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• Fatura, dosya ve  
zarf dağıtımı

• Kitap, dergi, bülten ve 
katalog dağıtımı 

• Bayram, yılbaşı vb. 
tebrik kartı dağıtımı 

• Açılış, toplantı, dergi, 
konser ve gösteri 
davetiyesi dağıtımı

• Mağaza müşteri kartları 
ve müşteri hesap 
ekstresi dağıtımı

• Afiş ve reklam  
broşürü dağıtımı

• Her ebatta paket, koli, 
promosyon ve eşantiyon 
dağıtımı

• Gazete, duyuru ve  
ilan dağıtımı

NELER YAPIYORUZ?

MÜŞTERİLERİNİZLE ARANIZDA 
KÖPRÜ KURUYORUZ
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BİZ BURADAYIZ…

Tatil dönemi yavaş yavaş sona ererken, sonbaharın  
biraz esintili; kâh hüzünlü ama çokça dingin atmosferi-
ne girerken ve Ankara eski hareketli günlerine dönmeye 
başlarken, biz de derneğimizin süreli yayın organı Global 
Girişim Dergisi’nin yeni sayısıyla karşınızdayız.

Merhaba…

Bakmayın tatilden, Ankara’nın boşluğundan söz etti-
ğime. Aslında Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ailesi 
olarak bizler yaz döneminde de buralardaydık. İşimi-
zin başında, derneğimizin bitmek tükenmek bilmeyen  
faaliyetlerinin içinde çalıştık, ürettik, yeni projelere zemin 
hazırladık, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileriyle görüş-
melerimizi sürdürdük, yeni iş sahası, yeni istihdam alanı 
yaratan üyelerimizin yanında yer aldık ve almaya devam 
ediyoruz. 

Bazılarınız hatırlayacaktır. Geçen Kurban Bayramı öncesi 
uzun tatillere ilişkin bir basın açıklaması yapmış; millet-
çe yılın üçte biri tatil yapmaya değil, üretmeye muhtaç 
olduğumuzu, süresi abartılı uzun tatillerin ekonomimize 
zararlarını anlatmıştım.

Neyse ki bu defa beklenen olmadı ve sanıyorum bu açık-
lamaların da etkisiyle bayram tatili uzun yıllar sonra ilk 
kez 9-10 güne çıkarılmadı. 

Ülkemizin içinde bulunduğu durum hepimizin malumu. 
İşsizlik, enflasyon, milli gelir, faizler ve daha niceleri...
Mücadele edilmesi ve iyileştirilmesi gereken onlarca ha-
yati meselemiz, reformlardan mahrum onlarca alan var. 

Bu parlak olmayan tablo önümüzdeyken, reel sektörden 
sokaktaki vatandaşa kadar hepimizin yapması gereken 
en mühim şey daha fazla çalışmak ve tasarruf etmek. 

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ailesi olarak biz zaten 
gerek ticari yaşamımızda gerekse sivil toplum çalışmala-
rımızda umudumuzu ve yüksek enerjimizi kaybetmeden 
hareket ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu tempomuz 
aynen sürecek. 

Derneğimizin prestij organizasyonu İş’te Fırsat Toplan-
tılarımız üyelerimize yeni fırsatlar yaratmaya devam  
edecek. 

Yurt içi ve yurt dışı ticari gezilerimize daha fazla ağırlık 
vereceğiz; farklı ortaklıkların ve yatırımların kapılarını  
aralayacağız.

Merkezi idareyle, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluş-
ları ve üniversitelerle iş birliklerimiz bu dönem de, üzerin-
de hassasiyetle duracağımız konuların başında gelecek.

Türk ekonomisinin daha fazla girişimci kazanması nok-
tasındaki çabalarımızı bir adım öteye taşıyacağız. Yalnız-
ca üyemiz olan genç girişimcilerin değil, girişimci aday-
larının, gönlünde yatırım aslanı yatanların da yanında,  
arkasında olacağız.

Ve elbette bugüne kadar olduğu gibi dezavantajlı kesim-
lere maddi-manevi desteğimizi sürdüreceğiz.

Güzel ve aydınlık günlerde buluşmak dileğiyle…

BAŞKANDAN

M. NEZİH ALLIOĞLU  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Türkiye’nin dayısı! 
Ankara’ya taşıdığımız lojistik merkezimiz ile ürünlerimizi
10 ilde 25 şubemize daha hızlı ve daha taze
bir şekilde ulaştırıyoruz.
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Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği İş’te Fırsat Toplantıla-
rının 39’uncusuna Green Park otel’de yönetim kuruluyla 
birlikte ev sahipliği yapan Başkan M. Nezih Allıoğlu, açılış 
konuşmasında GGYD’nin üye sayısının hızla artmaya de-
vam ettiğini ve bu denli hızlı artışın en önemli nedenle-
rinden birinin de; düzenledikleri nitelikli organizasyonlar 
ve bu organizasyonların üyelerin ekonomik ve sosyal ya-
şamına değer katması olduğunu vurguladı. 

ALLIOĞLU: “SOMUT YAPISAL 
REFORMLARI BEKLİYORUZ” 

Konuşmasının devamında, İş’te Fırsat toplantılarının Tür-
kiye’nin en etkili ‘Business Networking’ organizasyonla-
rından biri olduğunun altını çizen Allıoğlu, “Bir önceki 
İş’te Fırsat toplantımızın Türk-Alman İş Zirvesi’ne dönüş-
mesi ve toplantıya gösterilen olağanüstü ilgi, bu düşün-
cemizi güçlendirmektedir” dedi. Ülke gündemine ilişkin 
de önemli mesajlar veren ve yerel seçimlerini tamamla-
yan Türkiye’nin, önümüzdeki 4.5 yılı seçimsiz gündemle, 
yalnızca ekonomiye odaklanarak geçirmesi gerektiğini 
savunan Başkan Allıoğlu, “Somut yapısal reformların bir 
an evvel işlerlik kazandığı, üretim ve istihdam artışına yö-
nelik radikal adımların atıldığı bir yönetim tarzına gerek-
sinim var” şeklinde konuştu. 

GGYD’nin sıra dışı bir etkinliğe sahne olan 39. İş’te Fırsat Toplantısı’nda önce ekonomi konuşuldu ardından 
ise Nefes Eğitmeni Eczacı Burcu Hatipoğlu’nun sunumu ile oldukça verimli geçen etkili bir “Nefes Terapisi” 
gerçekleştirildi. 

İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI’NDA SIRA DIŞI BİR 
ETKİNLİK: NEFES TERAPİSİ

39. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI
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HATİPOĞLU: “NEFESİMİZİN YÜZDE 70’İNİ 
KULLANMIYORUZ”

Toplantıda ekonomik faaliyetlere ilişkin gerçekleşen konuşma ve sunum-
ların ardından kürsüye, sıra dışı bir etkinlik yapmak üzere Nefes Eğitme-
ni Eczacı Burcu Hatipoğlu çıktı. GGYD’lilere doğru nefes almanın ölüm-
cül hastalıklar dahil 50’ye yakın hastalığı önlediğini söyleyen Hatipoğlu, 
“Doğru nefes almak bu kadar önemliyken maalesef toplumun yüzde 90’ı 
nefes kapasitelerinin sadece yüzde 30’unu kullanıyor. Duygu ve düşünce-
lerimizin pozitife dönüşmesini sağlayan, fiziksel sağlığımızla direkt olarak 
ilgisi olan derin nefes sayesinde acıların da yüzde 50-60 oranında azaldı-
ğını söylemek mümkündür” dedi. 

10 DAKİKALIK DERİN NEFES

Nefes Eğitmeni Burcu Hatipoğlu, sunumunun ardından toplantıya iştirak 
eden katılımcılara 10 dakikalık bir terapi de uyguladı. Aynı anda gözlerini 
kapatarak eğitmenler eşliğinde derin nefes terapisi yapan 200’ü aşkın ko-
nuk, nefeslerinin tamamını kullandıkları terapi sona erdiğinde yaşadıkları 
heyecan ve vücutlarındaki değişimle ilgili deneyimlerini paylaştı.
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39. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

39. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI’NDA 
SUNUM YAPAN ÜYELERİMİZ

AV. FERDİ KAROĞLU
ÖZTERZİ KAROĞLU HUKUK BÜROSU

CEYDA KANLIDURSUN
DENTAL ESTETİK CENTER

SEVİNÇ ÜNLÜ
USTES 

ERMAN KIRANKAYA
BALIKÇI DOĞAN

BARIŞ ÇETİN YILMAZ
PROLAS

PINAR PEKBAŞ
EFFECT TURİZM

ÖMER TURNA
TÜRK EĞİTİM VAKFI  
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YURT DIŞI TEMASLAR

M. Nezih Allıoğlu başkanlığındaki Genç Girişim ve Yö-
netişim Derneği (GGYD) ile Veli Sarıtoprak başkanlığın-
daki Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV)’ndan 
bir heyet, Başbakan Erhürman başta olmak üzere ilgili 
bakanlar, kurum ve kuruluş yetkilileriyle bir araya gele-
rek, ortak proje ve ortak yatırımların ilk adımını attı.

Ziyaret programının ilk gününde Kıbrıs Türk Ticaret 
odası ile Kıbrıs Türk Sanayi odası yönetici ve üyeleriy-
le bir araya gelen GGYD’liler, ikili iş görüşmelerinde ve 
yatırım fırsatları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İki 
ülke arasındaki ticaretin gelişmesi hedefiyle gerçekleşen 
görüşmelerde, Ankaralı ve Kıbrıslı iş insanlarının hangi 
ortak proje ve yatırımlarda birlikte hareket edebilecekleri 
konusu masaya yatırıldı. 

GÖRÜŞMELER VERİMLİ GEÇTİ

Farklı sektörlerden genç girişimcilerin yer aldığı heyet, 
son derece verimli geçen ticari görüşmelerin ardından 
Türkiye’nin lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 
Meclis Başkanı Teberrüken uluçay, Maliye Bakanı Serdar 
Denktaş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’yle ayrı 
ayrı görüştü.

DENKTAŞ: “İKİ ÜLKE ARASINDAKİ 
İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Maliye Bakanı Denktaş, Türkiye ile KKTC arasında yapı-
lacak iş birliğinin öneminin altını çizerek; “İki ülke insa-
nının birlikte bir şeyler yapabilmesi, ilişkilerin daha da 
yoğunlaşması çok uzun zamandır özlediğimiz bir olay. 
İki ülke arasında yapılacak iş birliği çok önemli. Geçen sı-
kıntılı süreçte yeni iş alanları açma gerekliliğini hissettik, 
bu nedenle yasası da çok yeni geçmiş olan bir ‘ARGE, 
Teknoloji Bölgesi’ oluşturduk. Güçlü muafiyetlerin sağ-
landığı bu bölge için yatırımcılara kapılarımız açık” dedi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nden bir heyet, Başbakan Tufan Erhürman  başta olmak üzere Türkiye’nin 
lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis 
Başkanı Teberrüken uluçay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’yle çeşitli 
temaslarda bulunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ine bir iş gezisi gerçekleştirdi.

GGYD İLE KIBRIS ARASINDA 
EN ÜST DÜZEYDE GÖRÜŞMELER 
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ALLIOĞLU: “ETKİLERİNİ 
DÖNDÜĞÜMÜZDE GÖRECEĞİZ”

GGYD Heyeti KKTC’de, Başbakan Tufan Erhürman ta-
rafından da Başbakanlık Şeref Salonu’nda ağırlandı. 
GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, Erhürman’a KKTC ziyaret-
lerinin çok verimli geçtiğini söyleyerek, “Bilmediğimiz ya 
da hiç düşlemediğimiz şeyleri görüşmeler sayesinde fark 
ettik. Eminim Türkiye’ye döndükten sonra bunun etkile-
rini hissedeceğiz” dedi. Allıoğlu; Ankara’da her sektörde 
faaliyet gösteren yaklaşık 450 üyeye sahip bir sivil top-
lum kuruluşu olarak yavru vatanda bulunma amaçları-
nın aynı milletten olan iki devletin özellikle ekonomik 
ilişkilerini daha fazla güçlendirmek olduğunu söyledi.

ERHÜRMAN: “KENDİMİZİ SİZE BİLE 
ANLATAMAMIŞIZ”

Başbakan Erhürman da Kıbrıs dendiğinde akla ilk olarak 
Kıbrıs sorununun geldiğini, ancak KKTC’de halkın kal-
kınma sorunu olduğunu dile getirdi. Hükümet olarak 

halkın kalkınmasını hızlandırma çabaları olduğunu ifade 
eden Erhürman, turizme yönelik çalışmalarıyla ilgili bil-
gi verirken, “Biz maalesef Türkiye Cumhuriyeti’ne dahi 
kendimizi yeterince tanıtabilmiş ve anlatabilmiş değiliz. 
Türkiye’de yaşayan insanlarımız buranın turizm potan-
siyelinden haberdar edilemedi. Bunun sorumluluğu biz-
dedir. Aşılabilir sorunlarımızı Türkiye ile olan ilişkilerimiz 
aracılığıyla aşmak yönünde çok yol kat edebiliriz” ifade-
lerini kullandı. 

SARITOPRAK: “HEYETLERİ ANKARA’YA 
BEKLİYORUZ”

TÜSİAV Başkanı Sarıtoprak ise Kıbrıs temaslarında oluş-
turdukları birlikteliği sürdürülebilir hale getirmek istedik-
lerini ifade etti. Veli Sarıtoprak, “Yaptığımız toplantıların 
sizin yardımlarınızla Ankara’da devamını arzu ediyoruz. 
KKTC’den de Ankara’ya heyetler gelsin. Ankara’daki he-
yetleri buraya getirelim ve bir sinerji yaratalım. Buradaki 
arkadaşlara ‘Yalnız değilsiniz, yanınızdayız. Sizin sıkıntı-
nız bizim sıkıntımızdır’ diyerek yola çıktık” dedi.



  14   

etmeye, kısacası gereksinim duyacakları alanlarda 
her türlü iş birliğine hazırız. Aynı şekilde Kıbrıs’tan 
Ankara’ya yatırım için gitmek isteyenlere de her ko-
nuda kılavuz kaptanlık yapacağız” dedi.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti  iş gezisinin hemen akabinde, yönetim kurulu 
kararıyla kurulan ve dernek üyelerinden iş kadını Duygu 
Ünalan’ın temsilci olarak atandığı GGYD Kıbrıs Temsilci-
liği hakkında açıklama yapan Başkan M. Nezih Allıoğlu; 
Girne’nin Karaoğlanoğlu bölgesinde faaliyet gösteren 
temsilciliğin Başkentli genç girişimcilerin hizmetinde ol-
duğunu ve derneğin bu girişiminin Kıbrıs ile Ankara ara-
sındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilere ciddi an-
lamda somut katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.

ÜNALAN: “KIBRIS’TA SAYISIZ ALANDA 
YATIRIMA İHTİYAÇ VAR”

Dernek tarafından GGYD Kıbrıs Temsilciliği’ne atanan 
Duygu Ünalan da Ankaralı genç girişimcilere Kıbrıs ile 
ticari ilişkilerinde ihtiyaç duyacakları desteğe her zaman 
hazır olduklarını kaydetti. Kıbrıs’ın sağlık, tekstil, gıda ve 
turizm başta olmak üzere sayısız alanda yatırıma ihtiyacı 
olan bir ülke olduğuna değinen Ünalan, “Kıbrıs’ın bek-
lediği yatırımların önemli kısmının Ankaralı yatırımcılar 
ve girişimciler tarafından karşılanacağını düşünüyoruz. 
Kıbrıs’ta iş kurmak, yatırım ya da ortaklık yapmak iste-
yenler için sektör ve saha araştırması yapmaya, onlara 
yol göstermeye, ilgili kurumlarla temaslarında aracılık 

GGYD KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ RESMEN AÇILDI
Genel merkez Ankara olacak şekilde şubeleşme çalışmalarını geçtiğimiz aylarda başlatan Genç Girişim ve 
Yönetişim Derneği, bu konudaki ilk adımı Kıbrıs’ta attı. GGYD Kıbrıs Temsilciliği’ne atanan dernek üyelerinden 
Duygu Ünalan, Kıbrıs’ın sayısız alanda yatırıma ihtiyacı olduğunu ve Ankaralı girişimcilere her türlü desteğe 
hazır olduklarını dile getirdi.

