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Mavişehir (Albatros) ve Çeşme (Yalı Mahallesi) 

 

Misyonum: “Bilginin zekatı vardır” inanışıyla, özümün, ailemin, sevdiklerimin ve iş arkadaşlarımın 

daha iyi, daha başarılı, daha sağlıklı olmaları için kendilerine yardım etmelerine yardımcı olabilmek 

amacıyla onlarla birlikte “öykülerle öğrenme ve ustalık yolculuklarına” çıkmaktır. 

Eğitim :                                                                                                                                                                        

1989 : Bitki Koruma Doçentliği                                                                                                                                       

1979 :Fitopatoloji (Bitki Hastalıkları) Doktorası                                                                                              

1968 :Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Yük.Müh olarak mezuniyet                                                

1963 :İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirme                                                                                                                          

1960 :İzmir Tilkilik Erkek Ortaokulu’nu bitirme 

Kariyer Yolculuğum:  

2018-2012 :Netdirekt-Koordinatörlük   (Eşgüdümlü SSTC (*) lerle öğrenme) 

2012-2011 :PL ve AS Danışmanlık    (Koçluk edici SSTC lerle öğrenme) 

2011-2009 :ABG Danışmanlık ve Koçluk   (SSTC Çalıştaylarıyla öğrenme) 

2008-2005 :Syngenta Yetkinlik Geliştirme Md.  (Eylemli SSTC lerle öğrenme) 

2005-2003 :Syngenta Pazarlama Md.   (Yönetici SSTC lerle öğrenme) 

2003-2001 :Syngenta Ürün Grup Md.   (Bütünleştirici SSTC lerle öğrenme) 

2001-1997 :Novartis Pazar Geliştirme Md.   (Geliştirici SSTC lerle öğrenme) 

1997-1993 :Ciba-Geigy Satış Bölge Md.   (Satış Yönetimli SSTC lerle öğrenme) 

1993-1985 :Ciba-Geigy Teknik Danışman   (Yol gösterici SSTC lerle öğrenme) 

1985-1970 :Bornova ZMAEnstitüsü   (Ödüllü araştırıcılıkla öğrenme) 

1970-1968 :Askerlik (Disiplin kültürüyle öğrenme) 

Ödüller-Kazanımlar: TÜBİTAK Teşvik Ödülü (1983); Maktaş karşılıksız eğitim bursu (1964) 

 

  

(*) SSTC:   Self Style by Trained Competence

(Eğitilmiş Yetkinlikle Kazanılmış Özgün 

Tarz) ki bunun için “kendinizi sorgulayın; sahip 

olduğunuz değerlerin farkına varın; 

farkındalığınızı geliştirin; özgüveninizi yükseltin 

ve sizi motive eden değerleri bulun, kullanın, 

etkinleştirin ve (etkili) olun (have > do > be)”

Size hiçbir dilek verilmemiştir ki, 

gerçekleştirmek için gerekli olan güç de 

beraberinde verilmemiş olsun. Güç sizde; her 

şey sizin ellerinizde.                                          

Yolunuz açık ve aydınlık olsun.

Yetmiş üçü aşarken «yaşamda her gün eğitim, 

herkes öğretmen ve her birimiz sürekli 

öğrenciyiz» sözüne yürekten inanıyorum ve 

her yeni başlangıçta kendime ve yeri 

geldiğinde herkese şu soruyu soruyorum: “Şu 

GAT dünyada, MAS laşmak için RAW mıyım 

(mısınız)? ” ve sürecin sonunda ya da arada 

nefeslenirken de şöyle bir geriye bakıp 

kendime şu üç soruyu da sorarken; herkesin 

de kendine sormasını istiyorum : “Neyi İYİ 

yaptım ? Neyi yaparken ZOR landım ? ve 

Neyi FARKLI yapmalıyım ?». 
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