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SEZGİN ÜNSAL'IN ÖZKAN AĞIŞ İLE RÖPORTAJININ TAMAMI. MUTLAKA OKUYUN !
Tarih: 17.03.2005 Saat: 19:10

Konu: Röportaj

Konuğumuz sayın Özkan AĞIŞ ENKA genel müdür mavini

Sezgin= Özkan bey biz Amasya çevresinde özellikle Taşova'ya hitap eden Desteklilerinsesi.com Web sitesi
adına sizinle röportaj için geldik. Uzun bir zamandır sizden haber alamadık. Sizi çok seven hemşerilerinize
sizden haberdar edebilmek amacıyla geldik. Ayrıca hanım efendinin rahatsızlığını duyduk ve çok
üzüldük.Geçmiş olsun der hanım efendiye açıl şifalar diliyoruz.

Sayın Özkan bey ilçemiz Taşovaya yaptığınız hizmetler saymakla bitmez en önemlileri Taşova eğitim vakfı
ve Özkan AĞIŞ ilköğretimokulu gibi önemli eserler bırakarak gönüllere taht kurmuş birisiniz.Dünden bu
güne Özkan AĞIŞ'I anlatır mısınız.

Teşekkür ederim.malumunuz eşim rahatsız.onun için tüm imkanları kullanıp tedavi ettirmeye
çalışıyoruz.önümüzdeki haftada içinde Londura'ya götüreceğiz. Kızımda orada çalışıyor orda kalacaklar
kalacağız daha doğrusu.

Orda bir doktorum var.oranın en iyi onkologu,kanser uzmanı son olarakta ona gösterip tedavi uygulayacağız.
İnsanlarımızdan kopmak demeyimde biraz uzak kalmamım nedeni ailemdeki bu rahatsızlık işleriminde çok
yoğun oluşu aldığımız projelerin yapımı hemde yeni iş arayışı içinde yoğunum.seyahatlerde meşgul ediyor
ayrıca.şunuda söyleyim, zaman zaman ALLAH rahmet eğlesin Halil Yılmaz gibi arkadaşımız abimizin beni
gelip zaman zaman motive etmesi iş yoğunluğundan koparıp hadi gidelim bu akşam arkadaşlarla konuşalım
toplanalım demesi güzel motivasyon yaratıyordu.Şimdi Halil Abiyi kayıp etmekle beraber o havayıda
kaybettik açık.Gönlümüz gene hizmet etmeye çalıştığımız Taşovalılar ile beraber olmakla beraber malisef bu
zaman azlığı yüzünden kalbimden geçenleri daha fazla uygulamaya koymaya çalışıyorum ancak bu kadar
oluyor.

SORU:Özkan Bey Taşovamıza yaptığınız hizmetler saymakla bitmez en önemlisi Taşova Vakfı ve
yaptırdığınız ilköğretim okulu gibi eserler bırakarak insanlarımızın gönlüne tah kurmuş birisiniz bize
geçmişinizden bahsedermisiniz?

