götürüyorlar.
Doktor dönüşü yaklaşık 5 km yürüyorlar ve babamın halasının
çocuklarının köyüne uğruyorlar. Yolun yarısında rahmetli amcam beni
gübre torbasının içine koyuyor ve ağzından tutarak taşıyor. Eve varınca da
kapı önüne ayakkabılığın üzerine torbayla beraber koyuyorlar. Sonra
beklerken vakit epey geçiyor. Ben ağlamaya başlayınca, “Bu çocuk sesi
nerden geliyor?” diye soruyorlar.
Anneniz bir şey dememiş mi? Neden böyle yapmış amcanız?
O zaman nasıl olsa ölecek gözüyle bakıldığı için ne yazık ki
çocuklara fazla kıymet verilmiyormuş. Annem de çekiniyor, bir şey
diyemiyor amcama. Korku, saygı, töre artık hangi gerekçeyle
çekiniyorsa…
Sizi torbanın içinde bulunca ne diyorlar?
Babamın akrabaları kızıyorlar amcama. “Ya emmioğlu çocuğu niye
torbaya koydun? Allah’tan korkmadın mı?” diye sitem edince, amcam da
“Bir şey olmaz. Zaten hepsi ölüyor”, diyor. Bunu diyen amcamın bütün
çocukları ölmüş. Bana da her an ölebilir gözüyle bakıyorlar o zaman.
Ama hamdolsun ölmedik. Hamdolsun bugünleri görecek ve vatanımıza
hizmet edecekmişiz…

Bu durum ne zamana kadar devam etti?
Bizim sütümüzü, şekerimizi bütün ihtiyaçlarımızı annem hep
anneannemden alırmış. Allah ondan razı olsun. Emeklisi varmış. Her ay
abimle benim ihtiyaçlarımı karşılarmış. Ebemi ve dedemi çok severdim.
Ben beş yaşındaydım. Babam yirmi koyunumuzu satıp hacca gitmişti.
Babam o zaman yirmi yedi yaşındaydı. Kutsal topraklara gitmeyi çok
istiyordu. Çok dindardı babam. Annemi de dinlemeden bizi bırakıp hacca
gitmişti. Hac dönüşünde dedemin evden ayrılmış. Annemin babası dedem,
“Oğlum evin yok. Sana bir ev yapalım”, demiş ve ayrı bir ev yapmaya
başlamış. Annem çok sevinmiş. Sonra biz iki katlı bu kerpiç eve taşındık.
Bütün köy mü fakirdi böyle?
Durumu daha iyi ya da kötü olanlar vardı ama genel bir mahrumiyet
söz konusuydu. Yanlış hatırlamıyorsam elektrikle evlerin aydınlandığı ilk
tarih 1985 idi. O zamana kadar gazyağı, lüks ve idare lambaları vardı
evlerde. Musluktan suların ilk aktığı tarih ise 2007 yılı. O zamana kadar
sular çeşmeden alınır, çocuklar leğende yıkanırdı. Sanırım 2011 senesiydi,
Çorum valisi, annesiyle köyü ziyarete gelmişti. Annem, “Sayın devlet
büyüğüm, ben hiç çeşmeden abdest almadım ve çeşmeden akan suyla
banyo yapmadım, sizler yapıyorsunuz. Oğlum, yetmiş yaşındayım bana
bunu göster.” diye yakınmıştı. Bunun üzerine valinin annesi, seksen
yaşındaki teyze; “Oğlum bu köye su gelene kadar banyo yapmayacaksın.”
demişti. Vali de 35 kilometreden su getirmişti.
Çocukluğunuzdan ilk hatırladığınız neler var?
Doğru söylemek gerekirse çocukluğumuzu yaşayamadık. Zaten 4-5
yaş öncesini hatırlamıyorum. Hayatımız çalışma ile geçti. Yine de
hatırladığım sokaklarda oynadığımız oyunlardı. O zaman ne televizyon
var ne bilgisayar ne de bir park. Sokakta lastik çevirirdik, bilye, misket
oynardık. En çok da saklambaç ile çelik çomak oynardık.
Sofranız nasıl olurdu?
Sofraya oturduğumuz zaman inanılmaz hızlı bir şekilde yemek
yemeye çalışırdık. Tek kaptaki yemeğe kaşık sallardık. Ne kadar hızlı
davranırsan o kadar çok yemek yersin. Yoksa aç kalırdın. Yemek
içerisinde soğan olursa yiyemezdim. Bulantı gelirdi. Sofradan kalkmaya
çalışınca enseme babamın tokadını yerdim. Babam fakirliğe rağmen yeme

içmemizi esirgememeye çalışır, pazardan meyvemizi, sebzemizi eksik
etmezdi. Biz kardeşler olarak anlaşırdık. Uyumlu kardeşlerdik o zaman.
Evin bütçesini kim yapardı?
Kazanılan paralar önce babama gelirdi, sonra da annemle paylaşırdı.
Annem hesabı kitabı çok iyi bilirdi. Babamı hep annem yönlendirirdi.
Annem çok çalışırdı. Annem iki erkeğin çalışmasına eşit çalışırdı. Bu
durum babamın da çok işine gelirdi. Annem herkes tarafından takdir
edilirdi. Başka uğraşları da vardı annemin. Genç kızların elbiselerini
dikerdi. Bir usta kadar titiz ve maharetliydi. Elinden her iş geldiği için
köylülerin işlerine de yardım ederdi. Anne ve babamı 2 kez hacca, umreye
götürdüğüm için çok mutlu olmuştum. Onlar da mutlu oldu. Annem bu
mutluluğunu açıktan söyledi. Babam ise açıktan belli etmez mutluluğunu
gizlerdi.
En çok sevdiniz şey neydi?
O zaman Avrupa’dan gelenlerin çocukları olurdu. Oyuncakları vardı.
Kıyafetleri yeni olurdu. Onlara özenirdik. Heveslenirdik. Onlara saatler
alırlardı, kıyafetler alırlardı. Mercedes arabalarla gelirlerdi. O zaman
Almancı çok fazlaydı. Kısacası onlara çok özenirdik. Babam bize
kıyafetleri hep eskiciden alırdı. Bitpazarı bizde meşhurdur. Babam, kaliteli
alırdı ama kendine göre alırdı. Çocuk zevkinden anlamaz ve dinlemezdi.
Hediyeler daha çok kimden gelirdi?
Anneannemden gelirdi. Anneannemin babası yani dedem Kurtuluş
Savaşı’nda şehit düşmüş. Ona bağlanan maaşı aldığı gün bayram ederdik.
Rahmetli dedem iki evliydi. Umus ebem vardı. O’nun çocuğu yoktu.
Bizleri kendi çocuğu gibi severdi. Bize lokum alırdı, meyve alırdı.
Dede ile ilişkiler nasıldı?
Babamızdan çok dedemizle meşgul olurduk. Çay bile çok fazla
bulunmazdı evde. Dedemin kahvaltı rutini vardı. 8.30 gibi hazırlanmaya
başlar dedemin odasına gelir, o da saat 9.00’ da sofraya otururdu. İşte o
kahvaltıdaki çaydan bir bardak almak bizim için bulunmaz bir keyifti.
Rıza dedem, 1992 yılında vefat etti.
Çarşı-pazar alışverişi olur muydu?

Olurdu. Kasabada pazar kurulurdu. Babam iki haftada bir gider
meyve alırdı. O meyvelerin geldiği gün de bayram ederdik. Annem her
çocuğuna pay ederdi. Mesela bir portakal, bir elma, bir havuç diyelim her
birimize verirdi bizler de onları yatağımızın altında saklardık. Annemin
dolabında daha çok meyve olurdu ve oradan bize takviye yapardı. Bazen
kardeşler arası meyve kavgası olurdu. Bizim küçük birader aşırı
iştahlıydı; genelde o alırdı portakallarımızı. Babam her türlü imkansızlığa
rağmen bizi meyvesiz bırakmazdı. Tabi bazı meyveleri bilmezdik biz.
Mesela muzu şehirde gördüm. İlk muz, kivi, nar yediğimde yirmili
yaşlardaydım. Anneme kurban olayım, o bizim başımızı hep dik tuttu.
Kardeşler olarak iyi geçinir miydiniz? Kavga dövüş olur muydu?
Her kardeşin arasında olan kavga bizde de olurdu. Fazla olmasa da
bazen dövüşürdük.
Baba ve anneniz nasıl severdi sizi? Ne diye seslenirdi?
Babam çocuklarını severdi ama başkalarının çocuklarını açıktan
sevdiği gibi yapmaz bize hissettirmezdi. Bizi öptüğünü, başımızı
okşadığını hatırlamıyorum. Açıktan sevdiğini söylemez ya da
söyleyemezdi. Annemi derseniz, şüphesiz o da yavrularının üzerine
titrerdi amma çalışmaktan sevmeye fırsatı olmadı ki… Ben hayatımı
annemi, babamı ve ailemi rahat ettirmeye adadım. Ben yetiştikten sonra
annem hiç yoksulluk görmedi. “Anneme yoksulluk gösterme Rabbim,”
diye dua etmişimdir. Duam kabul oldu çok şükür. Babam da çok enteresan
bir insandır. Annem hep üç kişi kadar çalışır, zaman zaman sessiz ağlardı;
babam yine de aldırış etmezdi. Annem de babamı rahat ettirmek için
yaşadı.
Nedir babanızın ilginç özelliği?
Mesela elli yıldır sabah ve yatsı namazlarını kılmak için camiye
giderdi. Hiç aksattığını görmedim. Yine elli senedir öğlen olduğu zaman
iki saat uyur; sünnet uykusuna yatardı. Babası bile ölse bu rutinini
aksatmazdı. Helal ve harama çok dikkat eden bir insandır. Babamın bu
huyunu çok severim. Mesela babamın sosyal güvencesi yoktur; benim
üzerime kayıtlıdır. Şirketimde sigortalı göstererek emekli yapmak istedim
kabul etmedi. Dedi ki, “Evladım ben senin yanında çalışmıyorum ki
emekli olayım.” “Sigortanı yatırayım?” dediğimde de “Çalışmadığım para
benim kursağımdan geçmez,” dedi. Devletten alacağı paradan çok
korkardı. Allah ondan razı olsun. Bizim memlekette emekli olmayan tek

adam, 65’lik maaşını dahi almayan tek insan, belki de babamdır. Ne
olursa olsun bana hep “Şükürler olsun,” derdi.
Anne daha mı çok çalışırdı babadan?
Babam daha ehlikeyif ve rahatına çok düşkündü. Sadece kendi
işimizde çalıştı. Bazen de komşularımızın tarlalarını ekip biçerdi. Babam
bir senede en fazla on beş gün çalışırdı. Annem çok becerikli bir kadındı.
Babam da bu yüzden annemin sözünü dinlerdi. Annem ekin de eker,
traktör de kullanır, atış da yapardı; hayvan, koyun-kuzu da bakardı.
Geçimimizi hayvancılıktan sağlardık. Koyunlar ve kuzularımız vardı.
Evin işlerini gören becerikli bir kadındı annem köyde örnek gösterilirdi.
Babamız olmadığı zaman yokluğunu hissettirmezdi.

Köydeki ilk ve son okul fotoğrafım.
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İLK VE SON OKUL
İlkokulda nasıl bir öğrenciydiniz?
Aslında zeki, zehir gibi bir öğrenciydim. Derslerimi, öğretmenlerimi
sever okula hevesle giderdim. Ama elimizden tutan bize yol gösteren
büyüklerimiz yoktu. İlkokul üçüncü sınıfa geldiğimde okulun sobasını
ben yakmaya başlamıştım. Öğretmenlerimizi severdik ama bizi döverlerdi.
Öğretmenin dövdüğünü anne ya da babaya söylemez miydiniz?
Hayır söylemezdik. Söylesek ne değişecek ki? Fazla yadırganmazdı
bu durum. Bir de öğretmenlere büyük saygı vardı. Anne, baba ya da aile
büyükleri bu durumu normal karşılarlardı.
Sizde iz bırakan öğretmen oldu mu?
Oldu. Adem ve Zehra Hocam vardı; karı-kocaydı. İlk öğretmenlerim
onlardı. Bana matematiği sevdiren hocam, Zehra Hocam’dı. Onu ayrı
severdim. Hiç unutmadım ve 30 yıl sonra buldum. Onu bulabilmek için
izini sürdüm. Çok uğraştım. Uğraştığıma da değdi. Memleketini de
araştırdım bulabilmek için. Sonra Sungurlu’da yaşadıklarını öğrendim ve
adreslerine ulaştım. Beni görünce çok sevindiler. Birbirimize sarıldık. Eşi
de okul müdürümüzdü. Sonra beni fabrikamda ziyaret ettiler. Gurur
duyduklarını söylediler. Ben de yıllar sonra öğretmenimi iş yerimde
ağırlamaktan çok mutlu olmuştum.
Büyüyünce ne olmak istiyordunuz?
İlkokulda Kur’an-ı Kerim okumaya çok düşkündüm. Benim annem
yarı hafızdır. Annem-babam sürekli Kuran okurdu. Ben de ilkokula
başlayınca okumayı öğrenmiştim. Bir de mühendis olmak istiyordum.
Makine mühendisliği okumak isterdim. Bunun sebebi de köyümüze yaz
aylarında gelen Almancılardı.
Yazın gelen Almancılara özenir miydiniz?
Çok özenirdik. Köyümüzden çalışmaya gidip orada mühendis olanlar

vardı. Onlar gibi olmak isterdim. Bir de Almancı dediğimiz o insanlar yaz
aylarında geldikleri zaman köyün havası değişirdi. İlk defa Mercedes
arabayı onlarda gördük. Birçok oyuncağı da... Çocuklarının kıyafetleri
farklıydı. Çocuklarına özenir onlar gibi olmak isterdik.

KÜÇÜK ÇOBAN
İlkokul çağlarında okul dışında ne yaptınız?
Hareketli bir çocuktum. İlkokul dördüncü sınıftan itibaren çalışmaya
başladım. Bir çobanın çönesi olmuştum. Çöne, çoban yardımcısı demekti.
O sene, iki-üç ay çönelik yapmıştım ve kazandığım parayla kendime bir
saat almıştım. Nasıl da sevinmiştim. Bizim oralarda mercimek, nohut
tarlalarına gündeliğe gidilirdi. Ben de bir ay boyunca yaz aylarında bir
aya yakın mercimek, nohut, pancar yolmaya gittim. Günlük giderdik
çalışmaya. Sabah gider, akşam geri dönerdik.
Çocuk yaşta çobanlık zor olmadı mı?
Hem de nasıl? Yaşım küçük olduğu için korkardım. Bazı geceler
dışarıda yatmak zorunda kaldığımız zamanlar oldurdu. Bir yanda gecenin
karanlığı, diğer yanda her an kurt gelecek korkusu. Kurtlar aniden
ekinlerin içinden çıkıp bize saldıracak diye tedirgin olurdum. O korku
bize yeterdi.
Hem küçüksünüz hem de korkuyorsunuz. Niye yaptınız o zaman?
Mecburduk. Hani denir ya, “fakirliğin gözü kör olsun!” diye.
Çobanlığı hobi olarak yapmadım tabii ki. Her şeyden önce para kazanmak
zorundaydım; o yaşta bile. Aileme katkım olsun istiyordum. Bu yüzden
korktuğum, ağladığım geceler oldu, ama bunu bile hissettirmemeye
çalıştım. İlkokul 4. sınıftaydım ve tatillerde hep çalıştım. Çoban yardımcısı
olarak Osman isimli çobanın yanında çalışıyordum.

Kardeşlerden çalışan sadece siz miydiniz?
Ben köyde okuyup aynı zamanda çoban yardımcılığı (çönelik)
yapıyordum. Abim de çıraklık yapıyordu. Bu ailede en çok ben
çalışmışımdır. Ben evin ikinci çocuğuydum. Diğer kardeşlerim küçüktü.
Annem abim büyüyünce işe verecek yer aradı. Amcamın oğlu tornacıydı.
Sungurlu’da amcamın oğlunun yanına tornacı çırağı olarak verdi. Bizim
büyük şehirlerde yaşayan kimsemiz yoktu o zaman. Annem diyordu ki,
“Biri benim oğlumu işe yerleştirirse bir yıllık kazancımı vereceğim.” Bu
bir annenin fedakarlığını gösteren bir örnektir. Ben ise “Az kaldı
anneciğim!” derdim; çileli günlerin biteceği umudunu vermeye çalışırdım.
Annem her zaman çocuklarından birinin memur olmasını istemiştir.
Annenizin hayali memurlukmuş. Memur var mı ailede?
Hayır. Okuma imkânımız olmadı ki! Ne ben ne de kardeşlerim
memur olamadık.
İlkokul bitince ne yaptınız?
Daha ilkokul bitmeden 4 ve 5. sınıfta çoban yardımcısı olmuştum.
Zaten ilkokul bitince hani derler ya “Allah canını alıyor.”
İlkokulun bitmesi niye bu kadar kötü?
Çünkü okumak istiyordum. Elimizden tutup yol gösterecek kimse
yoktu. Sonra elde avuçta paramız yoktu. İstiyordum ki babam bir ev
tutsun ya da yatılı Kuran kursuna versin beni. Ama babam ikna
olmuyordu. Bu durum içimde bir ukde olarak kaldı. Köyün hocası Şeref
Hoca’dan çok iyi Kur’an-ı Kerim öğrenmiştik. Kuran kursuna da
gidemedim. Yurda da vermediler. Yurda verecek para yoktu çünkü.
Ankara’da akrabamız yok; babam annemle ev tutmamı da istemedi.
Sevmezdi böyle şeyleri. Yapacak bir şey kalmamıştı. Babam okuyanı
sevmezdi. Ona göre, hiç güzel örnek çıkmamıştı. Köyde okuyan da yoktu
zaten. Babam ve annem eğitimsiz insanlardı. Ben, köyden ayrılıp ortaokul
okumak için imkân bulamadım. Ne kalacak yerim vardı ne de geçinecek
param! Yokluk içindeydik anlayacağınız. Geriye kalıyordu çobanlık.
Okul bitti çobanlık başladı. Kendi köyünüzde mi yaptınız?
Kendi köyümde yaptım. Önce kuzu çobanlığı ile başladım. Abim

evleneceği için para biriktirmemiz gerekiyordu. İki sene bu şekilde
çobanlık yaptım. Daha sonra koyun çobanlığı başladı. Bu şekilde üç sene
çobanlık yaptım.
Nasıldı çobanlık hayatı?
Daha çocuk yaştaydım. Bazı geceler arazide yatmamız gerekiyordu.
Eğer iyi otlu bir yer varsa yaz günü dışarıda kalınırdı. Sabah 11.00 gibi
köye dönerdik ve öğleyin gelip tekrar akşama doğru saat 17.00 gibi
giderdik. Geceleri, kurttan hatta tilkiden korkardık. Her an ekinlerin
arasından kurt çıkıp bizi ısıracakmış gibi tedirgin olurduk. Başkasının
tarlasına koyunlarınız girerse, sorun olurdu. Tarla sahibi gelip tokat atardı.
Biz de babamıza laf gelmesin diye itina gösterirdik. Çoban arkadaşları
hatırlıyorum; Kadir, Haydar ve Hacı Ali vardı mesela. Bize en acı gelen
bayram günleriydi…
Bayram günü ne olurdu ki?
Sabah dedemiz ve babamızla bayram namazına giderdik. Tabi çocuk
olarak el öpüp, şeker toplamak, para almak, oyun oynamak, eğlenmek
istiyoruz. Camiden çıkınca, saat 09.00 gibi köylüler; “Haydi çoban! Vakit
geldi,” der koyunları bize teslim ederek bizi araziye gönderirlerdi. Bu çok
zoruma giderdi, oturup akşama kadar ağlardım. Bayram günü bayram
edemezdim. O günlerde “Allah’ım bana bir imkân verirsen vallahi senin
yolunda harcayacağım,” derdim ve bu yeminimi hep yerine getirmeye
çalıştım; yüzlerce kimsesiz çocuk sevindirdim. Rabbim duamı kabul etti.
Okuttuğum çocuk sayısını bilmiyorum. İlkokul, ortaokul, lise,
üniversite…
Çok mu uzağa giderdiniz?
Köyün beş kilometre falan uzağındaki otlak yerlere götürürdük
koyunları. Sabahtan annem azığımızı hazırlardı. Peynir ve helva koyardı.
Kahvaltı yapmazdık zaten. Bir gün babam domates, salatalık, biber alıp
azığıma koydurmuştu; hiç unutamam. Nasıl bayram etmiştim. “Allah’ım
öğlen olsa da şunları bir yesem”, diyordum. Yediğim domates değil sanki
kebaptı benim için.
Bayram hediyesi alır mıydı babanız?
Almaya çalışırdı babam. Genelde eskicileri tercih ederdi. Eski ama
yine de kaliteli giyecek almaya çalışırdı.

Kurtlara kuzu kaptırdınız mı hiç?
Çok şükür kaptırmadık. Bizim iyi köpeklerimiz vardı. Bozo vardı
mesela; canavar gibiydi. Zaten iyi bir çoban köpeğin varsa senden kral
kimse olmaz. Köpek büyük güvencedir. Kurtlar köpek iyiyse sürüye
gelmeye cesaret edemez. Kurtları da bilmek lazım. Onlar ya gece yarısı ya
da sabaha karşı gelir. Köpek zayıfsa sürüye dalarlar. Kurtlar bir taneyle
doymazlar, hayvanların gırtlaklarını sıkıp bırakırlar, bundan korkardık
hep. Ama kopeğimiz bizim güvencemizdi. Köpeğimiz bir gün komşunun
köpeğiyle boğuştu. O da kuduzmuş. Kız kardeşim Emine’yi ve Numan
kardeşimi ısırdı. Hiç unutmam, Numan’ın kolunu kaptı, koparacaktı
adeta, ben arkadan geldim ve bir ağaçla vura vura kurtardım kardeşimi.
Sonra onlarca kuduz iğnesini vurdular ikisine de. Çok şükür kurtuldular!
Kuduz köpek, bizim en kıymetli köpeğimizi de ısırdı, o da kudurdu,
kurtaramadık ne yazık ki! Yeniden çoban köpeği yetiştirdik.
Çobanlığın da incelikleri var mı?
Olmaz olur mu? Dediğim gibi iyi bir çoban köpeğin olacak. Ayrıca
sürünün içindeki en akıllı lider vasıflı koyunları seçmen lazım. Koçları da.
Koyunun da mı lideri oluyor? Nasıl fark ediyordunuz?
Oluyor. O dikkatle bakılırsa kendini fark ettirir. Zaten sen de bir süre
sonra onu ayırt edebiliyorsun diğerlerinden. Lider vasıflı dediğimiz
koyunlar sürüye girerken çıkarken kendini fark ettirir. Öne geçerler hemen.
Diğerleri onu takip eder. Bunlar fazla uyumazlar. En ufacık tehlikede
irkilirler. Biz de onlarla aramızda iletişim mekanizması kurardık.
Nasıl olurdu bu?
Gece abamızın içinde yatarken kolumuza bağladığımız ipi lider
koyunun boynuna da bağlardık. Herhangi bir şüpheli ya da tehlikeli
durum olduğu zaman, o koyun irkilir hareket eder bizi de uyandırırdı.
Çoban iken en mutlu olduğunuz anlar nelerdi?
Süt sağardık, çay demlerdik, odun parçalarıyla arazide ateş yakardık.
Çok güzel anlardı ve biz bundan büyük keyif alıyorduk. Arazide oksijen
bol tabii... Biz de çok güzel türküler söyler, İbrahim Tatlıses gibi uzun
havaya asılır; bir kıza âşık olmuşçasına yanık türkülerle bir nevi prova

yapardık. Kuzulama mevsimleri çok güzel olurdu. Eğer koyun arazide
kuzulamış ise hemen onu alır sahibine götürür müjdelerdim. Bunun
karşılığında, bahşiş olarak beş yumurta verirlerdi. Kuzulama sonrası
koyunların o kadar hayvan arasından kendi yavrusunu bulması, onu
koklaması çok enteresandır. Onların bu hallerini izlemek güzeldir. Ağan
dediğimiz doğum sonrası ilk sütü içmek güzeldi. Kuzuların doğumuna
çok yardım ettim. Eğer kuzu ters gelirse hayvan zorlanırdı. Ben
kolaylaştırırdım, hayvan rahat doğum yapardı.
Çocukken nelerin özlemini çekerdiniz?
Hangi birini sayayım ki… Köye gelen Almancı çocukların yediği,
içtiği, giydiği herşeye özenirdik. Televizyon sahibi olduğumuzda, sene
1987 idi. İlk televizyonu 1983 yılında Kırıkkale’de akrabalarımda
görmüştüm. Mesela yılbaşı günü televizyon izlemek isterdim. Bir de kötü
bir hastalık geçirmiştim. Çobanlıktan dolayı hayvan hastalığı demişlerdi.
”Hayvan hastalığı” mı? Nasıl bir hastalık?
Ben okuyamayınca çok üzülmüştüm, öyle üzülmüştüm ki anlatamam.
Bir kişi bana sahip çıksaydı, bugün uluslararası alanda bir iş adamı değil,
belki uluslararası alanda ün yapmış bir bilim adamı olabilirdim. Çünkü
hiç ikinci olmayı kabullenemem. Vücudumda yaralar çıktı. Sedef hastalığı
olduğunu söylediler. Hayvan hastalığı diye. Ankara’ya tedaviye gittim.
Tam 2,5 yıl Etlik’teki veteriner hastanesine gidip gelerek tedavi oldum.
Ankara’yı da bu vesileyle görmüştüm ilk kez.
İyileşebilmiş miydiniz?
Hayır! Orada verilen ilaçların yan etkisi olmuştu. Öyle bir hastalık ki
vücudu yara kaplıyor. Kimsenin yanında soyunamıyorsun; hamama
gidemiyorsun. Sosyal ortamlarda sıkıntı çekiyorsun. Sonra GATA’da Prof.
Dr. Necmettin Gürkan isimli bir Tuğgeneral tedavi etti. Bana da “2,5 sene
niye gittin oraya evladım!” diye kızdı. Ben hastalıktan dolayı askere
gidemeyeceğim diye de ağlıyordum.
Askere gidemeyeceğim diye niye ağlıyordunuz ki?
Vatan sevgisi… Askerlik bizim için çok kutsaldı. Bizim oralarda
askere gitmeyeni adam yerine koymaz, kız bile vermezlerdi.
Hastalandıktan sonra çobanlığı bana vermediler. Amcalarım o zaman
babamın başarılı olmasını istemiyordu. Bundan dolayı o günlerde

hayatımda boşluk oluşmuştu. Ben o sıralar çalışmayı, dışarı gitmeyi
kafaya koymuştum. Anneme dedim ki, “Ben kaçacağım, Kırıkkale’ye
abimin yanına gideceğim.” Babam benim gideceğime hiç ihtimal
vermezdi. Bana hep “Sen çobanlıktan başka bir şey bilmezsin,” derdi.

Annem ve kardeşlerimle...
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KÖYDEN KAÇIŞ: ÇOBANLIKTAN ÇIRAKLIĞA
Köyden kaçış nasıl oldu?
Abim ilkokulu bitirince Sungurlu’da işe girmişti. Daha sonra
Kırıkkale’ye gitti. Mesleği tornacılıktı. Amacım, onun yanına gidip işe
girmekti. Yaklaşık yirmi gün önce köye gelen abimle konuşup
sözleşmiştik. Onun haberi vardı geleceğimden. Ama gidebilmek için önce
otobüs parası bulmam lazımdı. Babamın cebinden otobüs biletine yetecek
kadar parayı aldım. Sonra içinde çamaşır olan ufak bir çantayla susa
dediğimiz otobüsün geçtiği şehirlerarası yola yürüdüm. Uzak değil 5
km’lik mesafeydi. Otobüse binip Kırıkkale’ye vardım. Abim
sözleştiğimiz gibi beni karşıladı.
Kırıkkale’de nerede kaldınız, nerede çalıştınız?
Abim o zaman evliydi. Ufak bir bekar evi vardı; orada kaldım. Ertesi
gün de beni önceden ayarladığı işe soktu. İşyeri Makine Kimya
Endüstrisi’ne havan toplarının çekirdeklerini üreten, pik döküm yapan bir
fabrikaydı. Havan toplarının ağırlığı 50 kg’dı. Günde 12 saat çalışırdım.
Sabun yok ki yıkanasın üstüm başım simsiyah olurdu. Sadece dişlerim
görünürdü. “Aman ya Rabbi! Bu hayat böyle mi?” derdim. Abim de
“Oğlum burası çobanlığa benzemez,” derdi. Demir tozundan dolayı öyle bir
görünüşüm vardı ki millet görse korkardı benden.

