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19 Mayıs 2003’de doğdu, göz önünde büyüdü, ba-
şarılarla dolu geçmişiyle 18’ini devirdi ve artık koşma 
zamanı... 

Bahsettiğim bir insan değil; sivil toplum kuruluşu. Baş-
kanı olmaktan kıvanç duyduğum Genç Girişim ve Yö-
netişim Derneği... Adındaki “Genç” ibaresini, temelleri-
nin atıldığı o özel günden; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı’ndan alıyor.  Geçen zaman 
içinde yaptıkları, gelecekte yapacaklarıyla da, değişmez 
liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedef-
lerden milim sapmadığını, sapmayacağını dünya ale-
me gösteriyor. 

Değerli okurlar, kıymetli üyelerimiz...

Genç Girişim ve Yönetişim Derneğimizin süreli yayın or-
ganı Global Girişim dergisinin 24’üncü sayısıyla bir kez 
daha sizlerleyiz. Dergimizin önceki sayılarını da okuma 
şansınız olduysa, GGYD’nin ele avuca sığmaz hallerini, 
pandemi döneminde dahi bitmek bilmeyen faaliyetle-
rini, plan ve projelerini biliyorsunuzdur. Son birkaç ayki 
çalışmaları da, bu sayıda bulacaksınız. Onları tek tek 
anlatmayacağım ancak derneğimizle ilgili artık kamu-

oyunda sıkça konuşulmaya başlanan bir konu hakkın-
daki sevincimizi biraz daha ayrıntı vererek sizlerle pay-
laşacağım.

Satırlarıma başlarken, “Şimdi koşma zamanı” dedim... 
Çünkü biz yerelden ulusala uzanan bir yolculuğa baş-
ladık. Ankara merkezli bir sivil toplum kuruluşunu, 
şubeleşme çalışmalarıyla ülke geneline yaymak için ilk 
adımları attık. Bu adımlar meyvelerini vermeye başla-
dı. Kırıkkale ve Balıkesir şubelerimiz kurulma aşamasına 
gelirken, İstanbul, İzmir, Bolu, Gaziantep, Afyon, Antal-
ya şubelerimiz için de görüşmelerimiz verimli bir şekil-
de devam ediyor. Üstelik sadece Türkiye’de değil, yurt 
dışında da temsil ediliyor derneğimiz. Hâlihazırda Kıbrıs 
ve Avusturya temsilciliklerimiz bulunuyor, yakında Fran-
sa ve yenilerinin de ekleneceğinin müjdesini verebilirim.

Yerelden ulusala ilerleyişimizin sonucu olarak, geçen 
ekim ayında çok önemli bir organizasyon gerçekleş-
tirdik. GGYD’nin Türk iş dünyasına mal olmuş marka 
organizasyonlarından İş’te Fırsat Toplantıları’nın 52’nci-
sini ilk kez Ankara dışında bir şehirde, Antalya’da dü-
zenledik. Antalya’daki EKİPDER ile birlikte Belek’te yap-
tığımız toplantı gerçekten büyük ilgi uyandırdı. Ankara 
ve Antalya iş insanları arasında köprü vazifesi gören bu 
organizasyonumuzda sadece iki şehrin girişimcilerini, 
işadamlarını buluşturmadık. Aynı zamanda önemli 
konukları, konuşmacıları da ağırladık. Dünya Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve ünlü yazar 
Metin Hara’nın söyleşileri, B2B görüşmeleri ve gala ge-
cesi gerçekten görülmeye, yaşanmaya değerdi. Hele de 
şöyle bir süreçte. 

Sevgili okurlar... Dünya kritik bir dönemeçte. Ekono-
mik sıkıntılar, açlık, küresel ısınma, iklim krizi ve niceleri. 
BM raporuna göre salgın dünyada açlığın artmasına 
yol açtı ve 2030’a kadar durumu tersine çevirmek için 
şimdi harekete geçmek gerekiyor. Küresel ısınma ve 
iklim krizinin boyutunu ise dergimizin bu sayısındaki 
dosyamızda bulabilirsiniz. Türkiye’de durum farklı mı; 
elbette hayır. O nedenle şimdi her zamankinden faz-
lasını yapmaya mecburuz. O nedenle “şimdi koşma 
zamanı, durmuyorsak nedeni var” diyoruz. Yerelden 
ulusala, ulusaldan uluslararası arenaya uzanma hede-
fimizin temelinde de bu var; gücümüzü arttırarak milli 
ekonomiye katkıda bulunmak, memleketin sorunlarla 
baş etmesine destek olmak.  

Doğru yoldayız... “Hiç durmadan, yorulmadan bu yol-
da ilerleyeceğiz” sözümüzü yineliyor, daha güzel gün-
lerde buluşmayı diliyoruz... Sevgiyle, umutla kalın...

M. NEZİH AllIoğlu  
GGYD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BAŞKANDAN

DURMUYORSAK  
NEDENİ VAR...



  7   

yenil nesil balıkçı

Bizi Takip Edin! w w w . g a b b i a n o b a l i k . c o m

@gabbianobalik

VIP
BÖLÜMÜ



  8   

Başladığı günden bu yana Ankara’da gerçekleştirilen 
İş’te Fırsat Toplantıları’nın 52’ncisi, ilk kez şehir dışına 
taşındı. Antalya iş dünyasının STK’larından Ekonomi İş 
Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) ile birlikte 
Belek Sirene Otelde organize edilen ve GGYD’nin ye-
relden ulusala geçişinin en önemli ayağı olan Antalya 
toplantısı, GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu ile EKİP-
DER Başkanı Reşat Güney ev sahipliğinde gerçekleşti. 
2 gün süren organizasyonun ilk günü tümüyle B2B 
görüşmelerine ayrıldı. Toplantıda iki derneğin üyeleri 
arasında tam 220 adet B2B görüşmesi gerçekleşir-
ken, görüşmelerin sonunda ön ticari anlaşmalar da  
sağlandı.

ALLIOĞLU: “BİR HAYALİMİZ  
GERÇEK OLUYOR”

Ankara ile Antalya arasında güçlü bir ticari iş birliğinin 
önünü açan B2B görüşmeleri daha sonra toplu olarak 
devam etti. GGYD Başkanı Allıoğlu toplantının başında 
yaptığı konuşmada, 550’den fazla üyesiyle, 2003 
yılından bu yana büyük oranda Ankara’da yürüttükleri 
faaliyetleri artık yerelden ulusala taşımanın gururunu 
yaşadıklarını söyleyerek, “Bir Ankara markası olan ve ilk 
kez Ankara dışında düzenlenen İş’te Fırsat Toplantıları 
bundan sonraki aylarda ve yıllarda farklı şehirlerin iş 
dünyasını buluşturarak, yeni ortaklıkların temelini 

TÜRKİYE’DE 
BİR İLK: 
GGyD Ve 

ekİPDeR’Den 
tİCaRİ İŞ bİRlİĞİ 

PROtOkOlÜ
GGYD’NİN İŞ VE TECRÜBE 

PAYLAŞIM TOPLANTISI 

İŞ’TE FIRSAT’IN 52’NCİSİ 

ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ. 

2 GÜN SÜREN TOPLANTIDA 

ANKARA VE ANTALYALI İŞ 

İNSANLARI ARASINDA 210 

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞİRKEN, 

BİR İLKE İMZA ATILARAK; 

İKİ ŞEHRİN STK’LARI 

ARASINDA TİCARET İŞ BİRLİĞİ 

PROTOKOLÜ İMZALANDI.

52. İŞ’TE FIRSAT ToPlANTISI
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atacak. Yeni ortaklık önemli, ticari iş birliği, ekonomik 
partnerlik önemli. Kentler ve bölgeler arasında kurmayı 
hayal ettiğimiz bu iş birlikleri sadece bizlerin değil, 
şehirlerimizin ve memleketin de gücüne güç katacak” 
dedi.

”İŞ DÜNYASININ BEKLENTİSİ 
ÖNCELİKLE UCUZ KREDİ”

Başkan Allıoğlu konuşmasında pandemi sürecinde 
iş dünyasının durumuna ilişkin konulara da değindi.   
İş dünyasına yönelik alınan ekonomik tedbirler ile ve-
rilen teşvik ve desteklerin iş dünyasına bir nebze olsun 
merhem olsa bile yeterli olmadığını vurgulayan Allıoğlu, 
“Bazı sektörlerde hammadde ve ara mal tedariğinde baş 
gösteren ve üretim maliyetlerinin yüksek oranda artma-
sına neden olan sıkıntılar aynen devam ediyor. Yine bir-
çok sektörde ara eleman ve nitelikli eleman konusunda 
ciddi açık söz konusu.

Covid-19 vakalarındaki artış, faiz ve dövizdeki dalgalan-
malar ise önümüzdeki aylar için sıkıntının artarak devam 
edeceğini gösteriyor. Beklentimiz reel sektörün özel-
likle başta ucuz kredi olmak üzere finansmana dönük
ihtiyaçlarının karşılanması, yeni teşvik ve destekler, ver-
gilerde düzenleme, nitelikli eleman için nitelikli eğitim 
desteği sağlanmasıdır” dedi.
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GÜNEY: “TÜRKİYE’DE BİR İLKİ 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Toplantıda, EKİPDER Başkanı Reşat Güney de Antalya’nın 

ticaret hacmine dair bilgiler verdi. “GSMH’nin yüzde 4,7’si 

Antalya’da üretiliyor. Türkiye’nin turizm gelirinin yüzde 80’i 

İstanbul ve Antalya’da gerçekleşiyor. Antalya 13 milyar dolar 

turizm geliri sağlıyor. Bizler, EKİPDER olarak bir misyon üst-

lendik. Ülke gelirlerini arttırmak için iş birliklerini geliştirme-

miz lazım. Birlikte iş yaparsak, ortaklık yaparsak büyüyebiliriz.

Bugün Türkiye’de ilk defa iki STK böyle bir organizasyonda 

bir araya geliyor ve ticari iş birliği protokolü imzalıyor. Bu-

nun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu protokolle artık her iki 

şehrin iş insanlarının Ankara’da ve Antalya’da evleri, destek 

alacakları partnerler, kurumlar var” diyen Güney, bu duru-

mun Türk ekonomisi adına gurur verici bir gelişme olduğunu 

ifade etti.

52. İŞ’TE FIRSAT ToPlANTISI



  11   

Toplantı kapsamında GGYD ile EKİPDER’in 
başkanları arasında ticari iş birliği protokolü-
nün imzalanmasından ardından “Yol”, “Dem“ 
ve “İyiliğin Hareket Hali” isimli kitapların yazarı 
Metin Hara tarafından önce teorik, ardından 
birebir uygulamalı olarak verilen seminer ol-
dukça verimli ve keyifliydi. 

HARA, STRES VE ANKSİYETEDE 

2030’U İŞARET ETTİ!

Baştan sona büyük bir ilgiyle izlenen sunum-
da “2030 yılında dünyanın pandemisi stres 
ve anksiyete bozukluğu olacak” diyen Metin 
Hara’nın, düşünce gücü, motivasyon ve stres-
le mücadele konusunda etkili önerilerde bu-
lunarak, katılımcılar üzerinde yaptığı nefes ve 
düşünce gücü ile ilgili seanslar, herkesin beğe-
nisini topladı. 

Hara, seminer bitiminde kendisine kitaplarını 
imzalatan katılımcılarla kısa sohbetler eşliğin-
de fotoğraf da çektirdi.     

METİN HARA’DAN KATIlIMCIlARA
NEFES VE DÜŞÜNCE GÜCÜ SEANSI
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HAKAN GÜlDAğ’IN EKoNoMİDE 
GElECEK ÖNGÖRÜlERİ 

Organizasyonun ikinci gününde ise Dünya Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hakan Güldağ, toplantıya katılan iş insanlarına eko-
nomide gelecek öngörülerini aktardı. 

GÜLDAĞ: “DİJİTALLEŞME VE YEŞİL DÖNÜŞÜME 
HAZIR OLMALIYIZ”

Dijitalleşme ve yeşil dönüşümün gelecek 10 yılı şekillendirecek, 
önümüzdeki ekonomik toparlanmayı sağlayacak iki önemli unsur 
olduğunu belirterek; “Türkiye’deki gayrimenkul dahil tüm sektör-
leri etkileyecek yeni süreçte eski para paradigma gidiyor, bu pa-
radigma esas haline geliyor ama bu paradigmaya geçene kadar 
bir çalkantı, bir türbülans yaşıyor olacağız. Bu çerçevede Türki-
ye’nin kendisini bu türbülanstan kurtarması da çok kolay olma-
yacak. Bu dönüşümün etkileri, bir öncekinden daha sert olacak. 
Dijitalleşme dediğimiz şey parasız, pulsuz olmuyor. Fakiri daha 
fakir, zengini ise daha zengin haline getiriyor” diyen Güldağ, di-
jitalleşmeye yatırım yapmanın para gerektirdiğini, yapılamadığı 
noktalarda, belki de iş dünyasından bile kopuş meydana gelebile-
ceğinin altını çizdi.                 

52. İŞ’TE FIRSAT ToPlANTISI
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BİRLİK MAHALLESİ 448. CADDE  
ÇAĞHAN İŞ MERKEZİ NO: 53/8 ÇANKAYA - ANKARA

0 312 495 23 12



  14   

KÜRESEL İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNİN 

EKONOMİYE 
ETKİLERİ

YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE ÖZELLİKLE SON 50 YILDA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÜLKELER ARASINDAKİ 
EŞİTSİZLİĞİ ARTIRDIĞI SAPTANIRKEN, YENİ BİR ARAŞTIRMAYA BAKILDIĞINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

YOKSUL ÜLKELER BAZINDA BÜYÜMEYİ AŞAĞI ÇEKERKEN, BAZI ZENGİN 
ÜLKELERDE REFAH SEVİYESİNİ ÜST BOYUTLARA ÇIKARDI...

YAZI: BEGÜM TANERİ

KAPAK KoNuSu
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K
üresel iklim değişikliği, son yıllarda özellikle üze-
rinde durulan oldukça ciddi ve acil bir konu! 
Sera gazı salınımı, elektrik üretimi, ormansızlaş-
ma gibi arazi kullanımındaki değişiklikler, ula-

şım, tarım gibi insan kaynaklı faaliyetler sera gazlarının 
kaynakları ise kanıtlanan en temel sebepler. Uzmanlar, 
önüne geçilmediğinde ortaya çıkacak olan ciddi ve geri 
dönüşümü mümkün olmayan sonuçları şimdiden hafif-
letmeye yönelik alınabilecek önlemlere yapılan harcama-
ların özellikle çevre dostu olmasını ve yeni iş alanları ya-
ratılmasına olanak sağlayacak sürdürülebilir seçeneklerin 
mutlaka desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. 

YOKSUL ÜLKELER DURUMDAN  
DAHA FAZLA ETKİLENECEK

Küresel ısınma ile birlikte oluşan iklim değişikliğinin etkisi-
nin küresel düzeyde eşitsiz şekilde dağılacağını söylemek 
mümkün. Bu açıdan bakıldığında, yüksek ve düşük gelirli 
ülkeler arasındaki eşitsizliğin daha da artması, en kırılgan 
durumda olanların çalışma koşullarının ise daha da vahim 
bir hal alması bekleniyor. Uzmanlar özellikle çalışma saat-
lerinde en çok kayba uğrayan ülkelerin, 2030 yılı itibarıyla 
çalışma saatlerinin yaklaşık yüzde 5’inin kaybedileceğini ve 
bunun iş kaybı anlamına geldiğini söylüyor. En büyük bo-
yutta ekonomik zarara uğraması beklenen düşük ve orta 
gelirli ülkelerde ısı stresinin oluşturduğu ekonomik kayıplar, 
zaten mevcut  olan ekonomik dezavantajı daha da kötüleş-
tirecek. Bu bağlamda da, kayıt dışı ve güvencesiz istihdam, 
geçimlik tarım ve sosyal korunmasızlığı daha da artırarak, 
çalışan yoksulluğuna sebep olacak.

Olumsuz etkilerin zengin ülkelerde de başladığı vurgula-
nırken, bu tip ülkelerde ilk yıllardaki etkilere bakıldığında, 
yoksul ve sıcak ülkelerdeki gibi değişimler dikkat çekmeye 
başlamış durumda. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 
olan ve orta enlemlerde bulunan ABD, Çin ve Japonya’da 
ise büyümeye etkisinin ne olduğu şimdilik çok belirgin ol-
masa da uzun vadede iklim değişikliğinin bu üç ülkeyi de 
sarsacağı konuşulurken; hem iklim değişikliğinin çok daha 
fazla ciddiye alınması hem de fosil yakıtlardan yenilenebilir 
enerjiye acil olarak geçilmesi ve dünyanın en büyük sera 
gazı yayan aktörlerinin emisyonlarının en kısa sürede azalt-
ma yoluna gidilmesi gerektiği uyarısı yapılıyor.

SEKTÖREL ETKİLERİ KORKUTUCU!

Bazı ülkelerde sektörlerin girdi-çıktı ilişkilerini analiz edile-
rek, ekonomik açıdan sektörlerin olası iklim değişikliği se-

naryolarından nasıl etkilenecekleri de örnekleniyor. Hindistan 
gibi bazı bölgeleri kritik sıcaklık eşiklerini aşmaya çok yakın 
göstergelere sahip ülkelerde koşullar çalışmayı daha da zor-
laştırırken, 2030’a gelindiğinde iklim değişikliğinden kaynaklı 
kayıp çalışma günleri (sıcağa maruz kalınan çalışma) ve ve-
rimlilik azalışlarının doğrudan sıcağa maruz kalınan işleri kap-
sayan sektörlerde; tarım, madencilik ve taşocakçılığı, inşaat, 
ulaştırma ile iç mekanda daha az hava nüfuz eden ortamlar-
da yapılan imalat ve konaklama endüstrisinde çalışan insan-
ları işsiz bırakabileceği öngörülüyor. Fiziksel sermaye varlıkla-
rına olacak olan etkiler de inceleniyor. Örnek seçilen bölgeler 
Florida ve Çin’in güneydoğusu. Büyük ölçekli kasırgaların 
ve bunların oluşturduğu sellerin 2040’a gelindiğinde en az 
iki kat, hatta dört kata kadar sıklaşması bekleniyor. Senaryo 
böyle gerçekleşirse, örneğin yarı iletkenlerin imalatını yapan 
firmalar doğrudan etkilenebilir ve aylarca üretim yapamaz 
hale gelebilir. Benzer bir şekilde iklim değişikliği Çin’in güney-
doğusunda nadir bulunan toprak elementlerinin çıkartıldığı 
madenleri işlevsiz bırakabilecek ve yolları kapatabilecek kadar 
aşırı yağışa maruz kalma ihtimali 2030’a gelindiğinde %4’e, 
2050’de %6’ya çıkacak. Bunlarla sınırlı kalmayıp, değer zin-
ciri içinde onları girdi olarak kullanan tüm sektörleri etkileye-
rek, fiyatları artıracak.
 
Tarım ve gıdaya olan etkilerine bakıldığında; 2015 yılında Af-
rika’nın güneyinde yaşanan kuraklık sonucu tarımsal çıktının 
%15 azaldığı kaydedildi. Bu durumun sıklaşacağı düşünül-
düğünde, tarımın oldukça sekteye uğrayacağı görünüyor. 
2030-2050 arasındaki ihtimallere bakıldığında ise buğday, 
mısır, soya ve pirinçte %10’dan daha fazla verim düşüşü 
kaydedilme ihtimali %6’dan %18’e çıkmış olacak. Bazı böl-
gelerde (Rusya ve Avrupa’nın genelinde olduğu gibi) verim 
kazanımları beklense de küresel ölçekte iklim değişikliği ve 
küresel ısınma tarımın aleyhine işleyecek. Okyanusların ısın-
masıysa, balık verimini azaltacak. Bu da elbette, dünyada 
balıkçılıkla geçinen 650 milyon-800 milyon insanın geçimini 
direkt olarak etkileyecek.

Fırtına, kasırga ve aşırı hava olaylarının artması ise etkilenen 
bölgelerde turizmin zarar görmesine neden olacak. Deniz se-
viyelerinin yükselmesi, kıyılardaki kara alanlarını küçültmekte 
ve turizmle geçinen bazı ada devletlerini şimdiden tehdit et-
mekte. Yine küresel ısınmanın beraberinde getirdiği kuraklık, 
salgın hastalıklar ve sıcak hava dalgaları turizmi etkileyebile-
cek, turistleri o destinasyonlardan uzak tutabilecek olaylar-
dır. Küresel ısınma, kayak merkezlerindeki kar miktarını da 
azaltabileceğinden, kayak sezonu daha da kısalacaktır. Sıcak 
olarak tabir edilen Asya ve Akdeniz’in tatil bölgelerindeki sı-
caklığı iyice artırarak, salgın hastalıklar ve su kıtlığı gibi korku-
ları da tetikleyerek turistleri bu bölgelerden uzaklaştırabilir.