Geçmişim şöyle bildiğiniz gibi 1942 yılındaki Erbaa zerzeresi bizim Taşovaya gelmemiz bir kesit oldu,
hayatımızın seyrini değiştiren bir kesit oldu.Erbaa zerzeresinde evimiz yıkıldı.Ama babamın vaktiyle almış
olduğu tarlalar o zaman ki ismiyle Heriz Dağı yeni ismiyle Güvendik'te olduğu için oraya Taşovaya taşınmak
durumunda kaldık.ama Taşova da onuda kendi sitenizde yayınlayın.Ali Rızadan alırsınız.o zaman belediye
başkanı koca müdür lakabıyla bahsedilen kişiydi.tasova'yı gayet güzel parselledi imar Rasim bey vardı.imar
Rasim bey taşovanın mimarıdır şu andaki düzeni sağlayan imar Rasim beyin çizgileridir.o herkeze
parselesyon yapmıştı herkeze birer dönüm bizede bir dönüm verdi.Erbaa'dan geldikten sonra babam'da oraya
kerpiçten bir ev yaparak.iki odalı bir ev. ilkokulu orda bitirdim.buraya geldiğim zaman ilkokul dördüncü
sınıf taydım.dördü ve beşi taşova'da okudum.o zaman ilkokul yapılmıştı.ve sonra öğrendimki.bizim o tasova
ilkokulundan mezun olanlardan.sonradan öğrendimki.ünivertiyi ilk bitiren ben mişim.taşovanın ellinci
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kuruluş gün dönümünde belediye bunu tesbit etmiş nerden tesbit etmişse.bizede pilaket verdiler.tasovada ilk
üniversite mezunuymuşum ben daha sonradan öğrendim incelemişler daha önceden biri vardı.Adil bey Adil
GÜMÜŞ'oğlu Servet vardı.oda vefat etti.o daha önce tıpbı bitirmişti ama o taşovada okumamış.ilkokulu o
başka yerde bitirmiş temelden başlayıp sonuna kadar.taşova da kalan tahsilini tasovada tamamlayan birini
arıyorlarmış şimdi tabi hemşeri olmak.insana birtakım yükümlülükler getiriyor.taşovada ben çok fakir bir
öğrencilik hayatı geçirdim. babama tarlalardan bir şeyler geliyordu ama ortakcı ne kadar veriyorsa onu
alıyordu babamda bizi tarlalardan gelen gelirle geçin diremiyordu bir dönümlük o bahçe ektiği fideyle
domatesle salatalıkla onuda yani satarak aileyi geçindirmeye çalışıyordu.ben o günleri unutmuyorum.öylesi
yaşam bazı insanların moreli bozar aksine benim morelimi bozmadı benim morelimi kamçıladı.şöyle
kamçıladı iki bakımdan bir okumazsam babam gibi olurum.iki okumazsam burdaki taşovalarla aynı hayatı
paylaşırım farklılık yaratmam lazım benim dedim bu düşünceyle iyi okuduğumu zannediyorum.tüm okulları
birincilikle bitirdim.teknik üniversidesinide birincilikle bitirdim.insan isterse yapabiliyor.şeyi hiç unutmam
mesela bu belediye başkanı otobüs tahsis etti o zaman Tokat'a bağlıyız. biz.1953 yılana kadar Tokat'bağlı
kaldık 1953 yılında AMASYA'ya bağlandı.yani 1944 e kadar Erbaa'ya bağlıydı Destek nahiyesi, 1944
resmen Taşova kuruldu.ondan sonra Taşova. Tokat ilinine bağlı olmaya 1953 yılına kadar devam etti.ve
Tokat'a otobüs çalışıyordu.otobüsleri 1945 yılında seferlerini başlattılar. söylediğim gibi koca müdür Hasan
AYKAN o seferleri başlattı ben Erbaa'da ortaokul yoktu.Erbaa'da 1945 yılında ortaokul yoktu.ben Tokat'a
gittim.ortaokula başladım.hatta ben çalışkan bir öğrenci olduğum için Hasan bey benden otobüs parası
almıyordu.otobüs parası beşliraydı fakat biz beşlirayı bulamıyorduk.ben hatırlıyorum. Hüseyin bey
vardı.Hüseyin GÖKŞEN benim hocam'dı ayda bir derği çıkardı dergide on kuruş'du parayı
biriktiriyordum.derğinin parasını her ay veremiyorduk onunda inekleri vardı dergi parasını mısırla
ödüyorduk.bir ölçek mısır göndereyimde onuda dergiye saysın diyorduk.ama bu zorluklar beni yıldırmadı
tam aksine motive etti mezun olduktan sonra herkez şunu söyledi.dediki Özkan bey gelip Taşova'ya fabrika
kursa .hizmetlerini Taşova'ya yapsa çok iyi olur.benim ise düşüncelerim.mümkün olduğunca gerçekçi
olmaktı.Taşova'dahizmet etmenin zamanı var.en önemlisi hizmet güç istiyor.paranız olmamadan gücünüz
olmadan.lafla hizmet edilmez.Allahaşükür güzel bir işim vardı.önce kendi mesleğimde başarımı ıspatlayım.
birazda paramız olsun.ondan sonra memlekete dönerek hizmet etmeyi düşünelim dedim.Taşova gittiğim
zaman o insanlara neler yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum.Taşova'da insanlar hep şunu bekliyordu
insanlar birileri çıksın Taşova ya fabrika kursun o fabrikada insanlar.iş bulup çalışsın.zamanın değişmekte
olduğunu artık fabrika gibi tasarufların Devletten özel sektöre kaymakta olduğunu bu gerçeği
görüyordum.mesela konserve fabrikasını devlet niye kursun.elma deposu devlet niye kursun dünyanın her
tarafından Rusya hariç o yıllarda özel kişiler kuruyordu.Taşovanın zenginleride vardı.Niye oturup
kurmuyorlar. o zamanda diyorlarki . Özkan bey sorumluluktan kaşıyor ben hep gerçekleri göstermeye
çalışıyorum.İnsanlara fabrikayı siz kurun taşın altına elinizi koyun.ve üstelikte bir fabrika değil on fabrika
kurulur bu suretle zaman geldi benim ne kadar doğru düşündüğümü Allah gösterdi.şimdi bu gün yine bizim
ailemizden benim kardeşim oraya mobilya fabrikası kurdu ama özel sektör mobilya kısa zamanda üretimini
attırdı günde on tane yatak odası çıkartıyor.üç tane mutfak çıkartıyor.Erzuruma kadar satıyor.Yani neden
böyle olyor benim kardeşim 24 saat çalışıyor. Benim kardeşim benden 3 yaş küçüktür. fabrikada 10 saat işin
başındadır. Bu iş böyle oluyor.Devletle olmuyor. Devlet kötü işletmeci bunu gördük.ve bundan sonrasıda
Taşovada tarımda ihraç ürünleri başta kıraz olmak üzere şeftali olmak üzere elma olmak üzere tarımda ihraç
ürünleri sanayıde hafıf sanayı tekstil mobilya gibi hafif sanayi taşovayı kurtaracaktır.üçüncüsü turizm çok
çok güzel memleketimiz var bu güzelliği satmak lazım.Paraya dönüştürmek lazım.buda akıllı prejelerle
olabilir. Mesela bir gün ben yazıyorum Ali Rıza,zaten kendisi turizimci ,o baraboy gölünün güzelliğini ortaya
koyacak projelere imza atacaktır ben buna inanıyorum.Her gittiğimdede devamlı işliyorum ben bunu
diyorum sen zaten esas ihtisasın uzmanlığı turizm.bu güzelliği mesela bundan 40 sene önce abanta tesisler
yapılmış bence bizim borabay gölü abanttan daha güzel evet. çoçukluğumuz böyle geçti.
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SEZGİN:Özkan bey iş hayatına nerede başladınız. 

