
otary Dergisi olarak Ocak ayından itibaren
dergimizin sayfaları arasında Rotary’de her
meslekte öne çıkan üyeler ile söyleşiler
yapmaya çalışıyoruz. Bu ayki konuğumuz
Manisa Rotary Kulübü üyesi Hakkı İşcan.
Kendisiyle iş ve Rotary yaşamını konuştuk.

Sevgili İşcan, bize biraz kendinden bahse-
der misin?

1965 yılında Manisa’da doğdum. İzmir
Atatürk Lisesinde okudum ve ardından Orta
Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden mezun oldum. 1990 yılında genç
bir girişimci olarak inşaat ve taahhüt işleri
yapmak üzere kendi işimi İşcan İnşaat
firmasını kurdum. 1993 yılında eşim Özge ile

evlendim. 1994 yılında oğlumuz Mert dünyaya
geldi. 2000 yılında inşaat malzemeleri toptan
ve perakende satışını yapmak üzere aynı
zamanda Manisa’nın ilk yapımarketi olan
Yapınet’i kurdum. İşcan inşaat olarak özel
sektöre 30 yılı aşkın bir süredir hizmet
vermekteyiz. Özellikle sanayi yapılarında ve
endüstriyel tesis inşaatlarında uzman
firmayız. Bu güne kadar yerli ve yabancı
onlarca firmanın yüzbinlerce metrekare
fabrika inşaatını, Okul ve otel inşaatlarını
anahtar teslim olarak tamamladık. Yapınet
olarak 20 yılı aşkın bir süredir 12.000 m2
alanda 35.000 kalem ürünle uluslararası
alanda kendini ispatlamış 50 kadar üretici
firmanın bayilikleri ile birlikte inşaat
malzemeleri ve ev ürünleri satışı ve
pazarlaması yapmaktayız. İki firmamızda Ege
Bölgesinin İnşaat sektöründeki iddialı, itibarlı,
güvenilir, kaliteli ve saygın birer markası
haline geldi. İki firmamızda gerçek başarıyı
sürdürülebilir olma başarısını göstermiş ve
göstermeye devam etmekte.
Rotary ile nasıl tanıştınız ve Rotary yaşa-
mınızı nasıl etkiledi?

2010 yılında Manisa Rotary kulübü üyesi
oldum. Çok Değerli Faik Tokatlıoğlu
Guvernörümüzün fabrika inşaatını yaparken
beni yönlendirmesi ve önermesi ile Rotaryen
oldum. İş ilişkisi ile başlayan tanışıklığımız
bana Rotary’nin kapılarını açmış oldu. İlk
başta diyebilirimki Rotary bana çok değerli
insanları tanıma ve bu çok değerli, kültürlü,
görgülü, bilgili, donanımlı, mesleklerinde
başarılı ve tecrübeli insanların dostluğunu
kazanma fırsatı verdi.
Rotaryen olduktan sonra sadece kulübe
üye olarak kalmadınız, aktif görevler de
üstlendiniz diye biliyorum.
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Rotary’de
çok de+erli dostlar kazandım

Hakkı ,*can:
Manisa Rotary Kulübü Üyesi

İÇİMİZDEN BİRİ
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Evet, Rotary’de sırası ile Manisa RK
Başkanlığı, iki kez Guvernör yardımcılığı,
iki kez Üyelik komitesi mesleki
sınıflandırma ve iki kez Meslek Hizmetleri
Komite başkanlığı yaptım ve bu son iki
göreve bu dönemde devam etmekteyim.
Rotary benim ve ailem için bir yaşam
felsefesi oldu. Eşim Özge Atakent Inner
Wheel kulübünü kurdu ve kurucu
başkanlığını yaptı. Bölgede çeşitli
görevlerde yer aldıktan sonra 2018-2019
döneminde Inner Wheel kulübü 244.
Bölge Başkanı oldu. Oğlumuz Mert
Rotary’nin Avrupadaki kısa dönem
öğrenci kamplarına katıldı, bölgemizin
gerçekleştirdiği bir RYLA da yer aldı.
Bölgemizde ayda bir düzenlenen RMB
(Rotary Meslekler Buluşması) yıllardır
çok başarılı bir biçimde devam ediyor ve
ben bir manim yoksa mutlaka katılmaya
çalışıyorum. Bu buluşmayı tüm

Rotaryenlar için bir fırsat olarak
görüyorum. Gerek başka kulüplerin
üyeleri ile tanışma adına, gerek
meslekleri tanıma adına, gerek konuk
konuşmacıları dinleme adına çok faydalı
görüyorum ve bundan yararlanmaya
çalışıyorum, mesleklerimizi ve
tanışıklıklarımızı hizmet için bir fırsat
olarak görüyorum.
Rotary bir hizmet kuruluşu ama aynı
zamanda da dostlukların oluştuğu bir
merkez. Kulübünüz dışında Rotary’de
ilgi alanınız oldu mu?