Bu ağır çalışma temposuna dayanabildiniz mi?
İki gün gece vardiyasında çalıştım. Vücudum güçlü ve antrenmanlı
olduğum için sabaha kadar malzeme çektim. Sabaha karşı kaçtım.
Fabrikada anamdan emdiğim süt burnumdan gelmişti. Banyo
yapamıyordum ve üstümdeki siyahlıklar çıkmıyordu. Mahalledekiler,
halimi görünce gülmeye başlıyordu. Bir genç olarak bu durum benim çok
zoruma gidiyor, gururum inciniyordu. Çobanlığı mumla arıyordum. O
sıralarda dedem hatırlayamadığım bir sebeple ziyaretimize gelmişti.
Dedeme açıldım. “Ben burada daha fazla çalışamayacağım,” dedim.
Dedem de işimi kaybetmeyeyim diye “Sabırlı ol,” diyerek telkinde
bulunuyordu. Nasıl bir yerde çalıştığımı, zorlukları görsün diye, dedemi iş
yerine götürdüm bir gün. Ortamı görünce dedemin de fikri değişti; bana
hak verdi. Bugün olsa öyle bir işyerinde kimseyi çalıştıramazlar. Ben de
daha fazla dayanamadım hemen kaçmaya karar verdim.
Fabrikadan kaçış nasıl oldu?
Dedemi gizlice götürmüştüm. Çalışma şartlarını görünce halime
acıdığını anladım “Bu gece kaçacağım sen gitme”, dedim. Beni bekledi ve
ertesi gün dedem ile beraber Kırıkkale’den köye döndük.
Köye dönüş nasıl karşılandı? Babanızın tepkisi ne oldu?
Babam sevinmediği gibi fena halde kızıyordu bana. Habersiz
gitmeme çok kızmıştı zaten. Çok kötü konuşuyordu, babamın da dili
ağırdır: Zor geldi değil mi? Ben sana dememiş miydim? Hadi bakalım
çoban olacaksın!” diyerek düştüğüm durumu, sürekli olarak yüzüme
vurup durdu. Yemekte azarlıyordu. Arkadaşlarımla oynatmıyordu. Ben de
bir köşeye çekilip ağlıyordum. Anladım ki köyde de duramayacaktım.
Babamın davranışı bana ağır gelmişti. Ben de yeniden planlar yapmaya
başladım.
Tekrar mı kaçtınız köyden?
Evet. İçim bir yanar dağ gibi yanıyordu. Daha fazla duramazdım
köyde. Artık Kırıkkale’yi de öğrenmiştim. 15 gün sonra yeniden köyden
kaçtım. 17 yaşımdaydım. Abimin yanına gittim ve “Bana bir iş bul,”
dedim. Bu sefer bulduğu yer bambaşkaydı. Benim için sanki Almanya
idi… Mesai saati sabah 7.30 akşam 16.00‘ydı. “Ooo ben burada bu işi
yapacağım,” diye sevindim ve şöyle yemin ettim: “Allah’ım verdiğin

imkanlara şükürler olsun. En kısa sürede akranlarıma yetişmem için
zihnimi aç.” Burası Makine Kimya’nın ve ortaklarının kurduğu bir şirket olan
Metisan Anonim Şirketi’ydi.
Mesai saatleri düzenli. Çalışma şartları nasıldı?
Şartları öbürüne göre çok daha iyiydi ama sigorta yoktu. Maaşım üç
bin liraydı. Çobanlıktaki son maaşım altı bin liraydı mesela. Akranlarımı
yakalayabilmem için eksiklerimi gidermeye çalıştım. O arada da şehirde
kursa gittim. En güzel arkadaşım hesap makinesiydi. Açı hesaplarını hep
makine ile hesaplıyordum. Ve teknik resim okumayı öğrendim.
Matematik, sinüs, kosinüs, açı, küre, dişli hesapları öğrenmem gerektiğini
düşündüm. Gittim borç parayla “Makine Tekniker Kitabı” aldım. Bir
makine mühendisinden her akşam özel ders almaya başladım.
Çıraksınız ama “Tekniker Kitabı’ndan tanjant-kotanjant, teknik resim ve
toleransları öğreniyorsunuz…
Evet. Çırak olarak ortalık da temizliyor, boş zamanda kitabı açıp
çalışıyordum. Geceleri arkadaşlarımdan birkaç saat geç çıkmaya
başladım. Kitaptan hesaplamaları öğrendim. Bu durum ustabaşının
dikkatini çekti. Ve bana daha fazla iş vermeye başladı. Bir süre sonra, çift
vardiya çalışmaya başladım.

Faydasını gördünüz mü kitaptan çalışmanın?
İşe başlarken ettiğim duanın ve kitaptan çalışmanın karşılığını
görmüştüm. Bir yıl sonra akranlarımı yakaladım. Açıklarımı kapattım.
Maaşım da dokuz bin liraya çıkmıştı. Abim de ustaydı ve yanlış
hatırlamıyorsam on iki bin lira maaş alıyordu. Bu arada, tedavime de
Kırıkkale’de devam ediyorduk.
Aslında yakışıklı ama bakımsız bir gençtim. Bu yaralardan dolayı
hamama gidemez, başkasının yanında üstümü çıkaramazdım. Millet
gördüğü zaman kaçıyordu benden. Yüzümde benekler oluşmuştu. Evde
ilaçları sürdüğümde, ev halkı “çok kokuyor” derdi. Bundan dolayı tam
iki yıl boyunca evin dışında sürdüm kremleri.
O zaman abinizle mi kalıyordunuz?
Evet, abimin düğünü olmuştu artık. Yüksekliği bir metre doksan
santim olan bodrum katında 40 metrekarelik bir evde yaşıyorduk. Amca
oğlunun evinde kiracıydık. Sonra taşındık.
Nereye taşındınız?
Yengem Kırıkkale’ye gelince, mecburen aynı evi paylaştık. Zaten
sonra abimin çocuğu oldu. O çocuk da doğumdan sonra aynı hastalığa
yani sedef hastalığına yakalandı. O dönem yaygındı demek ki bu hastalık.
Sosyal hayatınız nasıldı Kırıkkale’de?
Sosyal hayat mı? O da ne? Şaka bir yana sosyal hayatım yoktu.
Cumartesi-pazar demeden çalışırdım. Üç senem böyle geçti. Ne sinema ne
park ne de eğlence bilirdim. Sadece altı ayda bir köye gider biriktirdiğim
bir miktar harçlığı anne-babama verirdim.
Kaç yıl yaşamış oldunuz orada?
1983 ile 1986 yılları arasında Kırıkkale’de yaşadım. Abim 1985’te
askere gidince yengemler evi köye taşımıştı. Bu sefer ben amca oğlunun
yanında kalmaya başladım. Seyfettin Amcamdan Allah razı olsun. O da
evi kiraya verince, onların evinde kalmaya başladım. Çok utanırdım, ama
Allah bin kere razı olsun, bana hep sahip çıktılar. Otuz küsur yıldır bu

iyiliklerini hiç unutmadım ve hep vefa gösterdim büyüklerime.
Amcamın oğlu çok saygılı bir insandı. Bir gün dahi benim yanımda
eşofmanla oturmadı. Bana tavırlarıyla hep örnek olmuştur. Amcamın
hanımından da Allah razı olsun, O da çok vefa gösterdi. Allah O’ndan da
razı olsun.
Parmağınız mı koptu? Nasıl oldu?
Fabrikada çıraklık yaparken dişli temizliyordum, abim de güya şaka
yapayım diye tornayı çalıştırmaya başlayınca parmağımın ucunu tezgâha
kaptırdım. İşte o zaman sigortalı olmadığımı öğrendim. Sigortadan
haberimiz bile yokmuş. Sigorta olmayınca hastanede bakmadılar. Sonra
bir yerde dikiş atıldı ama onu da yanlış dikmişler, bugün anlıyorum ki
genel cerraha götürmüşler. O anı hiç unutmam, canım çok fena yanmıştı.
Beni ortopediste götürselerdi, parmağımı güzelce dikebilirdi.
Şirket sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı ceza yememek için beni işten
çıkardı. Hem kopan parmağın acısı hem de işsiz kalmanın acısını aynı
anda yaşadım. Bu yüzden onlara hakkımı helal etmedim.
İşten çıkınca ne yaptınız?
Artık işi öğrenmiştim. Kısa süre sonra başka bir fabrikaya girdim.
1985 yılının Nisan ayında ilk kez de sigortalı işçi olacaktım. Kalfa olarak
girdiğim fabrika, gerçek mesleği öğrendiğim yer oldu. 126 tezgâhı ile
Türkiye’nin en büyük motor şanzımanı yapan fabrikasıydı Kirmahsan A.Ş.
Birçok makineyi ilk kez orada gördüm. Benim gibiler için bulunmaz
nimetti. İşe girdiğimde maaşım 33 bin liraya yükselmişti. Bu arada bizim
biraderler büyüyordu. Hep hayalim bir dükkân açıp onları da çalıştırmak
ve babamın yükünü almaktı. Babam belki bize sevgisini göstermedi ama
ben yine de babama da anneme de çok düşkündüm. Ömrüm onları rahat
ettirmekle ve onların sevgisini kazanmakla geçti.
Amcanızın çocukları benimser miydi evlerinde yaşamanızı?
Onlar için de kolay değildi bu durum. Daha yaşları küçüktü, akılları
her şeye ermezdi normal olarak. Çoğu kez amca çocuklarım tarafından
bana göre akılları ermediği için evden kovuldum. “Halit Abi bize gelme,”
dedikleri çok oldu. Onlara cevap veremez, bir şey diyemezdim. Kalmaya
mecburdum. Yengem çok asil bir kadındı ve beni çocuklarından ayırt
etmedi. Bugün olsa o fedakarlığı kaç kişi yapabilir? Yengemin iyiliğini
Allah verir ona inşallah.

Bu arada tedavi bitmiş miydi, iyileşmiş miydiniz?
Hayır bitmemişti. Tedavime Kırıkkale’de devam ediyordum.
Savunma sanayine bu merak nereden geliyor?
Kırıkkale’de çıraklık hayatım Makine Kimya‘ya üretim yapan
fabrikalarda geçti. Savunma sanayiine yönelik çalışma yapan işletmelerdi
buralar. Roket namlularına füze başlığı, kanatlı füzeler, küçük havan
toplarına başlıklar yapardık. Teknolojiye hevesliydim ve pratiktim. İşimi
sevdiğim için hem akranlarımdan daha iyi olmaya çalıştım hem de işi
öğrenip ilerletmeye gayret ettim. Mesai bittikten sonra da çalışırdım.
Diğer vardiyadaki teknik kökenlilerle konuşur, onlara sorular sorardım.
Onlarla sinüs, kosinüs, açı hesapları yapardım mesela. Teknik bilgimi
geliştirmem diğer fabrikalara geçişimi kolaylaştırmıştı.
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Sungurlu’dan Kırıkkale’ye giderken... Sene 1983.

ANKARA VE USTALIK GÜNLERİ
Ankara’ya gelişiniz nasıl oldu?
Takvimler 1986 yılını gösteriyordu. Bana Ankara yolu gözükmüştü.
Büyük şehre gitmek kendi işimi kurmak istiyordum. Daha 19 yaşındayım.
Yine zor şartlar altında geldim Ankara’ya. Teyzemin yanında kalacaktım.
Bize yine akraba yanı görünmüştü. Teyzemin dört çocuğu vardı; eve
ancak sığıyorduk. Bana verdikleri bir kanepede yatıp kalkıyordum.
Teyzemler o sırada ev yapıyorlardı ve ben de işe yeni girmiştim, onlara da
yardımcı olmaya başlamıştım. Eniştemden teyzemden Allah ebediyen razı
olsun.
Ankara’da nerede çalışmaya başlamıştınız?
Ankara’da Ostim Sanayi Sitesi’nde iş makinesi yedek parça üreten
bir şirkette işe başlamıştım. Maaşım da iyiydi. Düşünün memurların
ortalama iki katı maaş alıyordum. Genç yaşıma rağmen mesleğimde belli
bir noktaya gelmiştim. İş makineleri o yıllarda inanılmaz para
kazandırıyordu. Müşterilerimiz arasında tanınmış, varlıklı iş adamları da
vardı. Bazıları bize yüklü bahşiş verirdi. Elimiz ilk kez iyi para görmeye
başlamıştı.
Herhalde kendi evinize geçtiniz?
Ostim’de işe girdikten sonra Kırıkkale’de çalışan abimi Ankara’ya
getirdim. Abimlere, Akdere semtinde ev tuttum. Akdere’den çalıştığımız
yer olan Ostim’e direkt otobüs seferleri vardı. Tercih sebebimizden birisi
de buydu. Ekspres otobüs hatlarıyla dükkâna gider, akşama kadar çalışır
ve saat 19.00’da işten çıkar eve giderdim. Akdere’de kısa bir süre kaldım.
Daha sonra Batıkent’te ev tuttuk.

Batıkent, Ostim’e yakın…
Evet, çok yakın. Batıkent yeni kuruluyordu o sıralarda. Abimler ve
iki çocuğuyla beraber orada yaşamaya başladım. Kolay olmadı ama
maalesef beraber kalmak zorundaydık. Hayalim bütün kardeşlerimi
getirip bir dükkân açmaktı.
Hayalinizi gerçekleştirebildiniz mi peki?
Abimi getirip ona iş bulduktan sonra, küçük kardeşimi de köyden
getirttim. Numan okumadı, işe yerleştirdim. İsa, ilkokulda geldi, o da
liseye kadar okudu. Adem, ilkokul 3‘e gidiyordu getirdiğimde. Bunlar hep
benim yanımda kaldılar. Gençliğimi kardeşlerime adadım. Ben de hanım
da hep onlarla ilgilendik. Sonra Halil’i getirdim, o da okumadı maalesef.
Hiçbiri okumamıştı. Bunun sebebi babam olabilir; hep beni örnek gösterir,
“çalışın” derdi. Benim hayalim kendi işyerimizi açmaktı. Kardeşlerimin
biri frezeci, biri tornacı, biri mühendis diğeri avukat bir diğeri ise mali
müşavir olsun sonra da hep birlikte kendi dükkanımızda çalışalım
istiyordum. 1988’de babam ilk kez ziyaretimize geldi. Para kazanmaya
başlamıştık. Babama, kendi dükkanımızı açmak istediğimi söylediğimde
bana inanmadı, hatta küçümsedi beni. Babamı ikna edememiştim. Abim
ise zaten motor sevdasındaydı. Motorla gezmekten keyif alırdı!
Babanız yeterli mi görmüyordu sizi?
Belki de. Yaşım küçük olduğu için daha çocuk görüyordu. Abim daha
tecrübeliydi iş hayatında. “Oğlum abin dururken sen kimsin de dükkan
açacaksın? Daha 19 yaşındasın, askerliğini bile yapmadın”, derdi. Ama
ben Ostim’de, KOSGEB’deki mühendislerle çok çalıştım. Arkadaşların
desteklerini gördüm: Özellikle Fikret Bey, Hasan Bey ve Berinaz
Hanım’dan Allah razı olsun. Çok iyiliklerini gördüm, sağ olsunlar. Bir
diğer hayalim de ehliyet almaktı.
Ehliyet hayali niye?
Hayatta en büyük arzularımdan biri de araba sahibi olmaktı. Niye
biliyor musunuz? Anne-babamı mutlu etmek, benimle gurur duymalarını
hissetmek için. Arabamın direksiyonuna geçip köyüme gitmek ve annebabamı arabamla gezdirmek istiyordum. O yıllarda, Kartal, Şahin marka
arabalar gözdeydi. İş çıkışı patronun arabasına gizlice biner dükkan

etrafında tur atardık. Araba kullanmayı böyle öğrendim. Sonra ticari taksi
kiralayıp direksiyona çalıştım. Yine de ilk sınavda ehliyet alamamıştım.
İkinci girişimde alınca, dünyalar benim olmuştu. O günkü sevincimi
unutamam. Sanki araba sahibi olmuştum.
Yakınlarınızdan araba sahibi olan yok muydu?
Vardı, sadece amcamın arabası vardı. Tedavi olduğum zaman beni
getirip götürmüştü. Muayeneye gittiğimizde amcam bana refakat
ediyordu. Bir tanıdığımın taksisinde araç kullanmayı öğrenmek istedim ama kabul
etmedi. O yüzden ticari taksi tutup sınava hazırlandım. “Arabam olunca
herkese yardım edeceğim”, diye de söz verdim kendime. Yaklaşık otuz
senedir, ihtiyacı olanlara yardım etmeye çalışıyorum.

ASKERLİK VE TERÖRLE MÜCADELE
Askere gidişiniz nasıl oldu?
Ehliyeti aldıktan sonra zaten askerlik dönemim gelmişti. Önce
patrona gittim ve helalleştim. Patronum çok sevdiğim ve kendisinden
mesleki anlamda çok şey öğrendiğim bir insandı. Ne yazık ki oradan
tazminat alamadan ayrıldım. Buna rağmen hakkımı helal ediyorum. Ben,
27 yıllık çalışma hayatımda, şirketimden ayrılanlardan iyi niyetli herkesin
tazminatları verdim.
Nerede yaptınız askerliği?
İlk teslim olduğum birlik Isparta’daydı. Eğridir Komando Tugayı’na
gittim. Tornacı olarak mesleğim vardı, ehliyetimi almıştım, bir de
sporcuydum. Ankara’da çalışırken tekvandoya devam etmiş ve siyah
kuşağa kadar gelmiştim. İşyerimiz Ostim’de, tekvando salonu
Demetevler’de idi. Oradan yürüyerek giderdim.
Komando olarak Doğu’ya göndermediler mi?
Isparta’da çok iyi komando eğitimi almıştık. Benim atışlarım da
iyiydi. Sonra bizim tugayı Siirt’e gönderdiler. Tugaydan Siirt’e giden iki
özel timin içinde yer aldım. Genelkurmay’ın özel timiydi. Tim
komutanlarımız subay ve astsubaydan oluşuyordu. Seçme birlikti. İki
aylık eğitimden sonra bizi attılar Cudi Dağı’na…
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Cudi Dağı’nda Özel tim…

Cudi Dağı’nda çatışmaya girdiniz mi?
Askerlik hayatımın geri kalan bölümü yani çoğunluğu zaten bu
çatışmalarla geçti. Cudi değil sadece… Tünekpınar, Görendoruk,
Mercimektepe, Ciraf Dağları’nda gece gündüz mücadele verdik. Beni izci
olarak seçmişlerdi.
İzcinin görevi nedir?
İzci özel timin önünde hareket eder. Benim rütbem onbaşıydı. İzci
olarak timin 300 metre önünde giderdim. Mesela bir bölgeye
helikopterden atlanacaksa ilk önce izci atlardı. Terör örgütünün ilk
karşılaşacağı, ilk hedef olabilecek kişi siz oluyorsunuz. Vurulma
tehlikesiyle iç içe yaşıyorsunuz. Allah’a şükürler olsun ki çok sayıda
çatışmaya girmeme rağmen vurulmadım. Annemin babamın duasını hep
hissettim. Ama bizim taburda şehit ve gazi olan arkadaşlarımız oldu.
Bunları yapabilmek için atış ve silahlı mücadele dışında da eğitim verildi
mi?
Özel birlikte, terörle mücadelede en ön saftasınız. Terör örgütü
hakkında arkanızdan gelen birliğinize de bilgi vermeniz gerekiyor. Bütün
bunlar için çok iyi eğitildim. Mesela ayak basılan bir yerden, otlardan,
hayvan pisliğinden bir teröristin kaç kilogram yükle, katırlarla ne zaman
oradan gittiğini ve kaç saat önce gittiğini tespit edebiliyordum. Bu eğitim,
adeta moleküler biyoloji eğitimi almışım gibi beni mutlu ederdi. Bugün
bir başarı varsa, samimiyetle ve aşkla çalışmanın sonucudur.
Özel Tim’de görev almak zor. Keşke geri planda olsaydım dediğiniz oldu
mu?
Hiç olmadı. İşimiz çok zordu. Bazen 50 kilograma varan yükle yol
yürürdük. Gözümüzü kırpmadığımız, 24 saat intikal ettiğimiz, 6 ay
dağdan inmediğimiz günler oldu. Bir gözlemimi söyleyeyim:
Güneydoğu’da köylüler çok samimi çok dindar insanlardı. Ben ezan
okurdum ve time kurban keserdik, namaz kıldırırdık. Köylüler bizim timi
çok severdi. Komutanlarım Albay Hamza Yaşar, Reşat Altın ve Mithat
Altun’dan Allah ebeden razı olsun.
Dereden çektiğimiz suyla banyo yapardık. Ölümle her an burun
buruna idik ama vatan savunması görevi yapıyorduk. Biz, vatanımız,

bayrağımız için yaşayan can vermeye hazır olan insanlarız. Ailemizden,
çevremizden hep bunu gördük. Şehadetin, ulaşılabilecek en büyük
mertebe olduğuna inanıyoruz. Ne korktuk ne pişmanlık duyduk. Allah
razı olsun komutanlarımız da çok iyi insanlardı. Bu millet hakkıyla
görevini yapan askerlere hep minnet duymuştur.
Komutanlarla aranız çok iyiymiş…
Onlar beni, ben de onları çok severdim. Komutanlarım beni
bırakmak istemediler. Vatansever ve hassas komutanlarımız vardı. Mesela
Mithat Komutanım, biz köy bahçelerinden geçerken oradan meyve, sebze
hiçbir şey aldırmazdı. Helal ve harama dikkat ederdi. “Canınız isterse
para takın ağaca öyle alın” derdi. Biz de canımız çeken meyveyi almak
istersek ağaca para bağlardık. Bu davranışı beni çok etkilemiş ve
üzerimde iz bırakmıştır.
Askerde kalmayı teklif ettiler mi?
Evet. Onbaşı olarak gittiğim askerlikte tim komutan postasıydım.
Bize ekstra maaş da veriyorlardı. Komutanlarım askerde kalmamı
istediler. Ben uzun uzun düşündüm “Kalayım mı, mesleğime mi
döneyim?” diye. Kalsaydım izci memur oluyordum. Bu durumda sadece
kendim kurtuluyordum ama ben annemi ve ailemi düşündüm. Tercihimi
ailemden yana kullandım. Mesleğime geri döndüm. Biz on kardeştik. Ben
hep onların durumunu, evliliklerini, iş alanlarını düşünürdüm. Onlar da
benden bir şeyler bekliyordu. Annemin şu sözü hep kulağımda
çınlamıştır: “Kim büyük oğlumu işe yerleştirirse, bir yıllık kazancımı ona
vereceğim.”
Nişanlılık, evlilik asker dönüşü mü oldu?
Askerlik bitimine 5 ay kala izne memlekete gelmiştim. Babam “Seni
evlendireceğim bir kız var”, dedi. Meğer önceden birini aklına koymuş.
Ben hemen karşı çıktım. Anneme gittim, “Ben tehlikeli bölgedeyim. Belki
şehit olacağım. Kızın da kanına girmeyelim, yazık olmasın”, dedim.
Tanımadığım için istekli de değildim zaten. Ama Babam vazgeçmedi
ısrarından. O zaman bizim hanım Kuran kursunda okuyordu. Lise birinci
sınıftan ayrılmış. Ailemi vazgeçiremeyince kızı görmek için başka bir
bahaneyle evlerine gittik. Orada hanımı görünce etkilendim. Yüzüne
bakınca nurlu, iyi bir insan gördüm. İçimden, “Bu kız hem güzel hem de
çok iyi bir insana benziyor”, dedim ama aklımda evlilik düşüncesi
yoktu.

Hem beğenip hem de “evlenmeyeceğim” mi dediniz?
Biraz öyle oldu. Ben “evlenmeyeceğim” deyince, babam küplere
bindi. Önce kız kardeşimi gönderdi beni ikna için. Baktı olmuyor; bana
fırçayı bastı. “Oğlum bu kız kel mi, kör mü, sen niye böyle yapıyorsun?”
filan diye ağzına geleni söyledi. “Allah’tan kork, biraz düşün”, dedi.
Bizde babamın sözü çok önemlidir. Ben de ‘evet’ dedim, iyi ki evet
demişim...
Sonra evliliğe karar verdim. Biz anne ve babama karşı çok saygılı
olduğumuzdan dolayı, çok karşı gelemezdik. On beş gün içerisinde nişan
oldu, üç gün sonra da cepheye gittim. Babam sanki çocuklarına bakacağı
gelini de seçmişti. Nitekim, kardeşlere hep biz baktık; büyük yengem de
sahip çıktı ama hanımın hakkı çok daha fazladır.

Nişanı yapıp hemen cepheye gitmişiniz. Zor olmadı mı sizin için?
Zor oldu tabi ki… Ama gözüm hep sınır boylarında siperdeki
arkadaşlarımızdaydı. Gönlümüzdeki vatan sevdası her şeyi unutturuyordu
desem yeridir. Beni nişanlanır nişanlanmaz askere gitmekten ziyade,
orada yaşadığımız bazı olaylar üzmüştür. Bir gün Pelitli Tünekpınar‘da
çatışmaya girdiğimizde yakın bir arkadaşımın bacağı koptu. O zaman 2.
Ordu 7. Kolordu’da 3 helikopterimiz vardı. Bunlardan bir tanesi komutana
tahsisliydi ve acil işlerimize bakardı.
Durum acil olduğu için o helikopteri istedik. Bayram günüydü,
arkadaşımızın durumu çok kötüydü ve adeta yalvarıyorduk.
Bayram günü gelmedi mi helikopter?
Gelmedi… Bayramda helikopterin Diyarbakır 7. Kolordu’ya
gönderildiği söylendi. Helikopter gelmedi ve o arkadaşımız şehit oldu.
İzci iken hep gece görüş dürbünüm vardı. Lazerle işaretlerdik hedefi.
Askerimiz eğitimliydi ama nice ana kuzuları kalleşçe pusuya düşürüldü,
şehit oldu. Çocukluğumda, çobanlık yapmanın çok faydasını gördüğümü
söyleyebilirim. Askerde çobanlığın faydasını gördüm, arkadaşlarıma çok
faydam oldu.
Çobanlığın terörle mücadelede nasıl bir faydası oldu ki?
Gece yürüyüşlerini iyi yapardım. Bir gün gece pusu hattı Cudi’de
köyün sürüleri geliyordu. Ben yürüyüşlerinden anlam çıkardım. Geç saatte
sürüyü görünce şüphelendim. Bunun normal bir durum olmadığını
biliyordum. Zira koyunlar akşam 21.00-22.00’den sabah saatlerine kadar
uyurlar. Komutanıma, “Anormal bir durum var,” dedim; önce inanmadı.
Orası yasak bölge idi. Sürünün içine sızmış terör örgütleri olabileceğini
söyledim. Bizim tim pusudaydı birliğe kadar yaklaşmışlardı ki havai fişek
atma izni istedim ve izni alınca attım. Koyunlar ürküp sağa sola kaçınca
koyun postuna bürünmüş teröristler kabak gibi ortaya çıktı. Hemen silaha
sarıldık çatışma başladı taramaya başladık teröristleri. O gece çok büyük
çatışma oldu. Hiç şehit vermedik hamdolsun.
Yaşam şartlarınız nasıldı?
Dağda çadırda kalırdık. Yemekleri çadırda yerdik. Özel Tim
komutanımız Hamza Yaşar’dı. Çok karizmatik bir kişiliği vardı. İki
metreye yakın boyu vardı neredeyse. Banyolarımızı güneş altında yağ

tenekesinde ısıttığımız suyla yapardık. Yerimiz belli olur diye odun
yakmazdık. Elbiselerimizi de bu şekilde ısıttığımız suyla yıkardık.
O zor şartlarda hayal kurar mıydınız?
Günlerimiz dağlarda geçiyordu. Gece gözümü yıldızlara diker hayal
kurardım: Bizim de toplarımız, füzelerimiz olsa, Makine Kimya
Endüstrisi ve özel sektör savunma silahları üretse diye iç geçirirdim.
Başarının sırrı hayal etmekten geçer.
Askerde sizi çok şaşırtan olaylar oldu mu?
Terör örgütünün tavrı ve terörle mücadelede bazı şeylere anlam
veremezdim. Teröristler, akşam saat 5 ya da 6 olduğu zaman çatışmaya
girerlerdi. Böylece hava karanlığından yararlanıp gece karanlığında
kaçmış olurlardı. Askere yardım gelmesin, gecenin karanlığına karışalım
diye yaparlardı bunu. Bizim anlamadığımız şuydu: Gece olunca bir
yerden emir mi geliyor ne oluyor bilmiyorum. Çembere alıyorduk.
“Sabaha kadar burayı imha ederiz”, diyorduk. Ama ne oluyorsa örgüt bir
yerden kaçıyordu. Bir-iki izci mermi ile ateş eder ve ters istikametten
kaçarlardı. Keşke o kandırılmış vatan düşmanlığı yapanlar ıslah olsalardı.
Binlerce şehit ve gazi anası ağlamasaydı.