7  Ekim günü Türkiye, Paris Anlaşması’nı TBMM’de 
onaylayarak, iklim değişikliği ile ortak müca-
deleye katılacağını resmî olarak ilan etti. Paris 
Anlaşması diye anılan metin, 2015’te Paris’te 

toplanan 21. Taraflar Konferansı’nda (COP-21) sunulan 
Ulusal Niyet Beyanları (Intended Nationally Determined 
Contributions) üzerine kurgulanmış idi. (İktisat jargonu-
nun dayanılmaz çekiciliği; hem “ulusal düzeyde belirlen-
miş”, hem “niyetlenilmiş”, hem de “katkı” söz konusu...). 
 
Paris Taraflar Konferansı’na sunulmuş bulunan sera gaz-
ları emisyon azaltım taahhütleri, 4 Kasım 2016’da Paris 
Anlaşması adı altında yürürlüğe konulmuştu.  Türkiye bu 
anlaşmayı imzalamış olmasına karşın, Birleşmiş Milletler 
nezdinde daha 1992’den kalan bir diplomatik hata so-
nucu, gelişmiş ülke statüsünde sayılması ve bu yüzden de 
“iklim fonlarına erişiminin mümkün olmadığı” gerekçele-
riyle Meclis’ten onay vermemiş idi.
 
Bugüne değin geciktirilmiş olan bu tavrın Türkiye’yi ulus-
lararası iklim diplomasisi alanında yalnızlaştırdığı ve iti-
barsızlaştırdığı gerçeği defalarca vurgulanmış idi. Kaldı 
ki, Türkiye’nin Paris Anlaşması’na sunmuş olduğu Ulu-
sal Katkı Beyanının teknik çalışması da zaten Türkiye’yi 
hemen hiçbir yükümlülük altına sokmamaktaydı. Daha 

somuta indirgersek, Türkiye 2015 Paris COP21 Konferan-
sı’na sunmuş olduğu resmî taahhütler belgesinde, sera 
gazı emisyonların 2030 yılında referans senaryoya (BAU) 
göre artıştan %21 oranına kadar azaltılmasını öngörmek-
teydi. Dikkat edelim, Türkiye’nin resmî taahhüdü, sera 
gazı emisyonlarının mutlak anlamda azaltılmasını değil, 
öngörülebilir artıştan azaltılmasını hedeflemekteydi.

Türkiye’nin resmî Ulusal Niyet Beyanında söz edilen ön-
görülebilir artıştan %21 azaltım hedefi gerçekçi olmayan 
rasgele varsayımlara dayalı ve teknik olarak yetersiz bir 
modelleme çalışmasına dayanmakta olduğu nedeniyle 
sıklıkla eleştirildi. 

GLOBAL GİRİŞİM DERGİSİNİN YENİ SAYISINDA KONUĞUMUZ 
OLAN BITCOIN VE KRİPTO PARA ALIM SATIM PLATFORMU 

BTCTURK’ÜN CEO’SU ÖZGÜR GÜNERİ, KRİPTO PARA 
SEKTÖRÜ VE BITCOIN’E DAİR MERAK EDİLENLERİ VE 

FAZLASINI TÜM DETAYLARIYLA ANLATTI...

PaRİS’ten 
net SıFıR 
emİSyOn 
heDeFİne
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KoNuNuN uZMANI 

DERGİMİZİN “KONUNUN UZMANI” KÖŞESİNİN YENİ 

KONUĞU; PROF. DR. ALP ERİNÇ YELDAN. YELDAN, 

ÇAĞIMIZIN KORKULU RÜYASI OLAN KÜRESEL İKLİM 

DEĞİŞİKLİĞİNİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ELE 

ALAN YAZISINI VE DEĞERLİ GÖRÜŞLERİNİ BİZLERLE 

PAYLAŞTI...
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Nitekim, örneğin 1990-2010 arasında tarihsel olarak 
%89 artmış gözüken CO2 eşdeğeri emisyonların, 2010-
2030 arasında birden bire sıçrama yaparak %126 arta-
cağı öngörülüyor; Türkiye de bu artıştan %21 azaltım 
yapıyor gibi gözükerek Paris yükümlülüklerini yerine ge-
tirmiş gibi olacağını savunuyor konumundaydı. Yanda 
sergilenen bu patikaların inandırıcılıktan yoksun kalması 
ve Türkiye’nin aslında uluslararası iklim mücadelesine 
bugüne değin reel bir taahhütte bulunmamış olması, 
kuşkusuz Türkiye’nin çabalarını itibarsızlaştıran ve gü-
vensizleştiren en önemli unsurlardan birisi olageldi.
 
Ancak biz, sözü tekrar Paris 2015 sonrasına getirelim. 
Paris toplantısına katılan bilim insanları, sera gazlarının 
emisyonu nedeniyle dünyamızın yüzey ısısında yaşanan 
artışın yüzyılın sonuna değin 2 C0 (sonra daha da sert 
biçimde vurgulanacağı üzere, tercihan 1.5 C0) derecede 
tutulması gerektiğini, aksi takdirde gezegenimizin geri 
dönülemez biçimde tahribata uğrayacağını vurgula-
maktaydı. Çevre bilimciler, bu hedefe ulaşmak için kü-
resel emisyonların 18 milyar ton düzeyine düşürülmesi 
gerektiğini hesaplamaktaydı. Oysa, Paris toplantısının 
daha başında ülkelerin verdikleri taahhütlerin bu hedef-
ten çok uzakta kaldığını görülmekteydi.

Dünya Enerji Ajansı, sunduğu projeksiyonlarda 2040 yı-
lına değin dünyada toplam emisyonların 36 milyar tona 
ulaşacağını, oysa +2 C0 sınırını aşmamak için toplam 
emisyonların 18 milyar tona değin düşürülmesi gerek-
tiğini paylaşmaktaydı. Aradaki 18 milyar tonluk farkın 
düşürülmesi Paris sonrası iklim mücadelesinin en önemli 
sorunsalıdır. Bu projeksiyonlar aşağıdaki 2 no’lu şekilde 
özetlenmektedir.

Belki biraz da bu tespit ve uyarılardan hareketle, ulus-
lararası iklim kriziyle mücadele artık Paris Anlaşma-
sı’nın taahhütleriyle sınırlı kalmayıp, doğrudan net sıfır 
emisyon hedefleri çağrılarına yönelmiş durumda. Av-
rupa Komisyonu’nun 2019 Aralık ayında duyurduğu 

Avrupa Yeşil Düzeni; ABD’de de Alexandria Cortez’in 
önerdiği ve Başkan Biden’in sahiplendiği Yeni Yeşil Dü-
zen çağrıları bunun en önemli örneklerini oluşturuyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Konferansı örgütü 
(UNCTAD) da, 2019 yılı raporunu bu konuya ayırarak, 
yeni yeşil düzen tasarımlarını bir kalkınma ve sanayileş-
me stratejisi olarak öngörmekteydi.
 
Bu tasarımlar arasında en dikkat çekici olanı AB’nin Av-
rupa Yeşil Düzeni (AYD- European Green Dea) belge-
si oldu. Bu tasarım çerçevesinde AB’nin sanayi, tarım, 
enerji ve tüketici davranışlarını dönüştürmek amacıyla 
iklim değişikliği ve çevre kirliliği sorunlarıyla mücadele 
doğrultusunda topyekün yeni bir strateji izlemeye ha-
zırlanmakta olduğu görülmekte. AYD stratejisi doğrul-
tusunda, AB üyesi ülkelerin 2050 yılına kadar “net sıfır 
CO2 emisyonlu” bir ekonomik yapıya dönüştürülmesi 
hedeflenmekte. Bunun için yeni ekonomik büyüme stra-
tejisi, kirletici sektörlerin hızla yenilenebilir enerji kaynak-
larıyla dönüştürüldüğü, doğal kaynak kullanımına daha 
etkin yer verildiği, fosil yakıtlara dayalı enerji tüketiminin 
kademeli olarak azaltıldığı, yeniden işleme (re-manufac-
turing) ve döngüsel ekonomi (circular economy) temelli; 
enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ön 
plana çıkaran bir model tasarlanmakta.

AYD sisteminin uygulama ayağı daha henüz net ola-
rak belirlilik kazanmış değil. Hatta sistemin en önemli 
uzantılarından birisi olan Sınırda Karbon Düzenlemesi-
nin (Carbon Border Adjustment Mechanism -CBAM), 1 
Ocak 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık mali yükümlülük ge-
tirmeyen bir geçiş dönemi ile başlatılması ve daha sonra 
da sadece beş sektörü kapsayacak biçimde 2026’dan 
itibaren uygulanmaya konulacak olması, geç kalınmak-
ta olunduğu eleştirileriyle karşılanmakta. Örneğin Euro-
pean Roundtable on Climate Change and Sustainable 
Transition örgütü, sınırda karbon düzenlemesindeki 
gecikmeleri, dağ fare doğurdu (İngilizce orijinali mouse 
roared, benim beceriksiz çevirim ile) sözcükleriyle betim-
liyor. Buna karşın AB’nin Avrupa Yeşil Düzeni çağrıları 
çok hızla taraftar bulmuş durumda. Öyle ki, uluslararası 
karbon izini yakından tanıyan Carbon Action Tracker iz-
lemekte olduğu 137 ülkenin 120’sinde bir tür net sıfır 
emisyon hedefinin duyurulmuş olduğunu belgeliyor. 

AYD üzerine önemli eleştirel yaklaşım ise, AB’nin net 
sıfır hedefi ve genelde karbonsuzlaşma doğrultu-
sunda kullanmakta olduğu en önemli enstrümanın 
kapitalist pazar sisteminin gene kendisi olan >>>

Şekil 2.  Paris 2015 Sonrası Dünya Karbon Bütçesi

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, 2017 Raporu
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Karbon Ticaret Sistemi’ne dayandırılması. 2005 yılında 
kurulmuş olan KTS, şu anda elektrik, petrol rafineleri, 
kimyasallar, demir&çelik, metal-dışı ürünler (çimen-
to) kağıt ve hava taşımacılığında üretim yapan yakla-
şık 11,000 şirketi ve enerji santralini kapsamakta. Bu 
sektörler AB toplam sera gazı emisyonlarının %40’ını 
kapsıyor. Sınırla ve Ticaretini Yap anlayışıyla oluşturulan 
karbon piyasası aracılığıyla toplam emisyonlarının za-
man içerisinde azaltılarak net sıfır hedefine ulaşılacağı 
beklenilmekte.
 
Larry Lohman La Nuova Ecologica dergisinde eylül ayın-
da vermiş olduğu demecinde; karbon ticaret sisteminin 
aslında sorunun özünü görmezden geldiğini ve fosil 
yakıtlara dayalı enerji sisteminin ve sanayi şirketlerinin 
bu sistem sayesinde yaratılan offset’ler, piyasalaştırma 
oyunları ve spekülatif tasarımlar sayesinde sorunu ileriki 
nesillere attığını vurguluyor. 

Lohman’a göre KTS, iklim krizinin sorununun “doğru 
fiyatlar uygulandığında, kendiliğinden çözülecek bir 
piyasa tökezlemesi” olarak tanıtılmak istendiğini, oysa 
sorunun özünde kapitalist birim sisteminin dayanıl-
maz kar hırsı ve kamçılanan tüketim deseni yatmakta 
olduğunu vurguluyor. Başta finansal derecelendirme 
kuruluşları olmak üzere, spekülatörler ve fosil yakıtla-

rın teşviklendirilmesinden kazanç sağlayan ulus ötesi 
tekeller, söz konusu karbon fiyatının rekabet koşulla-
rı altında gerçekleştirilmesi önündeki en büyük engeli 
oluşturuyor. Buna ek olarak, bir yandan ABD’nin miktar 
kolaylaştırması (QE) aracılığıyla dünya para piyasalarına 
sunduğu olağan dışı likiditenin kendisini nemalandıra-
cak bir spekülasyon alanı arayışı, diğer yanda Birleşmiş 
Milletler bünyesinde oluşturulması planlanan yıllık 100 
milyar dolar tutarındaki temiz kalkınma fonu, finansal 
spekülatörlerin başını döndürüyor. 

Internet balonu ve emlak ve konut köpüklerinden son-
ra, uluslararası finans şebekesi ve ulus ötesi tekeller 
“iklim değişikliği ile mücadele” görüntüsü altında so-
luduğumuz havayı ticari bir mal haline dönüştürerek, 
piyasanın inişli çıkışlı dalgalanmalarından spekülatif çı-
karlar bekliyor. 

Bu doğrultudaki kısa dönemci başı boş kararlar ise 
özünde uzun dönemli stratejik bir sanayileşme ve 
enerji planlaması gerektiren çevre kirliliği sorununu 
içinden çıkılmaz bir dengesizliğe sürüklüyor. Nite-
kim, GreenPeace ve WWF tarafından yürütülen bir 
dizi araştırma, finansal sistemin spekülasyon ve kre-
di tahsisinde önceliğin hala kirletici yatırım alanlarına 
yönlendirilmesinden sorumlu olduğunu vurguluyor. 

KoNuNuN uZMANI
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Örneğin; Greenpeace ve WWF’in İngiltere kaynaklı bir 
araştırmasında İngiltere’de finans sektöründe örgütlü 
on beş banka ve on adet finansal yatırım şirketinin top-
lamda 805 milyon ton sera gazı emisyonundan doğru-
dan sorumlu olduğu belgelenmekte. Araştırmaya göre 
eğer söz konusu yirmi beş şirket bir ülke olarak kayıt 
ediliyor olsaydı, dünyanın dokuzuncu büyük kirleticisi 
olarak anılacak idi.
 
Bu saptamayı doğrulayacak bir başka çalışma ise Ulus-
lararası Enerji Ajansı verilerinden elde edilebilir. Bilindiği 
üzere gezegenimizin atmosferine bir yılda salınan CO2 
emisyonu yaklaşık 30 milyar tona ulaşmaktadır. Bu sonu-
cu ülkeler düzeyinde değil de, küresel üretim zincirinin 
baş aktörleri olan ulus-ötesi şirketler açısından değerlen-
dirdiğimizde, aslında sadece yirmi adet enerji üreticisi 
ve dağıtıcı tekelin bu rakamın yüzde 30’undan sorumlu 
olduğunu görüyoruz. Sadece ilk dört şirket, Chevron, 
Exxon, BP ve Rus Gaspromun yol açtığı emisyonların 
toplam içerisindeki payı yüzde 11.5’e ulaşmaktadır. 
Dolayısıyla, küresel iklim değişikliği ile mücadelede ana 
öznenin “ulus ekonomiler” olduğu kadar, belki de çok 
daha belirleyici biçimde, dünya ticaretini meta zincirleri 
ve doğrudan yatırımlar ile yönlendirmekte olan ulus-ö-
tesi şirketler ve uluslararası finansal sistem olduğunu 
görmemiz gerekiyor.

Sözlerimizi Türkiye ile bağlayalım. Görüldüğü üzere, 
Türkiye’nin meclisten onaylamış olduğu Paris Anlaşma-

sı’nın ardından çok önemli tasarımlar, hedefler, tartış-
malar gerçekleşmiş durumda. 

Türkiye şimdiye değin küresel emisyonlar toplamının sa-
dece yüzde 1’inden sorumlu olduğu verisinden hareket-
le, azaltım hedeflemekten kaçınmaktaydı. Oysa veriler 
Türkiye’nin kişi başına sera gazı emisyonun artış hızında 
dünyanın en başta gelen ülkeleri arasında olduğunu ve 
bu hızıyla da dünya toplam emisyonunda da onaltıncı 
sıraya yükseldiğini belgeliyor. 

Türkiye’de kişi başına sera gazı emisyonu 1990’da 3.82 
ton/kişi düzeyinde idi. 2018’de ise 6.10 ton/kişi oranına 
yükseldi. Bu yaklaşık iki misli artış anlamına geliyor.
 
Türkiye’de iklim krizi ile mücadelenin gelir kaybına neden 
olacağı ve kalkınma hedefleiryle çelişeceği kanısı yaygın. 
Hatta bu yanlış kanı, ne yazık ki ilgili bakanlıklar ve bü-
rokrasi düzeyinde de yaygın olarak dile getirilmekte. 

Oysaki orta-uzun zaman ufkunu kapsayan bir çok çalış-
mamız Türkiye’nin yenilebilir enerji kaynaklarına ve tarım 
ile sanayide yeşil dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik 
adımların, karbonun gerçek fiyatlaması ile birleştirilerek 
atılması durumunda, milli gelirde yüzde 7’ye varan bir 
artış sağlayabileceğini ve bunun da ötesinde coğrafi an-
lamda bölgesel eşitsizliklerin azaltıldığı ve enerjide ulusal 
güvenliğin sağlandığı bir üretim deseni yaratılabileceğini 
öngörüyor.
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KÜRESEL ISINMA  
VE İKLİM KRİZİ  
İLE MÜCADELE

KÜRESEl ISINMADAN DolAYI DÜNYAMIZ, HER GEÇEN GÜN YENİ BİR FElAKETE  

DoğRu ADIM ATIYoR. ÖNÜNE GEÇİlMEKTE ZoRlANIlAN Bu VAHİM DuRuM KARŞISINDA, 

İKlİM DEğİŞİKlİğİNİN İNSAN ÜRÜNÜ BİR FAKTÖR olDuğuNu SAVuNAN BİlİM 

İNSANlARINDAN DA ENDİŞElENDİREN uYARIlAR ARKA ARKAYA GElİYoR. KÜRESEl 

ISINMANIN KoRKuTuCu SoNuÇlARI GİDEREK DAHA BElİRGİN HAlE GElİRKEN, İKlİMİN 

KoRuNMASI VE STABİl TuTulMASI İÇİN VERİlEN GAYRETlER İSE Şu AN İÇİN YETERSİZ!

DERGİMİZİN Bu SAYISINDA, “KÜRESEl ISINMA VE İKlİM DEğİŞİKlİğİ İlE  

MÜCADElE” KoNuSuYlA İlGİlİ olARAK uZMANlARIMIZIN ARAŞTIRMA  

VE GÖRÜŞlERİNİ, “DoSYA” BAŞlIğIMIZ AlTINDA SİZlER İÇİN DERlEDİK...
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İ
klim değişikliği; “karbondioksit gibi 
ısıyı tutan gazların atmosferde art-
masıyla oluşan ve atmosfere salı-
nan sera gazlarının neden olduğu 

düşünülen sera etkisinin sonucunda, 
yıl boyunca dünya üzerinde kara, 
deniz ve havada ölçülen ortalama 
sıcaklıklarda görülen artış nedeniyle 
Dünya’nın ikliminin değişmesi” olarak 
tanımlanıyor. 

Artan insan faaliyetleri sonucu orta-
ya çıkan sera gazlarının atmosferde-
ki oranının artması, küresel ısınmaya 
yol açarak iklim değişikliğine sebep 
oluyor. En önemli sera gazlarından 
biri olan karbondioksit (CO2); araç 
egzozlarından, ısınma amaçlı yakılan 
yakıtlardan, fabrika bacalarından at-
mosfere bırakılıyor. 

Dünya genelindeki fosil yakıt-
tan emisyonların yaklaşık yüzde 
45’inin kömür, yüzde 35’inin pet-
rol ve yüzde 20’sinin de doğal gaz 
kullanımı sonucu ortaya çıktığı  
belirtiliyor. 

BU AŞAMAYA NEDEN  
VE NASIL GELİNDİ? 

Uzmanlara göre insanların, fosil ya-
kıtları tüketimi, endüstriyel ve tarımsal 
faaliyetlerinin sonucunda atmosfer-
deki miktarı ve yoğunluğu artan sera 
gazlarının neden olduğu küresel iklim 
değişikliği; aşırı sıcaklık artışları, kurak-
lık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik 
ve sapmalar, su baskınları, tayfun, ka-
sırga, fırtına, hortum vb. meteorolojik 
olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendi-
ni gösteriyor.

KARŞIMIZA ÇIKAN BU 
OLGU DEVAM EDERSE  
NE OLUR?

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki 
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Pa-
neli’nin (IPCC), 66 ülkeden 234 bilim 
insanının 5 yıllık çalışmayla hazırladığı 
“İklim Değişikliği 2021: Fizik Biliminin 
Temeli” başlıklı altıncı ve son rapor, 
örgütün İsviçre’nin Cenevre kentinde-
ki merkezinde açıklandı. 6 Ağustos’ta 
195 üye ülke tarafından sanal ortam-
da düzenlenen oturumda onaylanan 
rapor, iklim değişikliğinin ‘yaygın, hızlı 
ve yoğun’ olduğu uyarısını yapıyor.
Dünya yüzeyindeki küresel sıcaklık, 
2011-2020 arasında, belirgin bir ar-
tışla 1850-1900 arasında olduğun-
dan 1.09 derece daha sıcaktı. Okya-
nuslarda da 0.88 derecelik artış oldu.

SICAKLIK 1 DERECE 
ARTARSA…

• Aşırı yaz sıcakları başlar.
• Yüzbinlerce insan, aşırı sıcaktan 

hastalanır ya da hayatını 
kaybeder.