Evet, dostluk grupları ilgimi çekti. Aynı
zamanda Rotary’nin deniz ve denizcilikle
ilgisi olan denizi ve yelken sporlarını
seven üyelerinin olduğu IYFR grubu
üyesi oldum. IYFR olarak ayda bir
toplanmaya çalışıyor, deniz ve tekne ile
ilgili güzel sohbetler yapıyor, konuk

“Rotary bana çok
de+erli insanları
tanıma ve bu çok
de+erli, kültürlü,
görgülü, bilgili,
donanımlı,
mesleklerinde
ba*arılı ve
tecrübeli insanların
dostlu+unu
kazanma fırsatı
verdi.”

“Bölgemizde ayda
bir düzenlenen
Rotary Meslekler
Bulu*ması yıllardır
çok ba*arılı bir
biçimde devam
ediyor. Ben bu
bulu*mayı tüm
Rotaryenlar için
bir fırsat olarak
görüyorum.”
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“,* Hayatımda
Rotary nin dörtlü

Özdenetimini
prensip

edinmi*imdir.
Tüm

çalı*anlarım,
tedarikçilerim,
mü*terilerim ve
ili*kide oldu+um

herkes için
dü*ündüklerimi,
söylediklerimi
ve yaptıklarımı

dörtlü özdenetim
süzgecinden

mutlaka
geçiririm.”

İÇİMİZDEN BİRİ

konuşmacılar getiriyor ve etkinliklere,
yarışmalara katılıyoruz. Çok değerli denizci
dostlarım bu sayede oldu. Demirlenecek
koylardan, gidilecek adalara, seyir
güzergahlarına, denizlerde kirliliği
önlemeden, denizlerdeki yardımlaşmaya ve
paylaşmaya kadar her şeyi burada
öğreniyor ve deniz sevgimizi geliştiriyoruz.
Rotary gerçekten her konuda fırsatlar
yaratıyor, fark yaratıyor. İnsanın ufkunu
açıyor, vizyonunu genişletiyor.
Rotary Means Business (RMB – Rotary
Meslekler Buluşması) toplantılarını
önemsediğinizi belirttiniz. Rotary’nin iş
hayatınıza etkisinden bahseder misiniz?

İş Hayatımda Rotary nin dörtlü
Özdenetimini prensip edinmişimdir. Tüm
çalışanlarım, tedarikçilerim, müşterilerim ve
ilişkide olduğum herkes için düşündüklerimi,
söylediklerimi ve yaptıklarımı dörtlü
özdenetim süzgecinden mutlaka geçiririm.
İşimde ve mesleğimde yüksek ahlaki
değerleri korumak ve ahlaki standartları
daha üst seviyeye taşımak için çaba
gösteririm. Rotary de katıldığım seminer ve
konferanslarda,
liderlik ile ilgili
edindiğim bilgiler
doğrultusunda iş ve
aile hayatımı
kurgulamaya
çalışıyorum. Her işte
her adımda herkese
karşı dürüst bir

insan olmaya, içten olmaya, inançlı ve
sabırlı olmaya, dinlemeye, işbirliğinden
yana olmaya, istekli, cesaretli ve kararlı
olmaya, iyi niyetli, anlayışlı ve hoşgörülü
olmaya, İnsanlığa ve topluma faydalı
olmaya gayret ediyorum. Kişi olarak gerçek
başarıyı yani huzurlu bir vicdana sahip olma
başarısını elde etme gayreti içindeyim.
Rotary’nin sizi en çok tatmin eden yönü
ne oldu?

Yıllarca , inşaatlarını yaptığım firmaların
açılış törenlerinde aldığım ödüller, bayisi
olduğum firmaların toplantılarında aldığım
yüksek satış cirosu ödülleri benim tüm
emeklerimi taçlandıran ve beni mutlu eden
ödüllerdi. Ancak beni asıl mutlu eden
yıllardır onlarca gence üniversite de
okumaları için verdiğim karşılıksız
burslardır. O öğrencilerin mezun olduktan
sonra bana teşekkür ziyaretinde
bulunduklarında gözlerinde gördüğüm o
parıltı bana verilen en büyük ödüldür.
Yaşamınızda Rotary dışında ilginizi
çeken şeyler de var mı?

Yaşamımda dengeli
olmayı severim. İşime,
aileme, kendime ve
hobilerime her zaman
dengeli bir biçimde
zaman ayırırım.
Hobilerimin başımda
eşim Özge ile birlikte
yaptığımız yurt dışı



seyahatları gelir. Gezmeyi, yeni yerler
görmeyi, yeni kültürler tanımayı, yeni
gastronomi maceraları yaşamayı, yeni
tatlar tatmayı, yeni melodiler duymayı
severim. Gittiğim ülkelerin şehirlerinde
sokak aralarına girmeyi sokaklarında
kaybolurcasına dolanmayı severim.