ASKER DÖNÜŞÜ EVLİLİK
Asker dönüşü hemen işe başladınız mı?
Askerden dönünce eski patronum İbrahim Bey’in yanına geldim.
Hoş-beş sohbetten sonra bana “Hemen soyun çalışmaya başla Halit”, dedi.
Ben önce bir duraksadım. Sonra da içimde ukde olarak kalan askerden
önce alamadığım tazminatı hatırlattım. İbrahim Bey’e, “Abi tazminatımı
verecek misiniz?” diye sordum. İçimden de tazminatı vermese bile beni iş
yerine yüzde 2-3 ortak edebilir beklentisi vardı. İbrahim Bey bana 500 TL
maaş teklif etti. O zaman iyi bir usta 700 TL alıyordu. Maaş az geldi.
Diğer haklarımı vermeye de yanaşmadı.
Başka bir işyerine mi geçtiniz?
Alagözler diye bilinen bir müşterim vardı. Askerden geldiğimi
duymuşlar. Onlar bana Zonguldak Çaycuma’da çalışmam için o zamanın
parasıyla 1 milyon 300 bin lira maaş teklif ettiler ve şantiyeye davet
ettiler. O zaman nişanlıyım, evlenmek için para da biriktirmem lazım.
Maaş iyiydi. Teklifi kabul ettim. Şantiyede kalacaktım. Altı metrekarelik
bir oda ve içinde yatacağım kanepe vardı. Orada da çok zorluklar çektim.

Ankara’da kızkardeşimin düğününde.

Çaycuma’da ne yaptınız?
Şantiyeye gidip çalışmaya başladım. Hafta sonu dahil çalıştım.
Ekskavatör parçaları yapıyorduk. Kaynakçı olarak başladım. Kumculara
çalışıyordum. Çaycuma’da benim ayarımda tornacı, kaynakçı yoktu.
“Ankara’dan bir usta varmış”, diye nam yapmıştım. Çok güzel iş
yapıyordum. Mayıs ayında işe girmiştim. Yaklaşık 2,5 ay çalıştıktan sonra
önceden aldığım beyaz eşyanın borçlarını ödemeye başladım. Artık
düğüne hazırdım.
Eşiniz ve ailesi nerede yaşıyordu?
Eşim ve ailesi Ankara Türközü’nde yaşıyorlardı. Kayınpeder
Emniyetçiydi. Türközü’nde yamaçta bir gecekonduları vardı. Eve
ulaşabilmek için 150 metre dik yokuş yürürdünüz. İç içe geçmiş
gecekondular arasında özellikle kış günleri oraya gidip gelmek eziyet
olurdu. Çocukken geçirdiği menenjit rahatsızlığından dolayı yanlış iğne
vurulması sonucu engelli hale gelen bir de baldızım vardı. Birlikte
yaşıyorlardı.
Düğün ne zaman oldu?
Düğünü Çaycuma’da işe girdikten 4 ay sonra yaptım. Takvim
yaprakları 2 Eylül 1990 tarihini gösteriyordu.
Nerede yaptınız düğünü? Davul-zurnalı mı oldu?
Gelin almaya Ankara’ya eşimin mahallesine gittik. Bizim orada
davullu-zurnalı oyunlar çoktur. Davullar, zurnalar çaldı düğünümüzde.
Gelini aldık ve dayımın taksisiyle köye getirdik.…

Balayına gittiniz mi?
“Güleceğim geldi” diye bir söz var. Balayı ne demek? Düğünü
yaptıktan sonra topu topu iki gün iznim vardı. İki günün sonunda taze
damat olarak şantiyeye geldim. Üzülerek söyleyeyim ki hanımı gelin
getirince köye götürdüm. Hanım bu duruma hiç alışamadı ve hastalandı.
Evet, yanlış oldu ve hanımdan her zaman özür diledim, “bir şehir kızına
yapılmamalıydı”, dedim. Ama benim de yapacağım bir şey yoktu.
Eşinizi getirmediniz mi, köyde mi kaldı?
Ben mütedeyyin bir insandım ve sigarası, alkolü, birası olmayan
biriydim. Şantiyeye yakın Çaycuma’da 21 tane birahanesi olan bir
İstasyon Caddesi vardı. Ben de bu duruma üzülüyordum. Burası küçük bir
yerdi ama yaşam tarzı bana uymuyordu. O yüzden eşimi de getirmedim.
İki ayda bir 2 günlüğüne memlekete gidiyordum. Çerikli’ye kadar trenle
geliyordum. Bir günüm trende geçiyordu. Patronlarım ise işten
ayrılmamam için, “aileni de getir,” diyorlardı. Bu hal ikimizin de hoşuna
gitmiyordu. Eşim çok mutsuz ve stresliydi. Eli yüzü stresten şişmeye
başlamıştı.
Halbuki orada dükkan açabilirdiniz?
Çaycuma’da dükkan açmış olsam inanılmaz iş yapardım. Kasabanın
en ünlü ustası haline gelmiştim. 1991 yılında müthiş bir kar yağmıştı. Bir
metreyi geçti diyebilirim. Makineler çalışmadı, eve gidilemedi. Şantiyede
kaldık. Ekmek de bitmişti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Tren yolu da kapalı.
Dördüncü gün açılabilmişti. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Gelen
yok, giden yok. Başımın çaresine baktım ve tren yolundan Saltukova’ya
kadar kilometrelerce yürüdüm. Sonra Çerikli’ye geldim ve ancak 4 gün
sonra sıcak yemek yiyebildim.

Zonguldak’taki şantiye…

İLK TEZGAH, İLK HEYECAN
Dükkan açmak için ilk girişiminiz nasıl oldu?
İşyerinden iki günlük izin alıp İstanbul’a gittim. Bütün hayalim
tezgah sahibi olabilmekti. O zamanlar İstanbul’da tezgah almak için
Bayrampaşa’ya gidilirdi. Pazartesi günüydü, hiç unutmam. Gezdim,
dolaştım eli boş döndüm. Aradan iki ay geçtikten sonra bir daha gittim.
Yine elim boş vaziyette döndüm. Üçüncü sefer izin alıp gittiğimde önce
Eyüp Sultan Camii’ne uğradım. Ellerimi açıp Allah’a yakardım. “Ya Rabbi
bana tezgah nasip eyle!” diye içten dualar ettim. Sonra Bayrampaşa’yı
gezmeye başladım. “Bismillah!” deyip bir dükkana girdim. “Ankara’dan
geliyorum tezgah bakıyorum,” dedim. Bana, “Kimsin, kimlerle çalıştın?”
diye sordular. “İbrahim Elmadağ ile çalıştım,” deyince “Biz onu tanırız”,
dediler.
Tezgah satarken hem referansa hem de niyetinize mi baktılar?
Biraz öyle oldu. Ciddi misin değil misin onu görmek istiyorlar.
Onlara kalabalık bir aile olduğumuzu, ailemi geçindirmek için bu işe
girdiğimi ve niyetimin ciddi olduğunu anlattım. Beni samimi görünce biriki saat sonra bir daha uğra dediler. Geri döndüğümde karşımda cillop gibi
bir tezgah duruyordu. Tezgahın fiyatını sorduğumda “Yenisi 65-70 milyon
ama sana 47 ye bırakırız”, dediler. Benim cebimde sadece 300 lira vardı.
Parayı nerden buldunuz?
Tezgah için cebimdeki parayı kapora olarak verip köye gittim.
Babam 28 milyona traktör almıştı. Babama anlattım. Babam önce soğuk
yaklaştı. “Oğlum sen bu kadar yükün altına nasıl girersin?” gibi sözlerle
endişelerini söyledi. Abim dururken benim dükkan açmamı doğru
bulmuyordu. Ama Çaycuma’ya geldiğinde nasıl çalıştığımı görmüştü.
Etrafa sorduğunda herkes benden övgüyle bahsetmiş “Çok iyi usta”,
demişlerdi. Ben ısrar edince ikna oldu. “Amcan da bir görsün”, dedi.
Hemen amcamı Sungurlu’dan İstanbul’a götürdüm. Amcam çok beğendi
ve amcamın oğlu babamı arayıp “Emmi bu çok güzel.” dedi. Babam
tereddüt etmeden moturu 32 milyona sattı ve 28 milyonu bana verdi. Daha
önceden para biriktirip bir traktör aldık. Ben her ay babama 1 milyon
lirayı babama gönderirdim, babam da harcamaz traktör alır satardı. Bize
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ilaç gibi geldi.

Tezgahı peşin mi aldınız?
Hayır, 300 peşin avans verdim. Adam “İki gün kimseye
satmayacağım” dedi, geri kalanı vadeye bağlayacaklardı. Babamdan
aldığım parayı peşine saydım ve tezgahı aldım.
Nereye götürdünüz?
Peşinatı yatırınca tezgahı kamyona yükledim ve Zonguldak
Çaycuma’ya getirdim. Amacım orada dükkan açmaktı. Bizim patron
tezgahı görünce bozuldu. “Bizden ayrılma ben de tezgah alacağım sana”,
dedi. O tezgah tam üç ay çadırda bekledi. Sonra bana dükkan bulamadılar.
”Ben artık gideceğim” dedim ve tezgahı yeniden kamyona yükleyip
Çaycuma’dan ayrıldım. Tezgah sahibi olmanın, o yolculuğun hazzını
anlatamam. Tezgahın tavası çok önemlidir. Kamyonda o tavaya yatasım
geliyordu. Öylesine mutluydum…
Ankara’ya gelip dükkan mı açtınız?
Ankara’ya gelmiştim ama bir sorunum vardı. Tezgahı koyacak yer
yoktu. Ostim 56. Sokak’ta sakallı bir hacı abiye rastladım. “Sizin
dükkanın bodrumuna tezgahı koysam olur mu?” diye sordum. Sağ olsun o
da kabul etti. Vergi numaramı alıp dükkan açma işlemini başlattım. 1991
yılı Mayıs ayında Eryiğit Torna olarak ilk dükkanımı açmıştım. Bu arada
abimi, biraderleri çağırdım. Abim önce ortak olmak istedi, sonra dükkanı
kendi üzerine yapmamı teklif etti. “Abi sen İbrahim Usta’nın orda
çalışmaya devam et. Ben de burada çalışıp borçları ödeyeyim”, diye zor
ikna ettim.
İlk dükkan neredeydi? Taksit ödemelerinde zorlandınız mı?
1991 yılında Mayıs ayında Ankara Ostim 56. Sokak 17 numarada, 50
metrekarelik dükkan açınca, hemen iş aramaya başladım. İstanbul’dan
aldığım tezgahın taksit borçlarını ödemem gerekiyordu. İlk iki ay iş
yapamadım. Tezgah taksitlerini hanımın bileziklerini satarak ödedim.
Üçüncü ay olunca, İstanbul Yolu’ndaki fabrikaları gezmeye başladım.
Elimde poşet çanta ile günde yirmi kilometre yol yürüdüğüm oluyordu.
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KAPIDAN ÇEVRİLMİŞTİ, KRAVATLA GİTTİ GENEL MÜDÜR
OLDU
Rastgele mi gidiyordunuz?
Evet. İstanbul yolunda fabrikalar vardı. Önüme gelen fabrikayla iş
görüşmesi yapmayı deniyordum. Bir arkadaşım yazar pompada
çalışıyordu. İstanbul Yolu’nda bir fabrikada grev olduğunu ve oraya
uğramamın iyi olabileceğini söyleyince gittim. Burası pompa üreten bir
fabrikaydı. Şirketin adı KSP POMPA’ydı. Aynı zamanda Almanların
şirketiydi. Genel müdürü ise Sinan Özgür idi. Sorumlu bir mühendis
varmış. Kapıya geldim, görüşmek istediğimi söyledim ama içeri almadılar
beni.
Pes mi ettiniz?
Pes etmedim. Aynı arkadaşa durumu anlatınca bana bir fikir verdi.
“Gardaş git bir takım elbise diktir, eline James Bond çanta al, sinekkaydı
tıraşını da ol, öyle git”, dedi. Ben de öyle yaptım. Altınyıldız’dan bir
takım elbise diktirdim. Kılık kıyafetimi düzelttim.
Kılık kıyafet değişince iyi bir şekilde karşıladılar mı?
Fabrikaya yürüyerek gittim, yaklaşık 17 kilometre. O zaman her yere
otobüs yoktu. Daha önce bekçiyle muhatap etmişlerdi, şimdi “buyurun
beyefendi”, diye içeri aldılar. Mühendis ve fabrika müdürü olan yüksek
makine mühendisi Hüseyin Mertcan beni mülakata aldı. mühendislik
soruları sordu. Malzeme, açı hesapları, CNC tezgah programları falan…
Sonra da “bir numune verip deneyelim”, dediler. Numuneyi yapınca
beğendiler. Bana bir ay iş verdiler, sonuçta çok güzel iş yaptım. Hüseyin
Abi çok kaliteli bir mühendisti. Allah razı olsun bana çok şey öğretti, ona
minnettarım.
Fabrikada işe mi girdiniz, dışarıdan iş mi yaptınız?
Benim numuneyi beğenince, Genel Müdür “o çocuğu çağırın”,
demiş. Ben de huzuruna çıktım. Fabrika greve gitmiş. Bana, “bizim
fabrikayı çalıştırıp taşeronluk yapar mısın?” diye sordu. İlk defa orda
duymuştum taşeronluğu. Ne yapacağımla ilgili bana bir ders niteliğinde
bir konuşma yaptı. 950 kalem yedek parçayı anlattı, CNC tezgahları ve

mekanik tezgahları, kaynakhaneyi komple çalıştıracağımı, işçilerin
tamamının bana ait olacağını ve her ayın karşılığında bana ücret
ödeyeceğini söyledi. Benim başıma o an talih kuşu konmuştu. 23 yaşındaki
bir gençtim ve bana 20.000 metre kapalı alanda, onlarca CNC ve mekanik
tezgahlar ile koca bir Alman şirketini çalıştırmayı teklif etmişlerdi. Bir
avukat danışman tuttum. Sözleşmeleri hazırladılar. İşçileri aldım, birden
elliye yakın eleman çalıştırmaya başladım. Sözleşmeyi iki aylık yaptım.
Bütün maaşlarımı aldıktan ve vergilerimi ödedikten sonra, 80 milyon para
kalıyordu. Kimse benim bu fabrikayı işleteceğime inanmıyordu. Hele
babam ve arkadaşlar hiç inanmadı. Ama sonuç olarak Almanlar çok
beğendiler. Hayatımın dönüm noktası buraydı. Hiç parasızlık çekmedim.
Benim yaşım daha çok gençti ama kendime güveniyordum. Kolları
sıvadım. Ostim’in en iyi tornacılarını işe aldım. Bana sekreter ve oda
verdiler. elli kişiyle iki ay içerisinde fabrikayı canlandırdık. İşler iyi
gidince sözleşmemi 2 yıl uzattılar. Tabi o süre içerisinde iyi para kazanınca
fakire fukaraya yetime çok yardım ettim. Bu arada iş yerinden de çok şey
öğrendim. Bir süre sonra benim işçiler de greve gidince, alacakları
karşılığında fabrikayı işçilere devrederek oradan ayrıldım. Hem Ostim‘de
hem de İstanbul Yolu’nda çalışıyordum. 1991’de ilk arabamı almıştım.
Almanlar bana sen servisle gitme sana araba verelim dediler. Renault
Station marka bir arabaydı. Hayatımda annemi bu kadar mutlu
edemezdim.
Sonrasında kendi işyerinizi mi açtınız?
Kendi dükkanıma döndüm. Ostim 28‘nci sokaktaki dükkana
taşındım. Bu arada çok tezgahım oldu. Yedek parça işi yapıyordum. Tek
başıma değilim. Kardeşlerim de benimle. Büyük freze, torna, borvek
tezgahlarım, makinelerim var. O zaman 6-7 tezgahı olan adam azdı. Bunu
yaparken bir radyatör paneli fabrikası kuruluşunu yaptık. Günlük 200
panel üretiyordu. Bir seferinde şirketi iflas etmiş birisinde alacaklarım
kaldı. Bu alacaklarım karşılığında 50 kombi almıştım. Daha sonra bu
kombileri herkese dağıttım. Kumcularla da çalışıyordum. O sırada
Genelkurmay’dan birileri geldi dükkanımıza.

GENELKURMAY VE TÜBİTAK’TAN ZİYARETÇİLER
Genelkurmay’dan niye geldiler? Kimdi gelen?
Bana gelen Vehbi Özkan isimli Silahlı Kuvvetler’de elli yıl çalışmış
bir komutandı. Aynı zamanda ve TÜBİTAK’ta da görev yapıyordu.
Yanılmıyorsam, 1995 yılıydı. Bize geldiği zaman TÜBİTAK SAGE’nin
başdanışmanlığını yapıyordu. O zaman roket namlusuna füze rampası
yapılacaktı. Bunu konuşmak için gelmişti.
Makine Kimya var iken niye size geldiler?
Bizlerin anlamakta güçlük çektiği şeyler oluyordu. Ülkemize,
savunma sanayimize sanki gizli bir ambargo vardı. Yurt dışından kaliteli
boru malzemeleri alamıyorduk. İthal boru gelmiyordu, belirli çapların
üstünde. Kırıkkale Makine Kimya greve gitmişti. Stratejik önemi olan ve
alternatifi olmayan fabrikaların dişlilerinin durması bizi hem üzüyor hem
düşündürüyordu. Eğer o dönemki çabalarımız destek bulsaydı,
inanıyorum ki şimdiye kadar Türkiye’de özel sektör bambaşka yerlerde
olurdu.
TÜBİTAK’tan niye geldiler?
Körfez Savaşı vardı. Genelkurmay ve TÜBİTAK’tan gelen ekipler
milli silahlar üzerine duruyordu. Ostim’de neler yapılabileceğini
araştırırken beni bulmuşlardı. Bizde vatan, millet dendiği zaman akan sular
durur. Milliyetçilik damarlarımız kabardı. Onları dinleyince, “Ben
yaparım”, dedim. Çelbor fabrikasında 240 milimetre çapında 4 metre
boyunda 4140 ısı işlemli boruya ihtiyaç vardı. Kırıkkale’de Çelbor’daki
1200 tonluk pres vardı ama Kırıkkale’de fabrikalar greve girmişti. Benim
de daha önceden Kırıkkale tecrübem vardı ve grevler konusunda da
tecrübelerim vardı. Komutana “Özel bir emir çıkaralım.” Dedim, komutan
da emir çıkardı. Greve gitmiş şirketi çalıştırarak o dönemde boruları
çektirdik. Ben namlunun yiv setleri ve borularını yaptım. Füze rampası
yaptım. Patlayıcıları da özel kimyacılar bularak Lalahan’da TÜBİTAK
tesislerinde yaptılar ve patlayıcının roketleri hazır olduğunda, Konya
Karapınar’da atışları yapıldı ve 65 kilometrelik menzile gitti. Bizim atış
poligonlarımız uydudan izlendiğinden dolayı bu roketlerin Amerika
tarafından bize bedava verilmek istendiği de söylendi. Bize, “Siz de
üretimleri durdurunuz dediler ve biz de durdurduk”, denildiği söylendi. En

fazla 100 kg patlayıcı alabiliyordu Türkiye. Bu patlayıcı 227 mm çapında
4 metre boyunda ve 267 kg ağırlığında oluyor. Roket yaparız endişesiyle
bize fazlasını vermiyorlardı. Ham maddeler bize üniversiteler ve
araştırmalar için sadece 100 kilogramın dışında alamıyorsun, ama bize
270 kilo lazımdı, boruyu da temin ettik. İşte sana roket! İnsanlar böyle
çalışıyorlar, yeter ki milletimiz devletimiz güvensin bize.

KARDEŞLERİM
Kardeşlerinizden ayrıldıktan sonra neler oldu?
Ayrıldıktan sonra hayat yeniden başladı. Bu sefer tek başımaydım.
Her şey yeniden başladı. Düşünün ki 100 metrekare olan bir dükkanı ikiye
bölmüştük. Dükkan içinde dükkancıklar oluşmuştu.
Olmuyordu. Herkes kendine çalışıyordu. Babam benim dışımdaki
biraderlerle hareket ediyordu. Dükkan 4’e bölünmüştü. Hepsiyle beraber
olunca yapacağım çok şey kalmamıştı. Birden zenginken fakir oluyorsun,
ne yapacagını bilemiyorsun. Çocuklar küçük, iki kız evladımız vardı o
zaman. Tabi ki çalışmanız lazım. Hep kaliteli iş yapmaya çalışırdım. Hiç
karşımdakini kıskanmazdım. Allah komşuya çok versin bana kalanını
versin derdim. Allah’a hamdolsun, Allah da verdi bana, halime
şükrediyorum.
Ağabeyinizin işleri nasıldı?
İşleri iyiydi. Babam abimi daha çok severdi. Abim, biraz da babamın
sevdiği işleri yapardı o zaman. Babam da “Sen ne halin varsa yap.” derdi
ama takip ederdi işleri. Babamın okuma yazması yoktu ama ticareti iyi
bilirdi. Eskiden traktör alır satardı, aklım yettiğinden beri babam hep
tavsiyelerde bulunurdu. Ben de iş makinalarının işini kardeşlere verdim,
kendim de tıbbi cihazları üretmeye karar verdim.
Bir süre sonra dükkanları ayırdık. Ben kendi dükkanımda kaldım
abim ve kardeşlerim başka dükkana geçtiler. Altı ay sonra dükkana gelen
birisi, Şeker Fabrikaları’na pompa yapıp yapamayacağımı sordu.
“Yaparım”, deyince bana bir numune verdi ve ben bunu yaptım. Tarım
kredi kooperatiflerine pompa tasarladım. Traktörlerin kuyruk miline
bağlanıyordu bu. Çiftçiye öyle kolaylık getirdi ki anlatamam. Bu patentlik
bir üründü, halen benim dizaynım çalışıyor. Elbette bana gurur veriyor.
320 pompa yapınca elimiz para gördü. O günün parasıyla Ostim’den ev
aldım. Ailem çok çok sevindi, kayınpederim “Tapuyu adına alır ise
inanırız.” dedi ve tapuyu adıma alınca inandı.

YATA, KATA DEĞİL AR-GE’YE YATIRIM YAPTIM
Yata, kata değil de AR-GE’ye mi yatırım yaptınız?
Aynen öyle oldu. Rahmetli Sakıp Sabancı’nın dediği gibi “üretim,
üretim, üretim” dedik. Üretebilmek için de araştırma-geliştirme
faaliyetlerine yöneldik. Ya kardeşim, bizim Hans’tan ne farkımız var? Bir
ara Cumhurbaşkanımız da demişti ya, “Hans yapıyor da Hasan niye
yapamıyor?” Buna kafa yorduk. Türkiye’nin kendi kendine yetmesi için
gayret sarf ettik. Devletimi hiç aldatmadım. Elma yerine armut
götürmedim. O yüzden teftişlerden muayenelerden rahat geçtim.
Kaç AR-GE projesi bitirdiniz?
12 tane TÜBİTAK AR-GE projesine imza attık. Bu projelerin hepsini
ticarileştirdim ve bunlardan Türkiye’ye çok büyük miktarda katma değer
vergisi kazandırdık ve 250 milyon dolara yakın ithalatı durdurduk. Bugün
de gerçek anlamda ticarileşecek Ar-Ge’lere önem veriyorum. Toplamda
12 Ar-Ge projesi bitirdim. Hepsini ticarileştirdik. TÜBİTAK kesintiye
uğratmasına rağmen ben alacağım hibeyi beklemedim, kendim finanse
ettim. 12 proje karşılığında, 8 yılda toplam 1 milyon 500 bin lira almışım.
Geri kalan parayı kendim finanse etmişim. Burada devlete kalan 5 milyona yakın
parayı almamışım. Aslında, erken ticarileştirdiğim proje sürelerini uzun tutup
ticarileşmeden daha büyük paralar kazandım. Böylece hem istihdamı artırdım
hem de pazarı ithalatçılara kaptırmadım. Bunun karşılığında tam 85 kat
katma değer sağladık. Maliye Bakanı’na ve Müsteşar’a yaptığım
sunumda da söyledim bunları.
Bu bürokraside bir şeyler var. Hâlâ güven problemi var, koordinasyon
eksikliği var, benim Ar-Ge’lerimi devletim biliyor. Gel bakayım, sen bunu
nasıl gerçekleştirdin, bana ve topluma anlatır mısın denmeliydi.
Kardeşim, örnekleri, içinden çıkanları dinleyeceksiniz ki hem teşvik olsun
hem de bürokrasi bundan ders alsın. Toplantılar oluyor, not alınmıyor;
“sana döneceğiz”, diyorlar, dönmüyorlar. Vallahi billahi ülkesini seven
böyle yapmaz. Üç önemli düstur var, ülke sevmek ne demektir? Benim
anlayışımda, önce vatan, sonra şirketim ve ben… Şimdi tersi oluyor:
önce ben, sonra şirketim ve en sonunda devletim… İşte sorun burada
yatıyor. Kendi içinden çıkan vatan evlatlarını örnek göstereceksiniz ki
teşvik olsun, halen anlatamadık derdimizi…
Sayın Cumhurbaşkanımın siyasetteki dehası ve başarısı bir gün
bürokrasiye bir yansırsa, birçok bürokrat işsiz kalır. O zaman anlarlar ama

iş işten geçer. Eyvah derler. Bu çalışmalara engel olanlar, adeta kafasını
kuma sokmuş, ama gövdesi dışarda alenen görünen kişiler.
AR-GE yatırımı olmadan yabancılarla rekabet etmek zor değil mi?
Onlar araştırma geliştirmeye milyarlar ayırırken, tabii ki… Bu
şartlarda teknoloji devleriyle nasıl mücadele edeceksiniz, nitelikli
insanları da bu alanda istihdam ediyorlar. Yabancılar gelirin ortalama
%5’ini Ar-Ge’ye ayırıyor. O zaman teknoloji devleriyle nasıl mücadele
edeceksiniz. Stratejik öneme haiz moleküler biyoloji ve kimya
laboratuvarını kurma hayalim vardı, bunu gerçekleştirdim. 2008 yılında
500 metrekarelik alana modern bir laboratuvar kurduk. Ar-Ge’ye
gerçekten çok önem verdik. Belki başka ülkede olsa Devlet Nişan
Madalyası verilirdi bu çabalara. Biz sadece Allah’ın rızasını hedefledik.
Şirketimi, alanında dünyanın en büyüğü olan İsveçliler almak istedi;
satmadım. Milliye ve yerliye çok güveniyorum ve üretiyorum. Satsaydım,
100 milyon alırdık. Para beni mutlu etmedi, devletim için feda olsun.
Üretmeye devam edeceğim. İstediğim tek şey, bürokratlarımızın biraz
olsun Almanya, İsviçre, Fransa, Amerika ve İsrail gibi ülkelerin yerli
üreticilerine sağladıkları imkanları sağlamaları.
Araştırma-Geliştirme’ye ne kadar önem veriyorsunuz?
Şöyle bir örnek vereyim. Son yıllarda artış göstermesine rağmen
halen devletimizin Araştırma-Geliştirme’ye ayırdığı bütçe yabancılara
göre çok az. Biz şirkette ise, gelirimizin %5’ini AR-GE’ye ayırdık.
Çalışanlarımızın fikirlerine önem veriyor ve onlara tasarım imkanı
sağlıyoruz. Tüm ürünlerimiz fikri mülkiyet yasaları tarafından korunan
özgün tasarımlarımıza dayanıyor. Nihayetinde yaptığımız bu yatırımlar ve
çalışmalar devlette de karşılığını buldu. Eryiğit Ar-Ge Merkezi, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylandı. AR-GE Merkezimizi
kurduk ve çalışmalarımıza başladık.
Nerede laboratuvarınız?
Ankara Ostim Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikamızda. O dönemde
Cumhurbaşkanımız olan Sayın Abdullah Gül İvedik’i ziyarete geldi,
kendilerine brifing verdim. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
fabrika açılışını yaptılar; ziyaret ederek bizleri onurlandırdılar. Açılışta
güzel konuşmalar oldu. Allah’a hamdolsun İvedik Organize Sanayi’de bu
alanda yatırım yapan modern teknolojisi yüksek en güzel fabrika.
Üzüldüğüm bir konu var: hayal ediyorsun, hayatında bir kere fabrika

açmışım, açılışını Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan yapıyor,
bürokrat açılışta beni en arka sıraya atıyor, bürokrat çalışmada en
arkalarda ama şöhrette en önde, bunlar ciddi problemler…
Devletten bir ‘teşekkür” almışsınızdır?
Niyetimiz halis. Biz bu ülkenin ekmeğini yiyoruz. Amacımız
ülkemize hizmet etmek. Allah devlete-millete zeval vermesin. Ülkemizin
kalkınması için lafa değil işe bakılmalı. Bir ülkenin Ar-Ge çalışmaları
olmadan ayağa kalkması mümkün değil. Sanayi yoksa yabancı ülkeler
nezdinde bir balondan farkınız olmaz. Bunları da bilmeliyiz. Yerli malı
üretime odaklanmalıyız. 10 yıl boyunca Ar-Ge’ye yatırdığım parayı
inşaata yatırsaydım milyonlar kazanırdım.