13-14 sene tekte çalıştım O zaman türkiye elektirik kurumuydu.Tabi o zaman eti banka bağlı bir
kuruluştu.Tabi çocukluğun fakirlik içinde geçtiği için üniversiteyi burs alamazsam
okuyamayacaktım.Dolayısıyla üniversitede eti banktan burs alarak çok iyi dereceyle üniversiteye girdiğim
için bana burs verdi. Ama bunun karşılığındada her bir sene bursun karşılığında 1,5sene mecburi hizmet
olmak üzere 7,5 mecburi hizmet yüklendim. arkasından öğrencilikte iyi olduğunuz zaman meslek
hayatınızda parlak geçmeye davam ediyor.Çünkü çalışkanlığınız güzel bir mesleğiniz var.Ulusal kente
etibank beni Fransaya ve Amerikaya iktisas yapmaya gönderdi her iki yerdede birer sene kaldım. Fransada
hem uzmanlık yaptım hemde çalıştım para kazandım yani. Ondan sonra Amerika'yada gönderdiler ayni
şekilde Scolcalsın diye bir şirket vardi orada çalıştım o zaman ambarlı santrali kuruluyordu.ambarlı santralı
prejelerinin hazırlanmasına yardımcı olduk.Döndüğüm zamanda orda öğrendiklerimizi geldik burda
uygulayıp santralleri hayata geçirdik.Antik bölge o zaman Türkiye'nin en büyük reyanbol santrelini çok
arzasız olmak üzere işletmeye koyduk. Yani o 13-14 sene hep terkip santrallerin mekanik,kömür santrallerini
işletmeciği dizaynı projelerinin hazırlanması bakımı gibi ve devamlı santralı üretir duruma sokacak. sorunları
haliyle geçti. Bu süre içinde de dışarıdan ihtisasında yüklendiğim metru hizmetler hem okul sırasında
aldığım burs karşılğı metru hizmetler zaten 11-12 seneyi buluyordu.O bittikten bir sene sonra tabi daha cazip
tekliflerle karşılaştım. Kaldıki artık geçinemiyordum.Çoluk çocuğa karışmıştık .Ondan sonra özel sektöre
geçtim. Özel sektördeki ilk işim ENKA değildi.Toka diye bir firma çok büyük işler yapıyordu.Seydişehir
tesisleri kuruluyordu o yılda orda o tesisler aşağı yukarı yarı yıl içinde tokar almıştı Bu işleri yapabilecek bir
adam arıyorlardı.proje olarak şantiye olarak beni buldular oraya koydular. 3 sene içinde büyük işler yaptım.
Seydişehir tesislerinin yarısını montaşını ben yaptım.Ondan sonra o bitti yine firma Gevrik gübre fabrikaları
işi almıştı.Türkiyeninde en büyük gübre fabrikasıdır.640 bin tonluk kalsiyum,alolimhitrat oda bir Fransız
firmasıyla beraber ortak yaptık. tokar ben hem Fransız firmasının hem de tokar firmasının profe
müdürüydüm orda başında sonuna kadar o fabrikanın inşaat montaşını yine ben yaptım.O bitmek üzere
iken1976 yılında Bandırma gübre fabrıkalarının patronu var Recep Gencer o geldi beni buldu.bu işleri senmi
yapıyorsun dedi evet ben yapıyorum dedim.Ben buralara özel fabrikalar kuracağım ama özel sektör bize
1500 işçi ile bir şirket kurduk buraya fabrika kuracağız sen bizim şantiye işi yapabilirmisin dedi. Valla ben
profesyönelim siz parayı verirsiniz bende gelir çalışırım.anlaşma yaptı benimle 1976'dan 1980'e kadar
yaklaşık 4 sene sürdü.O 4 sene içerisinde altı tane bir iki tanesi kendileri başlamıştı ama geri kalan 5
fabrikayı 3,5sene içerisinde kurduk teslim ettik Almanlarda beraberde bu sefer bude firması vardı onlarla
amonmisyak diğer amonmisyak,hafiza gübre fosforik asit hepsini bitirdim onun bitişine yakında işde ENKA
belediyesi bu işi bitmiş bu şöyle oldu ben onlara çok büyük vinj kiralamıştım orda büyük tesisler yapabilmek
için derken ENKA'dan o vinjın dolayısıyla oraya patron geldiğinde buradan geçerken bizim vinj vardı
görelim dedi patron o tesisleri senmi yapıyorsun dedi evet dedim senin başkanın yardımcın yokmu hayır
dedim. Ben bir senedir buradayım benim işim bu dedi buna benzer bir iş aldık dedi bekliyoruz kara kara
düşünüyoruzki kime yaptıracağız diye sen gelir çalışırmısın dedi çalışırım dedim. Ne zaman bitiyor senin
buradaki işin işte 3-4 ay sonra bitiyor.Peki dedi İstanbul 'a gel beni gör dedi.Gittik gördük anlaştık.1980 o
günlerden bugüne 25 seneyi geçti. 25 sene içinde Enka'ya makineler yaptım. Birazda o alomatikler
fabrikasından 3 sene için de inşaatını başlayıp bittirdim.O belkide fabrikaların en büyüğüdür.Onu yaptık.O iş
biter bitmez Irak -Türkiye petrol boru hattının inşaatını aldı ENKA. Bu günki münakaşalı şehir olan
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Kerküt'ten başlayarak o Türkiye'ye gelen 900 km'lik o hattı yaptık .bir çok büyük ülkede ve 5 tanede pompa
istasyonu var bütün bunların montaşını inşaatını 2,5 yılda tamamladık.İçine yılda 50 milyon ton petrol
akıyor,petrolunu ceyhan terminalıne ulaştıran bu hattır.Bana aittir.Birincisi daha önce 1976 yılı büyük proje
aldık her şeyiyle bize ait dağ bayır yanı o 900 kmlik yerkalmadı jiple dağ bayır dolaşarak yani ömrümüzün
yarısı oralarda geçti yıprandık diyebilirim. Arkasından Türkiyeye doğal gaz geldi Rusyada ilk kullanılan
haritalılar santralidir. O projede bana aitti başından sonu kadar haritalılar santralı 1200 megabayttır. Türkiye
nin o zaman en büyük santralıdır. şimdi tabii onu geçtim bittirdim.1985 de 1989'a kadar daha sonra Rusyada
4 tane santral yaptım bunlarda benim sorumluluğumda yapıldı. 1995-98-99'a kadarda Bursada 1400
megabayttır santraldir.Bursaya giderken ova akçanın yanında karşıda göreceksiniz büyük kuleleri 1400
megabayt oda benim eserimdir.Arkasındanda o biter bitmez biz kendi santral ımızı kurmaya başladık Bir
tanesi Gebze'de birtanesi Adapazarında birtanesi İzmirde Türkiyenin en büyük santralleri doğal gaz yakan
kombi ile çevrili santrallerin kurulmasındada ben aktif proje diyim onu yöneten yünetim kurulunun içinde
yer alarak o santral leri yaptık.şimdi hala arkasından Hollanda'da bu büyüklükte bir santral Loterdam kurduk
buna bezer işleri projenin hazırlanmasında yeni işlerin açılmasında çalışıyoruz. 