• Orman yangınları artar.
• Temiz su kaynaklarının 3’te 1’i 

yok olur.
• Ada ülkeleri, yükselen deniz 

sularının altında kalır.
• Nadir hayvan türleri (Orman 

kurbağası, kunduz, ağaç 
kanguruları vb.) yok olur. 

 
Bu durumdan kaçınma olasılığı: Bu 
durumdan kurtulma şansımız artık 
yok. Zira, Dünya bu sonuçları yarata-
cak sıcaklığa ulaştı.

TÜRKİYE OLARAK YEŞİL 
MUTABAKAT’A HAZIR MIYIZ?

Ş. NEZİH KulEYİN  
TOSYÖV BAŞKANI
ARAŞTIRMACI, YAZAR
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SICAKLIK 2 DERECE 
ARTARSA…

• Buzullar erimeye başlar.
• Grönland buz yüzeyi, 140 yıl 

içinde tamamen yok olur.
• Deniz su seviyesi yükselir.
• İnsanlığın yarısı, yüksek alanlara 

göç eder.
• Miami, Londra ve New York sular 

altında kalır. Bangkok, Bombay 
ve Şangay’ın ise büyük bir kısmı 
sular altında kalır.

• Temiz su kaynakları tehlikeli 
şekilde azalır.

• Kutup ayıları, deniz aygırları vb. 
birçok deniz memelisi, buzulların 
erimesiyle yeryüzünden silinir.

• Dünya üzerindeki türlerin 3’te 1’i 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalır.

Bu durumdan kaçınma olasılığı: Eğer 
10 yıl içinde sera gazları yüzde 60 
azaltılırsa bu durumdan kurtulma ih-
timali yüzde 93.

YEŞİL MUTABAKAT  
NE DEMEK?

11 Aralık 2019 tarihli “Avrupa Yeşil 
Mutabakat’ı – EU Green Deal”, iklim 

ve çevreyle ilgili zorluklarla mücade-
le konusunda Avrupa Birliği (AB)’nin 
önceki taahhütlerini daha geniş ve 
daha etkili bir şekilde yeniden düzen-
lemeyi amaçlayan bir yol haritasıdır. 

Doğal kaynak tüketimi azaltılırken, 
ekonomik büyümenin sağlanması 
(decouple) ve 2050’de sera gazları-
nın net emisyon değerinin sıfırlanma-
sı (karbon nötr) hedeflerine ulaşmak 
için yeni stratejiler belirlenecektir. 
Avrupa Birliği, özellikle sera gazlarının 
azaltılmasının büyük çaba gerektir-
mesi sebebiyle, büyük kamu yatırım-
ları ve özel sermayeyi iklim ve çevresel 
eylemlere yönlendirmek için bir takım 
aksiyonlar alacaktır.  

Mutabakatın bir diğer önemli boyu-
tu ise çevresel problemleri AB’nin tek 
başına çözemeyeceğinden hareketle, 
AB’nin iş birliği içinde olduğu ülkeler-
den de bu kurallara uymasını bekle-
yecek olmasıdır.

BU ÇAĞRI NELERİ İÇERİR?

• AB, 2030’a kadar karbon salınımını 
%50 azaltmayı, 2050’de ise 0 kar-
bon salınımını hedeflemektedir.

• Daha yeşil ve daha temiz bir dün-
ya planlanırken, yeni sektörler, iş 
alanları ve piyasalar açılacaktır.

• AB, sınırda karbon düzenlemesi 
yaparak ithalat ve ihracatta da 
“Yeşil Mutabakat” kurallarını 
partner ülkeler için işletecektir.

• AB, bu iş için 1 trilyon euro bütçe 
ayırmıştır.

AB ayrıca, bu çağrının içeriğini yerine 
getirmek için 11 adet öncelikli alan 
belirlemiştir.

• İklim değişikliği ile mücadele
• Temiz erişilebilir ve güvenli enerji
• Temiz ve döngüsel ekonomi için 

sanayi
• Enerji ve kaynak verimliliği 

sağlamış binalar
• Sürdürülebilir ve akıllı 

hareketlilik/ulaşım
• Tarladan sofraya tarım
• Ekosistem ve biyoçeşitlilik
• Sıfır kirlilik
• Toksitlerden arınmış çevre
• Araştırma altyapılarına destek 

için bilginin güçlendirilmesi
 
Vatandaşların sürdürülebilir ve iklim 
değişikliğinden arındırılmış bir >>>
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geçiş için bilgi ve beceri olarak hazır-
lanması ve uluslararası iş birliği. 

AB bu Yeşil Mutabakat’ı yaşama ge-
çirmek üzere “Fit for 55” adı ile bir pa-
ket hazırladı ve bu paket kapsamında 
bir dizi yasa çıkarılacağı ilan edildi. Bu-
nun yanı sıra emisyonu azaltmak için 
bir çok yasa çıkartılacak ve Sosyal İklim 
Fonu kurulacak. Ekonomi ve ticaret 
ise yeni bir dönüşüm geçirecek.

TÜRKİYE NE YAPIYOR?

Çok hızlı davranarak, Yeşil Mutabakat 
Çalışma Grubu’nu oluşturan Türki-
ye’nin 8 bakanlığının katıldığı çalışma 
grubunun liderliğini Ticaret Bakanlığı 
üstleniyor. 

Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın uy-
gulanmasını takip etmek, küresel 
politika gelişmeleri doğrultusunda ça-
lışmaları yönlendirmek ve gerekli ko-
ordinasyonu sağlamak üzere; Ticaret 
Bakanlığının ilgili bakan yardımcısı-
nın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve 
Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kay-
naklar, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, 
Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının 
bakan yardımcılarının katılımıyla Yeşil 
Mutabakat Çalışma Grubu tesis edil-
di. 

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nun 
çalışma usul ve esasları, çalışma gru-
bu tarafından belirlenecek, sekretarya 
hizmetleri ise Ticaret Bakanlığı Ulus-
lararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütü-
lecek.Yeşil Mutabakat uyum çalışma-
larını gerçekleştirmek üzere bir eylem 
planı hazırlanarak, 16.07.2021 tarihli 
Resmî Gazete’de yayınlandı. Eylem 
Planı, 9 ana başlık altında 32 hedef ve 
81 eylemi kapsıyor.

 Bu başlıklar;

• Sınırda karbon düzenlemeleri 
• Yeşil ve döngüsel bir ekonomi 
• Finansman 
• Temiz, ekonomik ve güvenli 

enerji arzı 
• Sürdürülebilir tarım 
• Sürdürülebilir akıllı ulaşım 
• İklim değişikliği ile mücadele 
• Diplomasi 
• Bilinçlendirme faaliyetleri

Eylem planında, planın yayımlandı-
ğı 2021 yılı 3. çeyreğinden itibaren 
2027 yılına kadar uzanan takvimlerde 
hayata geçirilecek eylemler yer alırken, 
takvimlerin belirlenmesinde, sürecin 
mümkün olduğu ölçüde AB’ye para-
lel bir şekilde yürütülmesini sağlama 
hedefi de dikkate alındı. Bu hedeflerin 
sadece kamu iradesi ile gerçekleştiril-
mesi ise mümkün değil. Çünkü Yeşil 
Mutabakat’ın en önde gelen mu-
hatabı, görüldüğü üzere iş dünyası 
daha da geniş bir biçimde ele alınırsa; 
AB’de ve AB ile ilişkisi olan tüm top-
lumlar.

STK’LAR VE GENİŞ 
HALK KİTLELERİ NE/LER 
YAPMALI?

Türkiye açısından çok büyük bir dö-
nüşüm ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 
Sınırda Karbon Düzenleme Mekaniz-
ması (SKDM) ile ilk etapta çimento, 
demir-çelik, gübre, elektrik ve alümin-
yum sektörleri için AB ülkelerine yapı-
lacak ihracata bir vergi yükü gelmesi 
bekleniyor. 

Yine komisyonun açıkladığı paket 
kapsamında yayınlanan etki değer-
lendirmesi raporuna göre SKDM’ye 
en fazla maruz kalacak ülkelerin ba-
şında, Rusya ve Ukrayna ile birlikte 
Türkiye’nin geldiği de belirtilmektedir. 

Esasen 2023-2025 yılları bir geçiş dö-
nemi olarak tasarlanırken, 2026 yılın-

da ise uygulama dönemine geçilecek. 
Düzenlemenin, Türkiye’ye 2026’da 
maliyeti ilk etapta 771 milyon euro,  
program tam uygulandığında ise ih-
raç ürünlerimize gelecek ek vergi tuta-
rının yıllık yaklaşık 2 milyar euro olabi-
leceği tahmin ediliyor. İlave sektörlerin 
de eklenmesiyle birlikte bu tutar,  za-
man içinde daha da yükselecek. 

Sivil toplum örgütleri ve geniş halk 
kitleleri açısından bu sürecin kendileri 
işin içinde olmadan sürecin sağlıklı bir 
biçimde yaşama geçirilemeyeceğini 
anlamaları gerekmektedir. Şu anda 
toplumun tamamında böyle bir far-
kındalık olduğundan söz edemesek 
de, birçok STK soruna nasıl yaklaşma-
sı gerektiği konusunda eylem planları 
yapmaya başladı. Her sivil toplum 
kuruluşunun, Avrupa Yeşil Mutaba-
katı’nı özel olarak ele alma gerekliliği 
var. Hatta her ilin ayrı ayrı ele alması 
gerekiyor. Girişimcilik ana sistemimizi 
ve teşvik sistemimizi değişen bu yeni 
şartlara göre ele almamız gerekmek-
te. Yaşam şartlarımızın da çerçevesi 
değişecek. Karbon salınımına en fazla 
neden olan birimlerden bir tanesi de 
izolasyonu düşük evler. Tüm konut 
stoğumuzun yeniden bir değerlendir-
meye ihtiyacı var. Tarım da başlı başı-
na bir emisyon kaynağı iş adımların-
dan oluşuyor. 

Konu, istihdamın geleceği açısından 
da oldukça önemli. Bu nedenle de 
hızlı karar almak ve alınan bu kararları 
hızlı bir şekilde uygulamaya geçirmek-
te yarar var.

KAYNAKÇA:

1- Ekosistemi Korumak için Yeni Standart 
ve Kurallar:  
Yeşil Mutabakat, KOBİ-EFOR Sayı: 264
2- Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Kobiler, 
TURKKONFED
3- Yeşil Mutabakat, Nezih Kuleyin, Murat 
Özbülbül, Kızılcagün TV
4- Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021, 
Ticaret Bakanlığı
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Peyzaj proje tasarım yaklaşımı, 
beklentileri anlamak, mevcut 
koşulları gözeterek yaratıcı ve 
yenilikçi çözümler sunmaktır. 
Her yeni projeye, yaşadığımız 
deneyimler yön verirken, 
bilgilerimizi yenilemek ve 
benzersizbenzersiz tasarımlar üretmek 
hedeflenmektedir. Tasarımda 
hem estetik hem de fonksiyon 
olarak beklentileri karşılamak 
esastır. Peyzaj projelerinde 
amaç, farklı yaş grupları için 
yaşam kalitesini yükseltmek, 
kentlerinkentlerin estetik ve ekonomik 
gelişimine katkıda bulunmaktır. 
Bunun yanı sıra gerek yurtiçi 
gerekse yurtdışında farklı ölçek 
ve  işlevde birçok proje 
tasarlamış ve hayata geçmesi 
sağlanmıştır.

ea
d 

pr
oj

e

ead proje peyzaj I danışmanlık
tasarım I uygulama

 m
im

ar
lık 

m
üh

en
di

slik
 in
şa

at
 tu

riz
m

 sa
n.

 tic
. lt

d.
 şt

i.

ea
d 

pr
oj

e

Adres: Mutlukent mah. Dicle cad. No:7 Beysukent - Çankaya/Ankara www.eadproje.com.tr tel: 0 312 503 28 96mail: ead@eadproje.com.tr
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S
u yöneticileri, su kullanıcı-
ları ve toplum olarak suyun 
önemini anlama döne-
minde ortaya çıkan tehdit-

leri önleme dönemine artık geçmek 
zorundayız. Bu aşamaya geçmek için 
nüfus artışı, kirlilik, kırsaldan kentlere 
göç vb. birçok nedenin yanına, uzun 
dönemdir sonuçlarını yaşadığımız ik-
lim değişikliği de eklendi. 

Hükûmetler arası İklim Değişikliği 
Paneli, 1988 yılında BM bünyesinde 
ioluşturulmuş olup, 33 yıl içerisinde 
6 adet değerlendirme raporu yayım-
ladı.

Yayımladığı her rapordai durumun-
bir  öncekinden daha fazla riskli hale 
geldiğine dikkat çeken panelin son 
raporunda sera gazı salımının arttı-
ğı, küresel bölgesel sıcaklıkların çok 
hızlı yükseldiği, ortalama sıcaklıkta 
sanayi öncesi döneme göre 1,5 de-
rece artış hedefini tutturmanın artık 
mümkün olmadığı görülüyor. 

Bunların yanı sıra yağış rejimi ve 
desenlerinin değişmekte olduğu, 
kurak dönemlerin sıklaşacağı, ola-
ğanüstü meteorolojik olayların ar-
tacağı, şiddetli yağışların daha sık 
olacağı öngörüleri daha net olarak 
vurgulanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR  
SU YÖNETİMİ 

Sürdürülebilir su yönetimi  ekono-
mi, ekoloji ve sosyolojiyi dikkate alı-
narak bütünleşik, katılımcı, şeffaf bir 
şekilde yapılır. Ancak gerek merkezi 

gerekse yerel yönetimlerdeki su ve 
atıksu yönetimi anlayışımız, ekolo-
ji-ekonomi dengesini sağlamakta 
zorlanmış ve çoğu zaman ekoloji-
den ödün vermiştir. Bu ödünlerin 
verilmesine zorunlu olunduğuna yö-
nelik çeşitli nedenler de sıralanabilir. 
Hatta bunların bazıları kabul de edi-
lebilir. Ancak doğanın bu tahribatını 
görerek aynı yönetim anlayışını sür-
dürmek kabul edilemez.

Yeterli ve sürekli olarak temiz suya 
ulaşım ve sağlıklı bir çevrede yaşa-
mak, temel bir canlı hakkıdır. Ancak 
bunu savunmak yetmez; uygula-
yabilmek gerekir ve bunun uygula-
mada gerçekleşmesi katılımcı, top-
lumcu-gerçekçi bir politikaya ihtiyaç 
gösterir. Fakat bunun aksine eko-
nomik ve politik nedenlerle popü-
list politikalar uygulanmakta ve sivil 
toplum kuruluşları genellikle göz ardı 
edilmektedir. 

DÜŞÜNCE DEĞİŞİKLİĞİ 
GEREKLİ 

Bugün su kaynaklarımızı toplumsal 
ve ulusal çıkarlarımızı dikkate alarak 
kullanmak ve yönetmek için kullanı-
cılar ve yöneticiler olarak bir düşün-
ce değişikliğine ihtiyacımız var. Bu 
değişikliği, yenilikçi tüm gelişmeleri 
ulusal ve toplumsal çıkarlarımızı ön-
celiyerek gerçekleştirmeli ve suyun 
sadece temini anlayışından suyun 
bütünleşik yönetimi anlayışına geç-
meliyiz. Özetle; popülist su temini 
politikaları yerine, suyun toplumcu 
gerçekçi ekosistem tabanlı olarak yö-
netimi politikalarına geçmemiz lazım. 

bUnDan SOnRa SU İStİyORSak 
“İyİ yönetmek” zORUnDayız

DoSYA • uZMAN GÖRÜŞÜ

DuRSuN YIlDIZ
SU POLİTİKALARI DERNEĞİ BAŞKANI
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Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar 
beklemek hatasını sürdürmemeliyiz. 
Bunun ulusal, ekonomik, sosyal ve 
toplumsal bedeli ağır olmaya baş-
lamıştır. Atık su yönetimi, su yöneti-
minin vazgeçilmez bir parçasıdır. Su 
yönetiminin tüm alanları gibi atık su 
yönetiminde de paradigma değişikli-
ğine ihtiyacımız var. Burada atık suyu 
arıtıp deşarj etmek yerine suyun geri 
kazanımına yönelmeliyiz. Artık kirli 
su ve atık su kavramı yerine “arıtıla-
rak tekrar kullanılması gereken su” 
kavramını kullanmaya başlamalıyız. 
Bunu sadece kısıtlı olan suyun tekrar 
kullanımı için değil, doğanın kirlilik-
ten korunması için de yapmalıyız. 

Ülkemizde arıtılarak geri kazanılan 
suyun doğrudan endüstri ya da ta-
rımsal amaç için veya yeraltı suyu re-
zervuarları ve uygun yüzeysel sulara 
depolanarak dolaylı olarak kullanı-
mını amaçlamalıdır. Bunları gerçek-
leştiren bazı sanayicilerimiz var. An-
cak bunun yaygınlaşması gerekiyor. 
Bu da sadece teknik ve ekonomik 
imkânlar sorunu olmayıp, bir ekoloji 
tabanlı düşünme kültürü oluşturma 
konusudur. 

YERALTI SULARIMIZ  
ÇOK DEĞERLİ 

Yeraltı sularımız en stratejik ve en de-
ğerli su kaynaklarımızdır. Herkes aynı 
fikirde olmasına rağmen koruma ve 
verimli kullanım açısından ilerleme 
kaydedemiyoruz. 

Su Politikaları Derneği olarak bu ko-
nuyu, yazdığımız raporlarla sürekli 
gündemde tutmaya çalışıyoruz. Ye-
raltı sularımızın %85’i tahsis edilmiş 
durumda. Yeraltı suyu havzalarının 
kullanım beslenim dengesini koru-
yamamamız sebebiyle sadece izliyor 
ve seviyenin düştüğünü açıklıyoruz. 
Bunun temel nedeni; ruhsatsız ku-
yular ve kontrolsüz çekimler. Bura-
da sanayinin kuyularında kısmen 
bir denetim sağlandı ancak tarım-
sal sulamada bu denetim sağla-
nabilmiş değil. Yeraltı sularımızın 
seviyelerinin barajlardaki gibi her-
kes tarafından görünür olmayışı, 
aşırı kullanımı artırıyor. Gözden 
ırak denetimden uzak oluyorlar.  
Kentlerimizin içme ve kullanma su-
yunun yaklaşık yarısı, yeraltı suyun-
dan çekiliyor. 

Geçtiğimiz yıl, üç büyük kentimizde 
barajların düşen su seviyeleri büyük 
endişe yarattı ve yakın takibe alındı. 

Televizyon ekranlarında her gün alt 
yazı ile bilgilendirme yapıldı ancak 
aynı dönemde beslenemeyen yeral-
tı suyu havzalarındaki düşüşten hiç 
haberimiz olmadı. Bu seviye düşüş-
leri, hiçbir tv kanalında alt yazı ola-
rak da geçmedi. Ayrıca Türkiye’nin 
kentsel nüfusunun yarısının su ihti-
yaçlarını karşılamak için aynı işlevleri 
gören yeraltı suyu rezervlerimiz de 
azaldı. 

Türkiye’nin su yönetiminin en acil 
konusu sadece yasaklayıcı tedbirler-
le değil ancak havza ölçeğinde bü-
tüncül ve katılımcı bir yönetim anla-
yışıyla acil önlem alınmasıdır. Çünkü 
geç kalırsak, yeraltı sularımızı kalite 
ve miktar açısından geriye getirmek 
çok uzun zaman alacak ve bu du-
rum bize çok pahalıya mal olacak. 

“Şimdi ne yapılmalı” sorusu akla 
gelebilir. Suyun akılcı planlı ve ve-
rimli yönetimi konusunda alınma-
sı gereken her türlü tedbir, >>>
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en anlaşılır şekilde  devletin Havza 
Koruma, Havza Stratejik Planlama, 
Havza Yönetim, Ulusal Su Planı gibi 
birçok planında yer alıyor. Ancak 
tozlu raflardan indirilip katılımcı ve 
şeffaf bir anlayışla uygulamaya geçi-
rilmesi gerekiyor.

DOĞA TEMELLİ 
ÇÖZÜMLER VE  
YEŞİL DÖNÜŞÜM 

Önümüzdeki dönemde su yöne-
timinin dikkate alması gereken en 
temel kavramlarından ikisi; doğa 
temelli çözümler ve su-enerji-gıda 
ve ekoloji ilişkisi olacak. Bununla 
birlikte katılımcılık, şeffaflık, bü-
tünleşik yönetim anlayışı da olmalı. 
Bunları geçmiş olmamız lazım ki, 
ekosistem dengesine verdiğimiz za-
rar ile doğanın kendisini bizden ko-
ruma refleksinin gazabına uğrama-
yalım. Bunun için de, su yönetiminde 
İngilizce’de ‘nexus’ olarak geçen bu 
bağlantıyı ve koordinasyonu gözeten 
bir anlayışa ihtiyacımız var. Bunu su 

havzası ölçeğinde bütünleşik bir an-
layışla yapabiliriz. 