AR-GE Merkezi belgesi...

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ: OLMAZSA OLMAZ!
Üniversite-Sanayi işbirliğini nasıl görüyorsunuz?
Şahsen biz üniversite-sanayi işbirliğine çok önem verdik. Çünkü bu
işbirliğinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Ne yazık ki bazı
akademisyenlerin takıntılı olması işimizi zorlaştırıyor. Memur
zihniyetinin negatif sonuçlarını burada da görüyoruz. Bazılarını tenzih
ederim ama 65 yaşına kadar hayatını garanti gören profesörler, doçentler
var, hiçbir riske girmiyorlar. Onlar istiyor ki “sanayici ayaklarına gitsin.”
Biz diyoruz ki, “gel de iş hayatı gör.” Toplam 15 yıldan sonra profesör
olabiliyor. Biz 30 yıl çalışıyoruz, ünvanımız yok. Nihayetinde karşılıklı
kaprisler oluyor. Sanayici ile üniversite orta noktada buluşabilmeli.
Hakem de devlet olmalı. Bu işbirliği teşvik ve takip edilmeli ve
gelişmeleri engelleyenin yanına kâr kalmamalı.
Üniversite yönetimleri yardımcı olmuyor mu?
Kişilerden ziyade, sistem üniversite-sanayi işbirliği iklimine uygun
olmalı. Bazı rektörler, başhekimler üniversitelerinde özerk bir cumhuriyet
gibi yönetiyor. Kendi sistemlerini kuruyorlar. Oysa ülkenin menfaatini
düşünmek lazım.
Ne yazık ki çok namuslu, Allah korkusu yüksek olan insanlar, başıma
bir iş gelebileceği kaygısı ile komisyonlardan uzak durup sorumluluktan
kaçıyor. Meydanlar ithal malı hayranlarına kalıyor.
Üniversite rektörleri ticareti de mi bilmeli?
Elbette ki rektörler ticaretten de anlamalı. Üniversite rektörlüklerinin
devasa bütçeleri oluyor. Rektör milyonları yönetiyor. Bazı rektörler var ki
evinin bütçesini bile zor idare ediyor ama kendisine sonsuz harcama
yetkisi veriliyor. Maliye Bakanlığı burada devreye girmeli. Muadil yüksek
teknoloji üretenler olduğu halde, bunlar ithal mal alıyor. Çünkü hukuktan
korkmuyor, yapanın yanına kâr kalıyor.
Önerileriniz var mı bu konuda?
Bunca yıllık tecrübemizin ışığında gördüklerimi ifade edeyim. Bir
defa rektörlüğe gelecek kişinin bilimselliği yanında, mutlaka para

yönetimiyle olan ilişkisine de bakılmalı. Böyle bir kriter olabilir.
Rektörler, büyük harcamalarda tek imza yetkisine sahip olmamalı. Şu
anda rektörler neredeyse cumhurbaşkanı kadar yetkili. Harcama yetkisi
şartlı verilmeli. Yerli ve milli üretime öncelik verecek şekilde harcama
yaptırılmalı. Eğer bir ürün ülkede üretiliyorsa, kesinlikle buna öncelik
verilmeli. Yerli cihaz, ürün alan üniversiteye çeşitli teşvikler verilmeli.
İthal edilen malın aynı kalite ve işleve sahip eşdeğerde olan yerlisi varsa,
paramızı niçin dışarıya verelim. Projelerde yerli ürün alımını teşvik etmek
için, devlet kurumlarına, % 15 ödül bütçesi verilebilir.
Üniversiteler yerli üretimi teşvik etmiyor mu?
Şahsen yıllardır “Yerli ve milli mallarımızı niye satamıyoruz?” diye
kafa yoruyorum. Ülkede muadili olan ürünler niye yurt dışından alınır,
anlamış değilim. Bunda komisyon yapılanmasının etkisi oluyor.
Komisyon üyelerinin eş-dost amaçlı öncelikleri iyi niyetli yerli
üreticilerin önünde engel oluyor. Sağlık Bakanlığı bu sorunu çözdü biraz.
Ama bazı üniversitelerde sorun devam ediyor. Rektör, dekan bölüm
başkanı hangi cihazı kullanırsa, öğrenciler de onu tercih ediyor. O yüzden
yöneticiler yerli ürün kullanıp öğrencilerine de tavsiyede bulunmalı ve
bu genel bir politika haline getirilmeli. Bir de Hiroşima Modeli önerim
olacak…
“Hiroşima Modeli” derken neyi kastediyorsunuz?
Biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı’nda ABD uçakları Hiroşima ve
Nagazaki’ye atom bombası atmış, on binlerce insanın ölümüne sebep
olmuştu. Japonlar bu tarihi olayı unutturmamak, ibret alınmasını
sağlamak için öğrencileri ilkokuldan itibaren düzenli bir şekilde
Hiroşima’ya götürürler. Eğer çalışmazsanız, akıbetiniz bu olur, diyerek
oradaki yıkımı gösterirler. İşte bakın şimdi Japonya nasıl bir kalkınma
gerçekleştirdi…
Ben de diyorum ki üniversiteler öğrencileri, teorik eğitimden sonra
hem Çanakkale’ye hem de kendi şehirlerindeki sanayi tesislerine ve
fabrikalara götürmeli, fabrikaları gezdirmeli. Vatanseverliğin çalışmakla,
üretmekle, ülkesine hizmet ve sadakat ile mümkün olabileceği bizzat
gösterilmeli. Milli ve yerli üretim bu vesileyle daha fazla gündeme gelir.
Bu şuur, ilköğretim aşamasından itibaren başlatılmalı, liselerde bir
komisyon tarafından denetlenmeli.
Memur zihniyetine mi bu tepkiniz?

O anlayışa tepkiliyim. Hayat bir risktir. “Salla başı, al maaşı” diye
kötü bir sözümüz var. Bizim insanımız, maalesef devlet memuru olduğu
zaman hayatını garanti görüyor. Riske girmiyor. Böyle hizmet edilebilir
mi? Risk memleket sevdasıdır. Memleketine aşık olacak bunun için risk
alacaksın. Herkes ilminin zekatını verecek. Her meslek grubunun ülkeye
dikeceği fidanlar var. Önce kendi ülkesini düşünmeli insan.

MEDİKAL SEKTÖRÜNE GİRİŞ
Sağlık Sektörüne girişiniz, medikal sektöre adım atışınız nasıl oldu?
Bir Bülent Ustamız vardı, benim vatan sevgimi bildiği için “Bu
alanda hep ithalat var” dedi ve öyle başladık . Hayat tarzı bize
uymuyordu. Rahat birisiydi, mesai saatlerinde geç gelirdi ama bilgisi çok
fazla olan iyi bir ustaydı. Ben kıvrak, leb demeden leblebiyi anlayan
insanları seviyorum. Ostim’de namı vardı. Onunla çalışırken bir gün,
“tanıdığım medikalciler var, parçalarını biz yapalım”, dedi. Bilmediğim
bir alandı ama nihayetinde yapabileceğimize inanıyorduk. İşe koyulduk
böylece yavaş yavaş sağlık sektörüne girmiş olduk.
Bir de ilk jinekolojik muayene masası hikayeniz var…
Üniversite hastanesindeki bir hocadan duydum ki yurtdışından bir
jinekolojik muayene masası alınmış, fiyatı 26 bin mark, o zaman marktı.
Ben bunu yaparım dedim, başlangıcı buydu. Sağlık Bakanlığı Etlik
Doğumevi hastanesine gittim, o zaman Doç. Dr. Ali Haberal hocam
hastanenin başhekimiydi. Kendisi kadın doğumcuydu. Bizi
ameliyathaneye soktu. Heyecanlanmıştım, işe hemen başladık. Allah
hocamdan razı olsun biz masayı inceledik ve ilk numuneyi yaptık. 2 bin
marka, 13 kat ucuza yaptık. Hem yerli hem milli...
Sonra farklı cihazlar üretmeye başladınız…
Üretime traksiyon, ortopedik masa aksesuarı ile başladığımda, orada
da Prof. Dr. Uğur Saylı ve Prof. Dr. Mahmut Kömürcü vardı. Onlara
ömürlük vefa borcum var. Allah razı olsun bu hocalardan. Gülhane’de
tanıdığımda ortopedi doçentiydi. Bizimle temasa geçen bir tıbbi cihaz
firması ambulans aracı yapacağını söylemişti. Taylan Ayan şirketin
müdürüydü; Ambulansa sedye lazımdı. İşte biz o sedyeleri tasarladık ve
ilk kalıp ve modelleri yaptık. Hiç unutmuyorum, başlangıç olarak 2000
üzerinde sedye yaptım... Binlerce hasta yaralı, dizayn ettiğimiz sedyelerde
taşındı, hastalar kurtuldu. Ameliyat tavan lambaları yaptık. Bu ürünler hep
ithal üretiliyordu. Yedek parça yaptık. Bende ithal mallara karşı reaksiyon
var: Millilik ve yerlilik hassasiyeti. Mutlaka bunların yerlisini ve daha
iyisini üretmek isterim.
Şirketi kurmuş muydunuz?

Evet, 1991 yılında şirketimizi kurmuştuk. 1995 yılında kardeşlerim
ve babam ayrılınca, Şükrü Bey’i Eryiğit Tıbbi Cihazlar Limited Şirketi’ne
ortak ettim, şirkette %15 hissesi oldu. Şirketin yüksek miktarda alacağı
vardı. Şükrü Bey, askerden yeni gelmişti, daha önce ambulans sedyesi ve
masası yaptığım şirkette çalışıyordu. Oradan tanıyordum. Allah razı
olsun, iyi kötü günlerimiz oldu ama hâlâ ortaklığımız devam ediyor.
Köklü sağlık firmalarına karşı başarıya ulaşabildiniz mi?
İşimizi iyi yapmaya çalışıyorduk. Yeniliklere de açıktık. Traksiyon
masası yapıp üniversiteye teslim ettik. Hafızam beni yanıltmıyorsa, 8
milyar liraya alacaklarmış traksiyon masasını. Bize yap dediler, biz de o
zaman 1 milyar liraya yaptık, çok beğendiler. Kadın doğum masası
istendi, fiyatı o zaman 26 bin Alman markıydı. Onu da 2 bin marka
yaptık. İşimiz açılmaya başlamıştı. Şirketimiz de yaptığı işlerin düzgünlüğü
ve kalitesiyle dikkat çekmeye başlamıştı.
İşler peş peşe gelmeye başladı öyle mi?
Gelmeye başlamıştı hamdolsun. İşi üniversite yaptıracakmış. Ben de
sürekli araştırma halindeydim. Kadın doğum masalarında çok ciddi
sorunlar yaşandığını duyuyordum. O zaman masalar çok kötüydü, paslı ve
mekanikti. Yüksekliği bir metreydi. Doğuma hazır olan bir anne adayı
masaya zor çıkıyordu. İşte tasarım ve dizayn, patent ve sanayinin durumu
böyleydi. Kadınlar feryat ediyor, hemşire ve doktorlar da zorluk
çekiyordu. Ben konforlu ve paslanmazdan dizayn ettim, bayanlar çok
rahat etti. Bu işe kafa yorduk ve başarılı olduk. Böylece ithalatı durdurduk
ve 2 binin üzerinde muayene masası ürettik, yaklaşık 500 muayenehane
kurduk. Memleket sevgisi ve aşkı budur işte!...
2003 yılından sonra bu alanda ciddi üretimlerimiz oldu. Kadın
doğum masalarında tasarım beğenildi, başardık ve üretime devam ettik.
Kadın doğum masasında tasarım nasıl oluyor?
Kadınların feryadını, eziyetini sonlandırdık. Çilelere son verdik
diyebilirim. Bu nasıl oldu? Rahat, ergonomik ve paslanmazdan ürettik
kadın doğum masalarını. 55 cm yere inebilen, 250 kg kadar yükü
kaldırabilen, 30 derece doğuma göre pozisyon alan konforlu masalar
ürettik. Hem doğum yapan kadınlar hem de doktor ve hemşireler rahat
ettiler. Düşünün 90 santim yüksekliğindeki bir masaya hanımlar nasıl
çıkacak bu çok zor, bunu çözdük. İşte ihtiyaç sahibi bizi ameliyathaneye

soktu bu çıktı. Üniversite sanayi işbirliği bu.
İlk uygulamaları nerede yaptınız?
Zekai Tahir Burak Doğumevi Başhekimi Prof. Dr. Oya Gökmen’di.
Cumhurbaşkanı Demirel’in eşi Nazmiye Hanım’ın da doktoruydu. Çok
otoriter bir kadın doğumcuydu. Rol model bir doktordu. İkincisi Prof. Dr.
Ali Haberal’dı. Etlik Doğumevi’nin başhekimiydi, bana kapılarını
açmışlardı. Her ikisine de minnettarım. Burası Türkiye’nin en büyük
araştırma hastanesiydi. Oya Hoca’ya konuyu anlatmak için 3 saat
makamında beklediğimi hatırlıyorum. Beni kapıda görünce kızmıştı. Ben
ise onu ikna etmeye çalışıyordum. Bana öyle bir kızdı ki, “sana bir tane
vururum bir de duvar vurur” dedi. Üslubu sertti. Yürüyüşünden bile
çekinirdiler insanlar. Heybetli bir insandı. Fakat üreticiye verdiği destek
önemliydi, tokadı bana vız gelir, böyle olmak lazım. Doğumhanedeki bu
sorunun çözülmesinin ardından Oya Gökmen hocamız çok sevindi ve
hastaneyi yerli malzemeyle donattı. Bizim cihazlar için ünlü bir hocanın
referansı çok önemliydi ve yaptığımız masayı kendisi kullanınca önümüz
açıldı. Bunu söylemek istiyorum işte. Zaten onun kullanması büyük bir
referans olmuştu. İşte buna inanmak ve sahiplenmek denir, bizimkine de
inat. Maalesef, çok da engelle karşılaştık, yerliyi istemeyenlere karşı çok
mücadele ettik.
Ne tür engellemeler?
Türkiye geneli ihalelere girmeye başlamıştık. Yerliye karşı müthiş bir
direnç vardı. O zaman SSK vardı. Etlik’te komisyonlar olurdu. Ne yazık
ki komisyonlar yerliye karşıydı. Gerçekten komisyonlara seçilen insanlar
liyakatle değil, adam kayırmayla oluyordu. O zaman SSK’dan sorumlu
Bakan Sayın Yaşar Okuyan’dı. Kendisine bu konularla ilgili brifing
verdim, tamam dedi. Zaten derhal derler, ama sonra kimse ilgilenmez,
bunu anlatmaya çalışıyorum; genel müdürler ve daire başkanları, şube
müdürleri, sizi oradan oraya gönderip dururlar. Arada çok kötü şeyler
dönerdi.
Çok para kaybınız oldu mu bundan dolayı?
Olmuştur mutlaka, ama ben ona kayıp diye bakmıyorum. Allah helal
lokmayı nasip etsin bizlere. Haramın bugün olmasa yarın çoluk çocuktan
çıkacağını biliriz biz. Nasibimizde ne varsa onu yemeye talip olmuşuz. Bu
yüzden rahatım. Ama birçok aksilik de yaşadık. Silahlı Kuvvetlere tıbbi

cihaz satmak çok zordu, ama hep zoru başarmayı seviyorum ben. Şartları
çok zorladım, kadın doğum masası ihalesini kazanmıştık. Bazen
yaptığımız işlerin parasını alamaz, uzun süre beklerdik.
Silahlı Kuvvetlerle de çalışmaya başlamışsınız…
Kadın doğum masaları ihalesini almıştık. TSK askeri hastanelerinin
çok sayıda ana deposu vardı. Onlardan sorumlu olan Necdet ve Ersan
komutanlarım, yerli malzeme konusunda o kadar iştahlıydılar ki beni
şaşırttılar. Onların heyecanı beni bu alanda daha da güçlendirdi. Bunlara
ömür boyu milletim adına minnettarım. Allah razı olsun diyor, hayırla yad
ediyorum. Askeri hastanelerden sorumluydu bu komutanlar. Bize bir
hedef gösterdiler, askeri hastanelerdeki boşluğu ve sıkıntıları anlatıp
gezdirdiler. Sterilizasyon işini de Silahlı Kuvvetlerdeki bu milli ve yerli
düşünceye sahip komutanlarım tavsiye etti. Şahin diye bir markayla
imkansızlıkların içinde bunu yapmaya çalışıyorlardı, tam canları
yanmışken ben gitmişim. Bu alana girmemde komutanlarımın payı
büyüktür. Yerli sanayideki üretimlerim konusunda Silahlı Kuvvetlere
minnettarım. Allah razı olsun bu gibi komutanlarımdan. Bizi hep teşvik
ettiler. Zaman içinde aldığımız prestijli ödüller de bizim için önemli
referanslar oluyordu.
Ne tür ödüller aldınız?
İlk olarak TÜBİTAK’tan ödüller aldık. O zaman 1995 Körfez
Savaşı’nda Türkiye’nin ilk yerli roket namlusu ve füze rampaları ürettim.
227 çapında, 4000 milimetre boyunda, 65 km menzile giden ilk Türk
roketinin prototipini yaptım Eryiğit olarak. Bana TÜBİTAK tarafından ilk
milli ve yerli roket namlusunu üretme başarı belgesi ve iş bitirmesi
verilmişti.
Çok zor süreçlerden geçmişsiniz…
Ben hep başkalarının aklına önem verdim. Aslında mekanik
konusuna çok meraklıydım. İyi ustalarla kaliteli bir takım kurdum.
İnsanların yaşam tarzlarına değil, liyakatlerine, iş bilirliğine,
samimiyetine önem verdim. Kum ocakları ekskavatörlerinin makine
dişlilerini yapmaya başladık. Kadir, Resul, İsmail Alagöz, Şaban Usta
gibi çok değer verdiğim insanlar vardı. Abim ve kardeşlerimle aramızdaki
durumu, Şaban Usta’ya anlatınca, bana “Allah, bilerek aldananın ortağı
olur, ona yardım eder” demişti.

Şaban Usta’nın nasihati gerçekleşti mi?
Allah yardım etti gerçekten. Doğalgaz panel işleri geldi, panel
fabrikası kurduk Kazan Yolu’nda. Sonra ameliyat masası üretimine girdik.
O zamanlar ihaleye girmek zordu. Otoklav, yani buharlı sterilizatör işine
başladık. Önce yan sanayi olarak Şahin otoklavlarının yedek parçası için
izin aldım komutandan.
Biz milli ve yerli üretim yapmak istiyorduk ama otomasyondan
anlayan mühendis pek yoktu. İki arkadaş ile ortak olmuştum onlar
sermayeyi ödemediler. Bana dışarıdan destek verdiler. O arkadaşlar
Havelsan’ın ilk mühendislerindendi. Altı ay elektronik cihaz kartı için
uğraştık, yaptık, ama testi geçemedik.
Nerede yapacaktık?
Otomasyondan da çok çektim.
Cihaz testi yapacak yer bulamadınız mı?
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine çok yalvardım ve bedava
vereceğim dedim, onlar da kabul etti. Kocatepe Üniversitesi Başhekimi
Prof. Dr. Metin Hoca ile Prof. Dr. Nevres Hoca yerli bir şirketi
destekleyip risk aldılar. Onlara minnettarız, sağ olsunlar, onları çok
seviyorum. Şimdi geldiğimiz noktayı görseler, çok mutlu olurlardı.
Mikrobiyoloji hocası Mustafa Altuntaş’a, “yerli ve milli mal ürettim,
bunu deneyeceğim bana iki ay süre verir misiniz?” dedim. İki ay denedik.
Klinik araştırmalarını bitirdik. İlk işimiz orası oldu. Satışımız başlamıştı,
ama bize hayat hakkı vermeyen ithalatçılar vardı.
Size niye yaşam hakkı vermiyorlardı?
Ben milli bir üretim yaptığım için mutluydum, hırslıydım ama
sektördeki
rakiplerimiz
çok
sertti.
Ellerinden
gelse
bizi
yaşatmayacaklardı.
O kadar çevre edindiniz. Size torpil yapan olmadı mı?
Yıllar ilerledikçe biz de işimizde söz sahibi oluyor ve isim
yapıyorduk. Normal olarak bizim de çevremiz genişledi. Sağlık sektöründe
iş yapmama rağmen ne ben torpil istedim ne de onlar torpil yaptı.
Sağlık sektöründe milli ve yerli üretim ne durumda?
Sağlık sektöründe de ithalata çok büyük paralar gidiyor. Biz ithalata
hep direndik. Türkiye’nin kendi imkanı ile üretim yapmasını savunduk ve

bunun mücadelesini verdik. Sektörü, ihtiyaçları bilen birisi olarak eğer
ithalat yapsaydım, inanın şu anki halimden kat kat fazla para kazanırdım.
SAYED (Sağlık Yönetim ve Eğitim Derneği) Yönetim Kurulu’nda kurucu
olarak ve Türkiye Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği’nde üye olarak yerli ve
millî üretimin mücadelesini verdik.

BÜROKRASİ AYAK BAĞI OLMAMALI
Bürokrasiden niye bu kadar dert yanıyorsunuz?
Ne siz sorun ne de ben söyleyeyim... İçim çok dolu bu konuda. Hani
bir ara “bürokratik oligarşi” deniyordu ya, işte o zihniyetin acısını yıllarca
yaşadık sanayiciler olarak. Kapılar yüzümüze kapandı, kanunlar
aleyhimize yorumlandı. ”Bugün git, yarın gel”, anlayışını terk
edemeyenleri gördük. Bu ülke at gibi koşabilecekken ayağına pranga
vuranlar, kaplumbağa hızına mahkum edenler oldu.
Devleti hep “baba” gibi mi görmek istediniz?
Devlet “baba” olacak ve evlatları arasında ayrım yapmayacak.
İnşaatçı asil evlat, sanayici üvey evlat olmayacak. Niye bu ülke inşaata
döndü? AR-GE’ye ayrılan para, AVM inşaatı kadar etmiyor. Sanayicinin
üzerindeki vergiyi inşaatçılar ödemiyor. Üreticilerin kaçmadığı
fedakarlıktan inşaatçılar kaçıyor. Böyle bir kazanç yok. Bu sebepsiz
zenginleşmedir. Sürdürülemez bir büyümedir. Bir ülkenin huzur içinde
yaşamasına mani bir durumdur. Biz devletine, milletine bağlı insanlar
olarak devletimizden sadece üreticileri korumasını istedik. İnşaata karşı
değilim, ama onlar da vergisini sanayici gibi versin, sebepsiz zenginleşme
olmasın. Devletim zengin olsun,
vatandaşına harcasın AR-GE’ye,
savunmaya sağlığa harcasın.
Devletten ne beklediniz de olmadı?
Yanlış anlaşılmasın. Bizim beklentimiz şahsi ya da şirketimizle ilgili
değil. Sanayicinin önündeki engeller kaldırılsın, inovasyona önem
verilsin, uluslararası planda devletimizin desteğini hissedelim istiyoruz.
Yerli ve milli üreticilerin teknoloji sınıfına ve yerlilik katkı oranına göre,
A-B grubu kayıtları olmalı. Yurt dışı gezilerde bu kategori dikkate
alınmalı. Gümrük giriş-çıkışlarında yaşanılan sorunlar sona ermeli. Yani
kilogram fiyatı
100 dolar, 200 dolar olanla, 5000 dolar, 10000 dolar
olanın sorunu aynı değil, bunun çalışması yapılmıyor. Devletin sorumlu
kurumları bizi çağırıp ürettiğimiz değerin karşılığını sormadı ne yazık
ki…
Uluslararası planda ne tür sıkıntılar yaşanıyor?

Çok fazla bilinmeyen bir örnekle anlatayım. Uluslararası planda
yaşanılan bir sıkıntıdır bu. Mesela bizler yurt dışı fuarlara gideriz. Onlarca
fuara katıldım ben. Diyelim ki bir firmanın sergilediği ürün hakkında
“taklit” diye şikâyet var. Fuar mahkemeleri hemen devreye girip kararını
alıyor. Anında oraya görevliler polisler geliyor. Bir saat içinde de
mahkeme kararıyla cihazları bağlar, cezayı keser ve fuardan atarlar seni.
Türkiye’de olsa karar bir yılda çıkmaz. Çok yaşadık böyle acı olayları.
Yıllarca uluslararası patentten korktuk. Her an ürünlerimiz elimizden
alınacak kaygısıyla yaşadık.
Ne yapılmalı peki?
Belki de şu ana kadar kimsenin söylemediği bir önerim olacak. Bizim
mühendis kökenli hakimlerimizin de olması gerekiyor. Yargı mensupları
iş dünyasını, sorunlarını da bilecek ki önüne gelen davanın ne anlama
geldiğini kavrayabilsin. Bizim yurt dışındaki şirketlere ezdirilip boğdu
rulmamamız ancak bu şekilde olur. Üreticilerin korunması için mühendis
kökenli hakim-savcılar olmalı diyorum ben. Bu öneri tartışılmalı, ülkenin
gündemine gelmeli. Bilirkişilik müessesi de çok kritik bir konu. Patent
davalarına bakan bilirkişiler, kesinlikle milli ve yerli hassasiyete sahip
olmalı. Yazılım konusunda Türkiye’de çok açık var. Bu konuda nitelikli
uzmanlarımız olmalı ve sektör, süratle dışa bağımlılıktan kurtarılmalı.

MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEYE ADANMIŞ BİR
ÖMÜR
Madde bağımlılığıyla mücadele başlangıcınız nasıl oldu?
Başımdan geçen acı bir olay beni bu alanda çalışma yapmaya itti. Bir
gün Ostim’den eve gidiyorum. Akşam saat 21.00 sularıydı. İşlerim iyi
gidiyordu. Yeni bir araba almıştım. Arkadan beni takip eden bir araba,
arabama arka soldan hafifçe çarptı. Vuran arabada dört genç vardı. Ben
arabadan inince, dördü de indi. “Kardeş geçmiş olsun, ucuz atlattık,”
derler, diye bekledim. Ben iner inmez, kafalarına poşu bağlı adamlar
silahlarını çekip kafama dayadılar. Çaresiz kaldım, hemen arabamı alıp
kaçtılar. Bir şey yapamadım, hemen karakola gittim. Üstelik bu olay,
Ostim Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü’nün önünde oldu.
Gaspçılar madde bağımlısı mıymış?
Evet, bağımlılarmış. Demetevler semtinde, içlerinde çete reisinin
de olduğu madde bağımlısıymış hepsi. Polis takibindelermiş. Benim
kimseyle problemim yoktu. Bunu orada da söyledim. Ben de o sıralar
hacca gitmeye hazırlık yapıyorum.
Olay ne zaman oldu?
Olayın yaşandığı tarih 28 Aralık 2005. O sıralar hacca gitmeye
hazırlanıyordum. 31 Aralık günü de Mekke’ye uçağım vardı.
Gaspçılar bulundu mu?
Bizim arabayı aldıktan sonra gece Etlik’te kuyumcuyu taramışlar.
Sonra iki ölü ve yaralıları Demetevler Onkoloji Hastanesi’ne getirip
gitmişler. Arabanın içine kan bulaşmış. Bunları duyunca şok oldum.
Madde bağımlılarının silahla gezdiğini ilk kez o zaman duymuştum.
Gaspçılardan şikayetçi oldum. Soruşturma başlatıldı. Bu arada hac günü
geldi çattı.
Hac dönüşü gaspçılar yakalanmış mıydı?
Hacdan döndükten sonra gaspçıların yakalanmasının an meselesi
olduğu haberi geldi. Emniyete çağırdılar ve bana bazı fotoğraflar

gösterdiler. Fotoğraflardan eşkali belirlemiştim. Bana silah dayayan
gaspçıyı tanımıştım. Arabayı aldıktan sonra silahlı çatışmaya girmişler ve
yaralıların kan izlerini arabaya bulaştırmışlardı. O yüzden polisin elindeki
deliller de sağlamdı. Bana şikayetçi olma diye gelenler oldu.
Gaspçılardan ‘Şikayetçi olma” diye gelenler kimlerdi?
Annesi gelmişti. Beni bulmuş; yaşlı, dindar bir teyze. Oğlunun ne
yaptığını bilmiyor. Samimi şekilde bana, “Benim oğlum yapmamıştır,
iftira atıyorsun”, dedi. Ben kendisine hiç kızmadım. “Teyzeciğim niye
iftira atayım”, dedim olayı soğukkanlılıkla anlattım. “Oğlun beni
öldürseydi o kadar insan işinden olacaktı. Para istese ben ona yardım
ederdim. Ben mağdur görünce dayanamam”, deyince kadıncağız
duygulandı. Ellerini havaya kaldırdı. “Oğlum, oğlumun fotoğrafı var bakar
mısın?”, dedi. Fotoğrafa baktım, ”o teyzeciğim bu”, dedim. “Hangi eliyle
silah çektiyse o eli kopsun”, diye çok samimi bir beddua etti. Anaların duası
da bedduası da etkilidir. O gaspçı bir süre sonra girdiği silahlı çatışmada
kolundan vuruldu. O çatışmada yakalanmıştı. Yargılandıktan sonra da 15
yıl ceza yedi. Bu olaydan sonra madde bağımlılarıyla yakından
ilgilenmeye başladım. Madde bağımlılığıyla mücadele için eğitimin ne
kadar önemli olduğunu görmüştüm ve biliyordum. Yoksul çocuklara
eğitim bursları vermemin bir sebebi de budur.
Madde Bağımlılığıyla Mücadele bağlamında neler yaptınız?
İçerisinde Emniyet Müdürlerinin de olduğu bir grup arkadaşla
birlikte, UMUD Derneği’ni (Uyuşturucuyla Mücadele Derneği) kurduk.
Van ve Aksaray Emniyet Müdürlüğü yapmış rahmetli bir ağabeyimiz
vardı. Benim hayatımda dönüm noktası olmuştur. Dernekte genel
sekreterlik ve iki dönem de başkanlık yaptım. Toplamda 8 yıl bu dernekte
hizmet ettim. Madde bağımlılarının tedavisini yaptırdık. Tedaviyle birlikte
ailelerine yardımda bulunduk. Toplumun bu konuya dikkatini çekmek için
sosyal faaliyetler yaptık. Sağ olsunlar devlet kurumları, yerel yönetimler
ve STK’lardan destek gördük. En başta Emine Erdoğan Hanımefendi
olmak üzere, Münevver Arınç Hanımefendi ve diğer bakan eşleri de
konuyla yakından ilgilendiler. Faaliyetlerimize destek oldular.
Gasp olayı hayatınızda önemli değişikliklere yol açmış?
Madde bağımlılığı can ve mal güvenliğimizi, geleceğimizi yakından
ilgilendiren ve acil çözüm bekleyen bir sorun. İşin bir başka boyutu da
özel hayatımı etkiledi. Oturduğum evden taşındım. Mahalleyi değiştirdim,

Çukurambar’a geldim. Burada da hiç beklemediğim bir olayla
karşılaştım. Türkiye’nin böyle acı bir sorunu olduğu gerçeği ile yüzleştik.
Yine mi gasp olayı yaşadınız?
Maalesef acı olayın bir benzerini yine yaşayacaktım Ankara’nın en
lüks semtine yeni taşınmıştım. Burada da gasp olayı yaşadım. Bu olay da
beni çok etkilemişti. Gaspçı madde bağımlısı olan çocuk da 16 yıl ceza
almıştı. Bir kere de Ulus ve Bendderesi semtinde bir grup madde
bağımlısı genç, koluyla vurup “İki litrelik rakıyı kırdın, parasını ver”,
dediler. Ben para vermek istemedim. Yedi kişilerdi, karanlık bir ortamdı,
ben kıvrak bir zekayla, “o kadar param yok” dedim. “Dolmuşçu
durağında dayım var, size orada parayı vereyim”, dedim. “Bırakmayın
kaçacak” dediler ve küfrettiler. Kırık şişeyi boğazıma dayadılar.
İçlerinden biri, “ulan, babamın rakısını kırdın hem de para vermiyorsun”
dedi.
Ben de “Akdere hattında dayım var” deyip onları oyaladım ve minibüs
durağına kadar birlikte gitmeyi teklif ettim. “Minibüse bırakalım, nasıl
olsa orada parasını alırız”, dediler ve beni üç kişiyle bıraktılar. Durağa
varır varmaz, hareket halindeki dolmuşa atlayıp
“beni dövecekler, kurtarın” dedim. O sırada, dolmuşu tekmeleyip durdular
ama şofür beni vermedi ve hamdolsun kurtuldum.
Yani anlayacağınız, birkaç kez madde bağımlılarıyla imtihan oldum. Bu
durum, bana bu alana sahip çıkma şuuru verdi.

GASP SONRASI ÇİLELİ HAC YOLCULUĞU
O psikolojiyle hacca gittiniz öyle mi?
Moralim çok bozuktu. Olayın şokunu, travmasını henüz
atlatamamıştım. 28 Aralık 2005 tarihiydi. Çocuklarla helalleştim,
havalimanına gittim. Annem-babam, eşim ve ben hacca gidecektik.
İhramları giymiştik. Pasaport kontrolünden annem, babam, eşim geçti sıra
bana gelince, “çıkamazsın,” dediler.
Hacca gidemediniz mi?
Şaşırmış ve bir şok daha yaşamıştım. Bana yurt dışı yasağım olduğu
söylendi. Sebebi ise vergi borcummuş. Oysa hiç vergi borcum olmamıştı
benim. Maalesef ahlaksızın birisi “kaçıyor” diye aynı gün bu kararı
aldırmıştı. Beni emniyete götürdüler. Gözlerim yaşlı ihram içerisinde
emniyete gidip ifade verdim. Üzerimde para bile yoktu. Oradan bir devlet
büyüğüne telefon ettim. Allah ondan ebeden razı olsun, sorunu halletti.
Kimdi o devlet büyüğü?
İsmini açıklamayayım ama devletin en hassas kurumlarından birinin
başında olduğunu söylemekle yetineyim. O zaman da Başbakanlık’ta
kritik bir görevi vardı. Yaşadığım sıkıntıyı ona anlatmıştım. Dertleşmiştik.
Allah razı olsun ilgilendi. Sonra şu anda İstanbul milletvekili olan bir
dostumuz ile de görüşmüştüm. O’nun da İslam Konferansı Örgütü ile
güçlü ilişkileri vardı. Annem, babam, eşim Mekke’ye gitmiş ben burada
kalmıştım. Sağ olsun dostlarımız devreye girip değişik yerleri aradılar.
Uçak bulundu mu? Nasıl gidebildiniz?
Suudi Arabistan yabancı uçaklara hava sahasını kapatmıştı. THY
uçağıyla gidemedim ama ertesi günün akşamı devlet görevlisi dostumuz
Suudi Arabistan Büyükelçisi’ni ve milletvekillerini taşıyan uçakla beni
Mekke’ye gönderdi. Ben bu iyiliği ömrüm boyunca unutamam. Allah razı
olsun onlardan.
Mekke’ye indiniz. Ailenizle nasıl buluştunuz?
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Çok enteresan bir durum vardı ortada. Benim annem ve babam

okuma yazması olmayan iki yaşlı insan. Eşim de ilk kez yurt dışına
çıkıyordu. Mekke’ye vardım. Milyonlarca insan, ortalık insan seli...
Bizimkiler nerede kalıyor, adresleri yok. İlk önce Kabe’ye gittim, onları
görür müyüm diye bakındım. Her taraf bembeyaz ihramlar içinde insan
dolu. Ayakkabımı da kaybettim ilk gün. Yalın ayak yürüyerek kaldığımız
yer olan Aziziye’ye geldim. Ailemi arıyordum bir taraftan.
Hacda ailenizle buluşamadınız mı yani?
Onları bulabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’na müracaat
ettim. Adres kayıt sisteminden kaldıkları yeri bulmaya çalıştık. Onlara
ancak haccın son günlerinde kavuşabildim. Arafat’a çıktığımızda Allah’ın
bir lütfu olarak onlarla karşılaştık. Çok sevinmiştik ama son günlere kadar
yaşadığım gasp olayının travmasını atlatamamıştım. Kutsal toprakların
manevi iklimi, duanın gücü rahatlatmıştı beni.
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Almanya, Düseldorf Fahri Konsolosumuz ile yurt dışında fuarda...

MİLLİ, YERLİ SANAYİCİNİN ÇİLESİ
Sanayicinin önündeki engellerden şikayetçi oluyorsunuz hep…
Anadolu kaplanı diyebileceğimiz alnının teriyle helal kazanç peşinde
olan ve sırtını yasladığı bir ‘dayı’sı olmayan insanların iş yapabilmesi o
kadar kolay değil. Önlerine sürekli engeller çıkar. Bizim bürokraside
şöyle kötü bir alışkanlık vardır. Hukuk ve kanuna riayet edenden çok,
devlete vergi ödemeyenler iş bitirir. İyi niyetliler vergisini parasını öder,
diğerleri “nasıl olsa 2-3 yılda bir af gelir”, diyerek sorumluluktan kaçar.
Devletimin yolundan, suyundan, güvenliğinden, vatan sevgisinden ve
kimliğinden istifade ederler ama vergiye gelince de kaçarlar. Bu sözlerim
zorda kalanlara değil, bunu fırsata çevirenler içindir. Başka zorluklar da
var…
Engellemeler, zorluklar… Örnek verir misiniz?
Türkiye’de şartların ne kadar zor olduğunun anlaşılması açısından
bizzat yaşadığım bir zorluğu anlatayım. Uluslararası akreditasyon
kuruluşlarının Türkiye üzerine planlarını, oyunlarını bilmek lazım. Bakın
ne yapıyorlar bunlar: Her beş yılda bir standartları yükseltirler. Böyle
olunca da uzman yatırımı zayıf olan Türkiye standarda yetişemiyor.
Yetişene kadar bir daha yükseltiliyor. O zamana kadar atı alan Üsküdar’ı
geçiyor. Beş yıl içerisinde yapılan yatırımlar, birikimler ve uluslararası
yayınlarla makas açılıyor.
Standart sorunu sizin de başınıza geldi mi?
Ben de yaşadım bu zorluğu. 2008 yılıydı. GATA’nın bütün
sterilizasyonunu döşemek istedim. 1750 yataklı devasa bir yer burası.
Burayı tamamlamak, bizim için iş hayatında “Profesör” olmak gibi bir
şeydi. O derece prestijlidir. GATA’yı düzgün şekilde tamamlayıp çalıştıran
ve bölge için çok önem arz ediyor bizde. Türkiye’nin en prestijli
hastanesini kurmak çok önemliydi. Kendimizi yerli bir üretici olarak ispat
ettik bu konuda. Ortadoğu’daki askeri hastanelere de artık mal
satabiliyorduk. Buraya teklifi verdik. Akredite kuruluş yeni bir standart
yayınlamış o aralar, bundan Türkiye’nin haberi yoktu.
Sizin haberiniz var mıydı bundan?

GATA’ya cihazları götürdüm, malı teslim ettim. Listede 304 kalem
mal vardı. Komisyon muayenesini yaptı ve tamamından geçtik.
Askeriyeden muayeneden geçmek bilenler bilir, çok çok zordur.
Teklifimizi takdir etti ama üyelerden birisi öyle bir problem çıkardı ki
akıllar durur. GATA Komutanı’na iletildi.
İhaleye girdiniz mi?
İhaleye girdim ama ne dediler biliyor musunuz? “Yerli mal
alamayacağız,” dediler. İnanması zor ama aynen böyle oldu. 6 ay sonra
meblağı indirdiler çok yüksekti, ama beni yine almadılar. Sonunda ihaleye
girdim ve 1 milyon 100 bin TL teklif verdim. İşi almıştım. Yerli ve milli
bir işadamı olarak işi, 1 milyon 100 bin liraya indirerek yaptım: bu bizim
yerliler için çok önemliydi, kurduğumuz sistem halen çalışıyor. Böylece
paramız yurt içinde kaldı.
Engellemişler ama sonunda ihaleyi vermişler size.
“Bu zaten bu işi yapamaz, zamanında teslim edemez, biz de cezayı
keseriz. Bir daha belini de doğrultamaz”, diye düşünmüşler. Muayeneden
geçtikten sonra validasyon raporu gerekiyor. TÜRKAK’tan yetkili firma
bulduk. Onlar da “Avrupa’dan getireceksin”, dediler.
Avrupa’dan neyi getirmeniz isteniyor?
Tez belgesini. Onlara göre Türkiye’de bu standartlarda Türkiye’de
akretide yerli bir kuruluş yok. Bana bir ay süre verdiler. Ben de
kuruluşlara yazı yazdım. Almanca, İngilizce bilen danışmanlarla çalıştım.
Gittim, geldim ama bir türlü tez belgesini alamadık. TSE’ye gittim yetkisi
yok olmadı. Sonra dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı’na gittim, yardım
istedim. İsveç, İsviçre, Almanya, İsrail gibi ülkelerden yazılım
validasyonu ve ISO 17665, 15888 yıkama, dezenfekte ve sterilizasyonla
ilgili uluslararası akreditasyon istendiğini söylediler ve yurtdışından
getireceksin. Kanunen askeriyeden izin almadan yabancı getiremiyorsun,
izin verilmesi gerekiyor.
Bakan çözdü mü sorununuzu?
Sanayi Bakanı “O zaman GATA Komutanını arayayım”, dedi. Aradı
ama GATA Komutanı, Bakan’a randevu vermiyordu. Tabii bu durum
Bakan Bey’i kızdırdı. “Devletin bakanına nasıl randevu vermez?” diye
söylendi. Bu sefer ben kendi imkanlarımla komutan ile görüşme yolunu

aradım. Görüşemedim ve sorunu çözmek için bana süre verdiler.
O sürede ne yaptınız?
Ben de Avrupa’ya gittim. Önce Hollanda’ya gitmiştim. Dil
bilmiyorum. Oradan 20 bin Euro vererek Eindhoven Üniversitesi’nden
hoca buldum ve GATA’ya götürdüm. Sistemi valide ettirdim. Cihaz çok
güzel çalışmıştı. Prof. Dr. Osman Eroğlu’nun da katkılarını unutamam; o
zaman merkez müdürüydü, yerliyi istiyordu ama kolay değildi. Osman
Hocam hep beni desteklemiştir. Allah razı olsun.
Avrupa Birliği’nde şöyle bir şey var: O ülkelerde bir mühendisin
imzası diğer kurumlarda geçerli oluyor. Ayrıca kaşe istemiyorlar. Bizde
ise mühendisin imzası yeterli görülmüyor. İlla kaşe vurulması ve akredite
onayı gerekiyor. Yabancı mühendis raporunu verdi. GATA bu kez “kaşe
istiyoruz” dedi. Adam “ben kaşe vurmam.” Avrupalının imzası kaşe
yerine geçiyor, dedi.

Sırf “akredite” meselesinden dolayı mı iptal ettiler?
Niye iptal ettiler bilmiyorum tabii. Bana “Bu firmayı tanımıyoruz,
akredite değil. Kaşe vuracak akredite bir firma bul”, dediler sadece. Bu
arada aradan 4-5 ay geçti. Ben 1 milyon 100 bin liralık mal ürettim, ama
paramı vermiyorlar. Çektiğim eziyete bak! Ben işi 5 kat ucuza yapıyorum
ve bu muamelelere maruz kalıyorum. Yerli üretici nasıl ayağa kalksın!
Bunları ilettiğiniz devlet yetkilileri çare üretmedi mi?
Bunları devlete anlatıyoruz. Fabrikamızı Sayın Cumhurbaşkanımız
toplu açılış kapsamında açmıştı. O’na her şeyi anlattık. “Bize sahip
çıkın,” dedim. Sayın Başbakanımız geldiğinde O’na ve Ekonomi
Bakanımıza da anlattım. Bütün bakanlıkları dolaştım. Bir yere
varamıyoruz. Teşekkür, iyi, güzel, hoş tamam… Orada kalıyor. Bu
engelleri kaldırmadan uluslararası rekabet edemeyiz.
Bürokraside değişimler oluyor. Biri anlamadı diyelim yerine gelen de mi
ilgilenmiyor?
Kurumlar ve bakanlıkların kurumsal hafızaları yeterli değil. Bizleri o
günkü ziyaret konuşmalara göre değerlendiriyorlar. Bize “Haklısınız,”
demekle yetiniyorlar. Bu sözlerden usandık artık. Kamu kurum ve
kuruluşlarda milli yerli firma hafıza yok. Milli ve yerli şirketlerin kayıtlı
olduğu yer yok. Bizim bu konuda vergisini ödeyen, sigorta borcu olmayan
yılların şirketlerinin ve yüksek teknoloji üreten firmaların kaydı olsa,
idareciler de buraya dikkat etseler, bu tür şirketlerin itibarı da artar ve
ülkeye de katkı sağlanır. İthal girdiler azalır. Yerli üretim artar…
Bu bürokrasi nasıl ıslah edilir? Ne yapmalı?
Bürokrasiyi gözden geçirmek lazım. Bürokrasi niye direniyor?
Teknolojiden anlamayan insanlar göreve gelirse felaket oluyor. Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı çok önemli. Bizi diğer kurumlara karşı savunmalı.
Sanayicilerin hâmisi yok. Bu hâmi Sanayi Bakanlığı olmalı. Bu bakanlık
da alanında çok iyi yetişmiş uzmanlara sahip olmalı. Türkiye’ye bu kadar
ithal mal niye girer hiç düşündünüz mü?
Siz söyleyin. İthal mallar niye fazla giriyor?
İşte bunun için önce satın alma mantığı sorgulanmalı. Bürokrasinin
satın alma rejimi baştan sona gözden geçirilmeli. Satın alma

komisyonlarında görev alanların mal varlıklarına, hatta yakınlarının mal
varlıklarına bakılmalı. Yanlış anlaşılmaya meydan vermeyelim, bu
söylediklerim kötü niyetliler için geçerli. İthal mal olursa, fiyatı üç kat
fazla oluyor. O yüzden bu satın almaları yapanlar iyice sorgulanmalı.
İthalatçı firmalar komisyon üyelerinin belirlenmesinde müdahil olmaya
çalışıyorlar. Bununla da yetinmeyip büyükelçilikleri, ticari ataşelikleri
bürokrasi üzerinde baskı aracı olarak kullanmaya çalışıyorlar. İthalatçıların
bu kadar başarılı olmasının bir sebebi de kurumlar arası
koordinasyonsuzluk. Bakanlıklar ve kurumlar arası boşluktan ithalatçılar
iyi yararlanıyor.
YÖK Yönetimine brifing vermişsiniz?
Gayriiradi bir şekilde öyle oldu. Bir gün bazı arkadaşlarla bir kafede
otururken sanayicilerin sorunlarını konuşuyordum. Bizi yan masada
dinleyen bir beyefendi vardı. Şikayetlerimi ve önerilerimi duymuş. Bu
görüşlerimi YÖK yönetimine de anlatıp anlatamayacağımı sordu. Kendisi
YÖK genel sekreteriymiş. Ben de anlatacağımı söyledim. Beni YÖK
yönetimiyle buluşturdu. Ben de yaşadıklarımı ve düşündüklerimi dilimin
döndüğünce anlattım.
Şikayet etmek, sorunları söylemek, işin kolay kısmı. Sizin çözüm
önerileriniz var mı?
Doğru söylediniz. Ben hayatım boyunca ‘mıy mıy’ şikayet eden
insanları eleştirdim. Sorunlar belirlenmeli, tamam. Teşhis de konmalı,
ama tedavi için ne yapmalı? Asıl bunun üzerine kafa yormalı insanlar.
Üniversiteler ile sanayiciler iç içe olmalı ve birlikte çalışmalı.
Sanayi ile Üniversiteyi iç içe geçirecek formül nedir?
Ak Parti döneminde çok sayıda üniversite açıldı. İyi de oldu. Ama
devlet, sanayideki yetişmiş mühendisleri üniversitelere aldı. Halbuki
normalde bunun tersi olur. Böyle olunca sanayide adam tutamadık,
yetişmiş elemanları kaybettik. Mühendisler de kendilerini geliştiremedi.
Neden? Çünkü üniversitede imkanlar sınırlı. Enstitüler kağıt üstünde var
ama imkanları yok denecek kadar az. Bu sorunları, on yıla yakın bir
zaman boyunca, meclis üyesi ve komite başkanı olarak ASO’da defalarca
anlattım; kimse dinlemedi. Yazık oldu ülkeye. Yüksek lisans, doktoranın
nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili tavsiyede bulundum. Öğrenciler
fabrikalarda çalışmalı. Türkiye son 15 yılda belirli mesafeler aldı, ama
sanayicinin elinde iyi yetişmiş orta ölçekli uzmanlar yok. Mesela, bu

öğrenciler 1 gün üniversitede 4 gün işletmede olabilirler. YÖK
yöneticilerine de söyledim. Rüştünü ispat etmiş her açıdan belirli konuma
gelmiş insanların firmaları ile bölgesindeki üniversiteler arasında anlaşma
imzalanabilir. Öyle bir anlaşma ki fabrika, ‘laboratuvar” veya ‘enstitü’
olarak görülür, doktora öğrencileri ile sanayiciler iç içe olur. Bakın sadece
Ankara’da 16 üniversite var. Bu mantaliteyi uygulayan hiç kimse yok.
Ankara’da rektör ve rektör yardımcılarıyla bir yıl boyunca her ay
toplandık. Kendimi paraladım ama yine olmadı. Makamlar büyük, ama
kafalar küçük olunca yol alamıyorsunuz. Yetişmiş elaman kadrosu
devlette mahvoldu. Ülkem kaybetti.
YÖK nasıl baktı bu öneriye?
Pozitif buldular, beğendiler. “Hemen uygulayalım; akılcı bir proje”,
dediler lakin devamı gelmedi. Devletimizin hafızası olmadığı için de takip
edilmedi bunlar.

İstanbul’daki medikal fuarında Stuttgart Almanya Başbakan Yardımcısı
ile Yüksek teknoloji çalışan şirketlerle özel görüşmek için İstanbul’da
görüştük. Türkiye’yi bizdekilerden daha iyi biliyorlar ve yatırımları
Almanya’ya yapın diye teşvikler anlatıp ikna ediyorlar.

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN: HAMBURG İLE HOMBURG
KARIŞIRSA…
Avrupa’da nasıl oluyor bu işler?
Oralarda üniversite ile sanayi arasında tam bir işbirliği hakim.
Almanya, ABD ve Avrupa’da üniversiteler bizim gibi şirketlerle anlaşma
imzalıyorlar, birlikte çalışıyorlar. Acı bir gerçeği daha söylemiş olayım:
Türkiye’de profesör ve doçent seviyesindeki akademisyenlerin
yayınlarının yüzde 95’i teorik, yüzde 5’i ise uygulamalı. Halbuki bu
oranlar gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tam tersi olmalı. Eğer işbirliği olsa,
durum farklı olurdu. Mesela Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Gülhane ve
Hacettepe gibi üniversiteler kaç patent ve ne kadar ilaç sanayisine
molekül bulmuşlar. Ekonomiye kaç lira kazandırmış? Ne kadar bağış
alıyor? Ürettikleri katma değer ne? İşte bu sorular sorulmalı akademiye!
Çareyi yurt dışından bilim insanı getirmekte mi buldunuz?
Hollanda’dan 2008’de getirdim. Eindhoven Üniversitesinden. Avrupa
mühendisine güveniyor orada güven esas. Mühendis testi yapar, belgeyi
imzalarsa bu onay yeterlidir Avrupa’da. Bizde kabul edilmedi. Büyük
paralar ödediğim halde, uzman geri döndü. Almanya’ya gittim, firma
bulmaya. Benim dilim yok, tercüman aracılığıyla derdimi anlatmaya
çalışıyorum, o da konuya yabancı oluyor haliyle ve yeterli olamıyordu.
Çünkü bu standartlar yeniydi. Bir taraftan böyle eziyetler yaşıyoruz bir
taraftan da ilginç olaylar geldi başıma. Tam güler misin, ağlar mısın
denecek cinsten…

Neydi yaşadığınız ilginç olay?
Bir gün hiç unutmuyorum buraya getireceğim adam için Hamburg’a
gittim. Meğer adam Almanya’nın Homborg isimli şehrindeymiş. Hamburg
ile Homburg birbirine çok benzeyince karıştırmışız. İki kentin arasındaki
mesafe 750 km. Uçağa atladım Hamburg’dan Homborg’a gittim. Vardım
ki adam beni bekliyor. Adamdan özür diledim, beden diliyle! Yanımda ne
tercüman var ne de dil bilen birisi.
Dil yok, tercüman yok. Alman bilim insanıyla nasıl anlaştınız?
Sağır ve dilsiz olarak anlaşmaya çalıştım. “Kusura bakma; ben uçağı
kaçırdım”, diye durumu izah ettim. Bunları el kol hareketiyle yapıyorum
tabii ki. Bu halde Almanı aldım Türkiye’ye getirdim. Acıktığı zaman
eliyle karnını işaret ediyor. “Yemek yer misin?” diyordum. Çat pat
anlaştık. Geldikten sonra validasyonu yaptı; o da geçti. Raporu
götürdüğümüzde komisyon, “biz ithal alacağız”, diye reddetti. Allah’tan
komisyondan vicdanlı biri çıktı da işimiz çözüldü. Burada şunu anlatmaya
çalışıyorum: Hiçbir şey kolay olmuyor! Ben bir standart getirmeye
çalışıyorum ve bu zorlukları yaşıyorum. Oysa Sanayi Bakanlığı, TSE,
TÜRKAK gibi kurumlar öncülük etse, yanımıza iki uzman verip yurt
dışında bizlere danışmanlık yapsa, bu kadar zaman, emek ve para kaybı
yaşanmazdı.
Engellere rağmen yılmamışsınız…
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdim bu arada. 2002 yılında CE
belgesini getirdim. Altı yıl sonra 2008 yılında EN285: 15888 17665
standartlarını Türkiye’ye ilk getiren benim. Bu konuda, tevazuya gerek
yok. Uluslararası standartlar konusunda devletin 3-5 adım önünde
yürüdük. Yerli ve milli üreticinin önünü açacak iki tane uluslararası alana
imza attım. Hepsi kayıtlarda var. Bunu yapan ilkokul mezunu Anadolu
çocuğu... Bunları ülkemi ve insanımı sevdiğim için yaptım. Günde asgari
15 saat çalışarak tam 30 senedir uğraşıyorum.
Türkiye’de kimse gerçekleri konuşmuyor. Bürokrasi gerçekleri
duymak istemiyor. Niye bu kadar mücadele etmeme rağmen, “bu adam ne
diyor ne işle uğraşıyor ne anlatıyor?” diyen birileri yok? Hep “haklısın,
doğrusun” diyorlar da anlamaya çalışan az.

Türkiye’nin ilk özel biyoteknoloji laboratuvarı...