SEZGİN:Özkan bey bu projeler imza attığınız dönemlerde bizim Amasya Taşova yöresinden gelen kişilere
özellikle iş konusunda yardımcı oldunuzmu? 

Tabi özellikle Abitabat ve aliağa projelerinde ben en az 200 tane Taşovadan gelen işçimizi çalıştırdım
şantiyelerde. İnsanlara çok iyi imkan açtık bir tanesi şu anda vakıf başkanlığı yapan Mehmet ALTUN mezun
olduğunda benim yanıma geldi.Orda jeoloji mühendisidir.beraber çalışmaya başladık Mehmet 15 senedir
benim yanımda çalışıyor.Ondan sonra artık kendine göre Taşovaya dönme zamanı geldi diye düşündü
birazda kendi memleketimize beyaz eşya,Arçelik mağazası açtı iyi çalışıyor tabi şimdi beraberliğimiz
sırasında iş disiplinliği ne olduğu bir müessesenin , şirketinde nasıl yöneticeğini öğrendi çok iyi onun için
arçelikte de başarılıdır. ikinciside vakfı kurduktan sonra vakfın başına uzaktan kumanda ile vakıf yönetilmez
Taşovada işi güçü olan birisinin olması lazım diye diüşündü ve onu geçirdim.Vakıf başkanı çokta isabetli
olduğunu gördük çünkü Mehmet'in insan ilişkileri son derece iyi'dir ve şu anda iyi gidiyor vakıf onunla ilgili
soruya gelindiği zaman vakfın kuruculuğunu ayrıca anlatırım.pardon şunuda söyleyeyim geçen gün oturdum
bir değerlendirme yaptım size saydım şimdiye kadar böyleTürkiyede 16 tane büyük projemiz var %100
imzam var bu projelere herkes şunu söyler Özkan AĞİŞ bunun Türkiye'ye milli ekonomisine milli gelire
katkısı nedir diye hesapladım.Mesala daha saymadığım bir sürü orta Anadolu' enerjisi Kırıkkale'de benim
bütün bunları yünetiminde. Irak Türkiye boru hattını gübre fabrikalarını Türkiye ekonomisi için önemi nedir
diye düşünüp hesabını yaptım tekel üretiyor.Ekonomiye katkısı ne Tekel bunun bir tablosunu çıkartın. Sezgin
bunların bir içindeki üretimleri 5,5 milyar dolar tutuyor Türkiye ekonomisinin büyüklüğününe
bakıyorsunuz.yılda gayri safi hasilatı 200 milyar dolar 5,5'u 200 böldüğümüz zaman ortaya çıkan rakamı 100
le çarptığımız zaman Türkiye ekonomisinin bu günkü %2,5 unun altında benim imzam olan eserler .bunun
hesabını bizim Taşovamızdan böyle insan çıkması bizim için gurur verici bunu söyleyeyim dışardan bakan
bir göz tabi bunlara benimde bir mizacım var ben kendi reklamını yapan bir insanda değilim . 

Sezgin -Reklamada ihtiyacınız yok.bunlar bilinmesi gereken gerçekler. 

Şimdiye kadar böyle gurup gurup insanlar geldiler seni milletvekili yapalım diyen ben reklam peşinde
değilim Ben inanıyorum ki şu anda memleketim sadece Taşova değil T.C.dir .ben memleketime milletvekili
olmamdan daha fazla hizmette bulunuyorum.ben reklam istemiyorum 

Sezgin-Şimdi Özkan bey biraz önce bahsettiğiniz gibi bir milletvekilinden kazamıza, ilçemize yöremize yöre
insanımıza büyük yararınız bulundu. milletvekili adayı olsanız.Taşova halkı sizi canı gönülden
destekler.buna eminim.sizin güzel hizmet edeceğinizden de kuşkumuz yok 

AĞIŞ = Ben bir de ayrıca şöyle söyleyim içimden geçen bir duygu şu bir ses Bu 45 senelik meslek
hayatımda öğrendiklerimle memlekete daha fazla hizmet veririm.milletvekilliği ile çünkü milletvekillği daha
fazla hukuk bilgisi istiyor. Biraz daha halk adamı olmayı istiyor..Mesela Taşovadan bir hasta gelmiş onu
düşüneceksin gideceksin hastanede yer ayırtacaksın yatıracaksın veya bir elektirik davası varsa onu
halletmeye çalışacaksınız. Bu benim mizacıma uymuyor. Benim mizacıma uyan tarafı tahsilime ve
tecrübemin bana vermiş olduğu kapasiteyi memleketimin hizmetime sunmak benim mizacıma uyan o ve
bence en akıllıca olanıda bu. Dışardan bakan bir göz derki birde bunu yapsa iyi olur. Bir insanın 24 saati ve 1
tek hayatı var yetişemem. 
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Sezgin -.Özkan bey rahmetli Halil Hoca siz ayrılmaz ikili idiniz. Halil hocadan kısa olarak bahsede
bilirrmisiniz 