BİZDEN HABER
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demektir. Siyasetçilere bir şey olmaz ama istihdam yaratan, üre-
tim yapan, ihracat yapan, ülkeye döviz getiren, riski üstlenen 
sizler için bunun bedeli biraz daha ağır olur. Sorun Türkiye’nin 
sorunu ama aşarız; keşke dediklerimizi kabul etseler ve bizim 
önerdiğimiz çerçevede ekonomi politikası izleyebilseler. Geçen 
yıl Ağustos ayında kendilerine sunduğumuz ve süratle yapılma-
sı gereken düzenlemeleri içeren 13 maddelik öneri paketimizi 
kabul etmediler” şeklinde konuştu. 

Kılıçdaroğlu ayrıca, bugün dövize bağlı borçları olanların so-
runlarının daha ağır olduğunu, Türkiye’nin sadece sanayiden 
değil üretimden koparıldığını da kaydetti. “Katma değeri yük-
sek ürün üretmemiz için de üniversitelerin bilim üretmesi gere-
kiyor. İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı Türk üniversite-
lerini geçti. Bunu öğrendiğimde inanamadım. Ama aşacağız” 
diyen CHP lideri, güçlü ülke ekonomisi için Türkiye’nin teknoloji 
üretmesi gerektiğinin de altını önemle çizdi.

SİYASİLERE ZİYARET

Başkan M. Nezih Allıoğlu, yönetim kurulu üye-
leri ve kurul başkanları ile birlikte parti genel 
merkezinde gerçekleştirdiği ve CHP Sözcüsü Faik 
Öztrak’ın da hazır bulunduğu ziyaretin başlangı-
cında derneği tanıtırken, GGYD’nin 2003 yılında 
kurulan ve sayıları 450’ye ulaşan üyelerinin, sa-
hip oldukları işletmelerinin birinci veya ikinci ku-
şak temsilcileri ile profesyonellerden oluştuğunu 
vurguladı. Allıoğlu konuşmasında reel sektördeki 
diğer sanayici ve iş adamları gibi, GGYD’lilerin de 
sıkıntılı bir süreçten geçtiğini anımsatırken, eko-
nomik sıkıntılardan kurtuluş çaresinin, daha fazla 
yatırım ve üretimde olduğunu dile getirdi. Eko-
nomide reform ve adil yargının Türkiye’nin önce-
likleri olması gerektiğinin de altını çizen Başkan 
Allıoğlu, “Reel sektörün yegâne beklentisi istikrar-
dır” dedi.

KILIÇDAROĞLU: “BİZE BİR ŞEY 
OLMAZ AMA SİZE OLUR”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, ekonomik kri-
zin reel sektörü etkilemeye başladığını ve bunun 
bir süre devam edeceğini vurguladı. Kılıçdaroğ-
lu, “Siyasal istikrar ile demokrasi ve hukuk algısı 
çok bozulursa ve bu konuda dünyaya söyleyecek 
sözümüz kalmazsa, büyük sorunlar bizi bekliyor 

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU
GGYD’LİLERLE EKONOMİYİ KONUŞTU
GGYD Yönetiminin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinde gündem, 
ekonomi üzerineydi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bugünleri de aşacağız” derken, GGYD’liler çarenin daha fazla 
yatırım ve üretimde olduğunun üzerinde durdu.
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Toplantının başlangıcında ticari, sosyal ve kültü-
rel projeler üreten derneklerin ve iş dünyasının 
Ankara’ya dair proje, görüş ve önerilerini tek tek 
dinlediğini, Ankara’nın sorunlarıyla yakından ilgi-
lenen genç girişimcilere çok güvendiğini belirten 
Mansur Yavaş, meslek gruplarından gelen talep-
lere öncelik verdiklerini vurguladı. 

YAVAŞ: “ANKARAMIZI ORTAK 
AKILLA YÖNETECEĞİZ”

“Bizler yapacağımız tüm proje ve işlerde sizlere 
de danışacağız. Demokratik ve katılımcı uygula-
malarımıza devam edeceğiz. Ankaramızı birlikte 
yöneteceğiz diyen Başkan Yavaş, iş dünyasının 
yeşil alanlardan altyapıya, sanayiden tarıma, ula-

şımdan üretime, imar planlarından kentsel dönüşüme dair 
birçok yeni projesini dinledi, Ankara’da yapmayı planladıkları 
projeleri paylaştı. 

ŞEHİR EKONOMİSİ

Toplantının devamında, Ankara’daki sorunları tek tek çözmek 
için ortak akılla hareket edeceklerinin altını çizen Başkan Yavaş, 
şöyle konuştu: “Ankara’yı ortak akılla yönetmek için birçok STK 
ve dernekle iş birliği içerisinde olmayı sürdüreceğiz. Önemli 
olan, şehrimizin ekonomisinin ayağa kaldırılması. Bunun için 
neler yapmak lazım? Vatandaşın bu işe nasıl girmesi ve nasıl 
üretken olması lazım? Bugünkü belediyecilik anlayışımız bu 
yönde çünkü artık şehirler yarışıyor.” 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
YAVAŞ GGYD YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Genç Girişim 
ve Yönetişim Derneği’nin M. Nezih Allıoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunu ve dernek üyelerini makamında 
kabul etti. Ankara’daki en büyük problemin yönetim anlayışı olduğuna değinen Yavaş, “Demokratik ve 
katılımcı uygulamalarımıza devam edecek, Ankaramızı birlikte yöneteceğiz” dedi.
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SİYASİLERE ZİYARET

FETHİ YAŞAR’DAN GGYD’LİLERE 
“HER DAİM İŞ BİRLİĞİ” MESAJI

Başkan M. Nezih Allıoğlu ile beraberindeki yö-
netim kurulu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 
Yaşar’a makamında “hayırlı olsun” ziyaretinde 
bulundu. Başkan Yaşar yeni dönemde gerçek-
leştirilecek projeler ve çalışmalar hakkında GGYD 
yönetimine bilgi verdi.

YAŞAR: “GİRİŞİMCİLİK 
SORUMLULUK VE RİSK İŞİDİR”

Üçüncü döneminde de demokratik kitle örgütleri 
ile iş birliği içinde halk yararına projeler için çalı-
şacaklarını ve bu kapsamda GGYD ile paydaşlık 
yapmaktan memnuniyet duyacağını ifade eden 
Fethi Yaşar, “Bizler genel ve yerel idareciler olarak 
daha yaşanabilir, planlı ve huzurlu kentler yarat-
mak için var gücümüzle çalışmaya, kaynaklarımızı 
doğru ve verimli kullanarak halk yararına yatırım-
lar yapmaya mecburuz. Ama Türkiye’nin kendi 
ayakları üzerine durabilmesi için önce üretmesi 
gerek. Bunu da sizler gerçekleştireceksiniz. Siz-
ler ne kadar güçlü olursanız, Türkiye de o kadar 
güçlü olur. Ve ne kadar çok girişimci yetiştirirsek, 
o kadar geleceğe aydınlıkla bakarız. Girişimcilik 
ruhu herkese nasip olmaz. Girişimcilik, sorumlu-
luk ve risk işidir” dedi.

ALLIOĞLU: “İŞ DÜNYASINA GÖREV DÜŞÜYOR”

GGYD Başkanı Allıoğlu da siyasi parti ayrımı yapmaksızın tüm 
seçilmişlerin yanında olduklarını, toplumu yakından ilgilendi-
ren her konuda belediyelerle iş birliği yapmayı sürdüreceklerini 
söyledi. Yenimahalle Belediyesi ile GGYD arasında her dönem 
güçlü bir bağ olduğuna dikkat çeken Başkan Allıoğlu, “Yeni 
dönemde bu bağın somut projelerle taçlanmasını isteriz” dedi.

Genç girişimcilerin ziyaretinde ekonomik sorunlar da masaya 
yatırıldı. Başkanlar, içinde bulunduğumuz koşulların yabancı 
yatırımcılar üzerinde yarattığı kaygının ortadan kaldırılması ko-
nusunda iş dünyasına büyük görev düştüğü konusunda hem-
fikirdi.

GGYD Yönetimi’nin Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar’la bir araya geldiği ve ağırlıklı olarak ekonominin 
görüşüldüğü toplantıda, hem yurt dışındaki imajımızın hem de ekonomimizin düzelmesi noktasında iş 
dünyasının daha etkin rol oynaması gerektiği vurgulandı. 
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BAĞLICA, ÇAYYOLU’NU KATLAYACAK

Konuşmasının devamında, Etimesgut’un baş döndürücü büyü-
mede geldiği noktayı da ele alan Başkan Demirel, “Göreve geldi-
ğimiz yıllarda taşra olarak anılan büyük bir köy olan Etimesgut, 
bugün Türkiye’nin en büyük ve en güzel yerleşim yerlerinden 
birisi. Bağlıca bölgesine yaptığımız tesisler tüm kurumlara örnek 
olacak ve tüm halkımızın ilgisini bu bölgeye çekecek. Hatta Çay-
yolu’nu katlayacak. 60 bin metrekare üstüne yaptığımız ve her 
yaştan insana hitap edecek; sanattan, spora ve sağlığa hemen 
her dalda ihtiyaçlara yanıt verecek bu tesisleri, mutlaka görme-
nizi istiyorum” dedi. Başkan Nezih Allıoğlu ve ekibi de, en yakın 
tarihte bölgede bir inceleme gezisi yapacaklarını söyledi.

Başkan M. Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulu üye-
leri, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile 
bir araya geldi. Son derece samimi bir havada 
gerçekleşen görüşmede GGYD çatısı altında bir 
STK’nın çok ötesinde çalışmalar yaptıklarını vur-
gulayan Başkan Allıoğlu, “500 üyemizle mazeret 
değil, iş üretiyoruz. Bu bakımdan ülkemizin en 
verimli sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Yalnız-
ca ekonomik anlamda değil, toplumun tüm ke-
simlerine dokunan hizmetlerimizle de rol mode-
liz” şeklinde konuşarak, kent ve ülke ekonomisine 
olan katkılarını anlattı.

DEMİREL: “15 YIL SONRA 
EN BÜYÜĞÜZ”

Toplantıda, Etimesgut Belediye Başkanı Enver De-
mirel ise genç girişimcilerin ziyaretinden duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi. Belediyesinin yaptığı 
yeni tesisleri görmeye tüm GGYD üyelerini davet 
eden Başkan Demirel, “İlçemiz konumu ve koşul-
ları nedeniyle Türkiye’nin en fazla göç alan iki il-
çesinden biri. Etimesgut’a her yıl ortalama 40 bin 
insan gelip yerleşiyor. Bu hızla 2034 yılında nüfu-
sumuz 567 binden 1 milyon 400 bin kişiye ulaşa-
cak ve Ankara’nın en kalabalık ilçesi olacağız. Be-
lediye olarak biz de bu büyümeye paralel projeler 
ve hizmetler gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. 

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI DEMİREL 
BAŞ DÖNDÜREN DEĞİŞİMİ ANLATTI
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, kendisine makamında ziyarette bulunan GGYD’lilere ilçenin baş 
döndürücü gelişimini anlatarak, taşra olarak anılan Etimesgut’un bugün ülkenin en güzel yerleşim yerlerinden 
biri haline geldiğini ve dahasının olacağını da dile getirdi.
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Beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Çankaya 
Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e gerçekleştir-
dikleri ziyarette başarılarının devamını dileyerek 
tebrik eden Başkan M. Nezih Allıoğlu, Taşdelen’e 
2014 seçim sonuçlarının ardından gerçekleştir-
dikleri ziyarette söylediklerini anımsattı.

ALLIOĞLU: “İNANCIMIZ TAM”

“Aldığınız oy oranı size olan güvenin göstergesi. 
Taşıdığınız yükün sorumluluğunu layıkıyla yerine 
getireceğinize olan inancımız tamdır” şeklinde 
konuştu. Görüşmenin devamında dernek çalış-
maları hakkında da bilgi veren Allıoğlu, “Önceki 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında if-
tar çadırlarında vatandaşlarla dayanışma örneği 
göstermek isteriz” dedi.
Taşdelen de ziyaretlerinden duyduğu memnuni-
yeti ifade ederek, sivil toplum kuruluşları ile da-
yanışma halinde şeffaf katılımcı bir belediyecilik 
anlayışı sergileyerek vatandaşların omuzlarına 
yüklenen sorumluluğu layıkıyla yerine getirecek-
lerini ve yeni dönemde de hep birlikte güzel iş-
lere imza atacaklarını ifade etti. Ziyaretin sonuna 
gelindiğinde Başkan Nezih Allıoğlu, Alper Taşde-
len’e misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ede-
rek, dernek adına bir plaket takdim etti.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI TAŞDELEN 
GENÇ GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, seçim sonrası kutlama ziyaretinde bulunan Genç Girişim ve 
Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu’nu makamında ağırladı.

SİYASİLERE ZİYARET
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EĞİTİMİN EKONOMİK 
KALKINMAYA ETKİSİ 
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KAPAK KONUSU

  

İNSANlARA BİlGİ VERİRKEN AYNI ZAMANDA DA BİlGİ ÜRETME, ANlAMA 
VE YoRuMlAMA YETENEğİ KAZANDIRAN EğİTİM; ToPluM ÜZERİNDE 

DÜŞÜNÜlDÜğÜNDE İNSAN SERMAYESİNE YAPIlAN BİR YATIRIMDIR. İNSANlARIN HER 
DAİM DAHA ÜRETKEN olMASINI SAğlAYAN EğİTİM, uluSlARARASI AlANDA 

GÜÇlÜ VE SAYGIN ÜlKE olMANIN DA EN ÖNEMlİ ÖlÇÜSÜDÜR. 
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Ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda ülkelerin gelişmiş-
lik düzeylerini belirleyen en önemli faktörlerden biri olan 
eğitimle birlikte sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme gösteren 
ülke ekonomisinin sağlanmasında, ülke kaynaklarıyla bir-
likte beşeri sermayenin üretim sürecine etkin katılımı da 
büyük önem taşımaktadır. Konu ile ilgili bir önemli detay 
ise birbiriyle doğru orantılı istihdam ve mesleki eğitim 
politikalarının izlenmesi, ekonominin iş gücü ihtiyaçları-
na paralel yeterli sayı ve kalitede iş gücünün yetiştirilmesi 
bu açıdan gerekli olmaktadır.

Günümüzde gelişmiş ekonomilerde, eğitim hizmetlerine 
verilen öncelik, gelişmişliği belirleyen en önemli faktörler-
den biri olmuştur. Eğitim hizmetlerinin bu denli önemli 
olmasının sebebi, bu hizmetin sonucunda ortaya çıkan 
önemli sosyal yararlar ve topluma olumlu dışsallıklar yay-
masıdır. Bu gerçek, eğitimin giderek artan ölçüde kamu 
ekonomisi kapsamına alınmasına sebep olmuştur. 

Kalkınma, gelişmekte olan ülkelerin başlıca sorunların-
dan ve genel olarak dünya gündeminin de önde gelen 
konularından birisidir. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte 
ikisine yakın  kısmı gelişmekte  olan  ülkelerde  yaşamak-
tadır.  Dolayısıyla  da “az  gelişmiş”  ya  da “gelişmekte  
olan  ülkeler”  olarak  ifade  edilen  bu  ülkelerin  kalkın-
ma  sorunları,  dünya ekonomisinin en önemli sorunları 
olarak algılanmaktadır. Bu noktada, üzerinde durulan 
en önemli kavram “beşeri sermaye” ve dolayısıyla da  
beşeri sermayeyi oluşturan eğitim kurumudur.