Diğer taraftan ise artık su-enerji-gıda 
ve ekoloji alanlarının her biri  teker 
teker ulusal güvenlik konusu olarak 
kabul ediliyor; yani ulusal güvenlik 
politikalarının ana konuları oldular. 
Bu durum, ülkelerin bu sektörlerin 
bağlantıları üzerinden iş birliği ara-
yışları yaratabileceği gibi bu sektör-
lerin güvenlikleştirilmesi sonucunu 
da doğurabilecektir. 

Biz de, bu sonucun kolaylıkla ortaya 
çıkabileceği bir coğrafya olan Orta-
doğu ile sınır aşan sular ilişkisi olan bir 
ülkeyiz. Ancak biz, su kaynaklarımızı 
bölge barışı ve istikrarı için kullanma 
politikamızı sürdürmek zorundayız. 
Bunun için de, bölgenin su yöneti-
minde yenilikçi ve yönlendirici ülkesi 
olmak gibi yüksek politika hedefle-
ri koymalıyız. Burada da, disiplinler 
arası bir düşünce tarzını ve su yöne-
timinin yenilikçi temel kavramlarını 
dikkate almamız gerekli.

DEĞİŞİME UYUM İÇİN 

HAZIRLIK YAPMALIYIZ 

Dünyadaki dijital dönüşümü, doğa 
tabanlı su yönetimi anlayışını, yeşil 
dönüşümü, yeşil mutabakatı, ener-
ji-su-gıda-ekoloji ilişkisini, bunların 
uygulanmasının önündeki eşikleri 
daha çok konuşmalı ve gerekli hazır-
lıkları yapmalıyız. Bunun için birçok 
kurum ve kuruluşta bu konulardaki 
gelenekselleşmiş, hantal çalışma an-
layışımızın da değişmesi lazım. 

Uzun zamandır birçok konuda neyi 
hangi amaçla yaptığımızı hiç dü-
şünmeden yapıyoruz. Elde edilen 
sonuçların etkisi ve uygulama alanı 
da yetersiz kalıyor. Bunlar için birçok 
kuruluşta  çalışma yapılıyor beklen-
tisiyle kaybettiğimiz zamanın, top-
luma ve ülkeye çıkacak olan faturası 
ağır olacak. 

Arabayı atın önüne bağlayarak ilerle-
meyi beklemek bize çok şey kaybet-
tiriyor.

DoSYA • uZMAN GÖRÜŞÜ
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü 
ve Büyük Taarruz Zafer Haftası dolayısıyla Anıtkabir’e 
ziyarette bulunan M. Nezih Allıoğlu’nun başkanlı-
ğındaki Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetim 
Kurulu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mo-
zalesine çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda 
bulunarak İstiklâl Marşı’nı okudu. Ardından Misak-ı 
Milli Kulesi’ne geçen GGYD’liler adına Başkan Nezih 
Allıoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak Ata’ya 
bağlılığı bir kez daha vurguladı. 

ALLIOĞLU: “SEN KURDUN, 
BİZ YAŞATACAĞIZ”

Yazısına, “Ülkemizin içinde bulunduğu tüm güç koşul-
lara rağmen eşsiz liderliğinde Kurtuluş Savaşı kazanan 
bir milletin evlatları olarak huzurundayız” diyerek baş-
layan Allıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarihin akışını 
değiştiren, ulusumuzun geleceğini tayin eden ve Kur-
tuluş Savaşı’mızın sonucunu tüm dünyaya duyuran 30 
Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümünde de büyük 
bir gurur ve heyecan içerisindeyiz. Senin öncülüğün-
de Anadolu’da başlatılan hareketin hedefine ulaştığı-
nı duyuran Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan 
Savaşı, Türk Ulusu’nun bağımsızlığı için neleri göze 
alabileceğini en anlamlı biçimde ortaya koymuştur. 

GGYD’LİLER 
30 AĞUSTOS’TA

ULU ÖNDER’İN 
HUZURUNDA

BÜYÜK TAARRUZ ZAFER 

HAFTASI’NIN İLK GÜNÜNDE 

ULU ÖNDER MUSTAFA 

KEMAL ATATÜRK’ÜN MANEVİ

 HUZURUNA ÇIKAN GGYD’LİLER, 

HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ

 “NE SENDEN VAZGEÇECEĞİZ NE 

DE SENİN ESERİN OLAN TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ’NDEN” 

SÖZÜNÜ VERDİ.

BİZDEN HABER
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Bir ulusun kaderini baştan inşa ederek dünyayı kendine hayran bıra-
kan Aziz Atatürk; bayrağımızın özgürce dalgalandığı yurdumuzda 
tam bağımsız, lâik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasının yolunu sen açtın, koruyup yaşatacak olan bizleriz. 
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği olarak huzurunda bir kez daha 
söz veriyoruz; ne senden vazgeçeceğiz ne senin eserin; Türkiye 
Cumhuriyeti’nden.” GGYD’liler daha sonra Anıtkabir Komutanlı-
ğı’nda görevli bir subay eşliğinde müzeyi gezdi ve Anıtkabir Komu-
tanı Albay Hakan Osman Sert’i ziyaret ederek, kendisine bir plaket  
takdim etti.
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P
andemi sürecinden dolayı özellikle de yeme içme 
sektörü en büyük yarayı almış, küçük esnaf 

da bu süreçten fazlasıyla olumsuz etkilenmişti.  
Franchise şubeler ise bu dönemde genel merkez-

den verilen desteklerle ayakta kalmak için büyük bir çaba 
gösteriyor.

Yaşanan pandemi sürecinde franchise veren markalar, 
tüketici alışkanlıklarında meydana gelen değişimleri dik-
katlice gözlemleyerek, hem halihazırdaki konsept ve iş 
modellerini geliştirdi hem de geçilen yeni döneme hitap 
edebilecek çeşitli unsurlara start verdi. Pandemiyle birlikte 
önem kazanan teknolojiye uyum sağlamak mecburiye-
tinde kalan markalar ise müşterilerine doğru ulaşabilmek 
adına geleneksel satış yöntemlerinden uzak ve farklı bir 
alışveriş sistemi sunmak durumunda kaldı. 

YENİLİKÇİ KONSEPT VE İŞ MODELİ

Şirketler, ürün çeşitlendirmesi, konsept ve hizmet kalem-
lerini güncelleme vb. çok sayıda yenilik ve farklılığı alışveriş 
konusunda meydana gelen bu farklılaşma ve satın alma 
biçimlerindeki değişimle, odakları haline getirdi. Yiyecek 
içecek sektöründe restoranların paket servis alışkanlıkla-
rındaki artışı gözlemlenirken, sadece paket servis mantığı 
ile çalışan ‘hayalet mutfak’ konseptlerinin hızla arttığı da 
dikkatleri çekiyor. 

Tüm bunların yanı sıra katma değerli ürünler ile birlikte 
menüler üreten özellikli restoranlar tarafından, tüketicinin 
evde hazırlayıp tüketebileceği şekilde birçok ürün de, pa-
ketli hale getirerek satış kanallarına sunuluyor.

FRanChıSınG 
SektöRÜne 

PanDemİ DeSteĞİ
FRANCHISING SEKTÖRÜ, PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞADIĞI SIKINTILAR SEBEBİYLE BÜNYELERİNDE 

OLUŞAN ZARARLARI, FRANCHISE GİRİŞ BEDELİ İNDİRİMİ, ŞUBELERE VERDİĞİ REKLAMLAR,  
ROYALTY ÜCRETLERİ VE PAKET SERVİSİ GİBİ DESTEKLERLE DÜZELTME ÇABASINDA... 

YAZI: BEGÜM TANERİ

GİRİŞİMCİNİN SESİ
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Ülkemize özgü yöresel ürünler, organik ve glütensiz ürün-
ler ile paketli sebze-meyveler gibi daha birçok ürüne, tü-
keticiler artık çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Bu bağ-
lamda Franchise sistemi, yeni dönemde bu alanlarda da 
büyümek isteyen markaların en çok tercih edeceği sistem 
olmakla birlikte, yenilikçi konsept ve iş modellerini de gün 
geçtikçe artırarak, girişimcinin dikkatini çekiyor.

ÇAĞIMIZDA DİJİTALLEŞME ARTIK  
BÜYÜK BİR GEREKLİLİK

Uzmanlar, pandemiden her sektörde olduğu gibi franchise 
veren markaların da fazlasıyla etkilendiğini belirtirken, yine 
bu dönemde daha az personelle de olsa kalitesinden asla 
ödün vermeyen işletmelerin, yatırımcılardan oldukça talep 
gördüğünü vurguluyor.

Pandemiden önce en iyi hizmet ve kaliteyle yatırımcıları 
yakalayabilen şirketlerin, pandemiden sonra dijitalleşmeyi 
de artık yoğun bir şekilde başarı hedeflerine eklemek zo-
runda kaldıklarına dikkat çeken uzmanlar, dijital platform-
ların kullanımı artık bir gereklilik olduğunun altını çiziyor. 
Bu platformları en verimli kullanabilen markaların pande-
mi döneminden en az etkilenen şirketler olduğunu, oluşan 
yeni dönemde yatırımlar için gereken sermaye tutarının 
düşüklüğü ve buna bağlı olarak birçok bankanın sağladığı 
kredi olanaklarıyla franchising sektörünün gerilemesinden 
ziyade ilerleyeceği görüşünde.

YENİ FRANCHISE MODELİ:  

HİBRİT

Franchise ekosisteminde dikkatleri çeken bir diğer husus ise; 
markalar için ‘hibrit franchise’ tanımlamasının ekosisteme 
girmesi. Hibrit; yani kelime anlamıyla ‘iki farklı güç kayna-
ğının bir arada bulunması’ şeklinde tanımlanırken, hibrit 
franchise modelinde, fiziksel satış noktaları e-ticaret satışları 
ile birlikte destekleniyor.

Hibrit modeli, bu dönemde ciroların artışını da sağlıyor. 
Ürün satış odaklı franchise modellerinde satış noktaları 
artış hızını sürdürürken, teknolojik altyapısını güncelleyen 
şirket ve markalar da hibrit franchise modeli ile halihazır-
daki büyüme hedeflini ikiye katlamaya odaklanırken, ürün 
çeşitlendirme, konsept ve hizmet kalemleri güncelleme gibi 
daha birçok yenilik ve farklılığı da planlarına dahil etmiş  
durumdalar.

PARLAYACAK OLAN KONSEPTLER 

Pandemi döneminde pazarda daha farklı ve daha fazla 
talep edilen sürdürülebilir modeller arandığı da artık göz-
lerden kaçmıyor. Franchise ekosisteminin kendi içerisinde, 
birbirinden farklı trendleri bulunduran ve konsept model-
lerinin bu trendler sayesinde büyüme hızına yetişebilen bir 
sektör haline geldiği savunuluyor. 

Yine bu dönemde, franchise veren markaların aslında start-
up projelerin bir dönüşümü olduğuna dikkat çeken uzman-
lar, girişimci ruha sahip, tamamen kendi işini hayata geçirip 
büyümeyi hedef haline getiren bir ‘Z kuşağı’ modelinin, 
franchise sektöründe öne çıkarak, sektörü yükselişe çıkara-
cağını söylüyor. Türkiye’de, özellikle de bu dönemde dina-
mikleri yüksek bir sektör haline gelen franchise sektöründe, 
kafe, kahve ve döner konseptlerine olan ilgi, hiç azalmadan 
aynı hızda devam ediyor. Bunlara ek olarak, tatlı konsept-
leri, vegan, glütensiz ve organik ürün alternatifleri sunan 
pastaneler, gurme kahvaltı-şarküteriler, yöresel ve katma 
değerli menülü restoran konseptleri de yüksek trenddeki 
franchise modelleri olmaya aday.

Online yemek servis sektörü de tüm hızıyla büyüyor! Ve gi-
rişimler, pandemi ve sonrasında restoranlardan evlere servis 
konusunda önemli fırsatlar yakalıyor. Durum böyle olunca 
haliyle sektörde bu anlamda rekabet de artıyor. Yiyecek-içe-
cek servislerinin fiyatlandırması, siparişler üzerinden komis-
yon alma şeklinde olduğundan, kazançlar da buna paralel 
olarak ilerlerken, bir yanda da reklam, marka ve pazarlama 
gibi ciddi bariyerleri de rahatça aşıyor.

Pandeminin diğer bir parlayan yıldızı olan ve pandemi süre-
cinde müşterilerin marketlere daha fazla gitmesi sebebiyle 
şube sayılarının da artmasına yol açan marketler ise bu dö-
nemde hem kurumsal hem de dijital altyapısını tamamladı. 
Bu açıdan da, bu sektörde yer alan markaların franchise 
sistemine talebi yoğunluk kazandı.

GİRİŞİMCİLERE FRANCHISE ÖNERİLERİ

Uzmanlar franchise konusunda girişimcileri uyararak; marka 
vaatlerinin iyi incelenmesi gerektiğini, tüketici beklentileri ile 
inşa edilmiş markaların tercih edilmesini, iş modelinin kolay 
yönetilebilir olmasına bakılmasını, tedarik gücü ile merkez-
lerin verdiği desteklere dikkat edilmesini, yatırım bütçesinin 
değerlendirilmesini önemle vurguluyor.
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Başkan Nezih Allıoğlu ile öncüilüğündeki Genç Giri-
şim ve Yönetişim Derneği Yönetimi, Ankara Kulübü 
Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ile Ankara 
Konağı’nda bir araya geldi. 

Atatürk’ün neden Ankara’yı Milli Mücadele’nin Ka-
rargâhı ve Cumhuriyet’in Başkenti olarak seçtiğini 
unutturmamak üzere hayata geçirilen Ankara Kulübü 
Derneğinde, 13 yılı aşkın süredir başkanlık görevini 
sürdürdüğünü belirten Metin Özaslan, Ankara’nın 
kültür ve geleneklerini yaşatmak için canla başla çalış-
tıklarına vurgu yaptı.  

ÖZASLAN: “ANKARA’NIN SON 20 YILDIR 
GELİŞİMİ İSTENEN HIZDA DEĞİL”

Siyaset ve ticaret hedefi olmadığı sürece bu yöndeki tüm 
projelere bedelsiz destek verdiklerinin altını çizen Başkan 
Metin Özaslan, bugüne kadar ilçeler ağırlıklı olmak üze-
re Ankara’nın çeşitli yerlerine müzeler kurduklarını, her 
müzeyle o bölgenin geleneksel dokusunu yansıtmaya ve 
yaşatmaya çalıştıklarını vurguladı. 

Ankara’nın tarih ve kültürünü yaşatmak için çalışırken 
özellikle STK’larla yapılan iş birliğini çok önemsediklerini 
de söyleyen Metin Özaslan, bu anlamda GGYD’nin iyi 
bir partner olabileceğine dikkat çekti. 

özaSlan: 
“ankaRa 

kÜltÜRÜnÜ 
yaŞatmak

önCelİĞİmİz”
GGYD YÖNETİMİ TARAFINDAN 

ANKARA KULÜBÜ DERNEĞİ 

GENEL BAŞKANI DR. METİN 

ÖZASLAN’A YAPILAN VE 

ANKARA’NIN DEĞERLERİ ÜZERİNE 

KEYİFLİ BİR GÖRÜŞMENİN 

GERÇEKLEŞTİĞİ ZİYARETTE, 

DERNEK BAŞKANI NEZİH 

ALLIOĞLU; TOPLUMA YÖN 

VEREN TÜM KİŞİ VE KURUMLARIN 

ÖNCELİĞİNİN ANKARALILIK 

RUHUNU YAŞATMAK 

OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ.

BİZDEN HABER
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GGYD’nin bugün Ankara’nın en aktif, dinamik ve vizyonu 
geniş derneklerinden biri olduğunun altını çizen Özaslan, 
son 20 yıldır istenen hızda gelişemeyen Ankara için iş birli-
ğinin şart olduğunu vurguladı.

ALLIOĞLU: “ANKARALILIK RUHUNA 
SAHİP ÇIKMALIYIZ”

GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu da ekmeğini Ankara’da 
kazanan herkesin, özellikle de topluma yön veren kişi ve 
kurumların, Ankaralılık ruhunu yaşatmak zorunda oldu-
ğunu söyleyerek; “Ankara’nın geçmişi, kültürü ve gelenek-
lerine sahip çıkıp yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak, 
Ankara’nın öz değerleri etrafında buluşmak hepimizin 
önceliği, birinci vazifesi olmalıdır. Başta Ankara Kulübü 
Derneği olmak üzere bu yönde mücadele eden her kuru-
mun yanındayız, çözüm ortağı olmaya hazırız” dedi. 

Görüşmenin ardından Ankara Kulübü Derneği Başkanı 
Metin Özaslan, GGYD’lilere müzeyi gezdirerek, tarihte 
yolculuğa çıkardı. Nezih Allıoğlu  da, Başkan Metin Özas-
lan’a ziyaret anısına GGYD adına bir plaket takdim etti.
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SEYMENLİK GELENEĞİ VE 27 ARALIK 
RUHUNU YAŞATAN DERNEK:

STK’lARIN ÖZGÜR AlANI

ankaRa kUlÜbÜ 
DeRneĞİ
ANKARA KULÜBÜ DERNEĞİ, 1932 YILINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA 
KEMAL ATATÜRK’ÜN “SEYMENLİK GELENEĞİNİ VE 27 ARALIK RUHUNU YAŞATIN” TALİMATIYLA ÖNCELİKLE 
“ANKARA KULÜBÜ” ADIYLA KURULMUŞTUR.
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A 
nkara Kulübü Derneğinin kurucuları, sey-
menlik geleneğini 19’uncu yüzyıldan 20’nci 
yüzyıla taşıyan ve Mustafa Kemal’i 27 Aralık 
1919’da seymen dizilme töresiyle karşılayan 

“Ankara Seymenleri” ile Milli Mücadele ve Kurtuluş Sa-
vaşı’nda sayısız katkıları olmuş, ülkemizin bağımsızlık 
mücadelesi tarihine isimlerini altın harflerle yazdırmış 
dönemin “Ankara Önderleri”dir. 

Ankara Kulübü, 1947 yılında Dernekler Yasası’nın çık-
masıyla birlikte başta Vehbi Koç olmak üzere Cumhuri-
yet Dönemi’nin ikinci kuşak Ankaralı önderleri tarafın-
dan, “dernek” olarak tescil ettirilmiş ve “Ankara Kulübü 
Derneği” adını almış, bir Milli Mücadele ve Cumhuriyet 
Kurumu olması dolayısıyla da, 1990 yılında Bakanlar 
Kurulu Kararı ile “Kamuya Yararlı Dernek” olarak ilan 
edilmiştir. 

ANKARA’NIN GELENEKSEL VE 
TARİHİ DEĞERLERİ YAŞATILIYOR

Ankara’nın sivil temsilcisi olduğu gibi Türkiye’nin de en 
eski sivil toplum kuruluşları arasında yer al Ankara Kulü-
bü Derneği, Ankara’nın ilçelerinde şubeleri olan dernek, 
kurulduğu günden bu yana seymenlik geleneği başta 
olmak üzere Ankara’nın geleneksel ve tarihi değerlerinin 
yaşatılması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu amaçla; derneğin genel merkezi olan Yenimahal-
le’deki Ankara Konağı’nda, Abidin Paşa Köşkü’nde ve 
şubelerinde, gençlere seymenlik eğitimi verilmektedir. 
Dernek ayrıca Bacıeren ekipleri, Türk halk müziği ve Türk 
sanat müziği koroları, Ankara araştırmaları merkezleri, 
süreli resmî yayını olan “Başkent Ankara” dergisi ve You-
tube kanalı; “Kızılcagün TV” ile her alanda faaliyetlerini 
sürdüren, üretken bir sivil toplum kuruluşudur. 

Bunlara ek olarak, derneğin düzenlediği çok sayıda sem-
pozyum, panel, konferans, söyleşi, çalıştay, kurultay ile 
koleksiyon ve resim sergileri, Ankara Kulübü Derneğine 
bir “Ankara Akademisi” işlevi kazandırmıştır. Ankara Ku-
lübü ayrıca Ankara üzerine yayın çalışmaları yapan bir 
“Ankara Yayınevi” kimliğine de sahiptir. 

Ankara Kulübü, Türkiye’nin kalbi olan Başkent Anka-
ra’nın geleneksel değerleri ve kültürel miraslarını koru-
yup geliştirmeyi bir görev bildiği gibi hem Ankara hem 
de Ankaralıların güncel sorunlarının da yakın takipçisi 
olma gibi büyük ve önemli bir sorumluluğu taşımaktadır. 

Bu kapsamda; Ankara’nın ve Ankaralıların kentsel yaşa-
ma ilişkin her türlü sorunu, aynı zamanda Ankara Ku-
lübü’nün de çalışma konuları arasında yer almaktadır. 

Tüm bunlarla birlikte dernek tarafından başta şehit 
yakınları, gaziler ve onların yakınları, engelliler, de-
zavantajlı toplum kesimleri ile eğitim, sağlık ve sosyal 
yardımlar gibi alanlarda sosyal sorumluluk projeleri de 
yürütülmektedir. 