Gittiğim ülkelerden çok değişik objeler
toplarım ama en çok önem verdiğim tabak
kolleksiyonum, kaşık kolleksiyonum ve
mimari değeri olan tarihi yapıların
maketlerinden oluşan koleksiyonumdur.
Diğer bir hobim deniz ve yelken seyridir.
Özellikle Eşim Özge ile yazları ülkemizin
güneyindeki cennet koylara yada Yunan
adalarına yelken açarak gitmek oralarda
yeni yerler keşfetmek en büyük
keyiflerimizin başında gelir.
Malum bir yılı aşkın bir süredir tüm
dünya zor günlerden geçiyor. Bu ko-
nuda değerlendirmenizi alabilir miyiz?

Pandemi Döneminde iş hayatı ile ilgili
bir şeyler söylemek gerekirse öncelikle
zorlu ve sıkıntılı, bir o kadar da kaygının,
acıların ve kayıpların olduğu bir dönemin
içinden geçtiğimizi belirtmemiz gerekiyor.
Pandemi bir çok sektörü olumsuz etkiledi,
özellikle hizmetler sektörü içinde yer alan
restoran ve kafeleri, düğün
organizasyonlarını, eğlence sektörü
içinde yer alan yerleri, müzisyenleri,
sanatçıları, yapımcıları, tiyatrocuları,
konserleri, turizm sektörü içinde yer alan
otelleri, pansiyonları, yurt içi ve yurt dışı
turları, rehberlik hizmetlerini etkiledi.
Küçük esnafı etkiledi. En çok yarar
sağlayan gıda sektörü, ilaç sektörü, sağlık
sektörü, tarım ve hayvancılık oldu.

Avrupanın kapanmalara gitmesi,
Çin’den de montanlı mal almak
istememesi, paramızın değerinin düşük
olması gibi nedenlerden dolayı ihracatın
önü açıldı ve sanayi sektörümüz ve
sanayicimiz bu durumu çok iyi
değerlendirdi ve krizi fırsata dönüştürmüş
oldu. İstatistik verilerinden de
gördüğümüz gibi ihracatta rekor üzerine
rekor kırmaya başladık. Sanayicinin
yanında olan onların yatırımlarına koşan
bir firma olarak bizlerde sanayicinin bu
ivmesini görüyoruz ve son dönemdeki
yatırım yapma isteklerini karşılamaya
çalışıyoruz. Bu tablo hepimiz için
sevindirici bir tablo olarak karşımıza
çıkıyor. Konut piyasasın ele alırsak,
geçtiğimiz yaz aylarında uygulanan düşük
faizli konut kredisi, konut inşaatı yapan

müteahhitlerin ellerindeki konut stokunu
bitirmelerine ve yeni projelere başlama
gücünü kendilerinde hissetmelerine
neden oldu. Kış aylarında mevsimsel
olarak ve yüksek kredi faizi nedeni ile
satışlarda düşme olsa da yaz aylarında
yine bir hareketlenme olması bekleniyor.
İnşaat malzemesi üretimi veya satışını
yapan firmalara müteahhitlerdeki bu
hareketlilik olumlu bir şekilde yansımış
oldu. Yapı marketler de sektör olarak
pandemiden olumlu etkilendi. Kısıtlama
günlerinde insanlar evde kaldıkları sürede
evleri ile ilgili bir şeyler yapma evlerinde
yenileme faaliyetlerine girme çabası
içinde oldular bu da yapı ve ev ile ilgili
malzeme satan hizmet üreten firmalara
yaramış oldu, insanlar dışa dönük
yaşarken dış giyinimine dışarıdaki
yaşantısına özen gösterirken, içe dönük
yaşamaya başladı, eviyle ilgili ve kendisi
ile ilgili harcamalar yapmaya başladı.
Bize zaman ayırdığınız için çok teşek-
kür ederiz.

Ben de çok keyif aldım. Herkese
sağlıklı ve mutlu günler diliyor saygı ve
sevgilerimi sunuyorum.
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“,nsanlar dı*a
dönük ya*arken
dı* giyinimine
dı*arıdaki
ya*antısına özen
gösterirken,
pandemi
döneminde içe
dönük ya*amaya
ba*ladı, eviyle
ilgili ve kendisi ile
ilgili harcamalar
yapmaya ba*ladı.”

Gezmeyi, yeni yerler
görmeyi, yeni
kültürler tanımayı,
yeni gastronomi
maceraları
yaşamayı, yeni tatlar
tatmayı, yeni
melodiler duymayı
severim. Gittiğim
ülkelerin
şehirlerinde sokak
aralarına girmeyi
sokaklarında
kaybolurcasına
dolanmayı severim.
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