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REHBERİMİZ VE PUSULAMIZ ATATÜRK
Merhaba,

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’mizin süreli yayın or-
ganı olan Global Girişim Dergisi’nin 18’inci sayısı, önceki-
ler kadar zengin içerikli ama öncekilerden çok daha özel.

Zira yeni sayımızın pek çok sayfasında Büyük Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü göreceksiniz.

Yeni sayımıza sığdırmaya çalıştıklarımız; 30 Ağustos Za-
fer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım!
Her biri, Türkiye Cumhuriyeti için müstesna günler.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük Eserim” dedi-
ği Cumhuriyet, geleceğimiz adına en büyük güvencemiz. 

Cumhuriyeti koruyup kollamak, güçlendirip sonsuza dek 
yaşatmak ise birinci vazifemiz... 

Bu kutsal vazifemizden, Ata’mızın gösterdiği hedeflerden 
milim şaşmadan önümüze bakacağız, çok çalışacağız, 
üretken ve yenilikçi olmaktan, çağdaşlık yolunda ilerle-
mekten asla vazgeçmeyeceğiz. 

Geçmişten ders alıp, bütün bunlardan vazgeçersek hangi 
değerlerimizi kaybedeceğimizi unutmayacağız, unuttur-
mayacağız…

Evet değerli dostlarım…

Global Girişim’in yeni sayısında ağırlıklı olarak bizleri bir 
arada tutan milli günlerimizi ve Ata’mızı göreceksiniz.

Ama aynı zamanda Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ai-
lesinin bitmek bilmeyen enerjisini, günlere, haftalara sığ-
mayan etkinliklerini, dostluğun ve kardeşliğin en samimi 
hallerini, bu dayanışma ruhunun ticaretimize yansıması-
nı, kısacası Türkiye’nin en aktif ve en verimli STK’sının, son 
birkaç aya sığdırmaya çalıştığı faaliyetlerini göreceksiniz.

Tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği, he-
def gösterdiği gibi, hepimizin düstur edinmesi gereken 
şu sözlerindeki gibi; “Büyük işleri, önemli atılımları; ancak 
birlikte çalışma ile elde edebiliriz.”  

15 Temmuz’daki hain darbe girişiminden bu yana mil-
letçe çok zor zamanlar geçiriyoruz. Darbe girişiminin 
yarattığı derin kaostan çıkamadan, bir ekonomik savaşın 
içinde bulduk kendimizi. 

Ama biliyoruz ki, bunu da aşacağız, bu günleri de atla-
tacağız. 

Yeter ki kendi içimizde bir olmayı, birlik olmayı ve kenet-
lenmeyi başaralım, yeter ki sorumluluklarımızı yerine ge-
tirelim, kenara çekilmeyelim…

Bizler; yokluk ve yoksulluk içinde verdikleri milli mücadele 
ile Kurtuluş Savaşı’nı kazanan, Cumhuriyet’i kuran ve biz-
lere emanet edenlerin çocuklarıyız. 

Onlar bir mucizeyi gerçekleştirdiyse, bizler de başaraca-
ğız.

Sevgi ve saygılarımla…

BAŞKANDAN

M. Nezih ALLIOĞLU  
Yönetim Kurulu Başkanı
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34. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

Green Park Otel’de gerçek-
leşen 34. İş’te Fırsat Top-
lantısı’na her zaman oldu-
ğu gibi yönetim kuruluyla 
birlikte ev sahipliği yapan Başkan  
M. Nezih Allıoğlu, yaptığı açı-
lış konuşmasının başlangıcın-
da; derneğin yaz döneminde 
de devam eden çalışmalarını 
ve genç girişimcilerin yaşanan 
ekonomik sürece olan bakışına  
değindi. 

“AMASIZ, FAKATSIZ MÜCADELE ŞART!”