BAŞKENTİN GELİŞMESİ VE 
TANITILMASINDA ÖNCÜ...

Dernek bunların dışında Başkent Ankara’nın kültürel 
değerleri, mimarisi, doğası, altyapısı, beşeri sermayesi, 
ekonomisi ve diğer alanlarda gelişmesi ve tanıtılması 
konularında uluslararası düzeyde bilim, kültür ve sanat 
faaliyetleri de düzenlemektedir. 

Yine bu kapsamda; “5-13 Ekim Uluslararası Başkent An-
kara Haftası” ile “27 Aralık Kızılcagün Haftası” derneğin 
uluslararası boyutta düzenlenen etkinlikleri arasında yer 
almaktadır. 

Ankara Kulübü ayrıca, Anadolu’yu yurt, üzerinde yaşa-
yan bizleri millet yapan, birçoğu Orta Asya’dan Ana-
dolu’ya taşınmış çok sayıda geleneği yaşatan yegâne 
demektir. 

Seymen dizilme töresi ve kızılcagün gelenekleri başta ol-
mak üzere; seymen alayı, sinsin, saya gezmesi, ferfene, 
Anadolu bacıları (Bacıeren), seyirlik oyunlar, halk edebi-
yatı, tören yemekleri gibi köklü gelenekler de bunların 
arasında yerlerini almaktadır. 

Anadolu’nun tüm yiğitlik kuruluşlarına, Anadolu erlerine 
de Başkent’te ev sahipliği ve önderlik yapan Ankara Ku-
lübünün seymenleri ve bacıerenleri ise başta “27 Aralık 
1919 Mustafa Kemal Atatürk”ün Ankara’ya Gelişi” yıl dö-
nümü olmak üzere, “13 Ekim 1923 Ankara’nın Başkent 
Oluşu” ve “5 Ekim 1922 Atatürk”ün Ankara Hemşehrisi 
Oluşu” gibi Ankara”nın özel günlerinin yıl dönümlerin-
deki törenleri ve anma programlarını gerçekleştirmektir.

Tüm bunların yanı sıra milli bayramlara, kamu yararına 
düzenlenen çok sayıda faaliyete, yurt içi ve yurt dışında 
Türkiye’yi ve Başkent Ankara’yı tanıtım çalışmalarına, 
anma günlerine, eğitim ve kültürel etkinliklere de ka-
tılım sağlar.
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U
zmanlık alanlarındaki konularda düşünce 
üretmek ve paylaşmak amacı ile 2010 yılında, 
mühendis, büyükelçi, akademisyen, yüksek 
teknokrat gibi farklı alanlarda görev yapmış 

bir grup, bir araya gelmiştir. Bu grup, 5 yıl süresince Su 
Kaynakları Bakanlığı Yasa Tasarısı Taslağı hazırlamak dahil 
olmak üzere, Su-Enerji ve Sulama  Yönetimi konularında 
birçok çalışma yapmış ve ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla 
paylaşmıştır. 

SPD’nin organizasyon yapısı Genel Kurul Denetimi Kurulu, 
Disiplin Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu 
ve  4 ayrı Merkez olarak oluşturulmuştur. Bu merkezler, 
Eğitim ve Araştırma-Hidropolitik Akademi Merkezi, Uygu-
lamalı Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Merkezi ve 
Proje ve Danışmanlık Merkezi’dir.

Disiplinlerarası bir düşünce kuruluşu olarak yapılanan Su 
Politikaları Derneğinin amacı; çağımızdaki hızlı gelişmeleri 
kapsayan çoklu disiplinli lisans sonrası uluslararası bir eği-
tim ve uygulama programı sunmak, bu yüzyılın değişen 
paradigmalarını, yenilikçi yaklaşımlarını, teknolojik geliş-
meleri de dikkate alarak, su sorunları ve su yönetimi,su 
diplomasisi konularında uygulamalı araştırma çalışmaları 
yapmak, trans disipliner bir anlayış ile bilgiye dayalı olarak 
yerel, bölgesel, ulusal ve global analizler yapan uluslarara-
sı bir düşünce üretim ve eğitim merkezi olmaktır. 

Su yönetimi, su, enerji, gıda ve çevre güvenliği konuların-
da yerel, bölgesel ve küresel ölçekte araştırma, proje ve 
eğitim faaliyetlerinde bulunmak amacında olan SPD’nin 
üye profili daha çok farklı disiplinlerden uzmanlardan 

ve üniversite öğretim elemanlarından oluşmaktadır.
Üyelerinin %53’ü üniversite öğretim elemanı olan 

SPD’de, %20 ‘si üst düzey  teknokrat, %17’si özel sektör 
yöneticisi, %10’u ise emekli büyükelçidir. Dernek üyele-
ri, dernek yönetim ve yüksek danışma kurulu üyelerinin 
olumlu referansı ile başvuran  adaylar arasından dernek 
yönetim kurulu tarafından seçilmektedir. 

İlişki ağı içinde çok geniş bir uzman havuzu da bulu-
nan Su Politikaları Derneği’nin başkanlığını halen DSİ 
Eski Yöneticisi, inşaat mühendisi, su politikaları uzmanı 
ve İYTE öğretim görevlisi Dursun Yıldız yürütmektedir. 

SU POLİTİKALARININ ARTAN ÖNEMİ 

Su, 21. yüzyılın politik ve ekonomik anlamdaki şekillen-
mesinde önemli bir rol oynayacaktır. Hızlı nüfus artışı, 
verimsiz kullanım, kentlere göç, gelişen sanayi ve iklim 
değişiklikleri sonucunda ulusal su kaynakları kirli ve ye-
tersiz hale geldikçe, sınır aşan yüzey  ve yeraltısuyu  kay-
naklarının  önemi de artmaktadır. 

Özellikle de dünyanın bazı bölgelerinde suyun sosyal 
ve ekonomik gelişmedeki sınırlayıcı etkisinin artması, 
halen yaşanan problemleri bir üst boyuta taşıyacaktır. 
Bu durum, suyun ulusal ve uluslararası kullanım poli-
tikalarını (hidropolitikaları) bugünkü halinden daha 
ön plana  çıkartacaktır. Bu konuda ülkemizin de 
daha kapsamlı çalışmalara ihtiyacı bulunmaktadır. 
Sanayi devrimi ile birlikte uygulanan sınırsız büyü-
me modeli, su kaynaklarının kirlenmesi, artan tüketim 
baskısı, suyun zaman ve mekândaki eşitsiz dağılımı, 
hızla artan ve şiddetlenen iklim düzensizlikleri, artan su, 
enerji ve gıda ilişkisi, dünya çapında su yönetimini ulus-
lararası gündemin ön sıralarına çıkartmıştır.

SU POlİtİkalaRı 
DeRneĞİ (SPD) 

2010 YILINDA KURULAN TOPRAK - SU - ENERJİ ÇALIŞMA 
GRUBU, 2015 YILINDA ÇALIŞMALARINA DİSİPLİNLERARASI BİR 

ANLAYIŞLA BİR TÜZEL KİMLİK ALTINDA DEVAM ETME 
KARARI ALMIŞ VE BİR UZMANLIK DERNEĞİ OLAN 
SU POLİTİKALARI DERNEĞİ (SPD)’Nİ KURMUŞTUR. 

STK’lARIN ÖZGÜR AlANI
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SU - ENERJİ - GIDA VE ÇEVRE 

GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ 

İklim değişikliğinin de etkisiyle bölgesel ve küresel ölçek-
te hidropolitik yaklaşımların (artan gıda, su, enerji, çevre 
ilişkisi içinde) öneminin artacağı bir dünyaya doğru hızla 
ilerliyoruz. 

21. yüzyıl  su, enerji ve gıda ve çevre güvenliğinin  dam-
gasını vuracağı bir yüzyıl olacaktır. Birbirleriyle ilişkisi ar-
tan ve merkezinde suyun olduğu bu dört ulusal güven-
lik kavramı, uluslararası su politikaları ile ilişkili alanlarda  
yapılması gereken çok taraflı  çalışmaları da artırmıştır. 
Su kaynaklarının ulusal ve uluslararası alandaki yönetimi 
artık sadece mühendislik bilimlerinin öznesi olmayıp eko-
nomi, uluslararası ilişkiler, çevre, meteoroloji, iklim bilimi, 
deniz bilimleri, istatistik, gibi disiplinlerin ortak çalışma 
alanıdır. 

Bu ortak çalışma için bu disiplinlerden oluşacak bir ekibin, 
bir üretim ortamında bir araya gelmesi, bilgi ve deneyim-
lerini aktarabilecek yuvarlak masa toplantıları gerçekleş-
tirmesi gerekir. Su Politikaları Derneği, bu anlamda; bu 
çok disiplinli bilimsel bilgi temelinde bir üretim ortamının  
oluşturulmasına yönelik atılmış mütevazı bir adımdır. 

Ulusal ve uluslararası ölçekte  su yönetimi konusunda 
farklı  disiplinleri bir araya getiren bir anlayış ile bilimsel 
ve teknik çalışmalar yaparak suyun bölgemizde ve dün-
yada bir barış ve iş birliği aracı olarak kullanılmasına ve 
yönetilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Su 
Politikaları Derneği; su yönetimi konusunda farklı  disip-
linleri bir araya getirerek yerel, bölgesel ve küresel su po-
litikaları, su  yönetimi ve su güvenliği ile su, enerji, gıda 
ve çevre bağlantısı konusunda bilimsel yenilikçi çalışmalar 
yapmaya çalışmaktadır. Başlangıçta bir dernek olarak or-
taya çıkan bu kurumsal yapının nihai hedefi; “Uluslara-
rası  Hidropolitik Enstitüsü” olmak olarak belirlenmiştir.

SU YÖNETİMİ VE SU KULLANIMIDA 

FARKINDALIK 

Güncel olayları ve gelişmeleri değerlendiren  raporlar ya-
yınlamak, belirlenen konularda öngörü çalışmaları  yap-
mak ve araştırma raporları hazırlamak, yuvarlak masa 
toplantıları yapmak ve sonuçlarını özet raporlar olarak 
yayınlamak, uluslararası ve ulusal konferans ve seminer-
ler düzenlemek, bilimsel çalışma yapan akademi ve mer-

kezlerle uluslararası ilişkiler geliştirmek, bilgi ve deneyim 
alışverişinde bulunmak, ülkemizdeki konuyla ilgili üni-
versitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına 
destek vermek, “Uluslararası Su Yönetimi ve Diplomasi“ 
alanında bilimsel elektronik bir dergi çıkartmak ve sanal 
ortamda bilgi ve görüş alışverişinin yapılacağı uluslararası  
seminerler düzenlemek Su Politikaları Derneği (SPD)’nin 
faaliyetleri arasında bulunmaktadır.    

SPD’NİN ÜNİVERSİTELER VE 
ULUSLARARASI KURULUŞLARLA 
İLİŞKİLERİ  

Su Politikaları Derneği; üniversiteler ve kuruluşlarla bilim-
sel, teknik çalışmalar ve projeler yapmak üzere  iş birliği 
protokolleri imzalamış ve bazı  projeler tamamlanmıştır. 

SPD ayrıca Dünya Su Konseyi, Orta Asya ve Kafkaslar Tarım-
sal Araştırma Enstitüleri Merkezi, Avrupa Su Araştırmaları 
Kuruluşu, Uluslararası Hidroenerji Kuruluşu ile Avrupa ve 
Su organizasyonu gibi birçok kuruluşun da  aktif üyesidir. 

Su Politikaları Derneğinin bünyesinde bulunan aylık bülte-
nin yanı sıra  TÜBİTAK Dergipark’ta yılda iki kez yayınlanan 
“International Water Management and Diplomacy” adlı 
iki adet İngilizce periyodik yayını mevcuttur. 

Dernek, kuruluşundan bugüne kadar 40 adet bilimsel ve 
teknik rapor yayınlamasına ek olarak, ilgi alanındaki ko-
nularda yayınladığı raporlarda farkındalık yaratılmasına da 
katkıda bulunmaktadır. 
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı M. Nezih 
Allıoğlu ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin, 
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile parti ge-
nel merkezinde bir araya geldiği toplantıda Ali Baba-
can, GGYD’lileri, genel başkan yardımcılarıyla birlikte  
ağırladı. 

Başkan Nezih Allıoğlu toplantının başında GGYD 
ile ilgili genel bilgilendirme yaparken, “550 üyemiz, 
temsilcilik ve şubelerimiz var, üye sayımızı 1000 kişiye 
çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm siyasi partilere eşit me-
safedeyiz; aramızda milletvekilleri de var, hemen her 
partide aktif çalışan arkadaşlarımız da. Ama bizler sa-
dece işin ticari kısmıyla ilgileniyoruz. Yanında 3 kişi ça-
lıştıran üyemiz de bulunuyor, 350 çalışanı olan üyemiz 
de, cirosunun yüzde 60-70’ini ihraç eden üyemiz de” 
diyerek, ekonominin içinde hemen hemen tüm kesim-
leri kapsayan bir grup olduklarını ve ekonomik olay-
lardan çok hızlı bir şekilde etkilendiklerini dile getirdi.

ALLIOĞLU: “BİR YERE KADAR 
DAYANABİLİRİZ”

Bugünkü piyasa koşullarının iş dünyası olarak kendi-
lerini hayli zorladığını, özellikle de zamların giderek 
fakirleştirdiğini vurgulayan Başkan Allıoğlu, “Üretici 
hammadde bulamıyor, satıcı, bir hafta sonra sattığı 
fiyattan ürünü alamıyor. Fakirleşiyoruz. İşletmelerin 
sermayesi şu anda eriyor. Bir yere kadar herkesin biri-

ALİ BABACAN 
İLE EKONOMİ 

VE SİYASET 
ÜZERİNE

DEVA PARTİSİ 

GENEL BAŞKANI

 ALİ BABACAN’I PARTİ GENEL 

MERKEZİNDE BERABERİNDEKİ 

GGYD YÖNETİM KURULU İLE 

BİRLİKTE ZİYARET EDEN BAŞKAN 

NEZİH ALLIOĞLU, PİYASA 

KOŞULLARININ İŞ DÜNYASINA 

NASIL YANSIDIĞINI ÖRNEKLERLE 

ANLATIRKEN, “HER PARTİYE 

EŞİT MESAFEDEYİZ AMA 

OLUMSUZLUKLARDAN EN ÇOK 

ETKİLENENİZ” DEDİ. 

BİZDEN HABER
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kimi var, dayanabiliyor” diyerek bir süre sonra fakirliği 
daha çok hissedeceklerini ifade etti. DEVA Partisi Genel 
Başkanı Ali Babacan da sadece ekonomide değil, adalet 
ve dış politikada da sorunların olduğunu bildirdi. Devlet 
kademelerinde, siyasette ve bürokratik kadrolarda işin 
ehli insanların iş başında olması gerektiğinin altını çi-
zen Babacan, “Üst düzey pozisyonlara böyle insanların 
getirilmesi, istişare ve ortak akıl anlayışı ile çalışılması 
gerekiyor” dedi.

BABACAN: “SEÇİM SONRASI EYLEM 
PLANLARI HAZIR”

Yönetimde şeffaflık ve hesap verilebilirlik olması gerek-
tiğini savunan ve bunların başarının temelindeki un-
surlar olduğunu, parti olarak 973 ilçenin 655’inde ilçe 
başkanlarının görev başında bulunduğunu, bu örgüt-
lenme sayesinde bugün 20 siyasi partiyle birlikte seçim-
lere girme hakkına sahip olduklarını, seçimlerden sonra 
kurulacak hükümetin eylem planlarını hazırladıklarını 
da bildiren Ali Babacan, “Tarım, afet yönetimi ve sos-
yal politikalar eylem planlarını açıkladık. Şimdi de dijital 
dönüşüm ve teknolojiyle ilgili eylem planını açıklayaca-
ğız. Toplam 20 alanda eylem planını açıklamış olaca-
ğız. Daha önce yapılmış bir çalışma değil. Seçimlerden 
sonra kurulacak hükümetin elinin altında yapılacaklar 
listesi olacak; üstelik takvime bağlanmış eylem planları” 
dedi.

“TÜRKİYE ESKİDEN ARANAN ÜLKEYDİ”

Topantıda GGYD’lilerin sorularını da yanıtlayan Baba-
can, bir soru üzerine hükümette görevde olduğu yıllara 

ilişkin olarak; “2002-2007 yılları, Türkiye’nin en hızlı 
yükseldiği dönem oldu. Milli gelirimiz arttı.  Avrupa ve 
Amerika’daki gençler, Türkiye’de 6 ay, 1 sene kalmanın 
çabası içindeydi. Alman ve İngiliz iş insanları, Afrika ve 
Asya’da rahat iş yapmak bizim pasaportumuzu istiyor, 
“Sizin pasaportunuzla iş yaptığımızda kapılar açılıyor” 
diyordu. Türkiye’ye giren doğrudan sermaye yıllık orta-
lama 1 milyar dolarken, 3 yılda 22 milyar dolara çıktı. 
Şimdi gençler yurt dışına gitmek istiyor ve “Ne yapalım” 
diye soruyor. Ben de “Fırsatınız varsa gidin ama mut-
laka geri geleceksiniz, bunu bilin’ diyorum. Yine eski 
günleri yaşarız. Yine yatırımcı yatırım yapar, Yeter ki, 
biraz ışık ve güven görsün” diye konuştu.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE, SEKTÖRE YILLAR BOYUNCA ÖNDERLİK EDEREK 22. YILINA ULAŞAN SEVGİM ANAOKULLARI, 

ALANINDA UZMAN, DENEYİMLİ, HER ZAMAN GELİŞİM ODAKLI, SEVGİ DOLU VE ETKİN İLETİŞİM BECERİLERİNE  

SAHİP KADROSU İLE MİNİK MELEKLERİNE NİTELİKLİ VE SIMSICAK BİR EĞİTİM OLANAĞI SUNUYOR.

RÖPORTAJ: BEGÜM TANERİ

İÇİMİZDEN BİRİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE 
22 YILDIR ÖNCÜ KURULUŞ:

SEVGİM ANAOKULLARI

DERGİMİZİN BU SAYISINDA, 2000 YILINDAN BUGÜNE 

ÇANKAYA İLÇESİ ÇAYYOLU BÖLGESİNDE BULUNAN VE 

KURULDUĞU GÜNDEN İTİBAREN BİRÇOK İLKE İMZA ATAN 

SEVGİM ANAOKULLARININ KURUCUSU GÜLCAN NAL-

BANTOĞLU İLE SEVGİM ANAOKULLARINI KONUŞTUK...

GÜLCAN HANIM, EĞİTİM CAMİASINDA 22 YILDIR 
BİRÇOK İLKE İMZA ATMIŞ, EĞİTİMİN İLK BASAMAĞI 
OLAN VE KRİTİK ÖNEME SAHİP OKUL ÖNCESİ 
EĞİTİM KONUSUNDA NİTELİKLİ BİR EĞİTİM 
KURUMUNUN KURUCUSU OLARAK SEVGİM 

ANAOKULLARINI BİZE BİRAZ ANLATABİLİR MİSİNİZ?
 
En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı, Ulu Önder 
Atatürk’ün bizlere işaret ettiği yönde, onun öğretileriy-
le, birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmek için yaşama 
dair tüm etik değerlerin ışığında ve uzman kadrolar eş-
liğinde hazırlamış olduğumuz okulumuzda, özel eği-
tim sistemimiz ile “iyi eğitim, mutlu çocuklar ve güçlü bir 
gelecek” sloganını benimseyerek geleceğe hazırlıyoruz. 
Alanında uzman, deneyimli, sevgi dolu ve etkin iletişim be-
cerilerine sahip öğretmen kadromuz ile geleceğimizin ışığı 
miniklerimize nitelikli ve sımsıcak bir eğitim olanağı sunma-
ya devam ediyor olmamızın yanı sıra her geçen gün büyü-
yerek, kocaman bir aile olmanın sevincini ve haklı gururunu 
da yaşıyoruz.

22 YIL ÖNCE ÇIKTIĞINIZ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
YOLCULUĞUNUZDA, OKULUNUZ İÇİN HEDEFİNİZ 
NEYDİ VE BAŞARIYA NASIL ULAŞTINIZ?

Bu yola çıkarken öncelikli hedefimiz; çocuklarımızı “sevgi”yi 
temel alarak, özgüveni yüksek ve sosyal fobilerinden arın-
mış güçlü kişilikler kazanmalarını amaç edinerek yetiştirmek 

oldu. Bu bilinçle çıktığımız eğitim-öğretim yolculuğumuza 
tutku, heyecan ve ideallerle yüreğimizi koyduk. 22. yılımıza 
ulaştığımız bu yolda, hedefimizi başarıyla buluşturduğu-
muz için de çok mutlu ve gururluyuz.

KLASİKLEŞMİŞ, YILLARA MEYDAN OKUYAN 
EĞİTİM KURUMLARI İÇİN LOGOLARI DA SON 
DERECE ÖNEMLİDİR; AKILDA KALICI OLMALARI 
SEBEBİYLE HAFIZALARA KAZINIR. PEKİ, SEVGİM 
ANAOKULLARININ KURUMSAL LOGOSUNUN 
HİKAYESİ NEDİR, BİZE NEYİ ANLATIR?