TÜRKİYE’NİN İLK TİCARİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE
GENETİK LABORATUVARI
Biyoteknoloji ve nanoteknolojiye yönelme nasıl oldu?
Tıbbi cihaza girince yeni bir alana yöneldim. Biyoteknoloji alanına
adım attım. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koltuğunda Nihat Ergün Bey
vardı. Nihat Bey çok iyi, dost bir insandı ve girişimciliği
cesaretlendiriyordu. Hafta sonları devletin arabası yerine kendi özel
aracını kullanacak kadar kamu malını sıkı sıkıya koruyan, değerli bir
devlet adamıydı. Onun döneminde KOSGEB Kanunu’nda bir değişiklik
yapılarak girişimciye 75 bin TL verilmesi kararlaştırılmıştı.
Girişimcilere “en yüksek katma değer ödüllü ürün yarışması” da
düzenleniyordu…
Evet. Bir girişimci en yüksek katma değer ödülüne layık görülmüştü.
Ödül töreni için otele davet edildim. Burada melek yatırımcılar
aranıyordu. Benim girişimciliğe verdiğim önemi ve geçmiş çalışmalarımı
bildiği için Nihat Bey, “Bu ODTÜ’lü gençlere sahip çık”, dedi. Ben de
moleküler biyoloji alanında ödül alan gençlere melek yatırımcı olarak
destek oldum.
Bu girişimi nasıl ticarileştirdiniz?
Önce şunu söylemiş olayım. Melek yatırımcılar genelde hisselerin
yüzde 51’ini alınca girişimci buluşlarının karşılığını işadamlarına
kaptırdığını düşünüyor ve ‘hissem gitti’ duygusuna kapılıyor. Ben öyle
yapmadım. Hisselerin yüzde 50’sini aldım. Sonra Hacettepe ve Bilkent
Üniversitelerine giderek moleküler biyoloji ve genetik çalışmaları için yer
aradım. “Biz bu alanda Türkiye’ye ilk ve örnek olacak yatırımlar
yapacağız. Teknolojimiz yüksek olacak. Siz de prestij kullanacaksınız.
Uygun şartlarda yer verin”, dedim.
Üniversiteler yer verdi mi?
Bilkent Üniversitesi Cyberpark’ta yer verildi bize. Bodrum katta bir
garaj verdiler, 180 metrekare bir yere geçerek çalışmalara başladık.
Hemen ülkemizin önemli bir eksiği olan uluslararası ölçekte ileri
teknoloji biyoteknoloji laboratuvarı için kolları sıvadım. Maalesef

Bilkent, Hacettepe gibi prestijli üniversitelerde bu alanda lisans eğitimi
alan gençler soluğu yurt dışında alıyordu. İşte bu kadar yüksek teknoloji
bir garajda başladı. Cyberpark’ın altında elmas çamura atılmış olsa da
elmas yine elmastır. ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe’nin o kadar yeri vardı
ki… Bunu anlayacak bürokrata ve rektörlere ihtiyaç var. Olmadı, buna
rağmen yılmadım inatla üzerine gittim, Allah’ın izniyle güzel başarılar
yakaladık.
Moleküler Biyoloji alanında “beyin göçü”nü durdurmayı mı hedeflediniz?
Yapmaya çalıştığımız işin önemli bir sonucu da o olacaktı. Bilkent
Üniversitesi’ndeki moleküler biyoloji ve genetik öğrencilerine “Yurt
dışına gitmenize gerek yok. Biz size her türlü imkanı sunalım, yüksek
lisans ve doktoranızı yapın, gelin burada çalışın”, demeye başladık.
Bunun için laboratuvarımızın enstitü olarak kabul edilmesi gerektiğini de
söylüyordum gittiğim her yerde. Tüm hayalim enstitünün ne olduğunu
göstermekti. Gelişmiş ülkeler böyle yapıyordu. Moleküler biyoloji
alanında çok iş yoktur ama bu alanda ileri teknoloji üretici laboratuvarını
açarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş olduk.
Devletin desteği oldu mu laboratuvar kurulumuna?
Yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek için KOSGEB’e gittik ve
dedik ki, “Türkiye’nin milli ve yerli, uluslararası alanda rekabet edecek
derecede standartlara sahip laboratuvarını kuracağız.” Görüşmeden sonra
5 şirketin bir araya gelmesiyle ortak laboratuvar kurulmuş oldu. 250 bini
hibe 500 bini kredili olacaktı. Bizim alacağımız destek 750 bin TL
olacaktı yani. Devletin verdiği yüzde 25 destek ile biz Türkiye’nin ilk ve
tek biyoteknoloji üretici laboratuvarını bu şekilde kurmuş olduk.
Bu laboratuvarda ne tür çalışmalar yaptınız?
Bizden daha büyük, iyi işleyen, devletin desteğini alıp da ticarileşen
laboratuvar yoktu. Laboratuvarımızda DNA, RNA, enzimler, proteinler
üzerine kapsamlı çalışmalar yapıldı. 22 genetik tanı merkezinin
malzemelerinin tamamını burada üretmeye başladık. Yaptığımız işten
doktorlar, hastaneler çok memnundu. 24 saat içinde malzeme temin
edebiliyorduk. GATA’dan başka üniversiteler de bize gelebiliyordu.
Biyoteknoloji alanında Türkiye’nin ilk ve tek şirketi olmuştuk. Biz üretim
yapınca ithalat azaldı. Bu malzemeler, ABD, Güney Kore ve Almanya gibi
ülkelerden çok pahalıya alınırdı. Türkiye’den bir şirket çıktı ve daha ucuza
üretti bu ürünleri ve ithalatı durdurdu; bunun önemini anlatamıyoruz, ama

anlayacaklar inşallah…
Ülke ekonomisine büyük katkı olmuş. Bu başarıda devletin desteği etkili
olmuş olmalı?
Devletin bize yaptığı en ufak desteği bile minnetle anar ve inkar
etmeyiz. Mesela moleküler biyoloji alanında bizi iki kez Chicago ve San
Francisco’daki bilimsel fuara katıldık, toplantılara gönderdi. Üst üste 4 yıl
boyunca Türkiye’yi bu alanda biz temsil ettik. Stand paramızı devletimiz
karşılamış, bizlere destek olmuştu. Devletimizden bu desteği alıyorduk
ama diğer taraftan da bazı devlet kurumlarının ilgisiz tavırlarıyla
karşılaşıyor ve üzülüyorduk.
O kurumlar niye ilgisizdi?
Her şeyden önce ithalata, yabancı ürüne alışmış insanlar, milli ve yerli
üretim almakta zorlanıyorlar. TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler
vb. neredeyse her kurumla temas halindeydik. Almanların ve
Amerikalıların bu alanda yaptıklarını, bizim hangi noktaya geldiğimizi
anlattık. Kitaplar dolusu brifing verdik. Mevzuat teklifleri sunduk. Ama
gelin görün ki bir Anadolu çocuğunun bunları başarabildiğine inanmakta
zorlandılar. Evet, sorun buydu. Çıkıp da “Siz ne yapıyorsunuz?” diye
merak edip soran devlet kurumu o kadar azdı ki… Devletin farklı
kurumlarından geldiler; Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık’tan gelenler
oldu sadece. Bizim yaptığımız projelerin uluslararası anlamı ve değeri
vardı. Sırf bu projeyi yürüttüğümüz ve böyle bir laboratuvara sahip
olduğumuzdan dolayı Türkiye’ye gelmiş olan doktora, post doktora
yapmış genetikçiler bile yapılan işin büyüklüğünü, başarısını göstermeye
yeterlidir diye düşünüyorum.

YERLİ VE MİLLİ AŞI
“Milli Aşı” dediğiniz Grip Aşısını anlatır mısınız?
Bu önemli bir çalışma. Tamamen devletimizin kontrolünde olan bir
proje. Devletimiz bunu proje olarak verdi. Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK ve
üniversiteler de işin içerisinde ama en büyük ortak biziz.
Proje hangi aşamada?
Projeyi yürüten ortaklar içerisinde belki de en stratejik görev bize
düşüyordu. Sağlık Bakanlığı klinik araştırmaları yaptı ve nihayetinde
ortaya bir aşı çıkacaktı. Biz görevimizi tamamladık. Aşıyı üretilebilir hale
getirip Sağlık Bakanlığı’na teslim ettik. Bundan sonraki görev Sağlık
Bakanlığı’nın. Vakit kaybetmeden proje uygulanmalı. Çünkü bu konu
halk sağlığı, ekonomisi, milli güvenlik hatta ülke savunmasıyla da
yakından ilgili bir konu.
Aşı, sağlığımız kadar ekonomiyi de mi ilgilendiriyor?
Elbette. Bakın ciğerim yanarak söylüyorum bugün bizim bir aşı
fabrikamız yok. Bütün aşıları yurt dışından alıyoruz. İlaca verdiğimiz para
ne kadar biliyor musunuz? Milyar dolarlar gidiyor. İnanılır gibi değil. Cari
açık, cari açık diyoruz ya, işte en önemli sebeplerinden birisi de bu.
Halbuki bizim yerli ve milli aşılarımız olmalı.
Yerli ve milli aşı olunca ne değişecek?
Az önce işin ekonomik boyutunu söyledim. Bundan ibaret değil bu
konu. Biz bu proje kapsamında protein, biyolojik enzimler, DNA, RNA ve
modifiye bakteriler ürettik. Bakın bu konular yani moleküler biyoloji
konusu çok çok önemli. Ülkemizde belki yeni kavranıyor ve konuşuluyor
ama gelişmiş ülkeler yıllar önce bu alana yatırım yapmış. Gelecekte belki
de savaşlar bu alanda olacak.
Artık top, tüfek yerine bakteri ve virüslerle mi savaş yapılacak
diyorsunuz?
Öyle de denebilir. Suriye ve Irak savaşlarındaki tartışmaları
hatırlayalım. Sarin gazı, biyolojik gazlar, oralarda insan ölümleriyle,

çevreye verilen zararlarla gündeme gelmişti. Uluslararası alanda iddiası
olan, büyük ve güçlü devletler bu alana yatırım yapıyor. Şimdiden kendi
aralarında rekabet, ticari savaş yaşanıyor. Bunun önümüzdeki günlerde
daha da artacağını düşünüyorum. Bir an evvel tedbir almalı ve bu alanlara
yatırımlar yapmalıyız.
Türkiye bu anlamda tehdit altında mı?
Biz “Yan gelip yatalım nasıl olsa bizi ilgilendirmiyor, tehlike altında
değiliz”, diyemeyiz. Asla böyle bir zafiyet içerisinde olmamalıyız.
Suriye’de sarin gazı kullanıldığında binlerce yetişkin ve çocuk hayatını
kaybetti. Bu gazların yarın terör örgütlerinin eline geçip Türkiye’ye karşı
kullanılmayacağının bir garantisi var mı? Yok. Bizim üç tarafımız deniz,
etrafımız düşmanla çevrili. Devletimiz terörle dört bir koldan mücadele
veriyor. Mücadele sadece silahla değil bilimle, laboratuvarlarla, biyolojik
çalışmalarla da yürütülmeli. Benim söylemek istediğim bu.
Laboratuvar terörle mücadele kadar önemli diyorsunuz?
O kadar dertliyim ki… Hani sevinçten bazı insanlar, “içim içime
sığmıyor!” der ya, benimki de dertten. Vallahi içim içime sığmıyor bu
dertten dolayı… ABD, Rusya, İsrail gibi ülkeler bu alanda devasa
yatırımlar yapıyor. Laboratuvarlar kuruyor. Bizim ise var olan gazları
analiz edecek bir laboratuvarımız var ama küçük ve yetersiz maalesef.
Ülke olarak her şeyden önce bu gazları analiz edecek bir laboratuvara
sahip olmalıyız.
Nasıl bir laboratuvar?
Benim canımdan çok sevdiğim aziz vatanım için hayallerimden
birisidir bu laboratuvar. Size şöyle anlatayım: Eskişehir yolunda 200
dönüm üzerine kurulu, ilgili bakanlıkların ortak olacağı, üniversite ve
şehir hastaneleriyle koordineli bir laboratuvar. Kurulacak sosyal güvenlik
sistemi tarafından da satın alınacak ithal ve yerli ilaçlar ve moleküler
yapılar konusunda araştırma yapılacak burada. Sadece Ankara’ya değil,
Türkiye’nin bütününe hizmet verecek.
Devasa bir laboratuvar hayal ediyorsunuz. Getirisi de o kadar büyük olur
mu ?
Bu laboratuvarın ülkemizin ekonomisine, sağlığına, güvenliğine
kazandıracaklarını düşününce harcanacak paranın, ortaya konacak emeğin

az bile olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hemen aklıma gelen bir örneği
paylaşayım sizinle de durumun vahametini görün. Bir biyolojik damarın
klinik araştırması için İngiltere’ye ödenmesi gereken para 1,8 milyon
sterlin. Ben köylü çocuğuyum ama gerçekçi olalım. Biz patates, nohut,
domates ile yetinemeyiz, kalkınamayız. Katma değeri yüksek ürünlere,
biyoloji ve biyoteknoloji laboratuvarları, biyouyumluluk laboratuvarı,
sentetik biyoloji ve moleküler biyolojik araştırmalara yönelmeden,
biyoteknolojiyi liselerde ders olarak okutup, üniversitelerde yüksek lisans
ve doktora imkanlarını acilen açmadan geçirilen zamanın ülkemin
kalkınmasının önünde büyük bir risk olduğunu büyüklerime arz ederim,
zira bunu söylemezsem bu çok büyük bir vebal olur, büyük devlet
olamayız. Böyle bir laboratuvara sahip olduğumuzu düşünelim. Ne
kazanırız biliyor musunuz? Her yıl ilaca milyarlarca dolar para veriyoruz.
Laboratuvarımız olursa bu para cebimizde kaldığı gibi kasamıza da para
girer.
Bunun örnekleri gelişmiş ülkelerde var mı? O standartlarda mı olmalı?
Hemen söyleyeyim size örneklerini. ABD’de Harvard, MIT, Boston
nasıl dünya markası oldular? Almanya Aachen’daki Teknik Üniversite de
öyle. Hatta İsrail’de bizimkilerden 7-8 kat büyük laboratuvarlar var.
Büyük ülkelerin tamamında gerçek anlamda hakkıyla bilimsel
araştırmaların yapıldığı böyle laboratuvarlar var. Zaten böylesi
laboratuvarlara sahip olmadan büyük devlet olunamayacağına da
inanıyorum. Bu konuları alanının uzmanları daha iyi bilir. Hep isterdim;
Sayın Cumhurbaşkanı’na anlatayım bunları, ama henüz imkân
bulamadım.
Bizim üniversiteler nasıl devreye sokulabilir?
Mesela, bizde üniversitelere milyon dolarlık cihaz alınıyor. Büyük
destekler veriliyor genel bütçeden. Fakat bu paraların verimli mi
kullanıldığı, neler yapıldığına ilişkin koordinasyon yok. Çıktıları kimse
takip etmiyor. Bu laboratuvar ülkenin bilimsel omurgası olacak.
Araştırmacılar buraya gelecek, şehir hastanelerine de yakın olacak. Şu
anda üniversitelerde teorik olarak çalışılıyor da pratik sonuç yok ortada.
Bu, Türkiye’nin ihtiyacı…
Üniversiteler üretemiyor mu? Neden?
Büyük köklü üniversitelerimizin bugün ülke bütçesine hiçbir
ekonomik getirisinin olmamasına üzülüyorum. Bugün bütçeden her

üniversiteye ayrılmış devlet fonları var. Bir defa üniversiteler bu parayı
otomatik olarak değil, şartlı alabilmeli. Devlet, üniversitelerden patent
isteyecek. Ancak üretirse, araştırma yaparsa, patent ve proje karşılığı
parayı alabilmeli. Öyle bir bütçe olmalı ki üniversite araştırır, üretir, kan
hastalıkları tedavisinde iyileştirme yaparsa, devlet bunun kat be katını
vermeli üniversiteye. Niye? Çünkü o çalışma ile üniversitelerimiz ithalata
mani olmuş olurlar. Yerli ve milli buluşlarla, üretimlerle ekonomiye katkı
sağlarlar. Bu katkı kendilerine döner ve AR-GE faaliyetlerine fon sağlanır.
Bir de bu üniversite hocalarının maaş garantisini, sabit maaş almasını
doğru bulmuyorum. Bence sözleşmeli çalışmalılar. Herkes hak ettiği kadar
almalı. Eşit miktarda maaş verilince, kimisi emeğinin altında alırken
kimisi de üstünde maaş alıyor ki bu hakkaniyete sığmaz. Bilimde ahbapçavuş ilişkisine asla geçit vermemek lazım.
Mevcut imkanlar, koşullar mı yetersiz?
Bakın bu konu çok hassas. Çarpıcı bir örnek vereyim. Klinik
araştırma için bir hayvanın ırkını 20 yıl takip etmeniz gerekiyor. Bir
deney faresi için 3 ile 10 bin dolar arası para ödeniyor. Bu hayvanların
doğum, beslenme ve ameliyat şartlarının standartlara uygun olması
gerekir.
Bizim üniversitelerimiz araştırmadan öte gidemiyor. Hayvan deneyi
yapıyorsun mesela. İmplantı tavşanın arka kalçalarına çakıyorsun. Tavşanı
bırakıyorsun. O otlarken implant takılı yer kaşınıyor ve orayı yalıyor. O
yalayınca bakteri oluşuyor. Bakteri kapınca iyileşme süresi uzuyor.
Halbuki araştırmada iyileşme süresi ve enfeksiyon kapma şartlarının
belirlenmesi lazım. Bu şartlarda bunları öğrenemezsiniz. O tavşandan
çıkarıp başka hayvanlara takılıyor. Böylece emek, zaman israfının yanı
sıra sağlıklı bir veri elde etmek zorlaşıyor. Şartların uygun olması gerekir.
Bu laboratuvar her yönüyle özel, devletin gözbebeği bir kurum oluyor
anlattıklarınıza göre…
Öyle olması gerekiyor. Alelade bir kurum değil burası. Bu durumu
dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Burada yapılacak işlerin ülke
güvenliğinden halk sağlığına kadar çok önemli boyutları var. Burası özel
misyon üstlenen bir kurum. Laboratuvarda yer alacak birimler bu
saydıklarımla da sınırlı değil. Mesela milli silah üretimine dönük
araştırma laboratuvarı kurulacak. Malzemeciler, patlayıcılar, kimyacılar,
fizikçiler burada bir araya gelecek. Her türlü patlayıcı testi yapmaya
müsait şartlar oluşturulacak. Burada çalışanlar belirli alanlarda imtiyaz
sahibi olacak. Bir nevi dokunulmazlıkları olacak. Mesela tayin, maaş diye

bir derdi olmayacak. Sosyal faaliyetler kurumun içinde olacak.
Devletin üniversitelere destek sistemi doğru mu?
Devletimizin her üniversiteye ayırdığı fon var. Bence bunların bir
standardının hatta şartının olması lazım. Gelişigüzel fon dağıtımı
olmamalı. Kim çalışıyorsa, üretiyorsa, ülkeye katma değer katıyorsa,
onun aldığı miktar artmalı. Devlet, üniversitelere patent şartı koymalı
mesela. Diyelim bir üniversite kan hastalıkları ya da kanser için ilaç
geliştirdi, patentini aldı. Devlet buna 1 değil gerekirse 10 verecek.
Cesaretlendirecek, ödüllendirecek, daha çok üretime teşvik edecek.
Nihayetinde o üniversite o buluşu yaparak ithalatı durduruyor. Cari açığın
kapanmasına, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ben hocaların maaş
sistemini de yanlış buluyorum. Çalışan ile çalışmayan bir tutulmamalı.
Akademisyenlerin maaşlarındaki sorun nedir?
Ben maaşları düşük bulan bir insanım, ama sistem yanlış. Bir defa bu
hocalar, akademisyenler, niye aynı maaşı alır, anlamıyorum. Kusura
bakmayın ama Nobel Ödülü alan Aziz Sancar Hoca ile hiçbir buluşu,
patenti, uluslararası alanda çalışması olmayan bir hocayı bir tutabilir
miyiz? Hocaların maaş garantisi olmamalı. Çakılı kadrolar da ömür boyu
maaş garantisi de yanlış. Hocalar sözleşmeli çalışacak. Herkes hak ettiği
kadar alacak. Liyakat ve performansa göre değerlendirme olmalı. Hoca
üretecek, bilimsel başarılara imza atacak, patent sahibi, söz sahibi olacak.
Karşılığında da hak ettiğini alacak.
Sizin bu gördüklerinizi bürokratlar, ilgililer görmüyor mu?
Bunu ya bilmiyorlar ya da yapamıyorlar. Bunun için dertli olmak
lazım. İşin çilesini çekmek lazım. İnanın bana bu mesele yerli arabadan
daha önemlidir. Artık güvenlik tehdidi haline gelen kimyasal gazların,
ilaçların, kanser ilaçlarının analizini burada yaptırmamız lazım. İkide bir
Amerika’ya ya da başka büyük devletlere kızmak yerine Boston’daki
laboratuvarların benzerini yapalım daha etkili sonuçlar alırız.
Çukurambar’da bir daireye yüzbinlerce dolar yatırım yapılıyor bugün.
Stratejik öneme haiz bir laboratuvara milyar dolar yatırım yapılsa
araştırmalardan bilimsel yayınlardan patentli ilaçlar üretsek, analizler
yapsak, bu alanda geleceğimizi planlasak daha iyi olmaz mı?
Bunları anlatmadınız mı devlet yetkililerine?

Anlatmaz olur muyum hiç! Dilimde tüy bitti. Anlatmadığım yer
kalmış mıdır, bilmiyorum. Tam 9 yıldır TOBB’da, ASO’da, meclis üyesi
biyomedikali temsilen anlattım;
borsalarda yaptığım görüşmeler,
konuşmalar var. Hatta konuşmalarımın bir çoğu kayıtlıdır. Yurt dışında
önemli tesciller yapan, Türkiye’de ilk olan laboratuvarı kuran ve bunun
enstitülerle nasıl çalışabileceğini göstererek bütün sarf malzemelerini
üreten bir firmayız. Buna rağmen çok sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntılardan
çoğu zaman devletin zirvesinin haberi olmuyor maalesef. Bizim gibi
şirketlerin sayısı artmalı. Devlet desteği, himayesi olmalı. İhmal ve liyakat
sorunundan dolayı Türkiye’nin akreditasyon hakkı iptal oldu. Kendi
hakkımızı savunamadık.
Türkiye’nin hangi hakları neden iptal edildi?
Türkiye’ye 2015 yılında uyarı yapılmıştı. Sanayi Bakanlığı Teknoloji
Genel Müdürlüğü çevirileri zamanında yapıp resmi gazetede
yayınlamadığı için AB; akredite kuruluşların, TSE gibi akredite
kuruluşların belgelerini iptal etti, böylece basınçlı kaplarda Türkiye’de
yetkili kurum ve kuruluş kalmadı.
Bu iptalin sanayiye etkisi ne olur?
Basınçlı kaplar, akışkanlar mekaniği savunma sanayi için de önemli.
Roket, füze yapımında gereklidir. Isı kazanları transferleri, medikal
sektörde sterilizasyon, oktavlar bunların standartları olmadan ihracat
yapamazsın. Standartlar tamamen Avrupa’ya bağlandı. Bundan dolayı da
maliyetler kat kat artmış oldu. Bu hakkı yeniden alabilmemiz için
uluslararası alanda tecrübeli ciddi komisyonlar kurmalı, gerekli itirazları
yapmalıyız. Hemen olacak iş değil maalesef.
Belgelendirmede ne tür sorunlar yaşanıyor?
Biz işimizi uluslararası standartlara uygun şekilde yapmaya
çalışıyoruz. Bunun için de gerekli olan belgeleri alıyoruz. Birçok belge
vardır ki alanında ilk bizim tarafımızdan alınmıştır. Türkiye’ye bu
standartlar bizim tarafımızdan getirilmiştir. Bu alanda öncülük yapsak da
maalesef ülkemizdeki bürokratik işleyiş ve bazı çıkar çarkları yüzünden
sorunlar yaşadık. Türkiye’de akreditasyon yapan kurumun çok hassas
çalışması, üreticiyi koruyacak şekilde gayret göstermesi gerekiyor.
İthalatçı firmalara dikkat edilmeli. Onlar piyasayı çok iyi kollar. Yurt dışı
kuruluşlar belgelendirmelerdeki eksiklikleri tespit ediyorlar; ona göre
strateji geliştiriyorlar. Bizim gibi yerli ve milli olan, üretim yapan

kuruluşların kendi vatanımızda yetim muamelesi görmemesi için
bürokrasi hareket halinde olmalı. Biz ürünümüzü satsak bile daha küçük
firmalar mağdur olabiliyor.
Sorun neydi? Niye yürümüyordu?
O zaman Etik Kurul vardı ve engel oluyordu. İlk duyanlar şaşırmış
olabilir. “Etik Kurul neden engel oluyor?” sorusu akla gelebilir. Etik
Kurul’daki güya hayvansever üyeler klinik araştırma yapmamıza bir türlü
ruhsat vermiyorlardı. Biz işimiz gereği koyun, tavşan vb. hayvanları denek
olarak kullanmak zorundaydık. Ne zaman bilimsel bir araştırma için
denek kullanmak zorunda kalsak Etik Kurul devreye girerek klinik
araştırma yapmamıza engel oluyordu. Çok ilginçtir, bunlar klinik
araştırmaların yapılacağı yerlerde örgütleniyor ve yoğunlaşıyorlardı.
Bunlara rağmen testleri, araştırmaları yapabilmek de o kadar kolay değil.
Niye diye sorarsanız bunun cezası 3 yıl hapis. Çok şükür son 5 yılda
milli ve yerli üretimler neticesinde klinik araştırmalar bazı üniversitelerde
yapılabiliyor.
Ankara Sanayi Odası yönetimindesiniz. Orada dile getirmediniz mi
bunları?
Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Üyesi olarak bir dizi faaliyet
yaptım. Konuşmalarımda stratejik konulara dikkat çektim. ASO’nun bir
tane medikal sektörü yoktu. Medikal sektörünün tıpkı savunma sanayi
gibi stratejik olduğunu anlatmaktan dilimde tüy bitti. Feryatlarımı, Sayın
Cumhurbaşkanımıza iletmeyi çok isterdim.

DERDİMİ ANLATMADIĞIM YER KALMADI
Cumhurbaşkanımızla görüştünüz mü?
Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan olarak görev yaptığı dönemde sağ olsunlar- fabrikamızın açılışını yapmıştı. 2008’de kurduğumuz
fabrikanın açılışını 2011’de yapmıştık. Başbakan olduğu dönemde çok sık
karşılaştığımı söyleyemem. Ama kabinesinde görev yapan bakanların
çoğu ile görüşmüş, fikir alışverişinde bulunmuş, yaptığım çalışmalar
hakkında bilgi vermişimdir. Başbakan olduğu dönemde rahmetli
Necmettin Erbakan Hocam ile uzun bir görüşmem olmuştu.
İvedik Organize Sanayi Başkanı Sayın Hasan Gültekin’in göstermiş olduğu
ilgi için minnettarım. İvedik onun döneminde gerçek bir Organize Sanayi bölgesi
oldu.
Erbakan Hoca ile neler görüşmüştünüz?
Allah rahmet etsin, Erbakan Hocam bir ilim adamı bir Allah dostu
olarak buluşlara önem veren, sanayiye, kalkınmaya kendisini adamış bir
devlet adamıydı. Erbakan Hoca ile heyecanlarımı paylaşmış, projelerim
hakkında bilgi vermiştim. O da büyük bir dikkat ile dinlemişti. Yine
Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Sayın Abdullah Gül, Ostim Organize
Sanayii’ne geldiğinde kendisine biyolojik çalışmalarımızı, bunun stratejik
boyutlarını anlatmıştık. Biyoteknoloji alanında çok değerli hocalarımız
biyolojik damar konusunda kendisini bilgilendirmişti. O zaman basın,
“Ostim damardan girdi” diye haber yapmıştı. Cumhurbaşkanı Gül bu
ziyaret sırasında kurumlara ilgilenilmesi talimatını vermişti.

Cumhurbaşkanı’nın mesajını aldı mı kurumlar? Yeterli ilgiyi gösterdiler
mi?
Bazı talimatlar yukardan aşağıya kadar inmiyor ne yazık ki!...
Uygulamada sorun çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Gül, beni ikinci kez
Köşk’e çağırmıştı. Bana “Proje ne oldu? Hangi aşamadasınız?” diye
sorunca ben de yaşadığımız zorlukları anlattım ve “yürümüyor efendim”,
dedim.

İHRACAT VE YURT DIŞI GÖZLEMLERİM
Kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz? Neler satıyorsunuz?
Biz 30’a yakın ülkeye ihracat yapıyorduk, bu sayı 40’a yaklaştı çok
şükür. Ameliyat masaları, yıkama, dezenfeksiyon cihazları, sterilizasyon
cihazları, hidrojen peroksit plazma cihazı ağırlıklı olmak üzere, 7-8
kalemde ihracat yapıyoruz. TÜBİTAK’ta başarıyla yaptığım projeleri hep
ihracat yaptım. Bu bizim için büyük bir övünç kaynağı.
Nasıl bir ihracat stratejiniz var? Yol haritanız nedir?
Biz şirket olarak dünya çapında işler yapmayı hedefledik ve bunun
için uğraş veriyoruz. Dolayısıyla yerli ve milli anlayışla dünya vitrinine
çıkacak adımlar atıyoruz. Şöyle bir plan yaptık: Son 3 yıldır eğitim için
Türkiye’ye gelmiş olan misafirimiz konumundaki öğrencilere
şirketimizde ihracat eğitimleri yaptırıyoruz. Ülke büyüklüğüne göre,
büyükelçilerinin referansıyla öğrencileri 10’arlı gruplar halinde
başlarındaki hocalarıyla beraber fabrikamızda ağırlıyoruz. Bu öğrenciler
ile 1-6 ay arasında değişen sürelerde haftada bir ya da iki gün gelerek
fabrikadaki üretim sürecimize katılıyorlar. Böylece Türkiye’nin
geliştirdiği ürünleri tanıtma imkanı da buluyoruz.
Yabancı öğrencilerle işbirliğinin ihracata katkısı oldu mu?
Çok büyük katkısı oluyor. Bir ülkeye ihracat yapacağımız zaman o
ülkedeki itibarınız, nasıl algılandığınız büyük önem kazanıyor. Ürünün
kalitesi kadar ülkenin, firmanın güvenirliği de öne çıkıyor. Sizin dilinizi,
kültürünüzü anlayan onarım, teknik servis altyapınızı bilen insanlar yoksa
ihracat yapmanız zorlaşıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız projeyi,
Almanlar yıllardır yapıyor. Çin ve ABD de öyle. Ülkemizde dünyanın
coğrafyalarından gelen binlerce öğrenci var. Ben, şimdiye kadar belki elliye
yakın büyükelçiyi ziyaret ettim. Fabrikamızın enstitü gibi görülebileceğini
söyledim, bizim fabrikalarda o gençlerin eğitim görmelerini istedim. Bu
teklifimiz olumlu karşılandı. Büyükelçileri ve yabancı misyon şeflerini de
davet ettik fabrikamıza. Geldiler, gezdiler ve aramızda bir güven ilişkisi
oluştu bu sayede.
İhracat artışı için devlet ne yapmalı?