NİTELİKLİ EĞİTİM VE İŞ GÜCÜ İLİŞKİSİ

Topluma uygun ve nitelikli eğitim verilmesiyle kişilerin 
kazandığı bilgi ve beceri, iş gücünün verimliliğini, kali-
tesini ve geliri önemli ölçüde arttırmaktadır. Gelişmiş 
beşeri sermaye, verimliliği hem dolaysız ve hem de do-
laylı olarak büyüterek, ekonomik büyümeye de önemli 
katkıda bulunur. Beşeri sermayenin gelişmesinin ve kul-
lanımının, ekonomik büyümenin ve özellikle kişi başına 
ekonomik büyümenin belirleyicisi olduğu belirtmek-
tedir. Geri kalmışlığın en önemli nedeni ise üretimde-
ki düşüklük ve kalitesizliktir. Bu yüzden de kalkınmada 
bilgili toplum ve becerili insan gücüne ihtiyaç vardır. 
Kalkınmanın beyni olan bireyin bilinçlenmesi, düşünme, 
arama, çalışma ve öğrenme isteği ile donatılması gerekir. 
Bunların yolu ise eğitimden geçer. Ekonomik kalkınma-
nın ve bu arada istihdam ve verimliliğin arttırılması, üre-
tim faktörlerinin etkili kullanılması ile mümkün. Üretim 
faktörlerinin birinin eksik ya da yetersiz kullanımı, kalkın-
ma sürecini geciktirici bir rol oynar. Üretim faktörlerinden 
sermaye, toprak ve diğer girdilerin kullanılmasında insan 

gücü ise önemli bir yere sahiptir. Makineyi kullanan, top-
rağı işleyen, yeni projeler geliştiren, girişimciliği başlatan, 
yeni teknolojileri üreten ve bilimsel gelişmeyi sağlayan 
insandır.

Bilginin toplumların elindeki en büyük güç haline gel-
diği günümüz  dünyasında,  bilginin  oluşturulması  ve  
paylaşılması  da yine eğitim  yoluyla  olmaktadır. Devlet-
ler rekabet üstünlüğü sağlamak için eğitime daha çok 
önem vermektedir. Bilgi, hızlı bir iletişimle tüm nüfusa 
yayıldıkça, üretkenlik de artmaktadır. Bilgi paylaşımı ve 
bilgi teknolojilerini kullanmayı  cesaretlendiren  bir  ku-
rumsal  kültürün  yaratılmasıyla birlikte rakiplere  üstün-
lük sağlanmaktadır. 

Kalkınma olgusu, toplumların gelişim sürecine göre farklı 
dönemlerde değişik içerikler kazanmıştır. Kalkınma, kimi  
zaman  kendine  yakın  anlamlar  taşıyan  sanayileşme, 
modernleşme, ilerleme, büyüme ve yapısal değişim gibi 
kavramlarla içiçe geçmiş ve doğal olarak anlam kayma-
sına uğramıştır.

KÜRESELLEŞMEDE EĞİTİMİN GÜCÜ

Günümüz küreselleşme sürecinde, küresel rekabet or-
tamında, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, bilgi 
çağında bilgi toplumu olmanın gerekliliklerini yerine 
getirdikleri taktirde gelişmiş ülkelerle aralarındaki farkı 
kapatacaklardır. Küresel dünyada ekonomik anlamda 
beşeri sermayeyi artırmak, emek gücünün kalitesini yük-
seltmek ve yeni iş alanlarına istihdam sağlamak da ancak 
nitelikli bir eğitimle mümkündür. 

KALKINMA SÜRECİNDE 
EĞİTİM KURUMLARININ ROLÜ

Eğitim kurumlarının kalkınmadaki rolü, bilimsel ve tek-
nolojik yeniliklerin geliştirilmesi suretiyle emeğin verim-
liliğinin artmasında büyük önem taşımaktadır. Buna 
bağlı olarak da; potansiyel yeteneklerin keşfedilmesi ve 
geliştirilmesini sağlayarak, insanların, iktisadi büyüme ile 
yakından ilintili olan iş fırsatlarındaki değişmelere uyum 
sağlama konusundaki yeteneklerini artırmaya en büyük 
destektir. Yine öğrencileri, öğretim elemanı olarak da ye-
tiştirmek suretiyle üretim için gerekli bilgilerin kuşaktan 
kuşağa aktarılmasını sağlar. Bununla birlikte gelişmekte 
olan ekonomilerde eğitim yolu ile halkın yüksek bilgi ve 
beceri kazanması, hızlı ekonomik büyümenin gerçekleş-
mesine ön ayak olmaktadır. Bilgi toplumuna geçişin en 
temel koşulu ise, kişilere yaşam boyu öğrenmeyi esas 
alan bir yaklaşımla eğitim vermektir. 
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KONUNUN UZMANINDAN

MİRKAN AYDIN
NESİBE AYDIN EĞİTİM KURUMLARI / YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Ülkelerin refah ve gelişmişlik seviyesinin hesaplandığı 
birçok sıralama yayınlanmakta ve bu sayede ülkelerin iyi 
yönetilip yönetilmediği, diğer ülkelere kıyasla nasıl bir 
konumda olduğu belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Örneğin, Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisin-
den birine sahip olduğundan, G20 listesinde yer al-
makta ve ülkemiz G20 zirvelerinde ve toplantılarında 
temsil edilmektedir. Milli gelirin hacmine göre yapılan 
sıralamaya göre; G20 ülkeleri içinde yer almamız gurur 
verici olsa da, uNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı) tarafından yayınlanan İnsani Gelişme Endeksine 
göre Türkiye 64. sırada yer almaktadır. İnsani Gelişme 
Endeksinde, ekonominin yanı sıra birçok farklı para-
metreye başvurularak sıralama yapılmaktadır. 

Türkiye’nin düşük bir insani gelişme seviyesinde olma-
sına yol açan unsurlar ise, beklenen yaşam süresinin 
düşük olması, kişi başı eğitim seviyesi ve cinsiyet eşit-
sizliği olarak ortaya çıkmaktadır.

Bunlardan bence en önemlisi, kişi başı eğitim seviyesi-
ni ele alacak olursak, ülkemizin bu alanda kat etmesi 
gereken epey mesafe olduğu ortaya çıkacaktır. Bildiği-
niz üzere, ülkemizde zorunlu eğitim süresi, yasayla 12 
yıla çıkarılmıştır. Ancak ortalama bir vatandaşımızın fiili 
eğitim süresi 7 yıl civarındadır yani ortaokul mezunu 
seviyesinde bile değildir. Bu durum aslında eğitimde 
içinde bulunduğumuz tablonun en belirgin sorunu 
olsa da, sadece eğitim süresinin 12 yıla çıkarılmasıyla 

GloBAl GİRİŞİM’İN “KoNuNuN uZMANINDAN” KÖŞESİNİN YENİ KoNuğu; MİRKAN AYDIN. AYDIN, ÜlKElERİN 
REFAH VE GElİŞMİŞlİK SEVİYESİNİ ÖlÇME KoNuSuNDA EN ÖNEMlİ ETKENlERİN BAŞINDA GElEN EğİTİMİN ÖNEMİNİ 
VE BuNuNlA BİRlİKTE NİTElİKlİ ÖğRETMENlERİN BAŞARIlI ÖğRENCİlER YETİŞMESİNE, BAŞARIlI ÖğRENCİlERİN 
İSE HER AÇIDAN GElİŞMİŞ VE MÜREFFEH BİR ÜlKENİN oluŞMASINA YÖNElİK KATKISINA DEğİNDİ... 

NİTELİKLİ ÖĞRETMENLER VE BAŞARILI 
ÖĞRENCİLER, GELİŞMİŞ BİR ÜLKE DEMEK  
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eğitim seviyesi yükselmeyecektir. Eğitimin niteliği, eği-
timin süresinden daha büyük önem arz etmektedir.

Nitelik konusuna geçmeden önce, eğitime erişimle ilgi-
li bir hususa değinmek istiyorum. Dünyada artık kabul 
gören bir gerçek var. Bir insanın hayatında, en değerli 
ve gelişmeye en açık olduğu yıllar erken çocukluk dö-
nemidir. Bir atasözü, “bana bir insanın ilk 7 yılını verin, 
geri kalan 70 yılda neler olacağını ben size söyleyeyim” 
der. Çocuğun başta kişilik ve zihinsel gelişimi olmak 
üzere birçok temel altyapısının oluştuğu bu yıllarda, 
ülkemizin okul öncesindeki okullaşma oranı yeter-
li seviyede değildir. 4 yaş ve 5 yaşta okul eğitiminin 
zorunlu olduğu ülkelerin hepsi, gelişmişlik düzeyinde 
fark yaratmaktadır. Ülkemizde son yıllarda bu konuda 
bir farkındalık oluştuysa da, halen okul öncesi eğitimde 
istenen okullaşma oranını yakalayabilmiş değiliz. 

Ülkemizde başka bir kanayan yara ise, kız çocukla-
rın eğitime erişimidir. Özellikle ortaokul çağından 
itibaren, birçok bölgede kız çocukları erken yaşta 
eve kapatılmakta ve bunu takiben erken yaşta evli-
liklere zorlanmaktadırlar. Anadolu kültüründe, ka-
dın-erkek her zaman eş seviyede yer almasına ve  
9-13. yüzyıllar arasında kadınların bizzat toplumun ile-
ri gelenleri olmasına rağmen, günümüzde kız çocukla-
rının yaşadığı bu zulüm maalesef yine eğitimsizlikten  

kaynaklanmaktadır. okullaşma oranı ve eğitimin sü-
resinde daha büyük önem arz eden eğitimin niteliği 
ise yine ülkemizin başlıca sorunlarından biri olarak yer 
almaktadır. 

oECD tarafından 70 civarında ülkede yaklaşık 20 yıl-
dır uygulanmakta olan PISA sınavlarına göre, Türkiye 
hiçbir dönemde ilk 40 ülke içine girememiştir. 15 yaş 
grubu öğrencilere, temel matematik, anadilde okuma 
ve fen alanlarında uygulanan bu sınav ülkemizin hem 
sistem hem de anlayış olarak epey yol alması gerektiği-
ni ortaya koymaktadır.

“Eğitimin niteliği, 
eğitimin süresinden 
daha büyük önem 
arz etmektedir.”

Öncelikle bir eğitim sisteminin en önemli belirleyicisi 
öğretmen nitelikleridir. osmanlı’nın son döneminde 
toplumun kanaat önderlerinden olan öğretmenler, 
cumhuriyetin ilk yıllarında toplumun en itibarlı mes-
leklerinden biri haline gelmiştir. ulu Önder Atatürk’ün 
eğitime verdiği büyük önem sayesinde, ülkemiz çağdaş 
bir eğitim sistemine kavuşmuş ve öğretmenler de bu 
sistem içinde saygın bir konum elde etmişlerdir. >>>
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KONUNUN UZMANINDAN

Atatürk’ün 1925 yılında İzmir Öğretmen okulu’nda 
sarf ettiği şu söz, bu anlayışı olduğu gibi yansıtmak-
tadır: 

“Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğret-
menlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum 
bir millet henüz millet namını almak yeteneğini 
elde edememiştir. Ona basit bir kütle denir, mil-
let denmez.” 

o dönmede kurulan Köy Enstitüleri, yurt dışından 
ülkemize gelen saygın bilim adamları, yurt dışına 
gönderdiğimiz gençler, eğitimi ve öğretmenleri top-
lumun en tepesinde itibarlı bir konuma taşımıştır. 
Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve öğretmenle-
rin toplumun önünde yer alan konumu, 1970’lerin 
sonuna kadar devam etse de, bu yıllardan itibaren, 
eğitimin sınava endekslenmesi, hesapsızca açılan 
eğitim fakülteleri, farklı mesleklerden formasyon ve-
rilerek öğretmen yapılan kişiler vb. onlarca olum-
suzluk mesleğin itibarına büyük zarar vermiştir. 
Günümüzde ne yazık ki, öğretmenler devlet kapısında 
atama bekleyen, özel ders vermeye mahkum, zaman 
zaman şiddet gören, velilerin hesap sorduğu bir mes-
lek grubu olarak yansıtılmaktadır.

PISA sınavlarına geri dönecek olursak, bu sınavlarda en 
tepeye yerleşmiş iki farklı ekol var. Birincisi, Finlandiya, 

Estonya, Danimarka gibi ülkelerin oluşturduğu Kuzey 
Avrupa ekolü. Diğeri de, Güney Kore, Hong Kong, 
Singapur’un oluşturduğu uzak Doğu ekolü. Bu iki 
ayrı grubun eğitim sistemlerini incelediğimizde, arada 
benzerlik bulmak neredeyse imkansız. 

“Nitelikli öğretmenler, 
başarılı öğrenciler yetiştirir; 

başarılı öğrencilerse gelişmiş 
ve müreffeh bir ülkenin 

oluşmasını sağlar.” 

Kuzey Avrupa’da son derece rahat bir müfredat, 
günlük 4-5 saatlik okul süreleri içinde, ev ödevi ve sı-
navların minimum olduğu bir ortamda eğitim gören 
öğrenciler, dünyanın en başarılıları arasında yer almak-
tadır. Buna karşılık, uzun ders saatleri, yoğun ödev ve 
sınavların uygulandığı, merkeziyetçi yapının hakim ol-
duğu uzak Doğu ülkelerinde ise yine öğrenciler en üst 
seviyede başarılar elde etmektedir. Birbirine hiç ben-
zemeyen iki sistemin nasıl bu kadar başarılı olabildiği 
konusunu ise tek bir ortak özellik ortaya koymaktadır: 
Başarılı ve itibarlı öğretmenler. 

Her iki eğitim sisteminde de, öğretmen adayları, en 
başarılı öğrenciler içinden eğitim fakültelerine seçil-
mekte, zorlu bir eğitim sürecinden sonra sadece belli 
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bir oranda mezun öğretmen olmaya hak kazanmak-
tadırlar. Ayrıca öğretmen olan adayların, her yıl alması 
gereken yüzlerce saatlik hizmet içi eğitim de onların 
mesleki gelişimine katkı vermektedir.

Nitelikli öğretmenler, başarılı öğrenciler yetiştirir; başa-
rılı öğrencilerse gelişmiş ve müreffeh bir ülkenin oluş-
masını sağlar. PISA sıralamalarında tepeye yerleşmiş 
ülkelerin hepsi, gelişmişlik ve ekonomik seviye itibariye 
yine tepe noktalardalar. Üstelik bu ülkelerin hiçbiri pet-
rol ya da benzeri bir doğal kaynaktan dolayı zengin-
leşmedi. Ülkelerindeki iyi yetişmiş iş gücü bu ülkeleri 
kalkındırdı. 

“Kaybedilen zamanı telafi 
etmek için, toplumun tüm 

kesimlerinin desteğini alacak 
bir eğitim hamlesinin içinde 

olması gerekmektedir.”

Petrol zengini birçok ülkeye baktığımız zaman hem 
fakirlik hem de iç kargaşaların yoğun bir şekilde ya-
şandığını görüyoruz. Eğitimsiz nüfus, maalesef elin-
deki kaynakları bile kullanmayı beceremiyor. Güney 
Kore ve Finlandiya’nın 50-60 yıl önce başladıkları 
eğitim yatırımı, bugün meyvesini vermekte ve bu iki 
ülkeyi refah seviyesinde en üstlerde tutmaktadır. 
Ülkemizin de, bu konuda artık kaybettiği zamanı telafi 

etmek için, toplumun tüm kesimlerinin desteğini ala-
cak bir eğitim hamlesinin içinde olması gerekmektedir. 
Ancak bu sadece, öğretmenlerin ve eğitim sektöründe-
ki yöneticilerin başarabileceği bir iş değildir. Ünlü düşü-
nür Santayana, “sadece okulda eğitim almış bir birey, 
eğitimsiz bir kişidir” sözüyle eğitimin sadece okulla sı-
nırlandırılamayacağını vurgulamıştır. 

Bu nedenle; evde, işyerinde, sokakta, okulda, tatilde 
kısaca her yerde; okuyan, öğrenen, araştıran, sorgu-
layan, tartışan ve uzlaşabilen bir toplum olmalıyız ki, 
çocuklarımızın ileride gurur duyacağı, diğer milletlerin 
örnek alacağı bir ülke olalım.
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin, sosyal sorumluluk çalışmala-
rı kapsamında, Çankaya Belediyesi’nin Türközü’ndeki iftar çadırında 
üyelerin bağışlarıyla gerçekleşen 1.500 kişilik iftar yemeğinde genç 
girişimciler halkla iç içeydi. Her yıl olduğu gibi Başkan M. Nezih Al-
lıoğlu ve dernek üyelerinin yemek servisini bizzat kendilerinin yaptığı 
iftar organizasyonuna ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra evlerine 
yetişemeyen vatandaşlar da katıldı. GGYD üyeleri, vatandaşlarla birlik-
te oruç açmanın ve Ramazan’ın manevi huzurunu paylaşmanın mut-
luluğunu bir arada yaşadı.