Okulumuzun logosu, kurum kültürümüzü fazlasıyla yansı-
tan bir yapıya sahip. Ortada duran kırmızı kalp; çocuğumu-
zun güçlü kişilik özelliklerini, mavi el; ona güvenli bir eğitim 
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ve gelişim ortamı sunan okulumuzu, yeşil el; huzurlu bir 
aile yaşantısının çocuğun yaşamındaki önemini, ellerin kal-
bin üzerinde birleşmesi ise çocuğumuzun tüm hayatı bo-
yunca süren okul aile iş birliğini ifade ediyor.

SEVGİM ANAOKULLARININ YAPISAL ANLAMDA  
NE GİBİ FARKLI YÖNLERİ VAR?

Kurulduğumuz ilk günlerden itibaren rüyalarımızı süsleyen; 
“her yaşa özel ayrı bir bina” hedefimiz vardı ve ne mutlu 
bize ki, bu hedefimizi 4 yıl önce gerçekleştirdik.

Okulumuz bünyesinde toplam 2500 m2’lik bir alan üzerine 
konumlanmış, her yaşa özel olarak dizayn edilmiş 3 adet 
binamız bulunuyor. İlk binamız 0 – 36 ay yaş guruplarına 
hizmet veren Sevgim Bebek Evi. Bu binamız, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından ruhsatlı olup, her yıl düzen-
li olarak bakanlık yetkililerince denetlenmektedir. Diğer iki 
binamız ise MEB’e bağlı olarak ruhsatlıdır. Binalarımızdan 
biri 4 yaş çocuklarımız için hizmet vermekteyken, diğer bi-
namız 5 ve 6 yaş çocuklarımız için okula hazırlık sürecine 
uygun olarak dizayn edilmiştir. Her bir yaş grubunun ayrı 
binalarda ve birbirleri ile bağımsız olarak eğitim görmeleri, 
özellikle pandemi döneminde çocuklarımıza daha güvenli 
bir alan sunmaktadır.

Son 10 yıldır, çocuklarımızın okulumuzda sağlıklı bir eğitim 
süreci yaşamalarını sağlamak amacı ile aktif ozon tekno-
lojisi ile dezenfeksiyon işlemi yapılmakta ve her bir sınıfta 
bulunan UV hava temizleme cihazları ile çocuklarımızın 
daha temiz ve sağlıklı eğitim ortamından faydalanmaları 
sağlanmaktadır. Bu uygulamalarımız da, pandemi döne-
minde okulumuzu farklılaştıran bir etken olmuştur.

ÖĞRETMEN KADRONUZDAN SÖZ EDECEK 
OLURSAK, ÖĞRETMEN SEÇİMLERİNİZDE  
DİKKAT ETTİĞİNİZ BELİRLİ KRİTERLER VAR MI?

Sevgim Anaokulları bünyesinde görev alan tüm eğitim 
personelimiz, üniversitelerin çocuk gelişimi ve okul önce-
si eğitimi bölümlerinden mezun kişiler arasından dikkatle 
seçilmekte olup, sınıf öğretmenlerimiz bir dizi eğitimden 
geçtikten ve kurumumuzda bir süre ikinci öğretmen olarak 
görev yaptıktan sonra sınıf öğretmeni olarak atanmaktadır. 

Okulumuzda, rakiplerimizden farklı olarak tam zamanlı 
psikolog, hemşire, branş öğretmenleri ve İngilizce öğret-
menleri bulunmaktadır. Bu sayede çocuklarımızın okulu-
muzdan aldığı eğitimden maksimum düzeyde faydalana-
bilmesi sağlanmaktadır.

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖĞRENCİLERİN İYİ BİR 
YABANCI DİL EĞİTİMİ ALMALARI FAZLASIYLA 
ÖNEM TAŞIYOR. OKULUNUZUN YABANCI DİL 
EĞİTİMİ KONUSUNA YAKLAŞIMI NASIL?

Okulumuzda İngilizce native öğretmenlerimizle, her yaş 
grubuna uygun olarak yabancı dile yatkınlıklarını artıran ve 
güçlendiren çift dilde eğitim de sağlıyoruz.

GÜLCAN HANIM, VERDİĞİNİZ DETAYLI BİLGİLER 
İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ. SON OLARAK 
GLOBAL GİRİŞİM ARACILIĞIYLA NELER 
SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Sevgim Anaokulları olarak 22. yılımızı kutlarken, en önemli 
referansımız; gelişimine katkı sağladığımız ve başarıları ile 
gurur duyduğumuz 2000 yılından beri mezunumuz olan 
2000’den fazla çocuğumuz ve aileleridir. Bizler, tıpkı 22 
yıldır olduğu gibi “Mutlu Çocuklar, Mutlu Gelecek” sloga-
nıyla deneyimlerimizi bütünleştirerek çocuklarımızı mutlu, 
özgüveni yüksek, sosyal fobilerinden arınmış, etkili iletişim 
kurabilen, problem çözebilen, yaratıcı, özgür düşünen ve 
sorgulayan çocuklar olarak yetiştirmeye devam edeceğiz. 
Okulumuz ve Sevgim Anaokulları ailesi hakkında daha de-
taylı bilgi almak isteyen herkesi, okulumuzda ağırlamaktan 
memnuniyet duyarız. 
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DÜNYA GENELİNDE YAŞANAN COVID-19 PANDEMİSİNİ FIRSATA ÇEVİREN GGYD’LİLER, 

TÜM ÜYELERİNİN AYNI ÇATI ALTINDA MAL VE HİZMET SATIŞI YAPMALARINI SAĞLAYACAK 

ORTAK BİR PAZAR KURDU. BİR ANKARA MARKASI OLAN WWW.bİVaRbİyOk.COm ALIŞVERİŞ 

SİTESİNE, DÜNYANIN DA PEK ÇOK YERİNDEN SİPARİŞ GELMEYE BAŞLADI...

DİJİTAl DÜNYA

O BİR ANKARA MARKASI: 
bİVaRbİyOk.COm 

alıŞVeRİŞ SİteSİ 
aÇılDı 
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Salgın döneminde mal ve hizmet satışında yaşanan kayıp-
ları en aza indirmek amacıyla, Genç Girişim ve Yönetişim 
Derneği çok önemli bir ortak pazarın startını verdi. Konuyla 
ilgili açıklamalarda bulunan GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğ-
lu, üzerinde hassasiyetle çalıştıkları, üyelerin katılım ve kat-
kılarıyla Türkiye’de örnek olacağına inandıkları ortak pazar 
yeri www.bivarbiyok.com e-ticaret sitesinde alışverişin baş-
ladığını söyleyerek, GGYD üyeleri başta olmak üzere gerekli 
şartları taşıyan tüm kişi ve kuruluşların mal ve hizmetleri-
nin satışa sunulduğu bu bivarbiyok.com’da, firmaların ve 
ürünlerin geniş kitlelere güvenle ulaşması için her ayrıntının 
düşünüldüğüne dikkat çekti.

PAZAR YERİ MANTIĞI İLE 
TÜRKİYE’DE BİR İLK!

Tamamen pazar yeri mantığı ile hazırlanan bivarbi-
yok.-com’un, bu alanda Türkiye’de bir ilk olduğunun altını 
çizen Nezih Allıoğlu, “Akla gelebilecek her türlü ürün ve hiz-
met satışını bir arada barındıran pazar yerimizde sanal ma-
ğaza açan girişimcilerimiz, hemen sonrasında ürün ve hiz-
metlerini ekleyerek, kısa sürede geniş kitlelere ulaşabiliyor. 

Mağaza açmanın tamamen ücretsiz, satış üzerinden ko-
misyonun ise çok düşük olduğu bivarbiyok.com’da ma-
ğaza açanlar, tek hesap üzerinden hem ürün veya hizmet 
satışı gerçekleştirebiliyor hem de onlarca ürün arasından 
ihtiyaçlarını karşılayabiliyor” dedi.  Allıoğlu ayrıca bivarbiyok.

com’un, ‘teklif iste’ özelliği ile ‘toptan’ ürünler ve hizmetle-
rin satışında daha kazançlı bir alışverişin de kapısını araladı-
ğını, Başkentli girişimcilerin, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 
birçok yerinden de sipariş alabildiği bilgisini de verdi.

“ANKARA MARKASI OLACAK”

Dernek olarak böylesine ciddi bir kriz dönemini üyeler adı-
na fırsata çevirmenin heyecanını yaşadıklarını da söyleyen 
Allıoğlu, “Bir Ankara markası haline geleceğine inandığı-
mız www.bivarbiyok.com’un, hizmete açılır açılmaz giri-
şimcilerden büyük ilgi gördüğüne tanık olmak memnu-
niyet verici. Birbirinden farklı sektörlerin, binlerce mal ve 
hizmetin tek çatı altında toplanacağı pazar yerimiz, pan-
deminin ender kazançlarından biri olarak Türk e-ticaret 
sektöründe, Ankara’nın gururu haline gelecek” dedi.
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Üyelerinin yurt içinde iş gücünü artırmak için yoğun 
bir çalışma yürüten Genç Girişim ve Yönetişim Derne-
ğinin Balıkesir ilinde şubeleşme fikri doğrultusundaki 
ilk görüşmesini, Balıkesir’deki GGYD üyesi Tevfik Çelik 
aracılığıyla yapan GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Nezih Allıoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Balıke-
sir’e gitti.

ANKARA İLE BALIKESİR ARASINDA  
İŞ GÜCÜ VE TİCARET KÖPRÜSÜ

Çok geniş bir yüz ölçümüne sahip olmasının yanı 
sıra hem Marmaray’a hem de Ege’ye deniz sınırı ol-
ması açısından da çok önemli bir il olan Balıkesir’in 
toplantıda hazır bulunan Balıkesir Ticaret Odası Baş-
kanı, dernek ve parti başkanları GGYD Yönetimi’ni 
büyük bir ilgi ve dikkatle dinlediler. Nezih Allıoğlu 
başkanlığındaki heyetin verdiği bilgilerin ardından 
Balıkesirli iş insanlarının da hemfikir olmasıyla, Balı-
kesir’de böyle bir derneğin şubesi olması, derneğin 
bu girişimi vasıtasıyla Ankara ile Balıkesir arasında 
oluşturulacak ticaret köprüsünün, her iki ilde ya-
şayan iş insanları için avantajlı olacağı ve çok ciddi 
somut katkılar sunacağı konusunda fikir birliğine  
varıldı.

GGYD’NİN 
ŞUBELEŞME 

ADIMLARI
GENEL MERKEZİ 

ANKARA’DA 
BULUNAN 

GENÇ GİRİŞİM 
VE YÖNETİŞİM 

DERNEĞİNİN 
ŞUBELEŞME 

ÇALIŞMALARI TÜM 
HIZIYLA SÜRÜYOR. 

DERNEĞİN  
BU YÖNDEKİ  
İLK ADIMI İSE  

BALIKESİR OLDU.

BİZDEN HABER
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Son derece  verimli geçen ilk toplantının sonucunda, Balıkesir’de iletişim sağlanan kişilerin öncelikli olarak kendi 
aralarında bir toplantı yaparak kurucular kurulunu belirleyip, sonrasında gündeme alınacak ikinci bir toplantının da 
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin genel merkezinde yapılması üzerine sözleşme sağlandı.
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DÜNYANIN GÜNDEMİNDE OLAN SAĞLIK,  EĞİTİM, 
ÇOCUK REFAHI, KADIN HAKLARI, ŞİDDET, İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ VB. KIRILGAN KONULAR, MARKALARIN 
TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN  
SEÇTİĞİ ALANLAR ARASINDA GİDEREK  
DAHA FAZLA ÖNEM KAZANIYOR.

ReklamCılıkta 
“İyİlİk” 
kazanıyOR

YAZI: ElİF uFluoğlu

ARAŞTIRMA
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M
arkaların sürdürülebilir olması, kalite algısı 
pek çok farklı unsura bağlı olmakla birlikte 
kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında 
yaptıkları projelerle de değerlendiriliyor. Sos-

yal sorumluluk o kadar ilgi görmeye başladı ki, pek çok 
dünya markası artık kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 
haricinde genel reklam politikalarını ve hatta yeni yatırım-
larını da “iyilik” üzerine kurguluyor.

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin yaşandığı son yıllar-
da insanların giderek bilinçlenmesi, şirketleri bu alanda 
daha duyarlı olmaya zorluyor. Önceleri sosyal sorumluluk 
olarak yapılan pek çok projeden aynı zamanda kazançta 
elde edebileceğini gören markalar, artık sürdürülebilir bir 
sistem oluşturmaya, eskiden olduğundan daha hevesli 
gibi görünüyor. 

MARKALARDAN SİVİL HAREKET 

Google CEO’su Sundar Pichai, iklim değişikliğini önleme-
de önemli yeri olan yenilenebilir enerji alanında kaleme 
aldığı blog yazısında dikkat çeken bir açıklama yaptı. 
Pichai açıklamasında, üç kıtada kurulması planlanan 
yenilenebilir enerji altyapısı için 2 milyar ABD doları ya-
tırım yapacaklarını belirtiyor. Bu yatırımın, hazırda olan 
santraller yerine yeni yapılacak olanlara aktarılması da, 
bir diğer önemli nokta. Şirket böylelikle, hem karbon 
ayak izini düşürebilecek hem de istihdam sağlanmasına 
katkı sağlayacak. Pichai bu yatırımın, 1.600 megavatlık 
(MW) temiz enerji sağlayacağını, ilerleyen dönemde ise 
Google’ın yenilenebilir enerji geliştiricileriyle yaptığı te-
darik anlaşmalarının, toplamda 5.5GW olacağını belirti-

yor. Şirket, 2017 yılında tüm enerjisini yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde ederek, bu konuya önem verdiğini 
göstermişti. Öte yandan Amazon, Ikea gibi şirketlerden 
de iklim değişikliğine karşı temiz enerji yatırımları ile ilgili 
eş zamanlı açıklamalar da geldi. Temiz enerji yatırımları 
hakkındaki açıklamaların, “Küresel İklim Grevi” etkinliği 
ile aynı zamana denk gelmesi sivil hareketin markalar 
üzerindeki etkisine bir örnek olabilir. 

REKLAMCILIKTA “İYİLİK” YILI MI OLACAK?

Reklam ve topluma fayda sağlama ilk etapta pek örtüş-
müyor gibi görünse de, toplum refahı için duyarlı çalışma-
ların daha fazla gündem oluşturması, şirketlerin bu alana 
ilgisini artırıyor. Geçtiğimiz günlerde kadın ve çocuğa şid-
det içeren program ve dizilere reklam vermeyeceğini açık-
layan Samsung Türkiye de iyilik yolunda önemli bir adım 
attı. Sosyal ve çevresel açıdan bilinçli şirketler, daha iyi top-
lum algısı, tüketici güveni ve şirket itibarına sahip olabilir. 
Bu durum da, artan satışlara ve sadık müşterilere yol aça-
bilir. Günümüzde yerel ve küresel sorunların farkında olan 
toplumlara hitap eden markalar, daha fazla etki yaratmak 
için eleştirel düşünmelidir. Bütçelerin iyilik yönünde yapılan 
projelere doğru yöneldiğinin sinyallerini, uluslararası pres-
tijli yarışmalarda kazanan projelere bakar görebilmek de 
mümkün. Ne mutlu ki, artık “iyilik” kazanıyor ve sektörü, 
büyüklüğü ne olursa olsun; şirketlerin bu yönde yaptıkları 
girişimler, onları geleceğe daha güvenle taşıyacak gibi gö-
rünüyor. 



  50   

Ülkemizde gerçekleşen yangınlara kayıtsız kalmayan 
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, Manavgat yangı-
nı sonrası harekete geçere, acilen bir yardım kampan-
yası başlattı. Bu bağlamda, yangında oldukça büyük 
zarar gören Manavgat’ın Sevinç köyü, GGYD tarafın-
dan kardeş köy ilan edildi ve evlerini kaybeden köy-
lülere nakdi destek sağlamak ve yangın bölgesindeki 
vatandaşlarımızın yaşamına dokunarak, acılarına bir 
nebze olsun merhem olabilmek için dernek üyelerin-
den bağış toplandı. 

Yardım kampanyası üç gün gibi çok kısa bir sürede ta-
mamlanırken, toplanan paralar, Başkan Nezih Allıoğlu 
öncülüğünde bir heyet ile Sevinç köyüne bizzat götü-
rüldü. Köyde muhtar Seyfettin Eski ve yangında zarar 
gören vatandaşlar tarafından karşılanan GGYD’liler, 
olaydan duydukları üzüntü ve geçmiş olsun dileklerini 
ilettiler. 

“BÜYÜK BİR TRAVMA YAŞANIYOR!”

Yangında sadece evlerini, hayvanlarını, bağ ve bahçe-
lerini değil, tüm anılarını da kaybettiklerini, bununla 
birlikte büyük bir travma yaşadıklarını dile getiren Se-
vinç köyü sakinleri, özellikle manevi kayıpların telafi-
sinin asla mümkün olamayacağını vurguladı. Yaşlı bir 
teyzenin “Evimize hırsız girse, sadece beğendiklerini 

GGYD’DEN 
KARDEŞ KÖYE 

YARDIM ELİ
ÜLKEMİZİN FARKLI BÖLGELERİNDE 

ART ARDA MEYDANA GELEN 

ORMAN YANGINLARINDAN BİRİ 

DE ANTALYA’NIN MANAVGAT 

İLÇESİNE BAĞLI SEVİNÇ KÖYÜNDE 

GERÇEKLEŞTİ. SEVİNÇ KÖYÜNÜ 

KARDEŞ KÖY İLAN EDEN GENÇ 

GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ, 

YANGIN DÖNEMİNDE BAŞLATTIĞI 

YARDIM KAMPANYASINDA 

TOPLANAN PARALARI,  

KÖYE BİZZAT GÖTÜREREK  

AFETZEDELERE DAĞITTI.

SoSYAl SoRuMluluK
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ve işine yarayanları alırdı ama yangın her şeyimizi aldı.”  

sözleri ise bölgedeki vahim durumun adeta özeti gibiy-
di. Gördükleri manzara karşısında büyük bir üzüntü ve 
kaygı yaşadıklarını söyleyen Başkan Allıoğlu, yaşanan-
ların uzaktan göründüğünden çok daha vahim oldu-

ğunun altını çizdi. 

ALLIOĞLU: “ANILARINIZI ELBETTE Kİ 
GERİ GETİREMEYİZ AMA...”

Köy halkı nezdinde bütün bölge halkına geçmiş ol-
sun dileğinde bulunan Nezih Allıoğlu, “Bu büyük afet 
sonrası kısa sürede organize olarak kardeş köyümüz 
Sevinç köyüne nakdi destek sağlamak üzere dernek 
üyelerimizden bağış topladık. 

Kampanyaya büyük ilgi gösteren üyelerimiz biraz ol-
sun yaralarınızı sarmak, ilk etapta acil ihtiyaçlarınızı 
karşılamak üzere selamlarıyla birlikte desteklerini gön-
derdiler.” dedi.

Köy halkına; anılarını elbette ki geri getiremeyecekle-
rini  ama acılarını yürekten paylaştıklarını ve bundan 
sonra da yanlarında olacaklarını ifade eden Allıoğlu, 
beraberindekilerle birlikte yangında büyük zarar gören 
köyde incelemede bulunduktan sonra afette evlerini 
kaybeden tüm vatandaşların hesabına belirlenen kay-
nağı aktardı.
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin her yıl temmuz  
ayında düzenlediği geleneksel yaz buluşması, bu yıl da 
İncek’teki Hamaklı Bahçede gerçekleşti. Başkan M. Ne-
zih Allıoğlu ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde yapı-
lan etkinliğe, GGYD üyeleri ve ailelerinin yanı sıra Anka-
ra’daki STK başkan ve yönetim kurulu üyeleri de büyük 
ilgi gösterdi. Bir buçuk yılı aşkın bir süre boyunca toplu 
etkinlik yapmayan dernek üyeleri, öğleden sonra başla-
yıp, gece geç saatlere kadar süren bu renkli buluşmaya 
katılarak stres ve yorgunluk attı.

PANAYIR 
HAVASINDA 
GEÇEN YAZ 
BULUŞMASI

GENÇ GİRİŞİM VE 

YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN 

GELENEKSELLEŞEN YAZ 

BULUŞMASI, KONTROLLÜ 

NORMALLEŞME 

SÜRECİNDE DE YOĞUN BİR 

KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ. 

DERNEK ÜYELERİNİN 

AİLELERİYLE BİRLİKTE 

KATILDIĞI ETKİNLİK 

ADETA BİR PANAYIR 

HAVASINDAYDI.