Uluslararası
pazarlamada
devlet
destekleyici
firmaları
kolaylaştırıcı bir sistemin yararlı olacağını düşünüyorum. Hamasetle,
söylemle yetinirsek başaramayız. Burada Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) büyük iş düşüyor. TOBB’un belirli şirketler üzerinde
yoğunlaşan politikayı terk etmesi lazım. Böyle olunca diğer şirketler
yetim kalıyor, üvey evlat muamelesine tabi oluyor. Mesela kendi
alanımdan örnek vereyim. Ben isterim ki her bakanlık milli, yerli firmalar
çıkarsın. İnşaat firmaları gibi medikal alanda da dünya çapında
firmalarımız olsun, bunun önü açılsın. Ülkemiz bu kadar büyük bir pazar
iken bir tane büyük holding çıkaramaz mıyız? Buna kafa yormalıyız.
İhracatçının önünde çok engeller var. İşi o kadar kolay değil. Yerli firmanın
100 liralık ihracatının 50’si vergiye, 25’i işçiye gidiyor. Bizlere kalıyor
25. İthalatçı firmanın ise 100 lirasının 80’i yurt dışına gönderiliyor.
İthalatçının işi ihracatçıdan daha kolay.
Ankara Sanayi Odası’na taşıdınız mı bu sorunları?
Bugün tartışılan, ihtiyaç olarak görülen birçok konuyu, dokuz yıllık
üyeliğim sırasında, hemen her ay mutlaka bir konuşmamda dile
getirmişimdir. Bunların kayıtları mevcuttur.
Milli ve yerli sanayi
konusunu yıllar öncesinden başlayarak gerek Ankara Sanayi Odası Meclis
Toplantıları’nda gerekse katıldığım toplantılarda dile getirmişimdir.
Yıllardır anlatıyoruz bunları. Ostim’de medikal sanayi kümesini kurdum.
ASO’ya gelir gelmez medikal komitesi başkanlığını kurduk ve komite
başkanı, meclis üyesi olarak başladık. Sanayi Odası’nda tıbbi cihaz
meclisi yoktu, bunu kurduk. Bu zaruret değil mi? Ankara’da bu işin
öncülüğünü yaptık. Diğer illerimize örnek olsun istedik. Bu mecralarda
çok önemli konuları gündeme taşıdım. Mesela milli ilaç yapımında ve
jenerik ilaçlarda inanılmaz bir boşluk var. Koordinasyonsuzluğun sıkıntısı
yaşanıyor. Yıllarca bu sorunların mücadelesini buralarda verdik, vermeye
de devam ediyoruz. Bazen bir adım boyu yol bile ilerleyemediğimiz
oluyor. Bazen ümitsizliğe kapılıyorum ama yılmıyorum, üstüne üstüne
gidiyorum. Bazı sorunların çözülmesine katkımız olduğu zaman da
ülkemiz adına seviniyoruz ve inancım odur ki İbrahim Aleyhisselamı
ateşe atmışlar, yanarken herkes ateşi söndürmeye çalışıyor, karınca da
koşarak su taşıyor, soruyorlar ona “nereye gidiyorsun?”, “ateşi
söndürmeye”,
“bununla mı söndüreceksin?”, “bende biliyorum
söndüremeyeceğimi ama safım belli olsun dedim”, diyor.
Eskiye göre olumlu anlamda gelişmeler var. Sektördeki arkadaşlarla
Almanya’ya ilk gittiğimiz yılları hatırlıyorum. Eskiden 5 firma filan
katılırdı. Şu anda 140 firma katılıyor. Dubai’de fuar oldu; 130 firma
katıldı. Bizim ölçeğimizdeki ülkeler için bunlar iyi rakamlar. Bir insan

fuara katılıyorsa rüştünü ispat etmek üzeredir. Çocuk emekliyor, ayağa
kalkıyor, babasına “beni bırak koşacağım!” demek istiyor. Firmalar
emekledi, ayağa kalktı ve artık koşmak istiyor. “Baba” olarak devleti
görüyor. Devlet ona koşma imkanı sağlasın, engelleri kaldırsın, teknik
altyapıları hazır hale getirsin yeterli. Eksiklik bu, bunu anlatmaya
çalışıyoruz.
Bir sanayici olarak yabancı ülkeler ile Türkiye arasında ne tür farklar
gördünüz?
Şu ana kadar değişik coğrafyalardan 100’e yakın ülkeye gitmişimdir.
Bunların neredeyse tamamına iş için gittim. Yani şöyle kendime zaman
ayırıp yanıma hanımı, çocukları alıp gezmeye gidemediğim için çok
üzülmüşümdür. ABD, Güney Kore, Afrika, Çin, İngiltere, İtalya, Fransa
ve İsviçre dahil bir çok ülke gördüm. Vaktim yettiğince gözlemledim.
Önce şunu gururla söyleyeyim ki ülkemize kurban olayım ben, devletimi
ailemden daha kutsal sayarım. Havası, suyu ile bir başka bizim ülkemiz.
Ama iş çalışmaya, sisteme, iş ahlakına, üretime gelince orada durmak
lazım. Adamlar bizden daha iyi sistem kurmuşlar, profesyonelleşmişler.
Devlet onlara bariyer olmamış; greyder gibi önlerini açmış. Yatırım
yapanlar, üretenler cezalandırılmamış; teşvik edilmiş. Ülkemizi seviyoruz
lakin “inşallah, maşallah’ ile bu işler olmuyor. “Cek, cak” dönemini bitirip
icraat yapmamız lazım. Hamaset yerine hamarat olmalıyız. Ormanlar kralı
aslan bile rızkını çıkarabilmek için koşuyor. Koşmazsa avını
yakalayamıyor. Bizler de koşacağız ki hedefimize ulaşabilelim. Koşarken
de ayağımızdaki bağların çözülmesi lazım. Çalışmazsak, koşmazsak,
sahaya, pazara çıkmaz isek avımızı yakalayamayız. Bu kadar basit.
Bu problem nasıl çözülebilir?
Her şeyden önce devlet kademelerine liyakat esasına dayalı
atamaların yapılması gerekiyor. Her gelen insan kafasına göre iş yaparsa
orada verimlilik olmaz. Devletin bir sistemi, yol haritası olmalı. Sistem
kişilere değil, kişiler sisteme uygun davranmalı. Bizde makam çok ancak
çalışacak adam yok neredeyse. Bu kadar şube müdürü, daire başkanı, genel
müdürün olduğu yerde canla başla çalışan bürokrat sayısı yetersiz kalıyor.
Makam sahipliği de saltanata dönüşmemeli. Adam geliyor makama.
Sekreteri, şoförü, çaycısı, çorbacısı… Devlete hizmet ile kişiye hizmet
bazen karıştırılıyor. Bir de bizimkiler maşallah toplantı üzerine toplantı
yapmayı çok severler. Nedense bu toplantılar için de mesainin yoğun
olduğu saatler seçilir. Bu toplantılarda zihin jimnastiği yapıyorsan, proje
konuşuyorsan ortaya ürün çıkıyorsa diyeceğim bir şey yok, ama genelde

adet yerini bulsun diye yapılıyor bu toplantılar. Bir defa devletin makam
verdiği insanlar akşam eve gidince başını rahat yastığa koyabilmeli.
“Bugün Allah’ın rızasını kazanmak için ne yaptım? Ülkem için ne
yaptım?” diye kendini sorguya çekmeli. Aldığı parayı hak edip etmediğini
düşünmeli.
Bunu yapan yok mu? Yabancılar da durum nasıl?
Mutlaka ülkemizde de yaptığı işin hakkını veren aldığı maaşı helal
ettiren vatan evlatları var. Allah sayılarını çoğaltsın. Benim sözüm işini
yapmak yerine yan gelip yatanlar, oturduğu koltuğa layık olmayanlar ve
işini savsaklayanlar için. Unutamadığım bir anımı anlatayım. İşyerimde
Hacettepe eğitimli Tanzanyalı bir radyoloji uzmanı doktor danışmanlık
yaptı, arkadaş çalışıyordu. Abdullah isminde bir kardeşimizdi. İhracata
bakıyordu kendisi. İşe başladıktan sonra ilk maaşını almıştı. Eve para
götürdüğünde hanımı demiş ki, “Abdullah sen bu parayı helal ettirdin mi?
Aldığın maaşı hak ettirecek kadar çalıştın mı? Mesailerine eksiksiz gittin
mi? Bu parayı gönül rahatlığıyla yiyebilir miyiz?” Şu samimiyete, şuura
bakar mısınız? Bunu duyduğum zaman duygulanmıştım. Birçok yerde de
anlatmışımdır. Ve diyorum ki, “Ey Abdullah! Senin gibi insanlara
ihtiyacımız var.”

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI
Konuşmalarınızdan anlıyoruz ki çok sayıda Sivil Toplum Örgütü’nde (STK)
görev almışsınız?
Çoğunluğu medikal sektörü olmak üzere kurduğum, başkanlığını,
yöneticiliğini ya da üyeliğini yaptığım sivil toplum kuruluşları var. 2005
yılında Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği’ni kurduk bir grup arkadaşla.
Daha sonra Sağlık İdarecileri Derneği’ni (SAYED) kurarak yönetim ve
denetim kurulunda görev aldım. Aktif roller üstlendim. Peşinden
Uluslararası Medikal Biyoteknoloji Derneği’ni (MEBİD) kurarak kurucu
genel başkanlığını üstlendim. Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele
Derneği’ni (UMUDDER) kurdum ve kurucu başkanlığını yürütüyorum.
Bütün bu dernekler alanlarında ilk ve Türkiye’ye örnek olmuş
kuruluşlardır. Bir de en eski üyeliklerimden birisi de Müstakil Sanayi ve
İşadamları Derneği (MÜSİAD).
Madde Bağımlılığıyla mücadele için de dernek kurdunuz?
Evet, ondan biraz bahsetmiştim size daha önce. Uyuşturucuyla
Mücadele Derneği’nin (UMUD) kuruluş tarihi 2005 yılıdır. Daha önce
anlatmış olduğum olaylardan sonra kurmuş ve arkadaşlarımızla önemli
çalışmalar yapmıştık. Madde bağımlılığıyla mücadele, sadece Türkiye’nin
değil, dünyanın en önemli sorunlarından. Türkiye bu ticaretin geçiş
noktasında yer alıyor. Dinimiz, örfümüz ne kadar mani olsa da tehlike
kapımıza kadar dayanıyor maalesef. Bu yüzden böylesi uluslararası bir
sorunun çözümüne daha büyük katkılar sağlasın diye bu derneği kurduk.
Hâlen derneğin kurucu genel başkanı olarak görev yapıyorum.
Ankara Sanayi Odası (ASO) bünyesinde neler yaptınız?
Ankara Sanayi Odası’nda meclis üyeliği ve komite başkanlığı
görevlerinde bulundum. Orada yaptığımız en önemli işlerden birisi
medikal sektörünü kurmamız olmuştur. Bu da Türkiye’de bir ilktir ve
diğer sanayi odaları tarafından örnek alınmıştır. Medikal alanda
farkındalık oluşturulmasıyla beraber, üye sayımız 180’e ulaştı. Komite ne
yaptı derseniz, medikal ve biyoteknoloji alanındaki sorunların çözümüne
katkı sundu. Türkiye’de gözden kaçan bir nokta var. Üniversite-sanayi
işbirliği bir ülkenin kalkınmasının olmazsa olmazı bana göre. Ankara
Sanayi Odası’nda ve bulunduğum tüm ortamlarda bunun mücadelesini
verdim. Eğer başarıya gitmek istiyorsak fabrikalarımız yüksek lisans ve

doktora öğrencileri için enstitü misyonu üstlenmeli. Yüksek lisans ve
doktora öğrencileri uygulamalı eğitim yapmaz ise başarı sağlanamaz.
Tıp fakültesini bitiren pratisyen hekim ne yapıyor? 4 yıl uzmanlığını
uygulamalı yapıyor. Ondan sonra gittiği yerde ameliyatını kendisi yapıyor.
Bunun gibi mesela makine mühendisi de hayata uygulamalı başlamalı.
Böyle olursa Türkiye’den doktora sonrası çalışma için yurt dışına giden
çocuklar daha başarılı olurlar. Adaptasyonları daha kolay olur.
Bunlar önemli çalışmalar ama yeterince duyulmadı. Tanıtım mı
yapmadınız?
Diyebilirim ki son 10 yıl içerisinde biyoteknoloji, tıbbi cihaz
teknolojisi alanlarında çok fazla konuşmam, görüşmem oldu. ASO’da ÜrGe’yi kurdum ve onlarca işadamını yurt dışına götürdüm, fuarlara,
eğitimlere katıldılar. Ostim’de medikal sanayi kümelenmesini kurdum.
Bunlar benim 20 sene öncesine dayanan hayallerimdi. Şimdi sorunuza
geleyim. Niye duyulmadı? Ben reklam peşinde değilim ki! Bizim
isteğimiz ülkemize faydamız olsun. Şov peşinde olmadık. İnsanımıza,
ülkemize faydamız olsun diye yaptık bunları.

HER PROJE BİR HAYALLE BAŞLAR
Bunları eğitimsiz bir köy çocuğunun yapması hem şaşırtmış hem de
kıskandırmış olabilir mi?
Dediğim gibi biz şov değil, “Memleketimiz, insanımız için ne
yapabiliriz?” sorusunun peşinde olduk. Bu ülkenin bazı ilklerini yapmak
Anadolu’dan çıkmış, 6 yıl çobanlık yapmış bir insana nasip oldu. Allah’a
hamdolsun. Eğitimsiz bir çobanın ufku buysa, memleketimin insanının
gerçekten ufku büyük demektir. İyi eğitimli insanların ufkunu benden kat
kat daha güzel yapabilirler, ama imkan verilirse. Bu ülkenin evlatları milli

ve yerli sözcüğünü duyunca dört elle ülke sorununa koşmalı. Doğrusu,
bilim adamlarının, ülkemizde üniversite ortamı dışında gelişen bilimsel
çalışmaları ve yerli üretimi sahiplenmesini beklerdim. Ne yazık ki henüz
bu konu yeterince ilgi görmüyor.
Her proje bir hayale dayanıyor. Geçmişte hayal mi ettiniz bunları?
Herkesin hayalleri vardır. Benim de oldu. Çocukluktan bugüne nice
hayaller kurdum. Çıraklık, kalfalık hayallerimi gerçekleştirdim. Sanayici
olunca kurduğum hayallerin bir kısmını gerçekleştirdim. Üzerine basa
basa yeniden söyleyeyim: Sanayide daha iyi noktada olamıyorsak bunun
sebebi üzerine oturup düşünmemiz ve çözüm yolları bulmamız lazım.
Kanaatimce üniversitelerle işbirliğinin yetersizliği asıl önemli sorunu
oluşturuyor. Bir diğer konu da bakanlıkların koordinasyon ve sorumluluk
alanlarıyla ilgilidir. Bir koordinasyon ve sorumsuzluk durumu var ortada.
Sanayi olmadan kalkınma olmaz. Milli ve yerli işletmelerin, adeta birer
enstitü gibi, üniversitelerle işbirliği halinde çalışabilmesi benim en büyük
hayalimdir.

Türkiye’de ortak iş yapma kültürü zayıf mı?
Maalesef öyle. Ortaklık hukuku iyi işlemiyor. Kendi adıma ortaklık
hukukunun püf noktalarını iyi bildiğimi ve gereklerini yerine getirdiğimi
düşünüyorum. Bu kitabı okuyacak yatırımcılara, sanayicilere kritik bir
tavsiyede bulunayım: Teknolojisi, know-how’u olan bir hekim veya
moleküler biyoloji alanındaki mühendisle ortaklık kurarken oranlara
dikkat edeceksin. Param var diye o mühendisin yüzde 50 veya daha fazla
hissesini alırsan yanlış yapmış olursun. Mühendisler böyle bir durumda
şirketi sahiplenmiyor. “Buluşu ben yaptım, teknoloji benim ama parayı o
kazanıyor”, diye düşünüyor. Tabiatıyla ortaklık uzun ömürlü olamıyor.
Sıkıntı yaşanıyor. Yani, ileri teknoloji çalışan şirketlerin büyük hissedarı
olmayacaksın. İşin püf noktası burası.
Siz bunu başarabildiniz mi?
Ortak iş yapmanın, şirketleşmenin zorluğunu bilerek yola
çıkmıştık ve işin gereğine uygun davrandığımız için başarılı olduğumuzu
düşünüyorum. Bunun çarpıcı bir örneği yine Türkiye’de bir ilk olan
laboratuvarımızdır. 5 şirket ile bir araya gelerek Bilkent Üniversitesi’nde
kurduğumuz laboratuvar, o açıdan da başarı örneğidir. Firmamızın
(Eryiğit) lokomotif olduğu 5 şirketle kurulan milli ve yerli laboratuvarda
ilaç, DNA, RNA, moleküler yapılar, tanı merkezlerinin ihtiyaçları
noktasında çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Moleküler biyoloji ve genetik
alanında Türkiye’nin en büyük laboratuvarı 8. yılını geride bıraktı. Orası
artık ticarileşebilmiş, gurur duyduğumuz bir müessese.
Nasıl bir patronsunuz?
Çalışanlarıma karşı iyi olmaya, kendimi onlardan biriymiş gibi
hissettirmeye çalıştım. Ben bugünlere tırnaklarımla kazıyarak geldim.
Çile çektim. İşçilerimden daha zor şartlarda çalışarak bugünlere geldim. O
yüzden patronluk taslamam. Personelimden daha fazla çalışırım. Onlarla
iç içeyimdir. İşi bildiğim ve çıraklıktan geldiğim için kimse beni
kandıramaz mesela. Bazı prensiplerim vardır iş hayatında.
Nedir prensipleriniz?
Her şeyden önce işçinin, çalışanın hakkının alnının terinin
kurumadan verilmesi gerektiğine inanırım. İnancımız da ahlakımız da

yasalarımız da bunu emrediyor. Şirketime hiç mutsuz gitmem. Surat
asmam. Güler yüzlü olurum. Mutsuz olsam da hissettirmem. Yemeğimi
işçilerimle yerim. Personelimden daha fazla çalışırım. İşçinin maaşı
üzerine hesap yapmam. Ayın 5’i olduğu zaman şartlarım ne olursa olsun
evine ekmek götürecek olan işçi kardeşlerimin maaşlarını öderim.
İşçilerin yaptığı bütün işleri siz de yapabilecek durumda mısınız?
Yapılan işleri bilirim. Yıllarca çalıştığım için teknik işleri iyi
bildiğimi düşünüyorum. O yüzden bu konularda kimse beni istese de
aldatamaz. Eksiğim yok mu? Var tabii ki. Yaptığımız işlerin yazılım
boyutuna vakıf değilim.
Sanayicinin “tarifi” olmayınca neler oluyor?
Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Toplantısı’nda 28 Aralık 2016’da
dile getirdim bu konuyu. Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce bahsetmişti
bu sorundan. Sanayicinin bürokrasi üzerinde tarifi yok. Olmayınca
başımıza neler geliyor anlatayım: Konferans bitiminde rektörle görüşmek
için makamına gittik. Oradaki görevli “Siz firma mısınız?” dedi. “Evet”
deyince “Biz firmalarla görüşmüyoruz”, dedi. Firmaları ‘şaibeli’
görüyorlarmış. Halbuki çok önemli bir bilgi iletecektim üniversiteyle
ilgili.
Her kurumda yaşanıyor mu böyle sorunlar?
Çoğunda yaşanıyor. Sadece üniversiteler değil, kamu hatta
belediyeler nezdinde bile sanayicinin tarifi yok. 2008 yılında inşaattaki
kapamadan 225 kuruş para kalmış. Bu da 4 yıl sonra anlaşılmış ve
suyumuzu habersiz kesmişler. 225 kuruştan dolayı suyu kesilen fabrika…
İçinde mikrobiyolojik testlerin yapıldığı laboratuvara sahip fabrika.
Belediyeye gittik 225 kuruşu 225 TL ödedik ve suyun açılmasını istedik.
Açmadılar, Şube Müdürü, Daire Başkanı derken, Genel Müdüre kadar
çıktım. “Açmam, yarın akşama kadar vakti var”, dedi. Ben diyorum ki,
“kardeşim risk var, burası laboratuvar…” Onların bakışı, “1 milyon 850
bin abone var, seninle mi ilgileneceğim?”. Halbuki firmanın özgeçmişine
baksa, 28 yıl vergisini aksatmadan ödemiş, 50 kişi çalışıyor… Anlayış
ve bakış tarzı bu işte. Bunu anlatmaya çalışıyorum yıllardır. Buna benzer
yaşadığımız çok sayıda örnek var.
Bugüne kadar vergilerini eksiksiz ödeyen bir insanım. Hiç borcum
olmadı. Sigorta borcum da olmadı hamdolsun. Ama ben sorumlu bir
vatandaş olarak vergimi aksatmadan öderken, insanlar hep af bekliyor; bu

içimi çok yaralıyor. Unutulmamalı ki dürüstler vergisini öder.

15 TEMMUZ’DA BOMBALARIN ALTINDA
15 Temmuz’da neredeydiniz, ne yaptınız?
O gün akşam Saat 18.00’e kadar fabrikada rutin çalışmamızı
yapmıştık. Bizim yönetim kurulu üyemiz de olan Sayın Başbakanımızın
dayısının oğlu Turgay Erence Bey ile beraberdik. O İstanbul’a, ben ise eve
geçecektim. Eve geldiğimde zannederim saat 22:09 gibi hareketlenmeler
yaşanmaya başlamıştı. Çukurambar’daki evimizin üzerinden büyük
gürültülerle F-16’lar uçuyordu. Bu normal bir durum değildi. Vakit
geçirmeden abdestimi aldım, belime silahımı taktım; evimin yakınındaki
AK Parti Genel Merkezi’ne gittim.
Külliye bombalanırken orada mıydınız?
Evet oradaydım. Yaralıları alıp Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne
götürdük. Orada yaralılarla ilgilendik. Tedavileri yapılırken de yaklaşık
bir hafta onları ziyaret ettik.
Sabaha kadar sokakta mıydınız?
Eve girmedik hep sokaktaydık. Külliye’den yaralıları Gazi
Üniversitesi Hastanesi’ne götürdükten sonra AK Parti Genel Merkezi’ne
geçtik. Sabah namazını kıldık. Külliyenin karşısında patlama olduğunda
oradaydım. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Memlekete büyük
hainlik yapıldı. Vatanımıza, sanayimize, insanımıza bilim adamına hainlik
yapıldı. Ümmetin içine nifak tohumları atıldı. İnanan insanlar için çok
vahimdi, bunu anlayamıyorum, nasıl olur da bu ülkeye böyle bir hainlik
yapılır. Bu arada Ankara Sanayi Odası’nı da harekete geçirmek için
teşebbüse geçtim.
Darbe gecesi ASO yönetimiyle nasıl bir diyalogunuz oldu?
Gece yarısı sabaha karşı saat 04:00 civarında ASO Başkanının cep
telefonuna mesaj attım. O arada ASO’dan yönetim kuruldan bir kişi de
vardı. Dedim ki, “ülkemiz zor durumda. Demokrasiden, hükümetten yana
olduğumuzu gösterelim. Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırın.” Maalesef
bu mesajla yeterince ilgilenilmedi. ASO’ya çok kırıldım bu yüzden.
Gönül isterdi ki ASO yönetimi o saatte tavrını koysun. Ertesi günü
beklemesin.

Sanayici olarak sizi nasıl etkiledi?
Bu alçakça saldırılara, demokrasiye, milletimize, seçilmişe yapılan
haince girişime öfkemiz sürüyor. Fakat sanayici olarak bu durum bizim
azmimizi kırmadı, aksine ateşledi. Bizi yıldırmadı. İşime daha sıkı
sarıldım. Sipariş verdim. 18 Temmuz sabahında 165.000 dolar havale
ettim hemen. Kontrole geldiler, “Para mı kaçırıyorsun?” dediler. Olay
anlaşılınca şaşırdılar ve tebrik ettiler. Temmuz’da yeni yatırım kararları
aldım. Ülkemi hem seviyor hem de ülkeme güveniyorum. Ayrıca
yatırımlarım için Sanayi Bakanlığı’ndan aldığım 2,8 milyon desteği de 15
Temmuz’dan sonra iade edip yatırımımı öz sermayem ile yaptım.
Devletimin bana yüksek teknoloji için tevdi ettiği hakkım olan bu parayı,
benden daha ihtiyaç sahibi olanların yararlanabilmesi için kullanmadım,
iade ettim. Milletimizin, devletimizin her zaman başı dik olursa biz de
rahat edeceğiz. Bu vesileyle şunu da söylemek isterim ki ihracatımızı
arttırmak ve yerli sanayimizi güçlendirmek için ticari istihbarat
kurumunun oluşturulmasına önem vermeliyiz. Bir an önce bu konuda
adım atmalıyız. Bu konuda Maliye Bakanımıza ve Ekonomi Bakanımıza
çok iş düşüyor. Ülkemizin yetişmiş elemanlarının bu amaçla o ülkelere
gönderilmesi ihracatımızın artışında çok büyük önem arz edeceğinden
dolayı, bunun önemini devletimize anlatmaya çalıştık.
Ne demek ticari istihbarat?
Bunu 2009’da söylediğimde yanlış anlayanlar oldu. Ticari istihbarat,
normal istihbarat ile aynı anlama gelmiyor. Şunu en başından kabul
etmeliyiz: Uluslararası ticaretin artması için ticari istihbaratın artması
gerekir. İleri teknoloji üreten gelişmiş ülkeler buna çok önem veriyor.
Örnek vereyim: Büyükelçiliklerinde ülke büyüklüğüne göre ABD, Çin ve
Türkiye’nin çalıştırdığı uzman sayısı çok farklı. Arada büyük uçurumlar
var. Onlar bizden kat be kat fazla eleman istihdam ediyorlar. Halbuki 150
büyükelçiliğimiz varsa, buralara 2 bin 500 kadro tahsis edilmeli. Maliye
Bakanlığı kadro versin, gerekirse bunların maaşlarını biz işadamları
olarak ödeyelim. Liyakat esasına göre seçilecek bu arkadaşlar da görev
yaptıkları ülkelerin altyapılarını, sektörlerini incelesin. O ülkelerle
ticaretimiz artsın. Gelişmiş ülkeler böyle yapıyor. Biz niye yapmayalım?
2011 yılında yeni müsteşarımıza bu düşüncemi aktarmıştım. O da “Maliye
Bakanlığı kadro verirse güzel bir düşünce”, demişti. O tarihten beri
bekliyoruz… Gelişmiş ülkelerin bu konudaki çalışma modeli incelenip
ülkemize uyarlanmalı. İşadamlarının güvencesi yok. Küçük firmalar
ihracat yapamıyor, ihalelere giremiyor. Başka ülkeler kendi iş adamlarına

büyük elçilik elemanları yoluyla imkan sağlıyor, araba tahsis ediyorlar,
hava alanına kadar eşlik ediyorlar. Bundan dolayı da ihracatları kat be kat
artıyor.