BİZDEN HABER

ARTAN BAĞIŞLAR NİLÜFERLER
YETİŞİYOR PROJESİ’NE...

GGYD üyeleri, halka açık iftar yemeği için 
başlatılan bağış kampanyasına büyük ilgi 
gösterdi. Toplanan bağışlar, gereken ihtiya-
cı aşınca, artan para da maddi durumu iyi 
olmayan öğrencilere eğitim bursu sağlayan 
Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’na 
aktarıldı. Böylelikle GGYD’nin uzun yıllardır 
devam ettirdiği burs fonu, yeni bağışlarla 
daha da fazla sayıda öğrenciye maddi kay-
nak sağlamış olacak.

TOPLANAN BAĞIŞLAR 1500 KİŞİYE İFTAR 
VE “NİLÜFERLER”E BURS OLDU
GGYD’nin halka açık iftar yemeği geleneğinde bu yıl Türközü’nde 1.500 kişi ağırlandı. organizasyon için 
toplanan bağışlardan arta kalan para ise derneğin öğrencilere yönelik burs fonu olan Nilüferler Yetişiyor 
Eğitime Destek Fonu’na aktarıldı. 
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TOPLUMSAL DUYARLILIK HIZ KESMEYECEK...

Başkan Allıoğlu, organizasyonun sonunda toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik her bir çalışmaya koşulsuz katkı 
sağlayan tüm üyelere teşekkür ederek “GGYD ve üyeleri, her zaman olduğu gibi Ankara’ya değer katmaya, toplumsal 
konularda duyarlılık göstermeye devam edecek” dedi.  
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İÇİMİZDEN BİRİ

Öncelikle bize kısaca güzellik stüdyonuzu hayata 
geçirene kadar geçen süreçten bahsedebilir misi-
niz?
Bu sektörde tamamen tesadüfi bir şekilde çalışmaya baş-
ladım. uzun yıllar kamuda görev yaptım. Dolayısıyla ne 
hayalim ne de hevesim bu yöndeydi. Hayat işte. Derler 
ya; “Kul kurar kader gülermiş.” Böyle bir hayal kurmadım 
ama kader gerçek anlamda güldü, çok şükür. 

Stüdyonuza gelen misafirleriniz kendilerini uz-
manlarınızın güvenli ellerine bırakıyor ve çok 
memnun ayrılıyorlar. Bunun sırrı nedir?
Çalışma arkadaşlarımı, uzmanlarımı seçerken oldukça 
titiz davranıyorum. Özellikle işini seven ve saygı göste-
ren arkadaşlarla çalışmayı tercih ediyorum. Böyle olun-
ca, çalışanlar da danışanlarımız da mutlu oluyor. Aynı 
zamanda teknoloji ve son çıkan işlem ve ürünleri takip 
edip, uygulamaya geçiyoruz. Cihaz ve ürünlerimizde asla 
kaliteden ödün vermiyoruz.

Yazgülü Güzellik Stüdyosu’nu özel kılan ve en id-
dialı olduğunuz uygulamalarınız neler?
Stüdyomuzu özel kılan; işlemlerimizden önce butik bir gü-
zellik merkezi ve ev samimiyeti yaratmaya çalışmış olma-
mız. Başarılı da olduk sanırım. ortamdan memnun kalan 
danışanlarımız için biz de en iddialı ve ciddi sonuçlar veren 
uygulamaları yapıyoruz. Mesela Fokuslu ultrason Ciha-
zımızla yaptığımız, çeşitli nedenlerden dolayı esnekliğini 
kaybetmiş, sarkmış ciltleri toparlayan,  kolajenleri harekete 
geçiren işlemimiz çok talep ediliyor. Acısız oluşu ile buz 
başlık epilasyonumuz ve incelme programlarında kullan-
dığımız Soğuk lipoliz Cihazımız, tek seansta bile verdiği 
güzel sonuçlar nedeniyle oldukça revaçta. Rus uzmanımı-
zın yaptığı kalıcı oje ve protez tırnak uygulamalarımız da 
keyifli işlemlerimiz arasında. Biraz iddialı olacak ama işlem-
lerimiz, ürünlerimiz ve cihazlarımızı alırken, karar verirken 
o kadar çok araştırma yapıyor, öyle ince eliyorum ki; hepsi 
benim bebeklerim gibi ve hepsi kendi alanında  birbirin-
den iddialı diyebilirim.

MİSAFİRlERİNİN İHTİYAÇlARINI HER DAİM ÇoK İYİ BElİRlEYEREK, Bu DoğRulTuDA DA SAğlIKlI VE BİlİNÇlİ 
GÜZEllEŞMENİN KAPIlARINI AÇAN, PRoFESYoNEl EKİBİ İlE STÜDYoYA İlK ADIMI ATTIğINIZ ANDAN İTİBAREN 
SİZE GÜVEN VEREN, BuluNDuğu SEKTÖRDE FARK YARATAN BİR MARKA; YAZGÜlÜ GÜZEllİK STÜDYoSu. DERNEK 
ÜYEMİZ VE STÜDYoNuN GİRİŞİMCİ RuHlu BAŞARIlI SAHİBESİ YAZGÜlÜ MADAK İlE GERÇEKlEŞTİRDİğİMİZ KEYİFlİ 
SoHBETTE, SAğlIKlI GÜZEllEŞME VE BAKIMlA İlGİlİ TÜM SIRlARI KENDİSİNDEN AYRINTIlARIYlA DİNlEDİK...

RÖPoRTAJ: BEGÜM TANERİ

SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ GÜZELLEŞMEDE 
ÖRNEK BİR İSİM: YAZGÜLÜ MADAK
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Profesyonel cilt bakımının ne denli önemli olduğu-
nu hepimiz biliyoruz. En çok talep gören cilt bakım 
türü ile maskelerinizin önemini ve seans aralıkları-
nın nasıl olması gerektiğini kısaca anlatabilir misi-
niz?
Ürünlerimizi seçerken öncelikle medikal olmasını ter-

cih ediyorum. Sektörde özellikle çok başarılı sonuç-
lar veren ve doktorlarımızın da tercih ettiği Nurederm 
Kozmetik firmasının ürünlerini kullanıyorum. Her cilt 
tipine ve her soruna uygun ürün skalası, uzmanlarımın 
ellerinde oldukça başarılı sonuçlar çıkarıyor. En çok ta-
lep edilen cilt bakım uygulamamız; cildi ve gözenek-
leri arındıran, nefes aldıran klasik cilt temizliği. Tabii 
ki bu işlemleri yaparken kişilerin cilt türü ve cildin ihti-
yacı olan maskeleri doğru kullanmak da çok önemli. 
Cildi sıkılaştıran, parlatan ve lifting etkisi yaratan Altın 
Maske, Östrojen Bakım ve ürünleri, Pumpkin Bakım (Bal-
kabağı Bakımı), Hollywood Bakımı ve daha bir çoğu muh-
teşem sonuçlar yaratıyor. Seans aralıkları ise ürünlerin ve 
cildin ihtiyacına göre bakımlarda belirleniyor. 1 hafta ila 
15 gün aralıklarla yapılabiliyor.

Bölgesel incelme de, son yıllarda hızla öne çıkarak 
günümüzün olmazsa olmazları arasına girdi. Stüd-
yonuzda bununla ilgili ne tür uygulamalar mev-
cut?
Bölgesel incelme ile zayıflamayı halen bir çok kişi karış-
tırabiliyor. Zayıflama farklı bir konu. Bizim salonumuzda 
yapılan işlem, bölgesel olarak incelme. Bunun için bir çok 
cihazımız bulunmakta. Ancak her cihaz ve işlem, herke-
se uygun değil. Biz stüdyomuzda, kişinin sorununa göre 
cihaz ve işlem uyguluyoruz. Soğuk lipoliz de denilen 
Cryo lipoliz Cihazı ile  tek seansta bile sonuç alabiliyo-
ruz. Soğuk lipoliz bölgeye göre vakumla yağ hücrelerini  
-4 ya da -8 dereceye kadar donduruyor. Ardından yapılan 
Kavitasyon ve Radyo Frekans  işlemleri ile bu yağ hücrele-
rinin kristalize olması sağlanıyor ve idrar yolu ile de atılı-
yor. Danışanlarımıza temel tavsiyemiz, günde 2-3 litre su 
içmeleri. Kısa sürede oluşu ve başarılı sonuçları sayesinde 
oldukça talep ediliyor. Bunun dışında Elektroterapi, lenf 
Drenaj ve hanımların korkulu rüyası olan selülitlerin teda-
visinde kullandığımız G5 Masaj Terapi Cihazımız da, böl-
gesel incelme programlarında kullandığımız cihazlarımız 
arasında.

Kişisel bakım hemen hemen her kadının önceliği 
iken, şimdilerde erkekler de güzellik merkezlerine 
bu anlamda fazlasıyla yönelir oldu. Özellikle de  
Lazer Epilasyon konusunda büyük bir talep var. Bu 
konuda size başvuranların sayısında da artış var 
olsa gerek?

Moda ve spor gibi etkenlerden dolayı, günümüzde artık 
erkekler de ilerleyen teknolojinin nimetlerinden faydalan-
mak istiyorlar. Bence de en doğal hakları. İstenmeyen tüy-
ler artık kader değil. Spora giden ve şort giymek isteyen 
beyler rahat etmek istiyorlar. Merkezimizde hanımlara 
hizmet veriyoruz. Ama danışanlarımızın ricasıyla yakınla-
rı olan beylere de özel bir saat ayarlayarak, hanım danı-
şanlarımızı tedirgin etmeden yardımcı oluyoruz. Bunun 
dışında bölgesel incelme ve cilt bakımı hizmetlerinden de 
yararlanabiliyorlar.

Sektörünüzdeki son teknolojiler hakkında bilgi ve-
rir misiniz; hangi makineleri kullanıyorsunuz?
Teknoloji, ürün ve cihazlar o kadar hızlı değişiyor ki, inanın 
biz bile bazen danışanlarımızdan öğreniyoruz. Yenilikle-
ri o kadar seviyorum ki, akşam tüm vaktimi araştırmakla 
geçiriyorum. Şu da bir gerçek; Ankara bu konuda biraz 
daha geride. Gittiğim fuarlardan gördüklerimi aktarmam 
gerekirse, İstanbul işlem ve ürün bazında çok daha önde. 
Bu yüzden hiçbir fuarı kaçırmıyorum. Günümüzde en çok 
kullanılan, Fokuslu ultrason denilen Ameliyatsız Cilt Genç-
leştirme Cihazı. Salonumuzda 3 yıldır kullanıyoruz. İğne-
siz Mezoterapi, iğneden korkan ya da şişme morarma 
riskine karşı tercih etmeyen danışanlarımız için oldukça 
konforlu. Cildin ihtiyacı olan vitaminleri ve nemi cihazı-
mızla hiçbir ağrı acı morarma olmadan cilde tamamen 
yediriyoruz. Cilt lekeleri artık kaderimiz değil. Önceden 
sadece lazer, kimyasal peeling işlemleri kullanılırken, şimdi 
Pumpkin Bakım ve Hollywood Bakımı gibi daha kolay ve 
acısız işlemlerden başlayıp, uygun serumlar ve ev ürünleri 
ile lekelerden kurtarabiliyoruz. Daha eski ve zor lekeler için 
ise yaz sonunda; Ekim ve Kasım aylarında uyguladığımız 
dermapen, kimyasal peeling işlemleri de oldukça başarılı. 
Bölgesel incelmede Soğuk lipoliz, Kavitasyon, Radyo Fre-
kans, Elektroterapi, G5 Terapi, lenf Drenaj, kıl tekniği ile 
en doğal kaşları yaptığımız Mikropigmentasyon Cihazı, 
cilt bakımı sonrasında kullandığımız ürünlerin cildin alt 
katmanlarına inmesi için kullandığımız aynı zamanda cildi 
aydınlatan led Terapi Cihazı, istenmeyen tüylerde ise ATT 
firmasının FDA onaylı Buz Başlık Diode Cihazını kullanıyo-
ruz. Daha önce de dile getirdiğim gibi ürün ve cihazlarda 
oldukça titiz ve seçiciyim. Medikal ve FDA onaylı olması, 
olmazsa olmazım.

Bu keyifli sohbet ve verdiğiniz aydınlatıcı bilgiler 
için Global Girişim okuyucuları adına size çok te-
şekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum.
Ben de, bana işimi ve işlemlerimi tanıtma fırsatı verdiği 
için üyesi olduğum derneğimize ve bu güzel Global Giri-
şim Dergimize minnetlerimi, tüm iş dünyasına saygılarımı 
sunuyorum. 
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin yoğun ilgi gören gele-
neksel iftar yemeği Başkan M. Nezih Allıoğlu ve yönetim ku-
rulunun ev sahipliğinde Çeşni Konağı’nda gerçekleşti. Kurum 
ve kuruluş temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda 
davetlinin katıldığı iftar yemeğinde; Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı ile temelleri 2003 yılının 19 Mayıs’ında atılan 
GGYD’nin 16. kuruluş yıl dönümü bir arada kutlandı. 

ALLIOĞLU: “ULUSAL BİR STK OLMA  
YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Gecede konuşan Başkan Nezih Allıoğlu, milli ve manevi de-
ğerlerin önemine dikkat çekti. Allıoğlu, hem milli ve manevi 
değerleri yaşamak ve yaşatmak hem de kuruluşundan bugü-
ne dek çok sayıda ve büyük işler yapan GGYD’nin kuruluş 
yıl dönümünü kutladıklarını vurguladı. Derneğin, 16 yılda 
hedeflerinin çok çok ötesine geçtiğini ifade eden Başkan 
Allıoğlu, “Bir avuç genç girişimciden, 450 kişilik devasa bir 
yapıya dönüşen derneğimiz bugün; işlerliği, eylemleri ve söy-
lemleriyle; toplumun hemen her kesimine yönelik çalışmaları, 
sürekli olarak gelişen yepyeni projeleri ve bitmek tükenmek 
bilmeyen enerjisiyle, Ankara’nın en çalışkan, etkin ve güçlü 
STK’sıdır ve ulusal STK olma yolunda da emin adımlarla iler-
lemektedir” dedi. 

GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ

EN ANLAMLI GÜNDE İKİ ÖZEL KUTLAMA
Bu sene iki önemli kutlama, çok özel ve anlamlı bir güne; 19 Mayıs’a denk geldi. Geleneksel iftar yemeği 
hem Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hem de GGYD’nin 16. kuruluş yıl dönümü için genç 
girişimcileri bir araya getirdi. 
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ATAMIZA VE SİLAH ARKADAŞLARINA 
VATAN, ÖZGÜRLÜK VE MİNNET BORCU

Başkan Allıoğlu konuşmasının devamında; Türk Mille-
ti’ni bir arada tutan yegane unsurların milli ve manevi 
değerlerimiz olduğunu da vurgulayarak, “Ramazan’ın 
manevi atmosferinde, şu an huzur içinde iftar yapabi-
liyor, dini ve milli bayramlarımızı özgürce kutlayabili-
yorsak, bunu 100 yıl önce verilen mücadelelere borçlu 
olduğumuzu asla unutmamalıyız. Bizim Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına vatan, özgürlük ve 
minnet borcumuz var. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin, 
çalışan, üreten genç girişimcileri olarak Atamızın açtığı 
yolda, gösterdiği hedefe durmadan ilerleyeceğimize bir 
kez daha and içiyoruz” diye konuştu.

Geleneksel iftar yemeğininin bitimine yakın, bir de unutul-
maz sema gösterisi yapıldı. Gösteriyi gerçekleştiren sema-
zenler izleyenleri adeta büyüledi. 

Gecede ayrıca, firmaları ulusal ve uluslararası yarışmalar-
da ödül kazanan dernek üyelerinden Yılmaz Doğan ve 
Ecevit Saraç’a da onur belgeleri takdim edildi.
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YÖNETİM KONUŞUYOR

GGYD’NİN BASIN SÖZCÜSÜ KoRAY DuRŞEN, “YÖNETİM 
KoNuŞuYoR” KÖŞEMİZDE GGYD’NİN, YENİ İŞ İNSANlARI 

TANIMAK VE TİCARET YAPMAK İÇİN MÜKEMMEl 
BİR FIRSAT olDuğuNu VuRGulADI...