Gerçekten Halil YILMAZ abi ALLAH rahmet eğlesin hayatta en değer verdiğim ve en uyum içinde
çalıştığım insanlardan bir tanesi.Kendisini eğitime adamış heyecanı yüksek memleket sevgisi çok yüksek
güler yüzlü insandı. Onun bu meziyetleri beni çok etkiledi. Dedim öğretmenlik yapmış olan bir insan başarılı
öğretmenlik yapmış öyle anlıyorum kendisini Ülkesine hizmetine bu kadar borçlu gördüğüne göre benimde
memleketime yapacağım bir şeyler olmalı.Bu düşünceyi aklıma getiren Halil hoca üstelikte takipçide
oturuyoruz bir toplandıda karar veriyoruz veya bir yemek yerken aklımıza proje geliyor.  Bunu uygulama
konusun da Özkan Beycığım böyle karar vermiştik.Bunun bir daha üzerinde dursak birde şunu yapsak birde
bunu yapsak beni de çok motivize etmiştir.Takipçidir ve o yönüyle ben kendisine minnetle anıyorum.
Nitekim o okulun yapılma düşüncesini olgunlaştıranlardan bir tanesi.Esasında o bana okulu yapalım diye
gelmedi. Onun düşüncesi Taşova’da yüksekokul kararı alınması pek tabi mühendis olmam dolayısıyla
gerçeklerle daha fazla yüz yüzeyiz. Yükseklerden uçan olmak yerine ben aksine biraz daha alçaktan uçayım
ama attığımız adımı yerine getirelim ve projeyi gerçekleştirelim. O nedenle ben dedim ki Halil Abi bak
üniversitenin kurulmasında Türkiye’de 700-800 tane ilçe varsa Taşova gibi 700-800 tane üniversitenin
kaldıracak bu ülkenin kapasitesi yok. Biz önce makro plandan bakalım. Ankara bu meseleyi nasıl görür
oradan bakalım. Oradan da eğer iyi görülüyorsa elbette ki ilgili yerlere koşturalım. Başbakanlığa gidelim 19
Mayıs Üniversitesi Rektörü ile konuşalım. TBMM’de kanunlar komüsyonu ile ilgililerle konuşalım. Bizim
Milletvekillerimizle konuşalım, valimizle konuşalım. Her şeyi yaparız. Ama ben kafama sığdıramadığım bir
projenin peşine düşemem O dedi “peki burada faklı düşünüyoruz ama yine Taşova’ya bir şeyler yapmak
lazım”. Onu söyleyim Taşova’ya bir şeyler yapmak lazım. Şu anda ben orada 10 tane okulu gezdim. Daha
önce Taşova’nın içini de gezdim. Güvendikteki okula gittim. Orada Dutlukköyünde küçük bir okul var oraya
gittim. Kalekale’ye eski ismi Dörtyol arkada kız güldürene baktım. Küçük küçük okullar da o öğrenciler
okumaya çalışıyor; ama nasıl üst üste. zannederim kız güldürendi oradaki okulda 100 kişi vardı. Okulda 3
sınıf okuyordu. 4cü sınıf 5 ci sınıf yok yani 3 derslikli desek daha doğru olur. Çok tuhafıma gitti.Dedim ya
bu insanların hakkı yokmu;modern bir eğitim kuruluşunda gitsinler de eğitimini alsınlar.Ondan sonra gittim
önce kaymakamlığa sonra vali ile konuştum. O zaman vali şu anda yıl Cumhur başkanı genel sekreteri olan
Kemal Nehrezoğlu ,Valide Elazığ valisi olan Abdulkadir Bey ile beraber Kemal Nehrezoğlu’na gittik.Bu
düşüncemizi açtık.Dedi ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum.Yalnız dedim düşüncem şu o okullar 10 tane
okulun öğrencileri bu okula gelecek ve onlara en yakın yerde ötegeçe dediğimiz yer yani ilkokulun yapıldığı
yer Oradan gelecek münibüslerle bu insanlar. hemen milli eğitim müdürü Özcan Bey var. İl eğitim müdürünü
çağırdı ve dedi ki Özkan Beyin böyle bir düşüncesi var ama doğru olur mu.Tabi olur dedi. Ben dedi oraya hiç
olmazsa haftada bir defa gidiyorum ben orayı gayet iyi tanırım. Düz okulları kapatır bunu açarız dedi.Zaten
öğretmen imkanları çok sınırlı. Mesela bir öğretmen veya iki öğretmen 100 kişiyi okutmaya çalışıyor olur
mu? 5 sınıf, o zaman 5 sınıf olur. Şimdi sene1998bu kararı verdiğimiz zaman o yıllarda kesintisiz 8 yıllık
eğitim çıktı. Ondan önce ilkokul ve orta okul vardı.8 yıllık kesintisiz eğitime vatandaşlar katkıya davet
edildi. Mesut Yılmaz’da o zaman başbakandı. Bende Kemal Beye dedimki benimde bir katkım olsun. Ben
bunu 8 yıl kesintisiz eğitim için yaptığıma göre en az 10 derslikli bir şey yapmam lazım. Hatta Kemel Beyde
dedi ki durum müsaitse 15 derslik yapalım dedi. Yapamam dedim. Çünkü biliyorum maddi imkanlar ancak
müsait ve 10 derslik oturduk imzaladık. Protokolün altında Kemal Beyin imzası vardı. Benim, Kemal Beyin
ve Özcan Beyin imzası vardır.98’de inşaatına başladım çok süratli yaptık okulu. Çünkü ben İstedim zaten
oradaki kalfalardan bir tanesini tuttum. Necmi kalfa çok iyi çıktı. Gerçekten; hem proje okuması çok iyi ben
o zaman hatta daha öncede Taşova’da bir şeyi vardı. İnşaat mühendisi adı Aydın di galiba onun yerine kendi
vesili olarak tayin edeyim diye düşündüm. Baktım bu projeleri ondan daha iyi okuyan, gönderdiğim
talimatları çok iyi anlıyor. Onu kendi vesilim olarak bıraktım ve Valla bir 14 ay içerisinde bitti. Ama bir şey
söyleyim Taşova’nın betonarme olarak en kaliteli binalarından bir tanesi oldu. En sağlam düşüncem şuydu
içinde çocuklar okuyor bizim orası zelzele bölgesi onun altının demirini temel yapısını İstanbul Teknik
Üniversitesi ne Milli Eğitim bakanlığının deprem bölgelerine uyguladığı projeden 25 ton ila veten demir gitti