GELECEK HAYALLERİM
Gelecek için önemli görüp girmeyi düşündüğünüz proje var mı?
Yeni bir işe girmeyi düşünüyorum: Kompozit malzemeler.
Birbirinden ayrı ya da farklı malzemelerin bir araya getirilmesiyle oluşan
malzeme türüne kompozit deniyor. Mukavemeti temiz, kırılmayan bir
malzeme türü. Tıpta, ameliyat masalarında, sterilizasyon kaplamalarda
çok kullanılıyor. Gelişmiş ülkeler çoktandır bunu kullanıyor. Artık bu
malzeme savunma sanayinin vazgeçilmez malzemesi oldu.
Hem medikal hem savunma sanayi alanında mı kullanılıyor?
Geniş bir kullanım alanı var. Uzay teknolojisinden inşaata,
medikalden otomotiv sektörüne kadar… NASA yoğun şekilde kullanıyor.
Bizim de savunma sanayinde, insansız hava araçlarında kullanmamız
gerekir. İleri teknoloji için kaliteli insan kaynağı gerekiyor. Biz de en
uygun zamanda nitelikli insanlarla bu alana yöneleceğiz inşallah.
Kompozit malzeme o kadar önemli ki uçaklardaki yakıta bile katkısı var.
Havada, roketlerde, füze rampalarında akla gelen her türlü savunma
sisteminde kullanabilirsiniz. Türkiye’nin önünde çığır açabilir.

DİLİMDE TÜY BİTTİ
Yaklaşık 9 yıldır Ankara Sanayi Odası meclis üyesiyim. Tıbbi Cihaz
Komitesi’ni kurdum ve başkanlığını yaptım. Bu süre içerisinde sektörün,
sanayinin yaşadığı sorunlarla ilgili sayısız konuşmalarım, temaslarım
oldu. Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, bürokratlar, oda başkanları kimi
gördüysem anlattım. Bazı şeyleri söylemekten dilimde tüy bitti.
Aşağıda yer alan tespit, teşhisler ASO 2 numaralı medikal meclisi
aylık toplantılarımdaki konuşmalardan alınmıştır.
NELER SÖYLEDİM?
- Klinik araştırmada bir fareye 12 bin dolar, tavşana 20 bin dolar
ödediğimiz oluyor. Klinik araştırma 1,5-2 yıl sürüyor. O yüzden 50 bin
metrekare alanda en az 20-25 bin kendi ırk ve cinslerine göre hayvan
olmalı. Yanında da ameliyathane bulunmalı. Bunlarla birlikte
mevzuatta hazırlanmalı.
- 29 yıllık sanayiciyim, Türkiye’nin en yüksek teknolojisini üreten bir
şirketim var. AR-GE araştırmada doktoralı adam çalıştırıyoruz.
- Cumhurbaşkanımızın tüm feryatlarına rağmen bürokraside direnç
devam ediyor. Kim bu bürokratlar, kime çalışıyorlar? Milli şirketlerin
durumu ne olacak?
- Çin, Türkiye’deki yerli üreticilere, stratejik ürün üretenlere vize
vermiyor. Niye? Çin’den milyar dolar ithalat var. Bunun içinde tıbbi
cihaz en büyük kalemlerden biri. Bunların kalite kontrolleri yeteri
kadar yapılmıyor. Benim firmalarımı kayıt etmiyorlar, istediğim halde 7
yıldır Çin fuarına kabul etmiyorlar. Neden, Türkiye’den üretici
istemiyorlar. Kendi ülkelerine ihracat istemiyorlar.
- 425 tane AR-GE merkezimiz var. AR-GE merkezlerinin ayakta kalması
için ulusal projeler gerekli.
- Sayın Cumhurbaşkanımıza Tıp Bayramı’nda söyledim: Türkiye’de
Sanayi Bakanlığına bağlı TSE kurumunda biyomedikal ve
biyoteknoloji alanında bir tane enstitü müdürlüğü kalmadı; kapatıldı.
Biz, hem üretim GMP’si olan ISO-9001, ISO-13485, IS-14001, CE,
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PED, 17665-1 ve 2, 15888, EN285 validasyon ve tip testleri ile ilgili

tüm gerekli belgelendirmelere sahip olan bir şirketiz.
- Şehir hastanelerinde off-set uygulamasında %20’si yerli tıbbi cihaz
olma şartı vardı ve ihaleleri Sağlık Bakanlığı’ndaki yeterliliği
Türkiye’deki yerli firmalar ile aldılar. Ama şimdi ise off-seti inşaatta
kullandılar. Türkiye’deki yerli tıbbi cihaz üreticilerine cihaz alımlarında
herhangi bir pozitif ayrımcılık yapılmadı. Bunlarla ilgili her türlü
sesimizi duyurmak için konuşmalar yaptık. Esas burada Sanayi
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı
tarafından bu projelerin nasıl yapıldığıyla ilgili birimlerden brifing
alınmıyor mu? Nerede bir tıkanıklık var? Neden Türkiye’deki yerli
uluslararası çalışan bir şirketin en azından demo amaçlı bile olsa bir
şehir hastanesini kurdurmuyorlar. Bu referans yerli üreticilerin
uluslararası alanda rekabet edebilmesi için büyük bir avantaj olacak.
Bunun bilinmesi gerekiyor. İnşaat firmaları istedikleri gibi istediği işleri
kendileri yurtdışından alabiliyorlar. Kendilerinin iş garantileri ve hazine
garantileri olduğu için uluslararası şirketler Türkiye’deki yerli
üreticileri batırmak ve ayağa kaldırmamak için ciddi bir politika ve lobi
faaliyetleri ile engelliyorlar. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın
Başbakanımızın, Sayın Maliye Bakanımızın yakın takibe alıp, son
derece büyük olan bu projelerde yerli tıbbi cihaz alımının gözden
geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Çok sayıda hastane ile
çalışıyorum. Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız geliyor bazen eşlik
ediyoruz onlara. Tıbbi cihazların yerli olduğu ve Türkiye’nin bu alanda
büyük mesafe aldığını, bizim AR-GE’mizin önemli işler yaptığını
onlara bütün detaylarıyla anlatmak isterdim. Ankara tıbbi cihazın
başkenti, merkezi olabilir. Bu potansiyele sahip olduğumuza
inanıyorum. Türkiye’nin Ortadoğu ve Afrika bölgesinde referans
gösterilecek şehir hastaneleri olmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın,
“rüyamdı bu benim”, dediği bu şehir hastaneleri benim de rüyamdır.
Bizi çok heyecanlandırdı. Üç yıldır bekliyoruz. Daha fazla bekletmeden
ve tren kaçmadan bize sahip çıkıp gerekli önlemler alınmalıdır.
- Üreticiler adına ve Medikal Biyoteknoloji Derneği Başkanı olarak
konuşuyorum: Cihazlarımız ile ilgili sterilizasyonun sağlanıp
sağlanamadığı ile ilgili klinik araştırma yapılması gerekiyor. Bu konuda
bu çalışmaları yapacak akredite bir kuruluş yok. CE’de zorunluluk
olduğu için sterilizasyon öncesinde kirli malzemede ve sterilizasyon
sonrasında yapılacak testler ile bakterilerin hangilerinde ne kadar etkili
olduğunun araştırılması gerekiyor.
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- Bunu nerede test ettireyim? Projenin testlerini nerede yaptırayım?
Bir

kurumda yapılan ihalede, proje testleri, uluslararası yayın ve makaleler
ve bunların FDA onaylı olması ve bu yayınların mutlaka uluslararası
kabul görmüş dergilerde yayınlanmasını isteniyor. İhaleyi düzenleyen
kurum bu şekilde ihaleye çıkıyor. Bu kadar feryadımın altında yatan
konu, Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğinin tam manasıyla
çalışamamasının ve firmalara bilimsel bir üniversitenin yüksek lisans
ve doktora tezlerinde bu türlü çalışma ve araştırmaların
yapılmamasıdır. Yurtdışındaki şirketlerin, ülkemizdeki ihale
makamlarına bu kadar sirayet etmelerinin altında yatan neden;
Türkiye’nin alanında klinik araştırmaları ve bununla ilgili bir pilot
hastanenin ve bununla ilgili çalışan uzmanların bir araya
gelememesinden dolayı, yurtiçindeki ihalelerin adrese teslim olarak
verilmesidir. 850 tane tıbbi cihaz üretici firması var; ortopedi, beyin
cerrahi, omurilik cerrahi, genel cerrahi, bunları yapacağın bir tane
uygulama ve araştırma hastanesi yok. 8 yıldır kürsülerde, sanayi
odalarında, ticaret odalarında, bakanlıklarda, bakana ve bakan
yardımcılarına brifingler veriyorum. Ve bu üretici ne diyor diye bir
yetkili ciddiye almıyor.
- Avrupa Birliği’nin 2015 yılındaki direktifleri yayınladı, ülkemize 3 yıl
süre verdi ve bu konuda mevzuatların tercümeleri yapılıp Uluslararası
Akredite Kuruluşlara zamanında verilmediğinden dolayı, Türkiye
Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki yetkilendirilmiş kuruluşlarının belgeleri
askıya alınıp Türkiye’deki belgelendirme kuruluşlarının verdikleri
belgelerin geçersiz ve yetersiz olduğu onaylandı. Bizim bilimsel
ekiplerimizin yetersizliği sebebiyle savunmamızı yapamadık. Bizden
küçük Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkeler kendi üreticilerinin haklarını
savundular ve onların kuruluşlarının akreditasyonu onaylandı. Bizim
ülkemizin bayrağı yere düşmüştür. Bu bayrağı kaldırmak bizim
vazifemizdir. Düşürenler, zamanında müdahale etmeyenler, çok büyük
bir vebal içerisinde olup Allah katında ve mazlumlar karşısında bunun
hesabını veremeyeceklerdir.
- Tıbbi cihaz alanındaki direktifler, 2018 Eylül ayında değişecek ve 10
kat daha zorlaştırılacak. Risk analizleri, klinik araştırmalar, bütün
laboratuvar ve testleri uygulamalı rüştünü ispat etmiş büyük araştırma
hastanelerinde bir-iki yıl çalışıp ve raporları mikrobiyoloji ve bu alanda
yetişmiş mühendisler ve doktorlar tarafından hazırlanması zorunlu
tutulacak. Ve yayınlar, patentler, tasarımlar, dizaynlar… Burada da
hazırlıksız yakalandık. Uluslararası standartları, sanayici ilkokul
seviyesinde hazırlarken birden doktora seviyesine çektiler. Türkiye’nin
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tıbbi cihaz üreticilerinin %60’ı bu yeni direktiflerden geçemez.
Bu

durum, Sağlık Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı gibi bakanlıkları
ilgilendiren bir konu. Önlem alınmazsa yerli üreticiler bu sınavdan
geçemeyecek; Türkiye ithal ürün cenneti olacaktır.
- Avrupa, Türkiye’nin önünü kesmek için, üreticilerin önünü kesmek için
standartları yükseltiyor. Bunu nasıl yapıyor? Üniversite-sanayi
işbirlikleri ve bakanlıklar beraber hareket edemediğinden dolayı
hayvan deney laboratuvarları ve bu konudaki personel yetersiz.
Veteriner hekimlerle klinisyenler, mühendisler arasında organik bir bağ
olmadığından, mevzuatla bunların üçünün bir araya gelememesi
nedeniyle klinik araştırmalar amacına uygun yapılamıyor.
- Vücut içine yerleştirilen implantlar için klinik araştırma laboratuvarı ve
Türkiye’nin milli ve yerli biyo-uyumluluk laboratuvarı yok. Bu durum
vicdanımı çok acıtıyor ve uygulamaların doğru anlaşılamaması ve
amacına uygun yapılmaması ve sadece yayın amaçlı yapılmasından
dolayı sürdürülebilirlik olmamaktadır. Kamudaki üst düzey bürokrasi
de yanlış yönlendirildiğinden, Türkiye’deki üreticiler 2019 itibariyle
çok zor duruma düşecekler ve tarih sayfasından silineceklerdir. Tarih
bu hatayı yapanları affetmeyecektir.
- Üniversitelere verilen hayvan deneyleri yetkileri enteresan. Çeşitli
hayvanlar, farklı yerlerdeki üniversitelere dağıtılmış, herkes belirli
alanlarda çalışıyor. Bu durumun acilen gözden geçirilmesi lazım.
- Türkiye Cumhuriyeti’nde Hacettepe, Ankara Üniversitesi, İstanbul

Teknik Üniversitesi, ODTÜ gibi üniversiteler ve vakıf üniversiteleri de
dahil Ankara ya da İstanbul’da büyük bir deney hayvan laboratuvarı ve
klinik araştırmalar ve biyomekanik merkezi oluşturulması lazım. 20 yıl
boyunca bu hayvanların ırkları takip edilmeli. Şu anda koyuna implant
için başka üniversiteye, domuz için başka üniversiteye gidiyorsun.
Doğumdan araştırma tamamlanıncaya kadar bakteriden uzak temiz bir
ortamda olmalı. Zira bir kanun çıkmalı Türkiye’deki alanındaki
uzmanlar buraya görevlendirilmeli. Türkiye’deki üniversitelerin elinde
olan kullanılmayan araştırma merkezlerinin cihazları bu merkezde
toplanmalı ve üreticilerin tüm risk analizleri, klinik araştırmaları,
biyomekanik testleri burada gerçekleştirilmeli. İthalat ile ilgili
yurtdışından gelen her türlü etkin maddelerin, ilaç ve tıbbi cihazların
kontrolleri bu merkezlerde yapılmalı. Amerika’nın MIT ve Harvard gibi
Boston’ın merkezinde Amerika çapında klinik araştırmalar ve hayvan
deney laboratuvarları ile araştırma merkezleri ve üniversiteler iç içedir.
Bundan dolayı bütün ilaç şirketleri, start-up şirket, tecrübeli157uzmanlar
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ve araştırma merkezleri orada olduğu için hedefe gitmekte,
ticarileşmektedir. Bu laboratuvarların gizlilik derecesi önemlidir.
Büyük bir ülke olmak istiyorsan mutlaka büyük devletlerin yaptığı
merkezlerin neye mal olursa olsun yapılması gerekmektedir. Burada
devletimizin çok büyük bir menfaatinin olacağını, bu merkezlerden cid
di know-how’ın çıkacağına inanıyorum. Ben Boston’daki MIT gibi
ABD’de önemli merkezleri gezdiğim için biliyorum.
- 65 laboratuvar ameliyathanesi ile 150 bin metre kapalı alanda 48 bin
adet hayvanla klinik araştırma merkezi olan Almanya Aachen Teknik
Üniversitesi, 2800 yatak tıp fakültesi ile Avrupa Birliği’nin en büyük
klinik araştırma merkezidir. Burası biyomekanik test merkezi olarak
tıpta devrim niteliğinde buluşlara, patentlere sahiptir. 2,8 milyar Euro
know-how ihraç eden bir üniversiteyi anlatıyorum.
- Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocam da bu üniversiteden
(Aachen Teknik Üniversitesi) mezundur; araştırma geliştirmede
çalışmıştır. Bütün hayalim hocamın izinden gitmek ve bir Alman şirketi
ve fabrikamı Aachen’a kurarak gerçek üniversite-sanayi işbirliğini
hayata geçirmekti. Hamdolsun bunu başardım ve fabrikamı Aachen’de
kurdum.
- Türkiye’de ilk TÜBİTAK grip aşısı molekülünü beş üniversite ve
Sağlık Bakanlığı ile birlikte biz ürettik. Bu konu o kadar önemli ki
Sayın Cumhurbaşkanımız da bir konuşmasında, Suriye savaşında
kullanılan sarin ve diğer biyolojik gazlara dikkat çekerek “Ülke
biyolojik savaşla karşı karşıya”, dedi. Artık ülkemiz de bu olayın
ciddiyetini kavradı ve yatırım yapmaya başladı.
- Tıbbi cihaz, tıp ve biyolojik sektör Türkiye’nin önünü açabilir. Bakın
bir Hıfzıssıhhamız var. Orada bulunan laboratuvarlardan Türkiye’de ya
bir ya da iki tane var.
- Devletin her kurumuna ilettiğim stratejik bilgi notu şudur: Bugün
Suriye’de süren bir savaş var. Tüm dünya kuruluşları Suriye’de
biyolojik deney yapıyorlar. Hangi gazlar atılıyor, hangi tip savaş suçları
işleniyor bunlarla ilgili bizim de gezici laboratuvarlarımızın tespit
yapması lazım.
- Yabancı devletler orada bedava test yapıyorlar. Bu konularda biz de
önlemler almalıyız. Hemofili hastalarında kullanılan kan ve kan
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ürünlerinde, şeker hastalarında kullanılan insülin iğnelerinde,

milyonlarca çocuğumuzun aşılanmasında kullanılan aşılar gibi stratejik
ürünlerde Türkiye’ye ambargo uygulanırsa ilaçlara gücümüz yetmez.
- Sayın Naci Ağbal’ın katıldığı ASO Meclis Toplantısı’nda söyledim:
San Francisco’da biyoteknoloji ve ilaç fuarına giden 5 firmadan
biriydik. Devletimiz oraya katılacak firmalara ciddi destek sağladı.
Orada 2 trilyon dolarlık ilaç şirketleri var ama Türkiye’den katılan çok
azdı. Bu organizasyonları 3 yıl boyunca Sanayi Bakanlığı yapmıştı
daha sonra TEPAV’a devretmişti. Bana göre oraya katılan uzmanlar işin
hakkını verebilmeli. Kimse gelmediği ya da temsil kötü olduğu zaman
boşluk doğuyor. Organizasyonu eskiden olduğu gibi Sanayi
Bakanlığı’nın yapması daha doğru olacaktır.
- Türkiye’de milyonun üzerinde bu illete bulaşmış insan var. Amerika’ya
gittiğimde madde bağımlılığıyla ilgili ilacın Türkiye distribütörlüğünü
alabilmek
için
iki
gün
boyunca
neredeyse
yalvardım.
Büyükelçiliğimizle, konsolosumuzla uğraştık ama vermiyorlar.
Yapıldığı zaman uyuşturucudan nefret ettiriyor. “Türkiye’ye
vermeyiz,” dediler. Devletimizin kasasından madde bağımlılığı için
çıkan para çok fazladır.
- Ekonomi Bakanlığı’na gittim. Eskiden çok zordu buralara ulaşmak.
Oradan daire başkanına gittim. O da yerinde oturuyor. Diyor ki, “bekle,
seninle filanca uzman görüşecek.” Oraya gidiyorum bir başkasına
yönlendiriyor. Dayanamadım ve tekrar daire başkanına gittim.
“Kardeşim bak o oturduğun koltukta benim hakkım var. Ben bu
yatırımı ülkem için yapacağım. Yapılmaması ülkeye zarardır. Sizin
göreviniz ülkeye yatırımın önünü açmak. 2,5 saattir koridorda
geziniyorum bir bardak çay bile ikram etmediniz”, dedim. Artık bunlar
geride kaldı; devletimiz ilgileniyor.
- Şu anda benim laboratuvarımı akredite edecek bir tane yerli kuruluş

yok. Açıkça söylemek istiyorum. Tarım Bakanlığı ile de çalışıyoruz.
Bakanlığın gıdanın içerisindeki proteinler, enzimler, yabancı maddeleri,
etin at eti mi, it eti mi olduğunu analiz edecek mahalli laboratuvarımız
var.
- Şirketimizin projesi Türkiye’nin milli projesi seçildi. Biz aşının
molekülünü yaptık. Başbakanımız bizi onore ediyor ama öbür tarafa
gidiyorsun bürokrasi seni tanımıyor bile.
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- Biyomekanik ve biyoteknoloji konularında Türkiye’nin yetişmiş

sorunu var. Akredite kuruluşlarımız yetersiz. Almanya’da bu alanda 11
tane onaylanmış kuruluş var.
- Türkiye’de bir tek yerli ve milli kuruluşumuz vardı, o da Hollandalılara
satıldı. 10 milyon nüfuslu Hollanda geldi senin önem verdiğin kuruluşu
çok cüzi bir fiyata satın aldı. “Kime, niye, niçin satıyorsun?” diyen yok.
Bu kuruluşlar Sanayi Bakanlığı’nın izni ile satılabilmeli. Neden? TSE
dışında milli akredite kuruluşu kalmadı. TSE de kamu kuruluşu olduğu
için uzmanı yetersiz.
- Sanayi görmemiş hocalar, teknoloji konularında stratejik karar veriyor.
- 18 YÖK üyesi var. Bunlar arasında mutlaka sanayiden anlayan insanlar
olmalı. Doktora tezlerinde teoride kalınmamalı. Sanayicinin işine
yarayacak, ülkeye katma değer kazandıracak, stratejik sorunları çözecek
projeleri de olmalı.
- Teknolojiye yatırım yapan biri olarak büyük sıkıntılar yaşıyoruz.
Almanya Aachen Üniversitesi’ne sanayi işbirliği için yalvararak
adamın sadece buraya gelip gitmesine ve teknoloji desteğine 300 bin
Euro para anlaşma yapacağım. Aachen Teknik Üniversitesi’nde 321
tane enstitü var, bir tane üniversite 2,8 milyar Euro know-how ihraç
ediyor. ODTÜ, Bilkent, İTÜ, Yıldız Teknik, Hacettepe… Bu üniversite
kampüslerine enstitüler kurulması lazım.
- Malzeme mühendisliği Türkiye’de tanınmıyor. Nasıl yürüyeceğiz, nasıl
savaşa katılacağız. Adam Almanya’da söyledi. Orada iken 2 tane Alman
profesör bana dedi ki, “20 gün cephede savaşacak yedek parçanız yok.”
Bu çok önemliydi. Devletime uyarı ve tavsiyelerde bulundum.
- Yerli üreticiler üzerinde yabancı ülkelerin inanılmaz baskıları var.
Avrupa’nın baskıları var. Ankara’da 6 hastanenin Türkiye’de ilk
sterilizasyon ihalesini kardeş kuruluşumuz aldı, muhammen bedeli 11
milyondu. 7 milyon teklif ettik ihale bize kaldı. Biz 3 milyon liralık
yatırım yapma şartını yerine getirdik. 45 personelle çalışmaya başladık.
7 ay sonra yabancı şirket Türkiye ortağı ile idari mahkemeye müracaat
ederek bakanlık ve KİK tarafından onaylanmış ihaleyi iptal ettirdi.
Tesisimizdeki personeli çıkarmak zorunda kaldık. Yaptığımız yatırımlar
boşa gitti. Yerli ve milli firma varken yabancılar lehine karar veren
hakimin neden böyle yaptığını halen anlayabilmiş değilim. Bu karardan
sonra bütün şehir hastaneleri bu yabancı firmaya gitti. Bunu, ben
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İtalya’da yapabilir miyim? Sorun burada.

- Uluslararası Avrupa Birliği Standartları, TSE ve Türkiye’deki
kuruluşları askıya aldı, diğer kurumlar dahil olmak kaydıyla, bütün
standartlarda resmen askıya aldı. Nasıl kaybettik biliyor musunuz?
Mesleki yeterlilik olmamasından dolayı mı, yoksa yönetmelik ve
Avrupa Birliği standartlarını yayınlamakta mı geç kaldık, bilmiyorum.
Hemen Ankara Sanayi Odası’nda bir konuşma yaptım, acil diye cevap
gelmedi. Sonra Sanayi Bakanlığı’na gittim, cevap gelmedi.
Usanmadım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’na gittim, yine olmadı.
Onbeş gün sonra tekrar bir Genel Başkan Yardımcısı’na gittim, “ben
sizin sekreteriniz miyim?” cevabını aldım. Çok üzüldüm. Ben de şu
cümleyi kullandım: Efendim sizler bu makama millete hizmet için
geldiniz, sizden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız var, daha kime
gideyim”, dedim. Vatandaş genel merkeze gelmiş, bunun sorumlusu
Sanayi Bakanıysa, hemen sorunu kaynağına sor. TSE başkanını ara,
gideyim yanına. Beklentim buydu. Sonunda olayın vahametini
duyunca, acil ekibini toplantıya çağırdı, nihayet bu durumun ciddi
olduğunu anlatabilmiştik. Türkiye’nin haklarını savunamamasının
sebebi, kurumlardaki tecrübesiz ve yeteneksiz insanlar. Ne yazık ki
zamanında müdahale yapamadık. Bu hak nasıl geri alınacak? Bunun için
belki de yıllarca beklememiz gerekiyor.
- Bu belgeyi İngilizlerden, İtalyanlardan, Almanlardan alacağız. Bu
bizim namusumuz, şerefimiz. Ha bayrak düşmüş ha standartlarımız.
Yetkilerimiz elimizden alınmıştır. Buna sahip çıkalım. Sanayi Bakanlığı
Teknoloji Genel Müdürlüğü sorumludur bundan …
- Benim alanımda 180 üye var ve ne yazık ki yarısı elenecek. Neden mi?
Çok acil, tecrübeli akil insanlardan heyet kurmamız lazım. İtalya,
Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve diğer ülkeler
kendi üreticisinin hakkının koruyor ve takip ediyor. Pazarlıklarla çatır
çatır yetkileri aldı. Bizim de öyle yapmamız lazım. Bunun devlet
politikası haline gelmesi lazım, yoksa altından kalkamayız.

157

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ
- Diyarbakır, Sur, Silopi, Cizre sürecinde devletimiz hain örgütlerle
göğüs göğse çarpıştı. Çok sayıda gazimiz ve şehidimiz oldu. Beş
metrede hain örgütle göğüs göğüse çarpıştılar. Şehit haberleri geldikçe
uykularımız kaçtı, gözyaşları döktük. “Bir vatandaş olarak ne
yapabilirim?” diye düşündüm. Geçmişte asker olarak özel Tim’de görev
yaptığım için şöyle bir çözüm buldum: 29 kalem olan bir savaş seti
steril çantası ürettim ve bunu vatan savunması yapan devletimizin
kahraman asker, polisine gönderdim ve teslim ettim. Bu set yaralılara
acil müdahale ve ambulans gelene kadar 12 saat boyunca kanı
durdurup, tedavi etmeye de yarayan malzemelerden oluşuyordu. Asker
ve polis yaralanınca, acil tedaviyi yapıyor ve daha uzun süre ayakta
kalması sağlanıyor. Bu bizim için o kadar önemliydi ki, vicdanen rahat
ettik. Orada bu set, silahtan mermiden daha önemli. Milletimin
askerine, polisine güvenlik güçlerine helal olsun. En azından safımız
belli olsun istedik. Allah kimseyi vatansız bırakmasın.
- Güneydoğu’da
terörle
mücadelenin
yoğunlaştığı
dönemde
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun çağrısından sonra bütün sanayi ve
ticaret odaları harekete geçerek yardım kampanyaları başlatmıştı. O
zaman Ankara Sanayi Odası’nda yardım çağrısı yapıldı. Meclis başkanı
özel oturum yaptı. Meclis üyeleri olarak biz de toplandık. Sayın
Başkan, Ankara Sanayi Odası’nda yardım çağrısını bize tebliğ etti.
Nakit yardımı olsun dedi. Nakit de çok önemli ama insanlar para
yardımını az yaptı, ne üretiyorsak onlardan verilmesi konusunda ben de
bir konuşma yaptım. Sağlık çantası olarak 100 bin dolar civarında bir
hibe yaptım. Askerde ve poliste olmayan bir savaş seti üretip
başbakanlık özel birimine kamyonla teslim ettim. Konuşmamda,
“herkes ürettiği malın zekatını vermeli. Her malın kendi cinsinden
şükrü olur”, minvalinde konuşma yaptım. ASO’nun önderliğinde, bir
kamyon malzemeyi, devletimizin milli istihbarat teşkilatına teslim
etmemi söylediler, biz de ASO’yla birlikte savaş setini teslim ettik.
- Ürettiğimizden yardım etmek milli ve yerli vazifemizdir! Ordumuz ve
polis teşkilatımızın yanında olmak bizim namusumuzdur!

SOMALİ’DE ÖLÜMDEN DÖNDÜK
Cumhurbaşkanımızın, Başbakan iken Somali’ye yardım konusunda
yaptığı çağrıya anında karşılık verdim. Oraya hastane ve tıbbi
ekipmanları, kargo uçaklarıyla bir gecede yetiştirdik. Ameliyat masası,
otoklav, anestezi cihazı, tavan lambası, paslanmaz ekipmanları ve sarf
malzemeler vardı. Başbakanlık’ın bu türlü çağrılarında devletimizin
sağlık alanındaki her türlü yardımlarında yanında olduk. Somali’de
yardımlarla beraber gidenler, El Şebab örgütünden çok çekti. Oraya
göndermiş olduğumuz cihazları kurmaya giden kardeşim, yaralılara ve
vatandaşa sağlık hizmeti yardımı yapacaktı. Kardeşim 75 kişinin hayatını
kaybettiği otobüs saldırısında hayatta kaldı. Çatışmanın ortasında
kalmıştı. Allah’a hamdolsun yara almadan kurtuldu. Oraya gidenler can
tehlikesini hiçe saydı. Bundan sonra da devletimizin çağrılarına uyarak
dünya mazlumlarının yardımına koşmaktan geri durmayacağız ...

Yerli, Milli, Dertli
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Annem ve kardeşlerimle köyümde...

Çalışanlarla birlikte...
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Eşim, Kız kardeşim ve Çocuklarla...
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Gurur belgemiz...