DURŞEN: “GGYD,  YENİ İŞ İNSANLARI 
TANIMAK VE TİCARET YAPMAK 

İÇİN MÜKEMMEL BİR FIRSAT” 

KORAY DURŞEN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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Öncelikle bize kendinizi ve firmanızı kısaca tanı-
tır mısınız?

1979 Ankara Kızılcahamam doğumluyum. Evliyim ve 

5 yaşında bir kızım var. 2003 yılında Gazi Üniversite-

si Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği 

Bölümü’nden mezun oldum. 2004 yılında Çanakka-

le Gelibolu’da vatani görevimi tamamladıktan sonra 

2005-2007 yılları arasında Sanovel İlaç firmasında Kar-

diyovasküler grupta tıbbi tanıtım temsilcisi olarak ça-

lıştım. 

2008 yılında Ankara Siteler’de bulunan aile şirketimiz 

Durşen Sandalye Mobilya Tasarım firmamızın başına 

geçtim. İkinci kuşak olarak devam eden şirketimiz ah-

şap mobilyada ev, otel, restaurant, cafe ve bahçe mo-

bilyaları üretimi yaparak hem kurumsal firmalara çö-

züm ortağı hem de kişiye özel butik mobilya üretimi ile 

sektörde emin adımlar ile ilerlemektedir. 

2016 yılından beri de GGYD üyesiyim ve derneğimizde 

Basın Sözcüsü olarak yönetim kurulu görevimi yürüt-

mekteyim.

Firmanız adına 2019 için hedefleriniz neler?

Türkiye şartları içinde ticaret zorlaştı. İç pazardaki da-

ralma ve dövizdeki istikrarsızlık ise hammadde fiyatları-

nı belirsizleştirdi. Tüm bu olumsuzluklar içinde, yüksek 

üretim maliyetleri diğer sektörlerde olduğu gibi mobil-

ya sektöründe de olumsuzluklara neden oldu. 

Biz de, bunların ışığında iç pazardan daha çok dış pa-

zara hitap edebilmek için İstanbul ve yurt dışındaki 

fuarlara katılmayı planlıyoruz. Ürün gamımızı arttırıp, 

ahşap mobilya yanında metal - ahşap entegresi ile yeni 

ürünlerimizi müşterilerimize sunacağız. Bu sayede hem 

ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayıp hem de dış pa-

zar ile büyüme hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.

GGYD’nin sizin için anlamı nedir?

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, Ankara’nın en faal 

derneklerinin başında gelmektedir. Üyeleri ile sadece 

sosyal organizasyonlarla sınırlı kalmayıp, iş hayatında 

da birbirine destek olan bir yapıya sahip. Sosyal sorum-

luluk projelerindeki başarısı ve üyelere önayak oluşu ise 

STK’lar içinde örnek teşkil ediyor. 

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, firmanıza ve 
size ve ne tür katkılar sağlıyor?

3 yıldır gururla her ortamda bahsettiğim Genç Girişim 

ve Yönetişim Derneğimiz, hayatımın da bir parçası 

oldu. Gerek iş hayatımda kazandığım yeni müşteriler 

gerekse özel hayatımda dernek faaliyetleri dışında da 

devam ettirdiğim çok güzel dostluklar kazandım.

Girişimciler neden GGYD’ye üye olmalılar?

Küreselleşen dünyada, ticaret ve yeni pazarlar için 

trendler çok hızlı değişmekte, bunun için de yenilik ve 

inovasyon çok önemli. 500’e yakın üyesiyle her sektör-

den temsilcilerin bulunduğu GGYD, bence bu saydık-

larım için yeni insanlar, yeni iş alanları ve iş bağlantıları 

barındırıyor. Yeni iş fırsatları, sektörler ve iş insanları 

tanımak da, ticaret yapmak için mükemmel bir fırsat.

Son olarak girişimcilere Global Girişim Dergisi 
aracılığı ile neler tavsiye edersiniz?

Ben, kişilerin aile ya da okul hayatında yeterli derece-

de kazanamadıkları tecrübe, arkadaşlık ve girişimcilik 

ruhunu STK’lara üye olarak besleyebileceklerini ve ge-

liştirebileceklerini düşünüyorum. Genç Girişim ve Yö-

netişim Derneği de, tam da bu anlamda; elit bir yapı-

ya sahip oluşu ve Ankara’daki konumu itibariyle sözü  

geçen bir STK. 

Üyeleri arasındaki ticareti sürekli geliştirmesi ve sosyal 

sorumluluk projeleri ile hep bir adım önde olan der-

neğimiz, kurulduğu günden bugüne kadar, amacı ve 

vizyonu doğrultusunda çok başarılı işlere imza atmıştır. 

Bu nedenle de girişimcilere tavsiyem Genç Girişim ve 

Yönetişim Derneği’nin güçlü çatısı altında yer almala-

rıdır.

Kendilerini ve işlerini sektörlerinde doğru ifade etmek, 

tanıtmak, ürettikleri mal ve hizmetleri daha da geniş 

kitlelere ulaştırmak istiyorlarsa, GGYD onlara bu fırsatı 

fazlasıyla sağlayacaktır, bundan emin olabilirler. Çün-

kü bu sayede hem iş yaşamlarına saygınlaşma adına 

daha fazla değer katar hem de kişisel anlamda dost-

luk ve yardımlaşmanın anlamını yaşamlarında daha 

da geliştirirler. Kısacası tüm girişimcilere, Genç Giri-

şim ve Yönetişim Derneği’nin üyesi olmalarını şiddetle  

öneriyorum.
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GGYD ÜYELERİNE SAMSUN’DAN, 
ATA’DAN MEKTUP VAR 

ÖZEL HABER 

19 MAYIS’A BİR KAlA SAMSuN’DAN, ATATÜRK ADINA KENDİlERİNE GÖNDERİlEN MEKTuPlARI 
AÇARKEN GÖZYAŞlARINI TuTAMAYAN GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEğİ ÜYElERİ, HEYECAN, 
GuRuR VE MuTluluğu BİR ARADA YAŞADI...
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin 450 üyesine, 
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına Sam-
sun’dan gönderdiği anlamlı mektup 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ndan 1 gün önce üyelere 
ulaştı. 

SAMSUN’DAN GELEN MEKTUPLA 
GURUR, SEVİNÇ, GÖZYAŞI BİR ARADA 

Mektupları ellerine ulaşan üyeler sevinç, heyecan, gurur 
ve şaşkınlığı aynı anda yaşadı. İsimlerine gelen zarfları aç-
tıklarında içinden Ata’mızın el yazısıyla Nutuk’tan bölüm-
lerin yer aldığı bir mektup ile Atatürk’ün Samsun’a ayak 
bastığını müjdeleyen ‘19 Mayıs 1919’ tarihli gazeteyle 
karşılaşan genç girişimcilerden bazıları ise gözyaşlarını  
tutamadı. 
   

19 Mayıs’ın ruhunu yaşamak ve yaşatmak, üyeler nez-
dinde milletimiz üzerinde 19 Mayıs farkındalığı yaratmak 
için mektup projesini hayata geçirdiklerini söyleyen ve 
Samsun’dan, Ata’mızın imzasıyla kendilerine gönderilen 

mektubu alan her bir üyenin yaşadığı heyecan, mutluluk 
ve gururun tarif edilemez olduğunu vurgulayan Başkan 
Nezih Allıoğlu, “Hepimiz çok duygu yüklüyüz. Kurtuluş 
Mücadelesi’ni başlatmak üzere 100 yıl önce Samsun’a 
çıkan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, mil-
li mücadele kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi, asla ve 
kat’a unutmamalıyız” dedi.
 
ALLIOĞLU: “BORCUMUZ ÇOK BÜYÜK ”

Bizim onlara vatan, özgürlük ve minnet borcumuz var. Ve 
bu borcu yalnız ve yalnız; emanetlerine sahip çıkarak ve 
gelecek nesillere aktararak ödeyebileceğiz” diyen Allıoğlu, 
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin, çalışan, üreten genç 
girişimcileri olarak Ata’nın açtığı yolda, gösterdiği hedefe 
durmadan ilerleyeceğimize bir kez daha and içtiklerinin 
altını çizdi. 
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HUKUKÇU GÖZÜYLE

AV. LALE İNCESU / ATLAS HUKUK BÜROSU

Ülkemizde yıllardır gündemden düşmeyen, hak sahip-
leri ile devleti çoğu zaman karşı karşıya getiren, kamu 
ve bireysel hakların “ölçülülük, mülkiyet hakkı ve adil 
yargılanma hakkı” gibi konularla Anayasa Mahkemesi 
ve AİHM önünde en çok görüşülen davalardan olan 
kamulaştırma konusunu işlemeye çalışacağım.

Konumuza, kamulaştırmanın tanımını yaparak başla-
mak gerekirse; 1982 tarihli T.C. Anayasasının 46. mad-
desindeki tanım şu şekildedir;

Madde 46 - Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu 
yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını pe-
şin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan 
taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, 
kanunla gösterilen esas ve usullere göre, ka-
mulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar 
kurmaya yetkilidir.

Öncelikle, devlet ve kamu tüzel kişileri arasında, Ba-
kanlıklar, belediyeler, devlet ve vakıf üniversiteleri ile 
oSB’ler sayılabilir. 

Kamulaştırma, kamu yararı amacı ile yapılabilir. Mül-
kiyet hakkının tarifi anayasalarda ve kanunlarda yapıl-
mamıştır. Mülkiyet, sahibine konusu üzerinde en geniş 
yetkileri veren (kullanma, yararlanma ve tasarrufta bu-
lunma) mutlak ve daimî bir ayni haktır. Ancak mül-
kiyet hakkı yine de sınırsız bir hak değildir. Mülkiyet 
hakkı, kamu yararı ile sınırlanabilir ve bu hak, toplum 
yararına aykırı kullanılamaz. Örneğin, yeşil alan olarak 
kamulaştırılan bir taşınmazın imara açılması, bu ilkeye 
aykırıdır ve hak sahibine taşınmazını geri alma hakkını 
bahşeder.

Yine kamulaştırmanın, bir ihtiyaca binaen yapılması 
gerekir. Örneğin, 20 yıl için kiralanan bir taşınmazı ka-
mulaştırmakta kamu yararı olsa bile, bir “ihtiyaç” söz 
konusu değildir. 

Yine anayasanın 46. maddesinde belirtilen, hak sa-
hiplerinin haklarının “karşılığını peşin ödemek şar-
tıyla” ödenmesi gerektiği kavramı da gayet açıktır. 
Bundan çıkarılacak anlam ise, kamulaştırma yapa-
cak idarelerin, bütçelerini kamulaştırma yapacakları 

GloBAl GİRİŞİM’İN Bu SAYISINDA HuKuKÇu ÜYElERİMİZDEN AV. lAlE İNCESu BİZlER İÇİN, 
YIllARDIR GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN VE ANAYASA MAHKEMESİ İlE AİHM ÖNÜNDE EN ÇoK GÖRÜŞÜlEN 

DAVAlARDAN olAN “TÜRKİYE’DE KAMulAŞTIRMA VE MÜlKİYET HAKKI” KoNulARINI ElE AlDI...  

TÜRKİYE’DE KAMULAŞTIRMA, 
MÜLKİYET HAKKI VE AVUKATIN ROLÜ
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projeye göre hazır etmeleri ve hak sahiplerinin ka-
mulaştırma bedellerini peşin olarak ödemeleridir. 
uygulamada ise, son yapılan kanun değişiklikleri ile 
hak sahiplerinin kamulaştırma bedellerini alması ke-
sinleşme şartına tabi tutulmuştur. Bu gün, peşin ola-
rak ödenmesi gereken  kamulaştırma bedelleri, idare-
nin takdir ettiği bedel dava bitiminde, artan bedel ise 
kesinleşmeden sonra ödendiği için, anayasaya aykırı 
olan bu kanun maddesinin iptali gerekir. Aynı kanun 
ile dava kesinleşmeden haciz yapma olanağı da kaldı-
rıldığından, anayasanın 46. maddesi net olarak ihlal 
edilmektedir.

Yöntem olarak ise 2942 sayılı Kamulaştırma Kanu-
nu’nun 11. maddesinde belirtildiği üzere, kamulaştırı-
lan taşınmaz arsa ise, arsanın komşuluk çevresi içinde 
bulunan, daha önce benzer yüz ölçümünde yer alan 
ve kamulaştırma tarihinden önce yapılan satışların 
dava konusu taşınmaza göre eksik ve üstün yönleri ile 
karşılaştırma yapılarak bulunan gerçek değeridir. Tarla 
vasfındaki taşınmazlarda ise, net gelir metodu uygula-
narak, zirai verilerin gelir ve gider düşülmek suretiyle 
ve yörenin kapitülasyon faizine bölünmesi ile bulunan 
gerçek değerinin hesaplanmasıdır. Yine yapılarda, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık birim fiyatlarının, 
yıpranma payı düşülerek bulunan gerçek değeridir.

Kanunda, kamulaştırma bedelinin tespiti ilkeleri açık 
iken, kararlar, çoğu zaman bilirkişilerin yetersizliği ve 
konuya vakıf olmamaları nedeniyle, anayasa ve ulus-
lararası sözleşmelere aykırı olan kanunlara göre veril-
mektedir. 

Anayasada ve uluslararası sözleşmelerle garanti altına 
alınmasına rağmen, Türkiye’de maalesef pek çok hak 
sahibi, hukuka aykırı uygulamalarla mağdur edilmek-
te, davalar çok uzun yıllar sürmekte, bu sebeple dava 
sonunda verilen kamulaştırma bedelleri yine de tatmin 
edici bulunmamaktadır. Zaten kendi özel mülkiyetinde 
bulunan yeri kaybeden hak sahipleri, bir de anayasaya 
aykırı olarak kamulaştırma bedellerine çok geç ulaş-
maktadır.

Kamulaştırmanın özünü oluşturan, hak sahibinin 
özel mülkiyetinde bulunan bir taşınmazının, “kamu 
kudreti” kullanılarak kamu mülkiyetine ait kılın-
masındaki, “kamu kudreti” kavramı, çoğu zaman 
hak sahipleri aleyhine uygulanmakta, kamu yararı 
ve özel mülkiyet arasındaki denge, “ölçülülük ilke-
sine” aykırı olarak, hak sahipleri aleyhinde bozul-
maktadır. Ayrıca kamulaştırma, üzerinden en çok 
kanun değişikliği yapılan hukuki alanlardan birdir. 
Devlet, hak sahiplerinin uzun yıllar “kamulaştırma or-
taklık payı” olarak ayırdığı yerleri kamulaştırmamakta, 
kamulaştırma işlemi yapsa bile, bu parayı geç ödemek 
için kanunlar çıkarmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi; hukuka, anayasaya ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olan bu kanun mad-
delerini iptal edene kadar yıllar geçmekte, bu sebeple 
hakların alınması süreci uzamaktadır.

Kamulaştırma davaları şu anda devlet lehine ve “öl-
çülülük, hukuk güvenliği ve adil yargılanma” ilkelerine 
aykırı olarak hak sahiplerinin aleyhinde işlemektedir.

“Hukuk güvenliği” ilkesi ihlal edilmekte, hak sahibi 
aleyhinde olan uygulamalar geriye yürütülmekte ve 
dava tarihindeki şartlar göz önünde tutulmadığından 
hak sahipleri mağdur olmaktadır.

Bu konuda avukatlara büyük iş düşmektedir. Hemen 
hemen her davada anayasaya aykırılık iddiası ve birey-
sel başvuru zorunlu olmaktadır.