İstanbul Teknik Üniversitesine kontrol ettirdim. Ben hiç esirgemedim. Neden çaresizlikle boğulucam ben
sonuçta bir şey yapıyoruz arada bir sarsıntı oluyor bir tek çatlak bile olmaz orada. Çünkü fevkalade güzel
yapıldı her şeyiyle. 1999’un Ağustosunda bitti.99’u 2000’e bağlayan o yılda eğitime açıldı ve şu bakımdan
çok iyi oldu.20.21. yüzyılla bağlayan bir eğitim köprüsü oldu.Ben birazcıkta bunu böyle denk getirdim. Yani
çocuklar bir yüzyılla daha başlıyor öbür yüzyılda eğitime devam ediyorlar. Bu ancak 1999’da olur. Birde
2099’da olur işte onu da o yıllarda yaşayanlar düşünsün ALLAH’A çok şükür ALLAH’TA bizi mahcup
etmedi bu gün şu anda geçen seneki 180 kişi okuyordu bu sene okuyan sayısı azaldı şu anda 217 kişi
okumakta. Azalmasının sebebi de anaokulu vardı anasınıfı kaldırıldı. Halil Hocayı isterseniz noktalıyım bu
Halil Hocayla birlikteliğimizin birinci adımı oldu ve bir ölçü sonuçta bu projenin karar vericileriolarak biz
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Halil Hocayla birlikte karar verdik. Dolayısıyla onun böyle fikri Yüksekokul şeklinde ortaya atması sonra
benim onu frenleyerek yüksekokul değil de ilkokul olsun diye bu kararı vermiş olmamın da Halil Beyin payı
büyüktür. Ondan sonra yine Taşovalılarla birlikte diğer derneklere konuşurken biz orada bir kalkındırma
vakfı kuralım daha doğrusu bir Taşova Derneği kuralım. Taşova Derneği de yani İstanbul’daki Taşovalılar
olsun yerine Taşova’daki Taşovalılar olsun. Yani Taşovalılar Derneği Taşova da kuralım ama burada bir
şubesi olsun düşünceler konuşulurken ben dedim ki görüyoruz ki Taşova ile ilgili 40’a yakin dernek var
burada o zaman rakam itibariyle söylüyorum ya dedim biz dernekçilikle biz bir yere gelmeyiz. Çıtayı biraz
yükseltelim. Derneğin mali imkânları az olur ama vakıf satışına girersek sağdan soldan bağışlarda olur bunu
biraz mümkün olduğunca geniş tutalım peki dedi ben bunu fazla bilmiyorum dedi Halil abi vakıf kurmayı
tekit edermisin dedi Hali abi gittim tekit ettim.O zaman vakıflardan sorumlu devlet bakanı Metin
Gürdere’ydi. Ben Ankara ya gittim Metin Gürdere ile görüştüm Metin Gürdere’yi daha önceden tanıyorum
tabi o bizden daha genç ama inşaat mühendisidir. En azından meslektaşız. Metin Gürdere dedi ki şu vakıflar
müdürlüğü bir talimat verse de bana bunun bütün formalitelerini anlatsa ve ayrıca ben bunları yaptıktan biraz
alıyorum. Onay alınıyor biraz kolaylık göstersinler hemen dedi sen böyle güzel şeyler düşünmüşsünde
ALLAH rağzı olsun çağırdılar konuştuk en büyük güçlük şu oldu yalnız vakfın kurulması için sermaye
lazım. O gün ki durumları biz şöyle biliyorduk.4 milyar lira lazım o günkü dolar kuru üzerinden 10 bin dolar
tutuyor.10 bin dolar lazım. Ben zannediyorum ki 10 bin doların 2,5 dolarını bloke ettirirsek ondan sonrada
bağışlarla bu sermaye arttırılır. Tabi bunun kararı mahkemede çıkıyor biliyorsunuz,Taşova hukuk
mahkemesinde. Oraya götürdük bir baktılar ki hakimin kararı bu böyle olmaz 10 bin doları tamamlamamız
lazım. Güzel ve ağır bir yük benim üzerimde bu kadar yük başka kurucular var ama işte 11 tane kurucu.
Kardeşimizde dahil hiç kimse 50 milyon vereyim dedi Bin dolar bile yapmıyor. Herkes ne yapacağız diye
düşünürken Halil Ağabey sırf beni zorlamak için benim bir tarlam var, kavaklığım var dedi. İki üç dönüm
kavaklık var dedi. Ben onu bağışlasam peki dedim onun bu günkü değerini tespit ettirelim dedim. Hakimi
ikna edecekmiyiz. Tespit ettirdik onun o günkü değeri iki bin dolar çıktı. Sekiz bin dolar daha lazım.Nasıl
olacak bu durum. Ben bunu bir defa daha tespit ettireyim değeri az çıktı dedi. Şirket gibi bir şey düşünecek
olduk yok yok dedi. Hakikaten sordular soruşturdular o günkü değeri iki bin değil dört bin dolar o günkü
para ile iki milyar gibi ortaya bir rakam çıktı. O zaman sen bana diyorsun ki dedim bin dolarda çocuklar
Taşova’dan topladı. Etti beş bin dolar. Beş bin dolarda sen vereceksin dedim. Valla kıyamıyorum ama dedi
Halil Abi durum bunu gösteriyor. Tam beş bin dolar değil 4660 doları hatırlıyorum götürdüm Amasya
Vakıflar bankasına yatırdım. Ve 10 dolar tamamlandı. Oradan makbuz aldık doğru Hakime gittik. Zaten öbür
Halil ağabeynin kavaklarının parası 4 bin dolar olarak görünüyor. öbürlerinin paraları da vardı. Hakim bir
celsede hatta celse de yapmadı bir kararı imzaladı ben celse varmış gibi gösteririm dedi Allah razı olsun
büyük kolaylık gösterdi.Siz dedi Taşova da böyle bir şey kurmak istiyorsunuzda biz elimizden gelen her şeyi
yapmaya hazırız dedi.Abdülkadir Bey kaymakamımız çok heyecanlı, çok iyi bir insan Allah selamet versin
geçenlerde beni aradı ya insanın en büyük mutluluğu o.Ya Özkan Abi aklıma geldinde sen dedi böyle verici
bir insansın dedi bayramda aklıma geldin aradım dedi.Allah razı olsun sağolsun . Şimdi Sivas Divriği’ye
giden kaymakamımız var Mustafa Çit de aradı beni. 