BİZDEN HABER
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RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE 
EĞLENCELİ AKTİVİTELER

Panayır havasında gerçekleşen etkinlikte ço-
cuklar trambolin, oyun havuzu ve palyaço ile 
keyifli saatler geçirirken büyükler ise rodeo, 
dev boy tombala, tavla turnuvası, mini fut-
bol, voleybol turnuvası, canlı langırt, karao-
ke, şişme kale ve trambolin gibi birbirinden 
eğlenceli aktivitelere katıldı. GGYD’liler ayrıca 
yemyeşil açık alanda farklı firmalarca açılan 
standlardan da alışveriş yapma fırsatı buldu. 

NİLÜFERLER YETİŞİYOR 
FONU’NA DESTEK YAĞDI

Etkinlikte, GGYD’nin en uzun soluklu proje-
lerinden biri olan ve ihtiyaç sahibi üniversite 
öğrencilerine burs desteği sağlayan Nilüferler 
Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’na da adeta 
destek yağdı. GGYD Sosyal İşler ve Aktivite-
ler Kurulu (SİVAK)’ın organizasyonuyla hem 
yaz buluşmasının bilet fiyatlarından hem de 
etkinlikte yapılan çekilişlerden, destek fonuna 
katkıda bulunuldu. Başkan Alloğlu, salgın ne-
deniyle GGYD üyelerinin de ticaret ve sosyal 
hayatlarında kayıplar yaşadığını söyleyerek, 
“Kontrollü normalleşme sürecine denk gelen 
yaz buluşması etkinliğimiz, hepimize moral 
oldu. Bu anlamda üyelerimizin, eş ve çocukla-
rının gözlerindeki sevinç ve umut görülmeye 
değer. Umuyoruz ki, bundan sonra da tıpkı 
eskisi gibi sık sık bir araya gelebilelim” dedi. 
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ELİF UFLUOĞLU:
“FARKIMIZ, 
BİRBİRİMİZE  
olAN BAğIMIZ” 
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM 

DERNEğİ GENEl SEKRETERİ 

ElİF uFluoğlu, “YÖNETİM 

KoNuŞuYoR” KÖŞEMİZDE;  

SİVİl ToPluMuN DoğRu  

SESİN ÇIKARTIlABİlDİğİ BİR  

YER olMASINDAN DolAYI, 

GGYD’NİN DE Bu ANlAMDA 

EN DoğRu ADRES olDuğuNuN 

AlTINI ÇİZİYoR.

YÖNETİM KoNuŞuYoR
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BİZE KENDİNİZİ VE FİRMANIZI TANITIR MISINIZ?

Trabzonlu bir ailenin çocuğu olarak Düzce’de doğdum ve 
üniversite hayatıma kadar Düzce’de yaşadım. Anadolu Üni-
versitesi İletişim Fakültesinden 1994 yılında mezun olduktan 
sonra 1999 yılına kadar aile şirketimizin finans bölümünde 
çalıştım. 1999-2002 yılları arasında faktoring firmasında fon 
yönetim uzmanlığı görevinde çalışarak, bugün iş yaşamıma 
büyük katkı sağlayan; ‘kendi finansımı nasıl yönetebilirim’in 
de temellerini atmış oldum. 2002 yılının Ekim ayında Eko 
Enerji dergisinin yapım ekibinde 9. Cumhurbaşkanı’mız Sayın 
Süleyman Demirel ile 2 yıl süren yoğun bir dergi editörlüğü ve 
yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundum. 2004 yılında ise 
kendi ajansımın temellerini atıp, aktif olarak ajans hizmeti ver-
meye başladım. Halen Elizim İletişim Danışmanlığı Prod. Org. 
Eğitim Tan. Tic. Ltd. Şti. firmasının yöneticisi ve “Elif Ufluoğlu 
ile Sivil Etki” adlı televizyon programının yapımcısı ve modera-
törü olarak iş yaşamıma devam ediyorum.

İŞ YAŞAMINIZ İLE İLGİLİ BELİRLEDİĞİNİZ 
HEDEFLERİNİZ NELER?

Dünya, yüzyıllar boyunca tarihin akışını değiştiren olaylara 
sahne olmuştur. Covid-19 pandemisinin de tarihin akışını 
değiştirecek etkileri gücünü gösterirken, sağlıktan, siyasete, 
iletişimden pazarlama ve reklam sektörüne kadar çok sayıda 
alana yansıması ve yaratmış olduğu kaos, pek çok ülkede ol-
duğu gibi Türkiye’de de yaşanmakta. Bu kriz süreci içerisinde 
tüm sistemlerin işleyişinin sekteye uğraması ise dünyada “in-
san faktörünün” ne kadar önemli bir yapı taşı olduğunu gös-
terme imkânı sunuyor. İnsan faktöründe meydana gelen bu 
beklenmedik durum, buna hazırlıklı olan/olmayan kâr amacı 
güden/gütmeyen kurum ve kuruluşların, bu kriz ortamıyla 
mücadele etmesini zorunlu kıldı. Bu dönemde, “hedef insan” 
diyerek, çalışmalarımızı soyuttan somuta taşıyarak, fayda 
sağlayıcı ve tanıtıcı diye adlandırdığımız ajansım ve ben, çalış-
ma şeklimizi ve yöntemimizi evirip, dijital platform üzerinden 
de daha güvenli hale getirerek yolumuza devam ediyoruz.

GGYD SİZİN İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?

GGYD, 12 yıldır üyesi ve 3 dönemdir de yönetim kurulu 
üyesi olmaktan mutluluk ve gurur duyduğum, inanılmaz 
samimi, bir o kadar da sahiplenici bir kuruluş. Kelimelere 
sığdıramadığınız bazı söylemler vardır ya, işte öyle de diyebi-
lirim. Gönlünüzden “daha fazla ne yapabilirim” diye geçir-
diğiniz aile şirketi gibi de aynı zamanda. Sivil toplum demek, 
doğru sesi çıkartabileceğiniz yer demek. Bu anlamda GGYD 
en doğru adres. Özetle; resmî kurumların dışında kalan ve 
bunlardan bağımsız olarak çalışan, siyasetten arınmış, üye-
lerini gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen, içinde 
bulunmaktan ve gönüllü çalışmaktan mutlu olduğum yer.

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN SİZE 
VE FİRMANIZA SAĞLADIĞI KATKILAR NASIL?

GGYD’nin kuruluş amacı üyeler arası ticareti geliştirmek oldu-
ğu için bu amaç, sizi de bu çarkın içine alıyor. 600’e yakın üye 
sayısı ile her sektörden iş yapabileceğiniz/yaptırabileceğiniz, 
referans sistemi ile üye alan dernek olması sebebiyle de güve-
nebileceğiniz bir ticaret ortamı yaratıyor. Tanınırlığınızı dernek 
aracılığı ile artırırken, kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşma-
nızda size daha sağlam kapılar açan GGYD, STK olmanın tüm 
olanaklarını, tüm üyeleri gibi bana da sağlıyor.

DİĞER STK’LARDAN FARKINIZ NEDİR? 
GİRİŞİMCİLER NEDEN ÜYE OLMAK İÇİN  
GGYD’Yİ TERCİH ETMELİ? 

Farkımız, birbirimize olan bağımız. Burada tanışıp aile gibi 
olan, iş ortaklığı ve ticaret yapan üyeler arasında çok güzel bir 
bağ var. Kimse ayrıştırılmadan, kişisel kimlikleri ile var olabili-
yor. Çalışma kurulları, dernek içinde çok aktif olarak çalışıyor 
ve üyelerimiz, kendi işlerine gösterdikleri hassasiyeti çalışma 
kurullarına da gösteriyor. Gazi bir üyemizin, üniversite öğren-
cisi kızına burs vermek için küçük bir iyi niyetle başlayıp bugün 
kurumsal bir yapıya ulaşmış Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek 
Fonu ise fark yaratacak nitelikte. Marka tescîli yapılmış, bir eşi 
daha olmayan İş’te Fırsat Toplantıları üyelerimizin kendilerini 
tanıtıp derneği daha yakından tanıyacakları bir imkân sağlıyor.
Her ay gerçekleştirmeye gayret ettiğimiz ve pandemi döne-
minde dahi çevrimiçi olarak gerçekleşen ‘İş’te Fırsat’ı artık tüm 
ülke tanıyor ve konuşuyor. Ticaretimizi geliştirmek için kurulan 
www.bivarbiyok.com e-ticaret sitemiz ise tüm üyelerimize ve 
yakınlarına mağaza açarak ticaretini geliştirme fırsatı yaratıyor. 
İnsan sosyal bir varlık ve sosyalleşmenin en güzel yanı da, hem 
işinizi geliştirip hem de sosyal fayda sağlayacak şeyler yapıyor 
olmak. İşte bu yüzden diyorum ki; GGYD tercih edilecek en 
önemli STK’ların başında geliyor.

SON OLARAK, GLOBAL GİRİŞİM ARACILIĞI İLE 
GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?
 
GGYD’nin, üyelerinin gündemi ve derneği takip edebilmeleri 
için büyük bir titizlikle hazırlayıp sunduğu Global Girişim der-
gisine teşekkür ediyorum. 

Girişimciliğin en önemli adımı kendini tanıtmak. Bunun için de 
en güzeli bir sivil toplum kuruluşuna üye olarak, derneklerde 
aktif görev alıp işleyişin içinde var olmak. Bir kurulda çalışarak 
derneğe fayda sağlayıp, sonrasında takdir edilerek yönetim 
kuruluna layık görülen ben de, bunun en güzel örneğiyim.

Ne yaparsak yapalım, doğru iletişimi sağlayamazsak başarılı 
olamayız. O zaman ne duruyoruz. Saygı ve sevgilerimle...
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O
zon tedavisine ilk başla-
dığım yıllarda ozon te-
davisini ben dahil bilen 
yoktu. Bir arkadaşımın 

araştırma yapmamı istemesi ile başla-
dığım bu serüven, hayatımın dönüm 
noktası oldu diyebilirim. “Neydi ozon 
tedavisi?” Türkiye’de bile henüz ozon 
tedavisi uygulayanların sayısı 2-3 ol-
duğu zamanlarken, karşıma çıkan bu 
tedavi yöntemi, bende de büyük soru 
işaretleri oluşturmuştu. 

Bir miktar kan alıyorsunuz, bu kanı 
ozon gazı ile karşılaştırıyorsunuz ve 
sonunda harika bir sonuca ulaşıyorsu-
nuz. 360’a yakın hastalıkta iyi yönde 
etki, kendini çok iyi hisseden ve has-
talanmayan insanlar... Kısacası ozon 
tedavisinin performans artışı inanıl-
mazdır ve insan daha fazla ne ister.

Ozon, bilindiği üzere aktif oksijen ola-
rak da adlandırılan oksijen atomunun 
üçüncü halidir. Siz GGYD üyeleri ara-
sında, ozon gazı ile karşılaşmayanla-
rın sayısı çok azdır diye düşünüyorum. 
Medikal olmayan ozon gazı, normal-
de hava kirliliği ve toksik etkilere sa-
hiptir ancak uygun şekilde verildiğin-
de, vücuda mucizevi etkileri vardır. 

En önemli özelliği; anti aging (yaşlan-
mayı önleyici) etkisidir. Neden önemli 
derseniz; hayatın uzadığı ve gün geç-
tikçe uzayacağını düşündüğümüz ya-
şadığımız yüzyılda, koruyucu hekimlik 
uygulamalarının ve anti aging uygula-
malarının önemi gün geçtikçe artmak-
tadır. Oksijen kullanan bir vücut da, 
oksijeni ne kadar iyi kullanırsa o kadar 
iyi çalışır. Ozon tedavisi de tam da bu 
noktada; hücreleri oksijene doyurur. 

İkincil en önemli özelliği; oksijene 
doyurduğu hücrelerde oluşturduğu 
antioksidan etki. Yani hücreler çalışır-
ken ortaya çıkan çöpleri uzaklaştıran 
sistemlerin daha iyi çalışmasını sağlar, 
vücutta bulunan ve bağışıklık sistemi-
ni düzenleyen ‘sitokin’ adını verdiği-
miz maddeleri de düzenler. Sonuç ise 
gençleşmiş ve iyi çalışan hücreler. 

Ozon gazı, atmosferde bizi güneşin 
zararlı etkilerinden korurken, hücre 
düzeyinde de pek çok hastalığa ve 
yaşlanmaya karşı korur. Bu mucize 
tedavi yeni gibi görünse de, aslında 
değişik şekilleri ile yüz yılı aşkın süredir 
mevcut. Bizim şu an yoğunlukla kul-
landığımız ve en etkili yöntemler; ma-
jör, minör, rektal, prolozon ve torba 
olarak sayılabilir.

Majör tedavi dediğimiz yöntemde 
sizden, ozon tedavisi için üretilmiş şi-
şelere 100 cc kan alıyoruz. Almış oldu-
ğumuz kanı, aynı seansta, damardan 
geri enjekte ediyoruz. Etkileri kişiden 
kişiye değişmekle birlikte 1-6 seans 
aralığında ortaya çıkan ozon tedavisi-
nin denenebilmesi için 10 seans, yani 
toplamda 1 litre kanın ozonlanması 
gerekiyor.

OZONLU GÜNLER
DERGİMİZİN SAğlIK KÖŞESİNİN YENİ SAYIMIZDAKİ uZMAN KoNuğu DR. lEVENT KARAFAKI, 
BAğIŞIKlIK SİSTEMİNİ VB. uYARMAK SuRETİYlE TIBBİ HASTAlIKlAR VEYA RAHATSIZlIKlARI 

TEDAVİ ETMEK İÇİN KullANIlABİlEN oZoN TEDAVİSİNİ DETAYlARIYlA ANlATTI...

ÖNCE SAğlIK
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Minör tedavi daha basit olmakla birlikte genellik-
le alerji, cilt sağlığı ve otoimmun hastalıklarda tek 
başına ya da majör tedavi ile birlikte kullanılabilir. 
Prolozon ise özellikle ağrı tedavisinde, ağrılı bölge-
ye özel bir teknikle uygulanır. Fibromyaljinin düş-
manı bir tedavi olup, sonuçları yüz güldürücüdür.

Ozon tedavisinin, hem “Ankara’da ilk uygulayan 
kişi” olarak hem de şimdiye dek 95 bin civarında 
uygulama yapmış, Yıldırım Beyazıt ve Gazi Üniver-
sitesinde dersler vermiş bir hekim olarak, bu kadar 
zararsız olduğu kadar vücuda olumlu yönde etkili 
nadir tedavilerden biri olduğunu rahatlıkla söyle-
yebilirim. 

Herkese sağlık dolu günler dilerim. 

oZoN TEDAVİSİNİN 
KullANIlDIğI 
BAZI HASTAlIKlAR  

• ŞEKER HASTALIĞI 

• ROMATİZMAL HASTALIKLAR 

• İNFLAMATUVAR CİLT VE BARSAK HASTALIKLARI

• KANSER DESTEK TEDAVİLERİ 

• PERFORMANS ARTIRMA AMAÇLI

• ANTİ AGİNG

• İYİLEŞMEYEN YARALAR

• OMURGA FITIKLARI

• SIRT, BOYUN VE BEL AĞRILARI

• MİGREN

• ALERJİ
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GÖRKEM 
GÖKÇEN:
“GGYD, 
ANKARA’DA 
ÜYElER ARASI 
EN ÇoK TİCARETİN 
VE İŞ BİRlİğİNİN 
olDuğu DERNEK 
KoNuMuNDA” 
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM 

DERNEğİ BAŞKAN YARDIMCISI 

GÖRKEM GÖKÇEN, “YÖNETİM 

KoNuŞuYoR” KÖŞEMİZDE; GGYD 

SAYESİNDE, ÜYElER ARASI İŞ 

BİRlİğİ VE TİCARETİN AZAMİ 

SEVİYEDE ARTIŞ GÖSTERDİğİNE 

DİKKAT ÇEKİYoR.

YÖNETİM KoNuŞuYoR
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BİZE KENDİNİZİ VE FİRMANIZI TANITIR MISINIZ?

Ankara doğumluyum. 2006 yılında Ankara 50. Yıl Lisesin-
den mezun olduktan sonra aynı tarihte Bilkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini kazandım. 2011 yılında fakülteden me-
zun olup avukatlık stajımı Çınar&Çınar Hukuk Bürosunda 
tamamlayarak 2012 yılında avukat oldum. Sonrasında 
ise Çankaya Üniversitesinde Özel Hukuk alanında yüksek 
lisans programını tamamladım. 2011 yılından bu yana 
marka ve patent vekilliği unvanına sahibim ve bu alanlarda 
bilirkişilik yapıyorum.

2012 yılından itibaren Ankara Barosu Sağlık Kurulu üyeliği, 
2013 yılından itibaren Genç Girişim ve Yönetişim Derneği 
(GGYD) ve 2015 yılından itibaren de Ankara Fenerbahçeli 
İşadamları Derneği (AFİDER) üyesiyim.

2012 yılından beri Reşit Galip Caddesi’nde “Gökçen Hu-
kuk Bürosu” adıyla açtığımız büroda, ticaret hukuku, iş 
hukuku, icra ve iflas hukuku, KVKK, fikri ve sınai mülkiyet 
hukuku, tüketici hukuku alanlarında çalışmalar yapıyorum.

Bunların yanı sıra marka hukuku alanında yayımlanmış  
2 adet kitabım var.

İŞ YAŞAMINIZ İLE İLGİLİ BELİRLEDİĞİNİZ 
HEDEFLERİNİZ NELER?

Pandemi tehlikesinin devam ettiği fakat sosyal hayattaki 
kısıtlamaların azaldığı bu dönemde, özellikle yeni girişim-
lerin arttığına şahit oldum. Bu artış, benim işime de olum-
lu anlamda katkısı oldu. Şirketlerin kuruluşundan başlayıp 
hemen hemen bütün hukuki sorunlarına çözüm bulan bir 
hukuk bürosu olarak, müvekkil portföyümüze yeni şirket-
leri katmak en büyük hedefimiz.

GGYD SİZİN İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?

GGYD ailesine 2013 yılında katıldım ve 2016 yılından itiba-
ren de yönetim kurulundayım. 2020-2022 döneminde ise 
başkan yardımcılığı görevini üstlendim. 

GGYD’nin bu süre zarfında iş ve sosyal hayatıma olumlu 
yönde katkısı büyük oldu. İlk üye olduğum yıllarda, ala-
nında yetkin, kendine güvenen, mesleğinde öncü birçok 
insanla tanıştım. Bu sayede mesleğe yeni atıldığım zaman-
larda kendi gelişimimi ve iş çevremi geliştirme şansı bul-
dum. Şimdi de aynı şekilde özellikle derneğe yeni katılan 
üyelerle iş birliği içinde olma şansına sahip olmam, beni bu 
derneğe bağlayan etkenlerin başında geliyor.

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN SİZE 
VE FİRMANIZA SAĞLADIĞI KATKILAR NASIL?

Avukatlık, etrafınızdaki alanında yetkin insanların artma-
sıyla doğru orantılı olarak gelişen bir meslek türü olması 
sebebiyle GGYD bu konuda ufkumu açmama sebep oldu. 
Bu röportajın yapıldığı dönemde yaklaşık 550 üyeye sahip 
olan derneğimizde, hemen hemen her sektörde üyelerin 
bulunması benim için büyük şans oldu.

DİĞER STK’LARDAN FARKINIZ NEDİR? 
GİRİŞİMCİLER NEDEN ÜYE OLMAK İÇİN  
GGYD’Yİ TERCİH ETMELİ?  

Diğer STK’lardan en büyük farkımız, markası tescilli olan 
ve her ay düzenlediğimiz İş’te Fırsat Toplantılarımız. Bu 
toplantılar sayesinde üyeler arası iş birliği, ticaret azami 
seviyede artış gösterdi. Bunun yanında Android veya IOS 
telefonlara uygun olarak hazırladığımız dernek aplikasyo-
numuz sayesinde de üyeler ihtiyaç duyduğu sektörde üye-
miz olup olmadığını anında öğrenme fırsatına sahip. Bu 
sayede çok rahatça diyebilirim ki, GGYD, Ankara’da üyeler 
arası en çok ticaretin ve iş birliğinin olduğu dernek konu-
mundadır.

SON OLARAK, GLOBAL GİRİŞİM ARACILIĞI İLE 
GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?
 
Pandemi ile elbette ki, hem dünya hem de ülkemiz yeni bir 
döneme girdi. Benim tavsiyem, pandemi nedeniyle doğa-
cak iş fırsatlarını girişimcilerin iyi değerlendirmeleri ve bu 
noktalarda makul riskleri almaktan kaçınmamaları.

“GGYD’NİN 
İŞ VE SOSYAL 
HAYATIMA 
OLUMLU YÖNDE 
KATKISI BÜYÜK 
OLDU  
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D
ünyada ve ülkemizde 
sanayileşmenin artması, 
nüfusun hızla çoğalma-
sı, fosil yakıt tüketimi, 

ormansızlaşmak, neyin ne kadar 
üretileceği veya ihtiyaç oranının ne 
kadar olacağının tespitinden ziyade 
“daha fazla kar” politikası ve “daha 
fazla tüket” ilkesinin tüm dünyada 
hakim olması ile bilinçsiz tüketim 
artmıştır. 