Avukatların, en temel insan haklarından olan mülkiyet 
hakkı konusunda, evrensel değerleri ve hakları bilme-
leri ve bu hakları uygulayacak gerekli özen ve sabıra 
sahip olmaları gerekmektedir.
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Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübü’ne yıl içerisinde çok 
sayıda bisiklet, paten, masa tenisi masası, kamera, dizüs-
tü bilgisayar, kırtasiye ve büro malzemesi, gıda ve temizlik 
malzemesi bağışlayan Genç Girişim ve Yönetişim Derne-
ği üyeleri, bu kez de proje kapsamında gerçekleştirilen 
yarışmalarda birçok aktiviteye katılmış ve madalyalar ile 
dönmüş yarışmacı çocuklar için ödül niteliğinde bir piknik 
düzenledi. Dernek üyelerinden Furkan Gürol’un işletme-
ciliğini yaptığı İncek Hamaklı Bahçe’de ağırlanan Ankara 
Bizim Çocuklar Spor Kulübü öğrencileri, şenlik havasında 
geçen pikniğin keyfini doyasıya yaşadı.  

BİZDEN HABER

“BİZİM ÇOCUKLAR”LA KEYİFLİ BİR PİKNİK
Özel çocukların eğitim gördüğü Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübü’ne desteğini sürdüren GGYD’liler, bu 
kez de oldukça keyifli geçen bir piknik organizasyonuna imza attı. Çocukların coşku ve neşeyi fazlasıyla 
yaşadığı kadar genç girişimcilerin de çocuklar gibi şen olduğu piknik, gün boyunca rengârenk görüntülere 
sahne oldu. 
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GÜN BOYU SÜREN PİKNİKTE 
UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI  

Dernek Başkanı M. Nezih Allıoğlu ile yöne-
tim kurulu ve üyelerinin de katıldığı piknik-
te müzik eşliğinde palyaçolarla dans eden, 
genç girişimcilerle birlikte halay çeken, 
bahçedeki ağaçlardan meyveler toplayan, 
basketbol ve futbol oynayan çocuklar, gün 
boyu süren piknikte unutamayacakları anlar 
yaşarken, GGYD üyelerinin de en az çocuk-
lar kadar mutlu olduğu gözlerden kaçmadı. 

Etkinliğe katılan Ankara Bizim Çocuklar 
Spor Kulübü Müdürü Sibel Kancaoğlu ile 
eğitmenler ise kendilerinden desteklerini 
esirgemeyen ve bu güzel organizasyonla bir 
kez daha çocukları sevindiren Başkan Nezih 
Allıoğlu nezdinde tüm Genç Girişim ve Yö-
netişim Derneği üyelerine teşekkür etti.
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GİRİŞİMCİNİN SESİ

YAZI: BEGÜM TANERİ

GÜNÜMÜZDE GİRİŞİMCİlERİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK SoRuNlARDAN 
BİRİ DE; SoN YIllARDA TÜRKİYE’DE YAŞANAN EKoNoMİK SIKINTI VE 
KÜÇÜlMElERİN ETKİSİ SEBEBİYlE GElİŞEN SERMAYE YETERSİZlİğİ. 
EllERİNDE BuluNDuRDuKlARI AZ MİKTARDAKİ SERMAYE, 
ŞİMDİlERDE GİRİŞİMCİlER İÇİN HER ZAMANKİNDEN DE DAHA 
ÖNEMlİ BİR HAlE GElMİŞ DuRuMDA... 

GİRİŞİMCİLER İÇİN SERMAYE 
DEĞERLENDİRME KOLAYLIĞI:

DÜŞÜK MALİYETLİ
YATIRIM FIRSATLARI
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Girişimcilerin sermayelerini nasıl değerlendirmeleri ge-
rektiği konusunda kararsız olmalı ise Franchise vererek 
büyüyen şirketlerin bu süreçte girişimcilere destek olmak 
için çözümler geliştirmesine sebep oluyor. Bir yandan 
birçok marka franchise bedellerinde indirime giderken 
diğer yandan 150 bin Tl ve altında sermayeyle açılabile-
cek yeni konseptler öne çıkıyor. Aslında girişimci olmak 
için artık çok büyük bütçelere gerek yok. Küçük sermaye 
yardımıyla da doğru lokasyonda yapılabilecek ve bera-
berinde ciddi gelir getirecek çok farklı iş fikirleri var. Üs-
telik de, bunların önemli bir kısmı en az riskle yatırım 
imkanı veren franchising sistemiyle büyüyor.

Son yıllara bakacak olursak; hizmet sektörünün büyü-
mesiyle birlikte franchising sistemi de hızlı bir büyüme 
kaydetti. Yapılan araştırmaların da gösterdiği gibi kriz 
dönemlerinde girişimcilerin kendi işlerini kurma atılım-
larında hayli artış oluyor. Franchising ekosisteminin ne 
hızla büyüdüğüne en önemli örnek de karşımıza çıkan 
rakamlar. Ülkemizdeki zincir işletmelerin sayısı 3 bini ge-
çerken, zincir işletmelere bağlı şube sayısı da 65 binli 
rakamlara ulaştı. Hali hazırda ise master franchise vere-
rek yurtdışına açılan 200’ü geçkin Türk markası mevcut.

GİRİŞ BEDELLERİNDE KAMPANYALAR

Yeni kurulan marka sayısındaki artış ile köklü markaların 
yaptıkları indirimler, 2019 yılında franchise giriş bedelleri 
üzerinden bir rekabet ortamı yaratırken, birçok marka 
da, giriş bedellerini düşük tutmaya başladı. Bazı mar-
kalar franchise giriş bedeli talep edip aylık cirodan bir 
bedel istemezken, bazı markalar da kullanım hakkı ve 
cirodan pay ve reklam bedeli talep edebiliyor. Böylesi bir 
durumda franchise bedelinin düşük tutulması, girişimci-
lerin motivasyonunu artırıyor. 

FARKLI SEKTÖRLER, YENİ KONSEPTLER

Tüm bunların yanı sıra son yıllarda daha az riskli görül-
düğü için düşük maliyetli yeni konseptler öne çıkmaya 
başladı. Düşük kira, az eleman, ucuz kurulum maliyeti 
ve ustalık gerektirmeyen işler giderek popüler hale ge-
liyor. Çikolata tutkunlarının asla “hayır” diyemeyeceği 
çikolata dükkanları, mahalle konsepti olarak börekçiler, 
küçük butik kahve dükkanları ve lokmacıların son dö-
nemde oldukça revaçta olması gözlerden kaçmıyor. 

Yeme-içme sektöründe öne çıkan kahve ve tatlı konsept-
leri sektöre yeni giriş yapmak isteyen ya da şube açmayı 
planlayan markaların yatırım maliyetli şubenin büyüklü-

ğüne göre ortalama 10-15 bin dolar arasında değişiyor. 
Çünkü artık yüksek maliyetli ve geniş kullanım alanlarına 
sahip mağazaların yerini kiosk ya da daha düşük metre-
kareli ‘take away’ konseptler alıyor. Konunun uzmanları, 
mevsimsel özelliğe göre ya da işinden memnun olma-
yanların riskinin az olduğunu düşünerek düşük maliyetli 
yatırımcılara yönelindiğini söylüyor.

Son dönemin en popüler girişimleri arasında ön sıralar-
da yerini alan ‘yeni nesil lokmacılar’, uygun yatırım mali-
yetleri ve yüksek kâr marjlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 
Bir lokmacı dükkanı açmak için bayilik ve iç dekorasyonla 
birlikte ortalama olarak 80-150 bin lira arasında yatırım 
yapmak gerekiyor.

“Börek sektöründe neden global bir markam olmasın?” 
diye düşünen girişimcilerin markalaşma sürecinde yeni 
gelişen bir sektör olan ‘börek konsepti’ de popülerliğini 
sürdürüyor. Ülkemizde birçok şehirde farklı yapım tek-
nikleri ve çıtır çıtır lezzetleriyle damakları şenlendiren 
börekçiler de adeta yıldızlaşmış durumda. Yine bu alan-
da da, Türkiye’de börek sektörünün tanınan markaları 
uygun şartlar kapsamında bayilik vermekte.

MALİYET KONTROLÜ ÖNERİLERİ

Girişimcilerin yukarıda belirtilen sektörlerde franchi-
se almadan önce muhakkak belli başlı kriterlere dikkat 
etmeli, bu konularda ön araştırma yapması gereklidir. 
Bunlardan en önemli olan faktörler;

• Marka hakkında detaylı bir fizibilite çalışması yapıl-
malı ve özellikle de kurulum maliyetleri net olarak 
öğrenilmelidir.

• Markanın kâr marjı sorgulanmalı ve günlük satılma-
sı gereken porsiyon iyi hesaplanmalıdır.

• Girişimciler, çalıştıracakları personel sayılarını iyi 
belirlemelidir. Personel planlaması yapılırken yıl bo-
yunca yaşanabilecek süreçler iyi değerlendirilerek, 
planlama eksikliğinden kaynaklı ekstra iş gücü ihti-
yacının önüne geçilmelidir. 

• Bir işletmede göz ardı edilen ve maliyet anlamında 
kârlılığı önemli ölçüde etkileyen gizli kayıplar bulu-
nur ve bunların başında da atıklar gelir. Bu nedenle 
servis edilen ürünlerin raf ömürleri çok iyi irdelen-
meli ve sipariş yönetimi bu doğrultuda yapılarak 
maliyetteki kârlılık kontrol altında tutulmalıdır.

• Porsiyon gramajları net olarak belirlenmeli, müşteri-
lere doğru gramajlarda ürünler sunulmalı ve kulla-
nılan ölçekler, belirli bir gramaja bağlanmalıdır.
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BİZDEN HABER

GGYD SAYESİNDE BİR HAYAL GERÇEK OLDU
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ile Ankara Mamak Yahya Kemal ortaokulu arasında imzalanan protokol 
kapsamındaki “okulumuz Çiçek Açıyor” projesi bütünüyle tamamlandı. GGYD Yönetimi proje kapsamında 
okulun bir koridoru botanik bahçe haline getirdi. 

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ile Ankara Mamak Yahya Kemal ortao-
kulu arasında yıl içerisinde imzalanan protokol gereğince, öğrencilerin ha-
yali olan “okulumuz Çiçek Açıyor” projesi kapsamında, okulun bir korido-
runu botanik bahçe haline getirme çalışmaları GGYD Yönetimi tarafından 
bütünüyle tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi. Derneğin yönetim kurulu 
üyelerinden, inşaatçı Çağatayhan Acı haftalarca okula giderek projenin her 
aşamasıyla bizzat ilgilenirken, üyelerin mali desteğiyle okul koridorlarının 
tavanları gezegen ve bulut fotoğraflarıyla kaplandı, koridorların yerleri ye-
şile boyandı, köşelere bitkiler yerleştirildi. okulun ikinci katındaki koridorun 
sonunda ise botanik bahçe oluşturuldu. 

ALLIOĞLU: “PROJEYİ ANLATTIKLARINDA 
KABUL ETMEMEM MÜMKÜN DEĞİLDİ”
  
Düzenlenen açılışta bir konuşma yapan Dernek Başkanı M. Nezih Allıoğlu, 
okul öğrencilerinin kendisini bizzat makamında ziyaret ettiğini ve okulları 
için gerçekleştirmek istedikleri hayali anlattıklarını dile getirerek, “Değerli 
öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte ziyaretimize gelerek bana hayalle-
rini detaylı olarak ve büyük bir heyecanla anlattıklarında, projeyi gerçek-
leştirmeyi kabul etmemem mümkün değildi. Çocukların akademik başarısı 
için eğitim kadar fiziki koşullar da çok önemli. Bundan sonra da elimiz, bu 
okulumuzun üzerinde olacak” dedi.
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AÇILIŞTA SPORTİF VE 
SANATSAL BAŞARILAR DA 
SERGİLENDİ
  
Yahya Kemal ortaokulu Müdürü Doğan 
Koçyiğit, idari kadro, öğretmenler, öğ-
renciler ve velilerin ev sahipliğinde dü-
zenlenen törene GGYD’lilerin yanısıra 
Mamak İlçe protokülü ve okul müdürleri 
de katıldı. Yahya Kemal ortaokulu öğ-
rencilerinin akademik, sportif ve sanatsal 
başarılarının da sergilendiği açılışta renkli 
görüntüler yaşandı.

Açılışın ev sahibi Ankara Mamak Yah-
ya Kemal ortaokulu Müdürü Doğan 
Koçyiğit ise okullarının farklı alanlardaki 
başarılarını da ayrıntılı olarak anlattı ve 
GGYD’lilerin bu jestinin tüm çocukları, 
kendilerini ve velileri çok mutlu ettiğini 
belirtti. “umuyoruz ki okulumuzdan siz-
ler gibi başarılı iş insanları çıkacak” diyen 
Koçyiğit okullarına destek veren GGYD 
ailesine teşekkür etti. 

HERŞEY SADECE BİR 
HAYALLE BAŞLAMIŞTI... 

Sadece bir hayal olarak başlayan “oku-
lumuz Çiçek Açıyor” projesinin tamam-
lanmış halini gördüklerinde heyecan ve 
mutlulukları yüzlerine yansıyan öğrenci-
ler de, bu özel ve önemli projeyi okul-
larına kazandıran başta Başkan Allıoğlu 
olmak üzere tüm dernek yönetimine 
minnetlerini dile getirdiler.
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetim Kuru-
lu’nu makamında ağırlayan Ankara Barosu Başkanı  
Av. R. Erinç Sağkan, ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti dile getirerek, birlikte ihtiyaç dahilinde ortak projeler 
üretebileceğine inandığını bildirdi. İki kurumun faali-
yetlerinin ve birlikte yapılabilecek çalışmaların görüşül-
düğü ziyarette, Ankara’daki cezaevlerinde kalan kadın 
mahkûmlar ve özellikle de çocukların sosyal yaşama 
adaptasyonu, ortak çalışmaların ve toplantının görüş-
menin kilit konusu oldu.

MAHKUMLAR İÇİN ORTAK FAALİYETLER

GGYD’lilerin Ankara Barosu ziyaretinde ele alınan en 
önemli konu olan Ankara’daki cezaevlerinde kalan kadın 
mahkûmlarla, onlarla birlikte cezaevine girmek zorun-
da kalan çocukların durumu konusunda Ankara Barosu 
olarak kadınlar ve çocuklara yönelik girişimlerinin bulun-
duğunu ifade eden Başkan Erinç Sağkan, GGYD’ye bu 
organizasyonlarda iş birliği yapmayı teklif etti. Başkan 
Nezih Allıoğlu da toplumun dezavantajlı kesimlerine yö-
nelik sayısız sosyal sorumluluk çalışması içinde yer aldık-
larını, bu kapsamda baronun cezaevlerindeki mahkûm-
larla ilgili faaliyetlerine tam destek olacaklarını söyledi. 

Cezaevlerindeki kadınların, özellikle de çocukların eğiti-
mini, sosyal yaşama adapte olmalarını sağlayacak sportif 
ve sanatsal faaliyetleri kapsayan çalışmaların her aşaması, 
iki kurumun temsilcilerinden oluşacak bir komisyon tara-
fından belirlenip uygulanacak. 

Genç girişimcilerle olan görüşmesinde avukatlık mesleği-
nin zorluklarından ve genç avukatlar için yaptıkları proje-
lerden de bahseden Erinç Sağkan, Ankara’da 15 bini aktif 
17 bin avukat bulunduğunu, sayının yüksekliğinden hayli 
yakındığını ve yeni mezun avukatların mesleki nitelikle-
rinin geliştirilmesi için stajyerlere bir okul gibi kapılarını 
açıklarını vurguladı. 

ANKARA BAROSU BAŞKANI SAĞKAN 
GGYD YÖNETİMİ İLE BULUŞTU 
GGYD Yönetim Kurulu, Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş 
alışverişinin bulunulduğu ziyarette dernek ile Ankara Barosu’nun ortak kararı; Ankara’daki cezaevlerinde 
kalan kadın mahkûmlar ve çocukları için ortak çalışmalar yapmak oldu.

BİZDEN HABER
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BİZDEN HABER

ANKARA İÇİN ORTAK HEDEFLER 

Ziyaretin sonuna gelindiğinde ise Başkan Nezih Allıoğlu, An-
kara’nın gelişmesi ve kalkınması adına bundan sonra yapa-
cakları hizmetler sebebiyle ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız’a 
başarılar diledi ve “GGYD olarak her konuda arkanızdayız 
ve destekçiniziz” diyerek Yıldız’a dernek adına bir plaket 
takdim etti. Başkan Yıldız da Ankara’nın ekonomik, sosyal 
ve kültürel yapısına yönelik olarak yürütecekleri projelerde 
GGYD ile görüş alışverişinde bulunmaktan memnuniyet 
duyacaklarını ve desteklerini isteyeceklerini söyleyerek, ziya-
retlerinden ötürü Başkan Allıoğlu ve beraberindeki yönetim 
kuruluna teşekkür etti.