SEZGİN: Mustafa Çit şuandaki kaymakamımız. 

Yok yok hayır Mustafa Çit gitti yerine Erhan Bey geldi.Bu arada Mustafa Bey’in soyadı Çit değildi.Dört beş
ay önce kaymakam değişti yerine uzun boylu biri geldi.Sonuçta kuruldu. Açık söyleyeyim kurulma
formalitesini tamamladıktan bir süre sonra böyle bir vakıf kurulması on bin dolardan 200 milyar liraya
çıkarıldı.Şimdi böyle bir vakıf 200 milyar liraya kuruluyor. Şimdi 200 milyar toplamak çok zor.Yani bir adım
atılırsa Allah da yardım ediyor insanlarda yardım ediyor.Gerek Halil ağabeyinin gerek benim düşüncem son
derece sade hizmet esaslı olduğu için Allah bize yardım etti diye düşünüyorum.Bir iki sene geç kalsaydık o
zaman yararlanamıyor olacaktık,ne yapalım olmuyor diyecektik.Bizim insanlarımızın bence en kötü tarafı
bizim toplumumuzun mütevekkil olması ve her şeyi Allah’dan beklemesi. İyiliği de kötülüğü de Allah bunu
böyle layık görüyor. HAYIR! Ben şuna inanıyorum Allah ne yaparsan onu layık görüyor, öyle inanıyorum.
İyilik yaparsan iyiliği sana layık görüyor , kötülük yaparsan kötülüğü layık görüyor. Yani o sana gerekli
donanımı vermiş. Daha seni dünyaya getirirken sana hayatı verirken yani ben senin beynine öyle bir alet
koydum ki, sen kendi yönünü çizersin, sakın benden artık bir şey bekleme Allah bunu demiş.Ya ben seninle
mi uğraşacağım uğraşıp yarattım işte seni ,ondan sonrası sana ait demiş.Bu düşüncenin oturması lazım
insanlarımıza Allah kerim Allah seninle mi uğraşacak Allah’ın bir sürü ve daha büyük işleri var.Allah ne
zaman senin yanında biliyormusun? Ne zaman iyi düşünüyorsun dürüst çalıyorsan , güzel işler yapmak
istiyorsan o zaman senin yanında. Yanında ki o iticiliği de şöyle oluyor.Senin şimdi yaptığın her işte kendi
kendine güvenin artıyor. moralin yükseliyor.Allah’ın en büyük katkısı bu.Ondan sonra daha büyüğünü
yapma isteği ve imkanı geliyor sana. Ben Allah ile kulları arasındaki ilişkiyi böyle görüyorum. Allah tabi
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çok büyük de sende biraz Allah’ın büyüklüğüne layık olmaya çalış.Şimdi böyle kurduk tabi.Allah’a çok
şükür o gün atılan bu adımlardan sonra biz Almanyalara mektuplar yazdık, hemşerilerimize mektuplar
yazdık, böyle teşebbüsler yaptık dedik. Güzel güzel anlattık yaptığımız işi.İki üç şehirde hesaplar açtık. Bir
Frankfurt da,bir Almanya da burada İş Bankasında Taşova’da hesap açtık. ALLAH’A çok şükür kimisi ayda
10 EUOR kimi 20 EUOR ayda bir yatırılarak Mehmet ‘in vermiş olduğu rakamlardan söylüyorum.Bu gün
için Taşovalılarda destek çıktı bize. Zaman zaman yaptığımız toplantılarda kaymakamın başkanlığında
yapılan toplantılarda işte biz bunları anlatınca Taşova’nın esnafına birazcık utanarak kapıdan ya bende iki
çocuk okutayım üç çocuk okutuyorum dediler. Toplantının bir tanesinde 24-25 kişi üzerine alınca yarısı fire
çıktı. Sonra olsun oda yeter geri kalanlarını da dışarıdan Almanyalıların yardımları ile birde çok önemli Fuat
Bursalı var onunla bir röportaj yapmanızı tavsiye ederim. Süleyman Bursalının oğludur. O Bursa dan
fevkalade iyi birşekilde sahip çıktı. Mehmet Altunla Fırat’ın arasındaki ilişkiler gayet iyi oda Fırat’ı teşvik
etmiş . 57 tane şu anda üniversitede burslu öğrencimiz var. Bu vakfın okuttuğu. Bunun 13-14 tanesi
zannederim Fuat üstlenmiş. Çok güzel bir şeydir. Ben telefon açtım kendisine teşekkür ettim. Hatta dedim ki
bir şey yapalım da kuruluşunda 23 Nisan’da yapacağımız vakfın 7. kuruluşunda onu da çağıralım ona da
plaket verelim bir tören yapalım. Hem kuruluşunu kutlayalım hem de o arkadaşa teşekkür edelim diye
Mehmet’e söyledim. İnşallah öyle bir şey düzenleyeceğiz kuruluşunda yaklaşık 1,5 ay sonra. O zaman size
de haber veririz en azından onu da yayınlamış oluruz. Yayınlamak teşvik demektir. 

Sezgin: Özkan Bey röportajımızın sonuna geldik Taşova’mız hakkında son önerilerinizi ve görüşlerinizi
alabilirmiyiz? Kalkınmada birlik beraberlik açısından ne gibi önerileriniz olur. 