Tüm bu nedenlerin getirisi olarak 
karbondioksit gibi ısıyı tutan gaz-
ların atmosferde artmasıyla oluşan 
sera gazlarının sonucu olarak dün-
ya üzerinde sıcaklıkların artması, 
küresel boyutta iklim değişikliğine 
neden olmaktadır. 

İklim değişikliğinin etkileri ile birlik-
te çevre kirliliği, kuraklıklar, yangın-
lar, buzulların erimesi, su seviyele-
rinde yükselmeler, okyanusların asit 

oranlarının yükselmesi, meydana 
gelen doğal afetlerin sıklığında ve 
etkisindeki artışlar, ekosistemdeki 
risklerin yanı sıra insan toplulukla-
rında da ciddi bir risk taşımaktadır. 

Hem ülkemizin hem de tüm dün-
yanın en büyük ortak sorununun 
en başında küresel iklim değişik-
liği gelmektedir. Küresel iklim de-
ğişikliğinin etkilerini minimuma 
düşürmede ülkemizin ve ülkelerin 
alması gereken çok büyük politi-
kalar ve önlemlerin çalışmalarında 
hız kazanılması gerekmektedir. 
Sektörlerde enerji verimliliğinin 
artırılması, yeni ve yenilebilir ener-
ji kaynaklarının (hidrolik, güneş, 
rüzgar, jeotermal vb.) paylarının 
artırılması, daha az karbondioksit 
yakıtlara dönüşüm için teşvikle-
rin artması, sanayileşmenin hızla 
büyüdüğü ülkemizde ve dünyada 
atıkların geri dönüşüme kazandırıl-
ması, çevreye duyarlı fabrikalaşma-
ların veya makinelerin teşviklerinin 
artırılması, hızlı bir iyileştirme poli-
tikaları ile birlikte de devlet desteği 
sağlanmalıdır. 

Küresel iklim değişikliği ile sadece 
ekolojik sistemin değişmesi değil, 
ekonomi, eğitim, sağlık, hukuk vb.  
her alanda sadece ülkemiz içerisin-
de değil, dünya ülkeleri ile birlikte 
çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Bu 
çalışmaların hukuki temeller altın-
da yazılı hale getirilerek yapılacak 
olan çalışmalar ve hedefler konu-
sunda hukuki bağlayıcılık temeline 
oturtulması için sözleşmeler proto-
koller hazırlanmıştır. 

Bu hazırlanan ve bizim ülkemizden 
taraf olduğu sözleşmelere göre 
küresel iklim değişikliğinin ülkeleri, 
çevreyi, toplum ile insanları daha 
az etkilemesi ve önlemlerin alın-
ması açısından bağlayıcılık kazan-
maktadır.

Nitekim; ülkeler arasında yapı-
lan ve bizim de taraf olduğumuz, 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi’ne bağlı olarak 
Kyoto Protokolü ile karbondioksit 
ve sera etkisine neden olan gaz 
salınımı azaltmaya yönelik ülkelere 
göre hedefler ve oranlar seçilmiş-
tir. Bu çalışmalar ve uygulamalar 
ile sınırlı kalınmayıp Paris Sözleş-
mesi ile de Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 
uygulanmasının çerçevesi geniş-
letilmiştir. Emisyon oranlarının 
düşürülmesinden ziyade istikrarlı-
lık kazanılması açısından finansal 
akışında hedefler girmesi planlan-
mıştır.

Viyana Sözleşmesi ve bu söz-
leşmeye bağlı olarak imzalanan 
Montreal Protokolü ile de küresel 
iklim değişikliğinde ozon tabaka-
sının öneminden bahsedilerek bu 
sözleşmelere bağlı olarak “klo-
roflorokarbon (CFC)” gibi zararlı 
gazların ülkelerde kullanımları ya-
saklanarak, bazı gazların ise kulla-
nım alanları sınırlandırılarak hem 
ozan tabakasının incelmesindeki 
sürecin alınan bu önlemler ile mi-
nimuma düşürüldüğü ve ülkelerin 
ortak çalışma sonuçlarında anlaş-
tıkları sözleşmelerin bağlayıcılığı ile 

kÜReSel İklİm DeĞİŞİklİĞİnDe 
hUkUkİ SÜReÇ

AV. ASlIHAN KIlINÇASlAN
LİMA AVUKATLIK VE  
ARABULUCULUK BÜROSU

HuKuKİ BAKIŞ
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tüm dünyanın etkisi altındaki  kü-
resel iklim değişikliğinin etkileri en 
hafife indirilir. 

Küresel iklim değişikliği süreci içeri-
sinde ülkelerin aralarında yaptıkları 
sözleşmeler ışığında alınacak ted-
birler kapsamında da, her sektörde 
olduğu gibi hukuki anlamda da ye-
nilenmeler ve değişimler meydana 
gelmekte, bu süre içerisinde aslın-
da yeni alanların ortaya çıkmasına 
da sebebiyet vermektedir. 

Küresel iklim değişikliği sürecinin 
en önemli önlemlerinden biri olan 
yenilebilir enerjinin teşvikinin artı-
rılması ile hem ülkemizde hem de 
dünyada enerji hukuku alanında 
çalışmalar hız kazanmış olup, ye-
nilenebilir enerjinin faaliyet alan-
larında enerji kaynaklarının tespiti, 
kullanımı, üretimi ve çıkarılması 
konularında ayrıntılı kurallar koyan 
ve bu kurallara uymamanın yaptı-
rımını belirleyen hukuk dalı olarak 
ortaya çıkmıştır. Keza her ülkenin 
kendi mevcut standartlarına göre 
belirlenebildiği gibi yukarıda bah-
settiğimiz şekilde alınacak önlemle-
re göre de uluslararası paralelliğin-
de devam etmektedir. Küresel iklim 
değişikliğinde ortaya çıkan yeni bir 
dal olarak enerji hukuku tek başına 
belirleyici bir faktör olmadığı gibi 
temel hukuk ile de iç içe geçmiş 
bir hukuk dalıdır. Enerji hukuku-
nun idare ile ilişkisi, yaptırımsal 
olarak ceza ile ilişkisi, borç altına 
girilmesiyle borçlar hukukuna ti-
cari işletmeler olduğundan ticaret 
hukuku ile ve tabi ki rekabet piya-
sasında da varlığından dolayı reka-
bet hukuku gibi temel hukuk dal-
larıyla ilişkisi de devam etmektedir. 
 
Sadece yenilenebilir enerji karşı-
sında enerji hukukunun gelişmesi 
değil, küresel iklim değişikliğin de 

çevre sorunlarındaki artış, çevre ile 
ilgili olarak tedbirlerin alınması ge-
rektiğini de ortaya çıkarmıştır. İnsa-
nın doğal yaşam alanının gelişimi, 
bakımı ve korunmasını sağlayacak 
kurallar ile birlikte hukuki güvence 
altına alınmaya çalışılmıştır. Çevre-
sel değerlerin hukuki güvence altı-
na alınması amacıyla sadece çevre 
hukuku olarak değil, temel hukuk 
dalları (anayasa hukuku, idare hu-
kuku, ceza hukuku, borçlar hukuku 
vb.) ile de bilimsellikten uzaklaş-
madan ekoloji, ekonomi, biyoloji, 
fizik, kimya ve tıp gibi teknik ve 
doğa bilimleriyle ve ekonomi, sos-
yoloji, politika gibi sosyal bilimlerle 
sıkı bir bağlantı içerisinde kalmak-
tadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu 
çerçevesinde Çevre Korunmasına 
İlişkin Önlemler ve Yasaklar, Cezai 
hükümler detaylı olarak incelenmiş 
ve küresel iklim değişikliği önlem-
leri ile de paralel olarak çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Bu aşamaya kadar küresel iklim 
değişikliğinin yapısal anlamda 
önüne geçilebilecek mücadeleler-
den hukuki dayanaklarından ve 
bağlayıcılıklarından bahsedilmiş 
olsa da bilim insanları tarafından 
doğruluğu kanıtlanmış olarak da 
iklim değişikliği ile birlikte tüm 
dünya insanlarına ciddi zararlarda 
vereceği kaçınılmaz bir gerçektir. 
İnsanların yaşadığı coğrafyaların-
dan ayrılmak, evlerini, işlerini, kay-
betmeleri ile göçlere neden ola-
caktır. Bu coğrafyalar da yaşayan 
insanoğlunun İnsan Hakları Evren-
sel Bildirgesi’nde tanımlanan tüm 
haklara sahip olduğu gibi öncelikle 
kaybedebilecekleri, yaşam hakkı-
na devam edebilmesi, özel hayat 
ve aile hayatının korunması, kötü 
muameleye maruz bırakılmaması 
gerekmektedir. Yaşanılacak olan 
göç sonrası iklim mültecisi olarak 

tabir edilecek olsa da; iklim mülte-
ciliğinde mültecilik kavramı doğru 
kullanılmadığı gibi bilinen mülte-
cilik kavramının tanımından çok 
farklı bir durumdur. Uluslararası 
mülteci haklarına ilişkin sözleşme-
ler ile ülkelerin mülteciler hakkın-
daki korumaları, kabulleri veya geri 
iadeleri gibi çok fazla hukuki daya-
nağı bulunuyor. Ancak iklim mül-
tecilerini bu statülerden ayırmak 
gerekmektedir. İklim mültecilerine 
ulusal hukuklar ile geçici önlemler 
alınmaya çalışılsa da, henüz sürdü-
rülebilir nitelikte yeterli çalışmalar 
yapılmamıştır. Ancak küresel iklim 
değişikliğinin yol açtığı felaketler 
sebebiyle yerlerini değiştirmek zo-
runda kalan insanların sayısında 
hızla artış meydana gelmesi de, 
kaçılmaz bir gerçektir. 

Bu sorunları temel alarak, İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi odaklı 
çözümlerin bulunması gerekmek-
tedir. İklim mültecileri; geçici göç 
olarak, ülke içerisinde yer değişi-
mi olarak veya kalıcı olarak göç 
edebilmekte kalabilirler. Bunların 
statüleri için ülkeler arasında çok 
iyi çalışmaların yapılması, küresel 
iklim değişikliğinde tüm dünyada 
yaşayan insanların etkisinin oldu-
ğu ve zarar görebilecek toplumlara 
da destekte bulunması için yeterli 
Ar-Ge çalışmaları ile hukuki statü-
lerinin belirlenmesi gerekmekte-
dir. Her ne kadar iklim mülteciliği 
yeni bir kavrammış gibi görünse 
de, Çernobil, tsunami, kasırgalar 
gibi felaketler sonucu da insanoğ-
lu iklim mültecisi olarak kavramı-
na uzak kalmamıştır. Ülkeler arası 
fon oluşturularak, gelecekte daha 
büyük felaketlerin önlenmesi adı-
na her bir ülkeye düşen sorumlu-
lukların alınması ve ortaya çıkacak 
hukuki sorunların çözümlenmesi 
gerekmektedir.
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin sanatçı üyele-
rinden Serkan Melikoğlu’nun sahibi olduğu Kulis Sa-
nat’ın bu sezon sahnelendiği ve her akşam çok sayıda 
seyirciyi buluşturan oyunu; William Shakespeare’in 
“Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası”, GGYD üyelerinden 
tam not aldı.

Kalabalık bir GGYD’li grubun oyun için satın aldığı bi-
let ücretinin bir kısmı, derneğin en önemli, en anlamlı 
ve en uzun soluklu projesi olan; ailelerinin maddi du-
rumu düşük olan üniversite öğrencilerine her ay mad-
di destek sağlayan Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek 
Fonu’na aktarıldı.

“AŞK VE KAVUŞMA TELAŞI BİR ARADA”

Sinan Pekinton tarafından yönetilen ve aralarında 
GGYD’li Serkan Melikoğlu’nun da bulunduğu kala-
balık bir oyuncu kadrosunun sahnelediği “Bir Yaz Dö-
nümü Gecesi Rüyası”, Theseus ve Hippolyta’nın evlilik 
töreni heyecanı ile başlayan ve günümüzde de yaygın 
olan “Aşıklar kavuşacak mı?” sorusu ile devam eden 
çok keyifli bir oyun. 

Büyüklere masallar tadındaki “Bir Yaz Dönümü Gecesi 
Rüyası”nı izleyen GGYD’liler aşk kavgalarına gülerken, 
Titania ve perileriyle de büyülendi.

KULİS SANAT 
“NİLÜFERLER”E 
FAYDA SAĞLADI
KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİNDE KÜLTÜR 

SANAT ETKİNLİKLERİNE YENİDEN KAVUŞARAK, KU-

LİS SANAT’IN “BİR YAZ DÖNÜMÜ GECESİ RÜYASI”-

NI İZLEYEN GGYD’LİLER, HEM KEYİFLİ BİR TİYATRO 

OYUNUNU İZLEMİŞ HEM DE SATIN ALDIKLARI BİLET 

ÜCRETİNİN BİR KISMINI ÇOK ANLAMLI BİR YERE; 

NİLÜFERLER YETİŞİYOR EĞİTİME DESTEK FONU’NA 

BAĞIŞLAMIŞ OLDU. 

BİZDEN HABERlER
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Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Kocaeli 
illerinde kurumsal şirket çalışanlarının oluşturduğu 
takımlar arasında düzenlenen ve her yıl büyük he-
yecan yaşatan Türkiye Şirketler Futbol Ligi Organi-
zasyonu’nda, Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin 
Spor ve Aktiviteler Kurulunun öncülüğünde, dernek 
üyelerinden oluşan GGYD futbol takımı için ekim ayı 
zorlu mücadelelerle geçen bir ay oldu.

Türkiye Şirketler Futbol Ligi Organizasyonu’nun 
ekim ayında gerçekleşen müsabakalarında, dernek 
yönetim kurulu üyelerinden Arda Alkan’ın teknik 
direktörlüğünde sahaya çıkan GGYD futbol takımı; 
Özteknik Rekor, Atılım Üniversitesi, SBİ Bilişim, Eaton 
Trafo ve Cook Sedat Tahir A.Ş. takımları ile karşılaştı. 

MAÇLAR ÇEKİŞMELİ VE ZORLU GEÇTİ

Takımlarda yer alarak hem motivasyonunu artırıp, 
takımdaşlık duygusu kazanan hem de iş stresinden 
bir nebze olsun uzaklaşan GGYD  futbol takımının 
karşılaşmaları oldukça çekişmeli, bir o kadar da he-
yecanlı geçti. 

Çıktıkları her maçta rakiplerini hayli zorlayan takım 
için GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, GGYD Sportif Ak-
tiviteler Kuruluna bağlı takımlarının amatör liglerde 
başarıyla mücadele ettiklerini, iş yaşamındaki başa-
rılarını sahalara da taşıyarak gurur verici sonuçlara 
imza attıklarını söyledi.

GGYD FUTBOL 
TAKIMINDAN 
NEFES KESEN 
MAÇLAR
TÜRKİYE ŞİRKETLER FUTBOL LİGİ’NDE ÖZTEK-

NİK REKOR, ATILIM ÜNİVERSİTESİ, SBI BİLİŞİM, 

EATON TRAFO VE COOK SEDAT TAHİR A.Ş. TA-

KIMLARI İLE MAÇLARA ÇIKAN GGYD FUTBOL 

TAKIMI, ÇEKİŞMELİ GEÇEN MÜSABAKALARDA 

RAKİPLERİNE ZORLU SAATLER YAŞATTI. 
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Başkan Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulunun ev sa-
hipliği yaptığı, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği-
nin, turizmden gayrimenkule, tekstilden otomotive 
kadar birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren 
110 yeni girişimcinin GGYD ailesine katılması nede-
niyle düzenlenen geleneksel üye tanışma kokteyli 
Ahlatlıbel’deki La Rossa Balo Salonu’nda gerçekleşti. 
Yönetim kurulunun yanı sıra, kurul ve topluluk baş-
kanlarının da katıldığı kokteylde bir araya gelen üyeler, 
sırayla kürsüye gelerek kendilerini ve firmalarını anlat-
ma fırsatı buldu.

GGYD 
AİLESİNDE 

110 YENİ 
GİRİŞİMCİ

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM 

DERNEĞİNE KATILAN FARKLI 

SEKTÖRDEN 110 YENİ ÜYENİN 

BİR ARAYA GELEREK YÖNETİM 

KURULU VE DİĞER DERNEK 

ÜYELERİYLE TANIŞMA FIRSATI 

BULDUĞU KOKTEYLDE 

KONUŞMA YAPAN BAŞKAN 

ALLIOĞLU, “ANKARA 

SINIRLARINI ÇOKTAN AŞTIK” 

VURGUSUNU YAPTI.

YENİ ÜYElERİMİZ
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ALLIOĞLU:	“İŞ	VE	SOSYAL	HAYATA	YANSIYACAK”

GGYD çatısı altında buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren yeni üyeler, bu birlikteliğin hem iş hem de 
sosyal hayatlarına olumlu yansıyacağına yürekten inandıklarını ifade etti. Başkanı Nezih Allıoğlu da pandemi koşul-
ları sebebiyle, eskisi kadar sık olmasa da üyelerle buluşmaları sürdürmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Pandemi 
öncesini çok özlediklerini belirten Allıoğlu, “Salgın sadece ticaretimizi değil, sosyal yaşamımızı da sekteye uğrattı. 
Aramıza katılan 110 yeni üyemizle bugün gerçekleştirdiğimiz buluşma da, hem bu anlamda hem de yavaş da olsa 
normalleşme anlamında bizlere çifte heyecan ve mutluluk yaşattı” dedi.

HİLAL BEYZA AYDIN

 YAVUZ CEVHER

 FİGEN KONAK

 DOĞAN GÜLMEZ

BERKAY AKAN

 YELDA KAYHAN

 TİMUR YALÇIN

 ELİF GÜLSEVİM ÖZKAN

 GÜLCAN NALBANTOĞLU

 GÖKSEL SALMAN

 ATEŞ TUNCAY

 GARİP UYSAL

 AVNİ ÇAĞIL YEŞİLDAĞ

 SEDA GÜNGÖR

 SÜLEYMAN SURURİ ÇİFTÇİOĞLU

SOLMAZ DOĞANAY ÖZDAĞ
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 SERDAR ÇEVİK  HİlAl ToloN  EMRE İPEK DÖNÜŞ CoŞKuN

 SİBEl ÇolAK  SERKAN TAPAN  BAŞAK NAZ GÜRAYDIN  ENGİN YIlDIRIM

 SERKAN PAlA  DERYA BAYKAl  TEVFİK ÇElİK  YASEMİN YAlÇIN

“SINIRLARI	AŞMIŞ	BİR	ANKARA	MARKASIYIZ”

Pandemi dönemlerinde de çalışmalarından taviz vermediklerinin altını çizen Nezih Allıoğlu, “GGYD, faaliyetleri ve üye yapı-
sıyla Ankara sınırlarını çoktan aşan bir Ankara markası olsa da, ülkemiz ve dünyanın birçok yerinde temsil edilmesiyle, gurur 
kaynağımız” dedi. Üyelerin pandemiye rağmen işlerine yine dört elle sarıldıklarını, GGYD’ye üye olarak portföylerini geliştir-
mek istemelerinin umut verici olduğunu belirterek, “Yeni yol arkadaşlarımızla, artık daha da güçlüyüz” vurgusunda bulundu.

 ASlIHAN KIlINÇASlAN  ZAFER AlBAYRAK  ÇİğDEM BAY  HAŞİM ÇElEN

YENİ ÜYElERİMİZ
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ÖZGÜl ÖZDAMAR AğBuğA

lEVENT KARAFAKI  ERSEl SAÇAN NADİR EDİZ TANER  GÖKAlP TAŞPINAR

İlKİM EYlÜl İlK GÖKTuğ uSTA

GÖKHAN AKSoY

İSA AlPTEKİN SERMİN ÇEKİ AKAKÇE

HAKAN AKSoY SEVİM TEKİN EYÜP YolCu SoNGÜl SADİoğlu

GGYD,	TİCARİ	ORTAKLIKLAR	VE	İŞ	BİRLİĞİ	KONUSUNDA	ÖNCÜ!

Başkan Allıoğlu’nun konuşmasının ardından kürsüye gelerek kendilerini ve firmalarını tanıtma fırsatı bulan yeni üyeler, 
GGYD’nin üyeler arasında yapılan ticari ortaklıklar ve iş birliği konusundaki öncülüğünün çok büyük önem taşıdığı vurgusu 
yaptı. Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin bir üyesi olma adına kendilerine verilen bu şansı iş hayatlarına verimli bir şekilde 
yansıtacaklarını belirten yeni üyeler, Başkan Nezih Allıoğlu başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

DEMET AlKuRT AKYIlDIZ İlKER ÇElİK SAİME KoCABEY BÜYÜKŞAHİN SAlİH YAluğ
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Seni asla unutmayacağız, 
ruhun şad olsun...

VOLKAN ARSLAN



BASINDA GGYD
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BASINDA GGYD
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BASINDA GGYD
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BASINDA GGYD
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20  Yıldır Değişmeyen Lezzet !
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