GGYD YÖNETİMİNDEN ANGİAD’A 
“HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ 
Başkan M. Nezih Allıoğlu öncülüğündeki Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetimi, Ankara Genç İşadam-
ları Derneği (ANGİAD) Başkanı Serhan Yıldız’a makamında ziyaret gerçekleştirdi. 

Ziyaretin başında, Başkan Allıoğlu, kendilerini dernek 
merkezinde ağırlayan Başkan Yıldız’a, ANGİAD baş-
kanlık seçimlerinden galibiyetle çıkmalarından dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu önemli gö-
revde kendisine ve ekibine başarılar diledi. Yıldız da, 
yıllardır STK’ların içinde olduğunu ve STK’ların görüş 
ve önerilerini çok önemsediğini belirtti. Samimi bir 
ortamda geçen ziyarette ortak projelerde yer almak 
adına karşılıklı olarak birlikte hareket etmek için söz 
verildi.
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Ahmet  Mithat  Efendi  Sok.  No:  7/A 
Çankaya -  ANKARA 

0  535 868 90 02
in fo@yelkenbal ikev i .com 
www.ye lkenbal ikev i .com

BAZEN BALIĞIN YANINDA SOHBET, 
HER ZAMAN KALİTE...
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SİZ DE BUGÜN BİR ÖĞRENCİNİN ELİNDEN 
TUTUN, GELECEĞİNE UMUT OLUN!
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Geleceğimize yön verecek öğrencilerimizin 

onurlu yaşam şartlarında eğitim 

yapabilmelerini kolaylaştıracak bir proje olan 

NİLÜFERLER YETİŞİYOR PROJESİ, ihtiyaç 

sahibi bir öğrencinin öğrenim görememe 

riskini yapılacak bağışlarla ortadan 

kaldırmaya yardımcı oluyor.

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ’ne 

gelen her başvuru, dernek yönetim 

kurulu tarafından gerekli araştırmalar 

tamamlandıktan sonra burslu öğrenci 

olarak kabul edilmekte, burs süresince de 

öğrencinin başarısı takip edilmektedir. 
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Genç Girişim Yönetişim Derneği’nin halka açık park alanında gerçekleştirdiği, çevrenin adeta kırmızı beyaza boyan-
dığı ve yüzlerce vatandaşın katıldığı kutlamada, ellerinde Türk Bayrakları ile marşlar söyleyen katılımcılar, etkinlik 
süresince coşku dolu saatler yaşadı.

ALLIOĞLU: “ANADOLU’YU YENİDEN TÜRK 
YURDU YAPANLARA VATAN BORCUMUZ VAR”

Zafer gecesi kutlamasında yaptığı konuşmada 97 yıl önceki müca-
delenin gelecek nesillere çok güçlü aktarılması gerektiğini vurgula-
yan Başkan M. Nezih Allıoğlu, “Kocatepe’den Dumlupınar’a; işgal 
altındaki Anadolu’yu; topla tüfekle, kılıçla süngüyle yeniden Türk 
yurdu yapanlara vatan borcumuz var. 23 Nisan’ların, 19 Mayıs’la-
rın, 30 Ağustos’ların ve 29 Ekim’lerin anlamını, önemini, kıymetini 
bilmek ve yeni nesillere aktarmak zorundayız. onlara kol kanat 
germek, arkalarında dağ gibi durmak, görev ve sorumluluk vere-
rek özgüven kazandırmak da bizlerin asli görevidir. 

Biz de GGYD ailesi olarak bu vazifemizi yerine getirmek için elimiz-
den geleni yapıyoruz.” dedi. Üniversite öğrencilerinin eğitimine 
destek olmak amacıyla 7 yıl önce başlattıkları Nilüferler Yetişiyor 
Projesi’nde geldikleri noktayı anlatan ve düzenledikleri bu anlamlı 
gece için üyelerden elde ettikleri gelirle burs verdikleri öğrenci sa-
yısının 33’ten 50’ye çıktığını da açıklayan Başkan Allıoğlu, “Hede-
fimiz her yıl bu sayıyı en az 10 öğrenci arttırmaktır” dedi.

30 AĞUSTOS ÖZEL ETKİNLİĞİ

GGYD’LİLER ZAFER BAYRAMI’NI 
ANKARALILAR İLE BİRLİKTE KUTLADI
Ankaralılar, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin organizasyonuyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 
uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, Kulis Sanat Merkezi sanatçılarının hazırladığı oratoryo ve 
çocuk korosunu izlerken, önemli bir bağış kampanyasına da katkı sağlamış oldular.
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30 AĞUSTOS’UN YIL DÖNÜMÜNE YAKIŞIR BİR KUTLAMA

GGYD’nin Zafer Bayramı kutlamasında çocuklar ve gençler de görev aldı. Kulis Sanat Merkezi sanatçıları ile GGYD’li 
üyelerin çocuklarından oluşan grup, gecede büyük zafere uzanan o sancılı süreci, hazırladıkları muhteşem bir ora-
toryo ile anlattı. Marşlar ve türküler eşliğinde devam eden kutlamaya, alanı dolduran dernek üyeleri ve vatandaşlar 
da coşkuyla katıldı. İzleyenlere coşku dolu doyumsuz saatler yaşatan sanatçılar, programın bitiminde alkış yağmu-
runa tutuldu.



  54   

ARAŞTIRMA

Benzerlerinden farklılaşarak başarısını sürdürülebilir 
kılmak isteyen girişimcilerin çözüm yolu ise markalaş-
maktan geçiyor.

Marka, bir işletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin 
aynı sektörde faaliyet gösteren benzer ürünlerden ayırt 
edilmesini sağlamak amacıyla kullandığı logo, kelime 
vb. sembolik öğeler olarak tanımlanabilir. 

Dolayısıyla girişimciler, markalaşma süreci sonucunda 
tüketicilerle ve müşterileriyle çok daha etkili bir şekilde 
iletişim kurarak avantaj sağlayabiliyor.

İşte işletmelerini birer markaya çevirmek isteyen giri-
şimcilerin bilmesi gereken temel terimler…

LOGO

Bir işletmenin görsel sembolü olarak görülen logo, 
tüketicilerin söz konusu markayı kolaylıkla tespit ede-
bilmesini sağlıyor. Her kişinin kendine özgü bir imzası 
olduğu gibi logoların da firmalara özgü olması önem 
taşıyor. Bunun yanı sıra logo tasarımı esnasında sade ve 
yaratıcı logoların tercih edildiği de unutulmamalı.

MARKA DEĞERİ

İşletmenin değeri ölçümlendiğinde elde edilen sonuç, 
bir markanın değerini ifade ediyor. Markanın akılda 
kalıcılığı, temsil ettiği ürünlerin ve hizmetlerin kalitesi 
ve tüketiciler tarafından nasıl algılandığı gibi noktalar, 

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ, ÖZELLİKLE SON YILLARDA REKABETİN EN YOĞUN OLDUĞU ZAMANLARI YAŞIYOR. 
PAZAR KOŞULLARININ GEREK TEKNOLOJİ GÜNDEMİNE GEREKSE DÖNEM AKIMLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK 
GÖSTERMESİ İSE GİRİŞİMCİLERİN KENDİLERİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK DURUMUNDA OLDUKLARINA İŞARET 
EDİYOR...

YAZI: ELİF UFLUOĞLU

GİRİŞİMCİLERİN BİLMESİ GEREKEN 
TEMEL MARKALAŞMA TERİMLERİ
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bir markanın değerini şekillendiren unsurlar arasında 
sayılıyor. Aynı zamanda söz konusu markanın finansal 
varlığına göre de değişkenlik gösteren marka değeri, 
firmaların maddi manevi toplam önemini ve değerini 
gözler önüne seriyor.

MARKA DENEYİMİ 

Markanın tüketiciler tarafından nasıl algılandığını ifade 
eden marka deneyimi, markanın bireyler ile olan etkile-
şimlerini kapsıyor. 

Markanın insanlarda uyandırdığı his, izlenim, düşünce 
gibi kavramlar, marka deneyimini oluşturan yapı taşları 
olarak biliniyor. Markalar, ürün ve hizmetlerini sunuş 
şeklini, tüketiciler üzerinde olumlu bir etki yaratacak 
biçimde tasarlayarak avantaj elde edebilirler.

MARKA UZANTISI

Sektörde bilinen ve yaygın kullanılan markaların isimle-
rinin yeni ürün veya hizmetler kapsamında kullanılma-
sı, marka uzantısı olarak tanımlanıyor. 

Marka uzantısı sayesinde piyasaya sürülen yeni ürünle-
re olan ilgiyi artırabilmek adına söz konusu markanın 
halihazırda mevcut kullanıcı kitlesinden yararlanılıyor. 

Böylece müşterilerin markaya olan sadakati aracılığıy-
la yeni ürün ve hizmetlerin pazara girişinde avantaj  
sağlanıyor.

VİZYON

Her girişimin bir iş planı varsa, her markanın da bir  
vizyonu olması gerektiği rahatlıkla savunulabilir. Viz-
yon, bir işletmenin var oluş sebebini, geleceğe yönelik 
planlarını, hedeflerini ve hayallerini kapsıyor. 

Belirli bir vizyona sahip olan markalar, her adımlarını 
kendilerini ulaşmak istedikleri hedefe daha da yakın-
laştıracak şekilde atabiliyor. Çıktıkları yoldan şaşmamak 
adına her markanın bir vizyon belirlemesinde fayda  
olduğu gözlemleniyor.

YENİDEN KONUMLANDIRMA

Yeni teknolojik gelişmeler gibi durumlar sonucunda 
pazardaki rekabet koşulları değişebiliyor. Bu durum 
da girişimcilerin stratejilerini gözden geçirerek marka-
larını yeniden konumlandırma kararı almaları şeklinde 
sonuçlanabiliyor. Marka kapsamında sunulan ürün 
ve hizmetlerin tüketiciler üzerindeki algısını değiştir-
me amacıyla gerçekleştirilen pazarlama çalışmaları,  
yeniden konumlandırmaya dahil oluyor.
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin bu yıl da gelene-
ği bozmayarak açık havada düzenlediği yaz buluşma-
sı, dernek üyelerinden Furkan Gürol’un sahibi olduğu  
İncek’teki Hamaklı Bahçe’de gerçekleşti. Başkan M. Nezih 
Allıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı 
etkinliğe, dernek üyeleri eş ve çocuklarıyla birlikte katıldı.  
Hemen her yaştan davetliye hitap eden yarışmalar ve 
oyunlarla başlayan etkinlikte büyükler rodeo, tavla tur-
nuvası, canlı langırt, manuel langırt, dart ve mini futbol 
turnuvalarına katılırken, çocuklar da palyaçolar eşliğinde 
rodeo, trambolin ve oyun havuzunun tadını çıkardı.

GELENEKSEL YAZ BULUŞMASI 

FESTİVAL TADINDA BİR “YAZ BULUŞMASI” 
GGYD ailesinin yarışmalar, oyunlar ve ödüllerle adeta bir festival havasında geçen “Geleneksel Yaz Buluşması” 
rengârenk görüntülere sahne olan ve büyük küçük her yaştan davetlinin unutulmaz anlar yaşadığı bir etkinlik 
oldu.



  57   

TURNUVA ŞAMPİYONLARI 
KUPALARLA TAÇLANDIRILDI

Gece geç saatlere kadar süren etkinlikte, dart 
ve tavla turnuvasında ilk üçe girenler ile fut-
bolda birinci olan takıma kupaları dağıtıldı. 
Etkinlikte ayrıca, animasyon eşliğinde eğlenen 
çocukların zaman zaman oyun alanlarına bü-
yüklerin de girmesi oldukça eğlenceli görün-
tülere sahne oldu. Kimilerinin rodeo üzerinde 
daha uzun süre kalmaya çalışırken, kimileri-
nin de trambolinde zıplayarak çocukluklarını 
yaşadığı bu keyifli buluşmada, her biri çocuk-
lar gibi şen olan genç girişimciler, festival ta-
dında unutulmaz bir gün yaşamış oldu.

ALLIOĞLU: “MORAL VE 
MOTİVASYONA, BİR ARAYA 
GELMEYE İHTİYACIMIZ VAR” 

Kahkaha ve eğlencenin bolca yaşandığı yaz 
buluşmasında Başkan M. Nezih Allıoğlu, tatil 
dönemi olmasına rağmen bu güzel etkinliğe 
gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Allıoğlu “Hepimizin moral ve moti-
vasyona, sık sık bir araya gelmeye ihtiyacı var. 
Dernek yönetimi olarak sadece kış dönemin-
de değil tüm yıl boyunca üyelerimizin ekono-
mik ve sosyal hayatlarına katkıda bulunmaya, 
ailemiz içinde dostluk ve dayanışmayı geliş-
tirmeye devam ediyoruz” diyerek, yaz buluş-
masına gösterdikleri ilgi ve katılımdan dolayı 
herkese teşekkür etti.
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GGYD’NİN TİCARET VE YATIRIMlARDAN SoRuMlu YÖNETİM 
KuRulu ÜYESİ TAHİR HAYToğlu, “YÖNETİM KoNuŞuYoR” 

KÖŞEMİZDE GGYD’NİN ÜYElERİNE BİRÇoK FIRSAT SuNDuğuNu VE 
Bu FIRSATlARI DEğERlENDİREREK ÇoK DoğRu İŞ BİRlİKlERİ

 İlE oRTAKlIKlAR KuRulDuğuNA DİKKAT ÇEKTİ... 

HAYTOĞLU: “GGYD’Yİ GERÇEKTEN 
ÖZÜMSERSENİZ, BU ÇATI ALTINDA 

ÇOK BAŞARILI İŞLER YAPABİLİRSİNİZ” 

YÖNETİM KONUŞUYOR

TAHİR HAYTOĞLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



  59   

Öncelikle bize kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtır 
mısınız?

Merhaba, ben Tahir Haytoğlu. orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi Fizik Bölümünde lisans ve İstanbul Üniversitesi İşlet-
me Bölümünde Yüksek lisans Eğitimleri aldım. Yaklaşık 
12 yıl, Telekomünikasyon ve Bilişim sektörlerinde Büyük 
Müşteriler Satış Danışmanı ve Bilgi Yönetimi Danışmanı 
pozisyonlarında profesyonel olarak çalıştım. Ardından 
profesyonel çalışma hayatıma nokta koyup, ticarete atıl-
maya karar verdim ve Hayteks Ekolojik Tekstil firmasını 
2003 yılında kurdum. Türkiye’de ilk kez soya fasulyesi 
protein elyafını ve ipliklerini getirerek, çok büyük tekstil 
firmalarına satmaya ve onlara yeni ihracat kapıları aç-
maya başladım. Yeni, teknolojik ve fonksiyonel elyaf ve 
iplikler konusunda Türkiye’nin en büyük tekstil firmaları-
na danışmanlık ve tedarikçilik yaptım. Daha sonra kendi 
markam Soya Silk’i oluşturdum ve Soya Silk markası al-
tında, Türkiye’de ilk kez soya fasulyesi protein elyafından 
iç giyim, spor giyim, ev tekstili vb. oluşan bir koleksiyon 
ürettirdim. Soya Silk ürünlerinin, yurt içi ve yurt dışı müş-
terilerine perakende ve toptan olarak satışını yaptım. 

Ayrıca, dünyanın en büyük dondurma hammaddeleri 
üreticisinin, Ci Gusta isimli markasını Türkiye’ye getire-
rek, gıda sektöründe de çalışmalara başladım. Ci Gus-
ta’nın Türkiye Master Franchising haklarını alarak, don-
durma-cafe mağazaları ve kornerleri için Franchising 
vermeye başladım.
 