Şimdi şöyle Ama Taşova dar bir çevre olması insanların dar düşüncelerinde kalmakta adeta etkiliyor.
İnsanlarda birbirleriyle dar düşünce de kalmakta adeta etkiliyor. Çok geniş düşünmek lazım. Taşova insanı
çok sıcak, çok misafir perverdir, gönüldendir, candandır. Yani fevkalade sıcakkanlıdır ve de fevkalade
samimidir. Onlar güzeldir de Taşova insanı biraz her şeyi birbirinden bekliyor. Veya devletten bekliyor. Ya
bırak kendim de gireyim, kendimle ortak olayım. Ben şu taşın altına elimi koyayım. Bu yükü biraz bende
taşıyım demekten kaşıyorlar. Yükünün altına elinin konması dayanmak para anlamına gelmiyor. Çalışması
lazım yani kendisi bir şeyler yapacak yani benim kardeşim gitti fabrika kurdu oraya en azından şu anda 35
kişi ekmek yiyor ordan marketleri de topladığın zaman 70 kişiye iş veriyor. Unutmayalım en çok işçi
çalıştırılan TEKEL de 154 kişi çalışıyor. TEKEL’in yarısı kadar işçi çalıştırıyor. Böyle olması gerekiyor.
Böyle 10 kişi çıksa Taşova içindeki manevi yönden maddi yönden kardeşimi birkaç kat katlayacak insanlarda
var onuda biliyorum ben kimler olduğunu da söylemeyim çünkü yanlış anlaşılır. O insanların da Taşova’ya
Taşova’nın kalkınması için bir şeyler yapması gerekiyor. Kendisi için bir şeyler yapsın mesela şunu diyorum
orası son derece hareketli bir transit yol haline geldi. Taşova köprüsünün hemen karşısına oraya dinlenme
tesisi yapılabilir. Taşova’nın ürünleri elması,kirazı olmak üzere oraya bir şeyler yapılabilir. Ben Özgür’lere
söyledim ama çok yayıldılar, çok dağıldılar. Toparlanamıyorlar artık. Kapasitelerinin üzerine çıktılar. Böyle
şeyler profesyonel yönetici çalıştırarak elde edilir. Şirketleşmek lazım, kurumlaşmak lazım kurumsallaşmak
lazım. onuda yapamıyorlar ha babam Hayla kardeşim fabrikanın başında duruyor. Öyle yapma orada
fabrikanın başına bir müdür atayacaksın. Gittiler genç bir çocuğu getirdiler. İnşallah yetişir yavaş yavaş
benim tavsiyelerime uymaya başladılar. Genç bir çocuk getirdiler tesisin başına yani oraya güzel bir tesis
kurması lazım. Yani ben bakıyorum millet parayı buldu Hazine bonosuna parayı yatırıyor onu faizi ile onun
faizi ile idare ediyor.Para çalıştığı zaman hareket getirir. Bankada hazine bonosunda duran para hiç hareket
getirmez. İnsanın çalıştırması lazım. Yani Taşova’nın toprağı verimli bu toprakta en iyi yetişecek şey ortaya
çıktı. Ben bakıyorum yani şeyler geliyor.Taşova’nın yakınında dört yolda şeftali yetiştiriliyor. Taşova niye
yapmıyor bunu Taşovalılara şunu 

Öneririm. 

1-Kendisini vatandaş olarak sorumluluk bilincinde olarak başkasından bir şey beklemeden ilk adımı atacak 

2-Birlikten kuvvet doğar Bir projelerin yapılmasında büyük atılımların ortaya konusunda birlik olacaklar.
Mesela şimdi ben görüyorum Gönül Özkan var orda Niyazi beyin oğlu Amasya’nın il ercümen üyesi oda
şimdi Taşova için çalışmaya çok gayret eden bir çocuk genç. Fevkalade iyi bir çocuk. Ben onun çocukluğunu
da tanıyorum. Mesela onun projeleri ile etrafta toplanmak gibi olabilir, zaman zaman ben gittiğimde de bana
da gelip anlatıyorlar düşüncelerini. Böyle şeyler yapılması lazım bu yapılırsa fevkalade iyi olur. Taşova
insanı çok iyidir.Oraya gittiğim zaman bir sıcaklık görüyorum. O çocukluk yıllarına dönüyorum. Mutlu
oluyorum esasında Taşova’yı ben çok seviyorum. Ama insanları biraz sorumluluk bilincinde olması
gerekiyor.Yani şunu unutmamaları lazım ki Taşova’ya ancak Taşova insanı sahip çıkarsa Taşova yükselir.
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Ben bakıyorum çok güzel bir organize sanayi bölgesi Taşova’nın en kısa zamanda organize sanayi kurması
lazım. Üstelikte bildiği kadar uygun yerlerde var.Biliyorsunuz organize sanayi bölgesi kurmak için hazine
deftar darlığından yararlanılabiliniyor.Kaymakamımızda sağ olsun Abdülkadir Bey’den başlayarak çok güzel
teşebbüsleri oldu. Taşovalılar o teşebbüsleri değerlendirerek organize sanayi bölgesi kurarlarsa bakarsın bir
tekstil fabrikası başka bir mobilya fabrikası Taşova’nın şu anki imkânlarına itam edecek. Mesela orman
ürünleri bol Taşova da buna benzer orman ürünleri değerlendirme tesisleri kurulabilir. Turizm değerlendirme
fakat bunlardan önce yapılması gereken şey Taşova’nın yakının güzel bir organize sanayi bölgesi arsası
alarak orayı geliştirmek pıtır pıtır fabrikaların oraya korulmasını sağlamak yi tavsiye ediyorum ilk yapılacak
işlerden bir tanesi bu. 

Sezgin: teşekkür ederim Özkan Bey bizi kırmayıp bize vakit ayırdığınız için 

Ben teşekkür ediyorum.çünkü kalbim daima kendini memleketimin sorunları ile kendi memleketimin insanı
ile ben bunları size anlatmaktan büyük zevk alıyorum açıkçası. Hiç olmazsa bunların birileri hizmete
dönüştürürse Taşova biraz daha gelişir. 

Sizi n bu teşebbüsünüzler iniz benim çok hoşuma gitti. Bunu ilk Ali Rıza başlattı Taşova da siz devam
ettiriyorsunuz. Ayrıca memleket siteleri ve Web sitesileri var. böylece Taşova’nın sesinin duyulmasında,
Taşova’nın sorunlarının duyulmasında, Taşovalıya haberler iletilmesinde siz çok güzel köprü kuruyorsunuz.
Size bu teşebbüslerinizden dolayı tebrik ediyorum. 

Özkan Bey'in göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Fotoğraflar- Ropörtal : Sezgin Yalçın
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