Şu anda Hayteks Ekolojik Tekstil şirketimle yurt dışı ve yurt 
içi firmalara elyaftan ipliğe, hazır giyimden ev tekstiline 
kadar geniş bir yelpazede temsilcilik ve tedarikçilik hiz-
meti veriyorum. Müşterilerimin talep ettikleri ürünlerin, 
gerek yurt dışı gerekse yurt içinden tedarikini veya üre-
timini yaptırıyorum. Bugüne kadar 200’ü aşkın kurum-
sal firmaya hizmet verdim. Ayrıca firmalara dış ticaret ve 
ihracat danışmanlığının yanı sıra Coffee & Chocolata’s 
ile Ci Gusta cafe konseptlerine Franchising danışmanlığı 
yapıyorum.

Firmanız adına 2019 için hedefleriniz neler?
Hayteks Ekolojik Tekstil olarak 2019 yılında yönümü, ağır-
lıklı olarak yurt dışına çevirmiş durumdayım. Tekstilde, şu 
anda 3 ülkeden 5 farklı firmanın temsilciliğini yapıyorum 
ve Türkiye’den talep ettikleri ürünleri ürettirip, tedarikini 
sağlıyorum. Tekstil dışından da talepler gelmeye başladı. 
Farklı sektörlerden gelen talepleri de tedarik etmeyi ve ta-
mamen bir dış ticaret şirketi olmayı hedefliyorum. Ayrıca, 
ürünlerini yurt dışı pazarlara açmak ve ihracat yapmak 
isteyen firmalara da danışmanlık hizmetlerini arttırmayı 
ve daha çok geliştirmeyi hedefliyorum.

GGYD’nin sizin için anlamı nedir?

GGYD, kişisel olarak benim için çok şey ifade ediyor. Son 
yıllarda yaşadığım ailevi sıkıntılar sırasında GGYD benim 
için bir nefes, bir dayanak olmuş ve güç vermişti. Her şey-
den burada önce bir aile ortamı var ve herkes birbirine 
yardımcı olmaya, birbirini desteklemeye çalışıyor. Nitelikli, 
donanımlı ve eğitimli kişilerin bir arada olduğu, birlikte iş, 
etkinlik, sosyal sorumluluk projeleri yaptığı, birlikte güldü-
ğü, eğlendiği ve üzüldüğü bir arkadaşlık ortamı var.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, firmanıza ve 
size ve ne tür katkılar sağlıyor?

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’ni gerçekten özümser-
seniz, burada çok şey yapabilirsiniz. Kendi şirketinizde tek 
başınıza yapamadığınız ve gerçekleştirmek istediğiniz her 
şeyi, bu dernek çatısı altında yapabilirsiniz aslında. Gerek 
siyasilere ve yerel yönetimlere gerekse de büyükelçi ve tica-
ret ataşelerine, GGYD aracılığı ile çok daha hızlı ulaşabilir 
ve sorunlarınızı iletebilirsiniz. Ayrıca dernek kurullarından 
birinde görev alarak, daha özellikli çalışmaların içinde 
olabilirsiniz. GGYD bana kişisel olarak da gerçekten çok 
şey kattı. Her şeyden önce, nitelikli bir network içinde yer 
almaya başlıyorsunuz. Bu durum, hem iş hem de sosyal 
hayatınıza katkı sağlıyor. Sürekli yapılan sektörel ve kişisel 
gelişim eğitimleri, etkinlikler, organizasyonlar ve sosyal so-
rumluluk projeleri ile de güzel iletişimler ve arkadaşlıklar 
kuruyor, iş, sosyal ve de manevi anlamda kendinizi gelişti-
rebiliyor, bunların yanı sıra çok aktif ve eğlenceli zamanlar 
da geçirebiliyorsunuz. Tüm bu çalışmaların içerisinde yer 
almak, birlikte çalışmak ve sonuca ulaştırmak beni daha 
çok motive ediyor.

Girişimciler neden GGYD’ye üye olmalılar?
GGYD benim için bir atölye. Burada kendimi rahat hisse-
diyorum. Fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla dile getirip, 
işleyebilip, gerektiğinde uygulayabiliyorum. Yapmak iste-
diğiniz iş için, yanınızda bir anda size yardımcı olabilecek 
birçok kişiyi bulabiliyorsunuz. GGYD, üyelerine buna ben-
zer birçok fırsat sunabiliyor. İş birlikleri yapılıp, ortaklıklar 
kurulabiliyor. Bence bir girişimci için, bunlar çok önemli.

Son olarak girişimcilere Global Girişim Dergisi ara-
cılığı ile neler tavsiye edersiniz?

Girişimciler için en önemli konulardan biri sermayedir. Ay-
rıca nitelikli bir network de, girişimciler için hayati önem 
arz eder. Girişimcilere söyleyeceğim; gelsinler ve GGYD’ye 
üye olsunlar. Çok inandıkları projeleri varsa bunları üyelere 
sunsunlar ve onları ikna etmeye çalışsınlar. İkna ederlerse, 
hiç ummadıkları bir şekilde projelerini hayata geçirebilir, 
çok doğru ve güzel iş birlikleri ile ortaklıklar kurabilirler.
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KOHEN: “EĞİTİME İNOVATİF BİR 
YAKLAŞIM GEREK” 

Fi, Çi, Pi kitaplarıyla hayatımıza giren Azra Kohen, 
söyleşinin başında; ”İnovasyon sadece yenilikçilik de-
mek değil. Süregelen bir probleme değişik bakış açısı 
üreterek o problemi çözebilme kabiliyetidir. Bu an-
lamda insan yaşantısında en çok inovasyona ihtiyaç 
olan alan eğitimdir. İnsanlık tarihi var olduğundan 
beri eğitim sistemi ustalık-çıraklık sisteminden evrile-
rek sanayi devrimiyle birlikte bir formata sokulduğun-
dan beri asla ve asla yenilenmedi. Genetik mirasımıza 
baktığımızda, kaynaklarımız güçlü; harekete geçme 
ve uygulama noktasında güçlü yanlarımız var.” dedi.  

Söyleşinin devamında ise inovasyonun eğer izin verirsek 
ve kendi motivasyonumuza işaret etmemiz gerekirse as-
lında yaşamın her alanında olabileceğine de dikkat çekti.

Ankara Üniversitesi Morfoloji Kampüsü’nde gerçekle-
şen söyleşiye Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Er-
kan İbiş, dekan ve öğretim üyeleri, öğrenciler, Başkan 
Nezih Allıoğlu öncülüğünde GGYD üyeleri ile TÜSİAV 
mensupları katıldı. 2 saati aşkın süre boyunca, yaşamın 
her alanında inovasyon hakkındaki düşüncelerini akta-
ran Azra Kohen, merak edilen soruları da cevapladı. 

ALLIOĞLU: “GÜNÜMÜZÜN SİHİRLİ 
KELİMESİ YENİLİKÇİLİK”

Söyleşiden önce söz alan Başkan Allıoğlu, konuşması-
nın başında, ”Günümüzün sihirli kelimesi yenilikçilik, 
diğer bir adıyla inovasyon. ASTAM, yenilikçi çalışmalar 
yaparak ülkemizin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 
ihtiyaç duyduğu altyapıyı güçlendirmek, yenilikçi tek-
nolojiler geliştirmek ve bu teknolojileri farklı alanlarda 
değerlendirmek yolunda ilerlemektedir” dedi.” Allıoğlu 
konuşması süresince yenilikçi olmanın öneminin üzerin-
de durarak; yeniliğin olmadığı toplumlarda yeni fırsatla-
rın ortaya çıkamadığını, rekabet avantajı sağlanamadı-
ğını, sonuç olarak da o toplumun kaybetmeye mahkum 
olduğuna değinen Başkan Allıoğlu, ülke olarak da ino-
vasyon kapatisemizi daha da geliştirmemiz ve rekabetçi 
ülkelerin bu konudaki çalışmalarını örnek almamız ge-
rektiğini, atılacak tüm adımlarda inovatif bir yaklaşım 
tarzının benimsenmesi şart olduğunu savundu. 

AZRA KOHEN’DEN, “EĞİTİME İNOVATİF  
YAKLAŞIM GEREKLİLİĞİ” VURGUSU

BİZDEN HABER

Başkan M. Nezih Allıoğlu’nun da yönetiminde yer aldığı Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler 
uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) tarafından düzenlenen ‘Azra Kohen ile Yaşamın İnovasyonu’ başlıklı 
söyleşisiyle Kohen, Ankara Üniversitesi’nde sevenleriyle buluştu.
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GGYD AKADEMİ

EĞİTMEN SERKAN PULAT’DAN 
“AMATÖR DENİZCİ BELGESİ EĞİTİMİ”

Dernek merkezinde, kişinin deniz üzerinde kendi teknesinin kaptanı olarak güvenle seyir yapması için gerekli olan 
Amatör Denizci Belgesi (ADB)’ni alabilmek amacıyla gerçekleştirilen Amatör Denizci Eğitim programının başlan-
gıcında eğitmen Serkan Pulat, Türkiye karasularında 24m boy’a kadar motoryat ya da yelkenli, özel kayıtlı (ticari 
amaçlı olmayan) tekneleri kaptan sıfatı ile kullanabilmeyi ve turizm işletme belgeli teknelerini de kaptansız olarak 
kiralayabilmeyi sağlayan bir ehliyet olan Amatör Denizci Belgesi (ADB)’nin özellikleri ve önemini ayrıntılarıyla ele aldı.

41 ÜYEYE DENİZCİ BELGESİ
 Serkan Pulat, gerçekleştirdiği eğitim 
programının soru-cevap bölümünde 
de katılımcıların merak ettiği tüm so-
ruları cevaplandırarak, Amatör Denizci 
Eğitimi’nin oldukça verimli geçmesini 
sağladı. Eğitimin sonunda ise yapılan 
sınav neticesinde başarılı olan katılım-
cı 41 dernek üyesi, kendi tekneleri ya 
da kiraladıkları bir tekneyi yasal ola-
rak “kaptan” sıfatı ile kullanabilecek-
leri Amatör Denizci Belgesi (ADB)’ni
almaya hak kazandı. 

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, GGYD Akademi bünyesinde geçtiğimiz günlerde genç girişimcilere 
eğitmen Serkan Pulat’ın sunumuyla Amatör Denizci Belgesi Eğitimi düzenledi. Eğitime başta Başkan  
M. Nezih Allıoğlu olmak üzere yönetim kurulu ve dernek üyeleri katıldı.     
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Kulis Sanat tarafından sahneye ko-
nan, Emre Yurttakalın’ın uyarlayıp 
yönettiği ve sezon boyunca sanat-
severlerle buluşan ‘Kavuklunun 
İmtihanı’ adlı müzikal komediyi 
birlikte izleyen; aralarında Başkan 
Nezih Allıoğlu’nun da bulunduğu 
GGYD’liler, oyun sonunda tiyatro-
cuları alkışlarıyla ödüllendirdi. 

HEM GÜLDÜREN HEM 
DÜŞÜNDÜREN OYUN...

oyunu keyifle izleyen GGYD üyele-
ri, oyun çıkışında eserle ilgili beğe-
nilerini dile getirdi ve “Kavuklunun 
İmtihanı” adlı müzikal komedi ile 
güldüren ve güldürürken de dü-
şündüren Kulis Sanat oyuncularına 
teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı ile 
geceyi ölümsüzleştirdi. 

GGYD KÜLTÜR-SANAT

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında genç girişimciler bu kez, dernek 
üyelerinden tiyatro sanatçısı Serkan Melikoğlu’nun firması olan Kulis Sanat’ın oyunu; ‘Kavuklunun İmtiha-
nı’ isimli müzikal komediyi izlemek üzere CerModern’de buluştu.

‘KAVUKLUNUN İMTİHANI’ KOMEDİSİ 
GGYD’LİLERDEN TAM NOT ALDI
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GGYD’nin aralıklı olarak düzenlediği ve dernek üyelerinin bir araya gelerek bağlarını güçlendirmesi adına 
adeta klasik hale gelen pazar kahvaltısı organizasyonunun bir yenisi daha, dernek üyeleri ve yakınlarının geniş  
katılımıyla gerçekleşti.

GENÇ GİRİŞİMCİLERİN KEYİFLİ GEÇEN 
PAZAR KAHVALTISI BULUŞMASI 

Dernek üyelerinden Fatih İslam 
ile Sabri Pisikoğlu ortaklığında-
ki Barsha Cafe’de, M. Nezih Al-
lıoğlu ile yönetim kurulunun ev 
sahipliğinde gerçekleşen pazar 
kahvaltısı etkinliğinde, pazar sa-
bahı enerjisinin tüm katılanlara 
yansıması, etkinliğin de oldukça 
keyifli geçmesine katkı sağladı. 

PAZAR SABAHI ENERJİSİ 

Kahvaltının hemen öncesinde 
kısa bir konuşma yapan Başkan 
Allıoğlu, yeni üyelerin de katılımı 
ile birlikte derneğin sektördeki 
var oluşunu günden güne güç-
lendirmesinin ve bununla birlikte 
etkinliklerinin artmasının da der-
nek adına kendisine gurur verdi-
ğini dile getirerek, tüm üyelere 
bir kez daha teşekkür etti. Allıoğ-
lu ayrıca keyifli geçen Pazar saba-
hı organizasyonunu katılımlarıyla 
renklendiren üye ve yakınlarına  
da teşekkürlerini iletti.

BİZDEN HABER



  67   



  68   

BİZDEN HABER

Bayramlaşma etkinliklerine yönetim 
kurulu üyeleriyle birlikte katılan Baş-
kan M. Nezih Allıoğlu yaptığı ko-
nuşmalarda ülkemize ve milletimize 
sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi 
temennisinde bulunarak bayram-
larımıza dair anlamlı mesajlar ver-
di. Etkinliğine katılarak birbirlerinin 
bayramını, sağlık ve huzur dilekleri 
eşliğinde kutlayan GGYD üyeleri de 
Başkan Allıoğlu ve yönetim kuruluna 
teşekkürlerini ve iyi dileklerini iletti.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ailesi, her sene olduğu gibi yine Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 
dernek merkezinde keyifli birer bayramlaşma programında bir araya geldi. 

GGYD’LİLERDEN KEYİFLİ BAYRAMLAŞMA
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BASINDA GGYD
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BASINDA GGYD
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BASINDA GGYD

KARBON DEMİR ÇELİK A.Ş.

www.karboncelik.com  I  +90 312 502 32 00

DEMİR ÇELİK A.Ş.

daha fazlası için...&

Sondaj B
oru

ları (
OCTG)

Konstr
üks

iyo
n Boru

 ve Pro
fille

ri

Beto
n Pom

pa Boru
ları

Vinç P
ro

fille
ri

İsk
ele &

 Kalıp
 Boru

 ve Pro
fille

ri

Aşın
m

a Sac v
e Plaka

ları

Mobily
a Boru

 ve Pro
fille

ri

İskele&Kalıp Boru ve Profilleri

Boyalı Boru ve Profiller

Beton Pompa Boruları

Sondaj Boruları (OCTG)

Yüksek Mukavemetli Yapı Boru ve Profilleri

Aşınma Sac ve Plakaları

Sanayi Boru ve Profilleri

Mobilya Boru ve Profilleri

Konstrüksiyon Boru ve Profilleri

Vinç Profilleri

w
w
w
.a
4g
ra
fik

.c
om

.tr



  75   

KARBON DEMİR ÇELİK A.Ş.

www.karboncelik.com  I  +90 312 502 32 00

DEMİR ÇELİK A.Ş.

daha fazlası için...&

Sondaj B
oru

ları (
OCTG)

Konstr
üks

iyo
n Boru

 ve Pro
fille

ri

Beto
n Pom

pa Boru
ları

Vinç P
ro

fille
ri

İsk
ele &

 Kalıp
 Boru

 ve Pro
fille

ri

Aşın
m

a Sac v
e Plaka

ları

Mobily
a Boru

 ve Pro
fille

ri

İskele&Kalıp Boru ve Profilleri

Boyalı Boru ve Profiller

Beton Pompa Boruları

Sondaj Boruları (OCTG)

Yüksek Mukavemetli Yapı Boru ve Profilleri

Aşınma Sac ve Plakaları

Sanayi Boru ve Profilleri

Mobilya Boru ve Profilleri

Konstrüksiyon Boru ve Profilleri

Vinç Profilleri

w
w
w
.a
4g
ra
fik

.c
om

.tr



  76   