Allıoğlu konuşmasında; “Misyonumuzun farkında, görevimizin bilincindeyiz. Koşullar ne olursa olsun daha fazla 
çalışmaktan, daha çok üretmekten vazgeçmeyecek, umudumuzu yitirmeyeceğiz. Ancak bugün gelinen noktada, 
büyük bir ekonomik darboğazla karşı karşıyayız. Kur kriziyle birlikte başlayan yoksullaşmamız, önlenemez biçimde 
devam ediyor. Ekonomimizde yaşanan kaos ise toplumun tüm kesimlerini; özellikle de reel sektörü derinden sars-
mış durumda. Özel sektörde neredeyse her gün kapısına kilit vurulan fabrikaları, işçi alacaklarını ödeyemeyen iş-
letmeleri, üretimini yavaşlatan ya da durduran şirketleri üzülerek duyuyor ve görüyoruz. Yerli ve yabancı yatırımlar 
durma noktasında, çarşı pazar zamlar yüzünden adeta yangın yeri. Ekonomi yönetimimizin çabaları, enflasyonla 
mücadele çalışmaları, tasarrufa ve üretime yönelik çağrıları elbette çok önemli ancak bu derin kaostan çıkmak için 
yeterli değil. Türkiye Cumhuriyeti olarak,  7’den 70’e tüm kişi ve kurumları içine alacak, ‘amasız, fakatsız’ bir milli 
ekonomik seferberliğine ihtiyacımız var” dedi.

GGYD’nin 34. İş’te Fırsat Toplantısı’na konuşmacı olarak katılan Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Yeldan, Türkiye’nin yeni tip bir krizle karşı karşıya olduğunu 
vurgulayarak; katılımcılara zamana yayılmış ve durgunluk şeklinde yaşanan bu süreci, kendi yağları ile 
kavrularak, sükûnet ile atlatabilmeleri tavsiyesinde bulundu.

PROF. DR. ERİNÇ YELDAN’DAN TAVSİYE: 
“BU SÜREÇTE KENDİ YAĞINIZLA KAVRULUN”
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“BU SEFERKİ YENİ TİP BİR KRİZ”

Başkan Allıoğlu’nun konuşmasının ardından kürsü-
ye çıkan isim, 34. İş’te Fırsat Toplantısı’nın konuş-
macı konuğu; Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Yel-
dan oldu. Türkiye’nin geçmişte de çok ciddi krizler 
gördüğünü, tıpkı 1972, 1994, 1998 ve 2001’deki 
krizler gibi bu krizin de mutlaka atlatılacağını söy-
leyen Yeldan, “Ancak bu seferki krizin öncekilerden 
farklı yönleri var; yani yeni tip bir kriz. Zamana ya-
yılmış, uzun süreli durgunluk süreci olarak kendini 
gösteriyor. Benim iş dünyasına tavsiyem; bu sü-
reçte döviz borçlanmalarını azaltmaları, mümkün 
olduğunca Türk Lirası’nda kalmaları, uzun vadeli 
yatırımlarını Türk Lirası üzerinden yapmaları ve öz 
kaynaklarıyla idare ederek kendi yağlarıyla kavrul-
malarıdır. Sükunet ve sağduyu en önemlisi” dedi.

“BU KURUMLAR SERBEST BIRAKILMALI”

Merkez Bankası ile sivil toplum kuruluşlarının 
görev tanımlarının net yapılması ve bu kurumla-
rın serbest bırakılması gerektiğini de vurgulayan 
Yeldan, “Merkez Bankası’nın sadece fiyat istikra-
rı değil finansal istikrarı da sağlayacak yaratıcı ve 
özgür bir kurum olması gerekiyor. Diğer yandan 
da dış borçlanmanın cazibesini azaltacak tedbir-
ler, piyasa dostu önlemler, eğitimde, sağlıkta, ta-
rım ve hayvancılıkta yapılacak bilinçli yatırımlar ve 
tasarruf mutlak önceliğimiz olmalıdır” şeklinde  
konuştu.
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34. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

SERKAN MELİKOĞLU
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KARMEN CATERING & ORGANİZASYON

ÜNSAL TURGAY
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34. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI’NDA 
SUNUM YAPAN ÜYE VE KATILIMCILARIMIZ
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BİZDEN HABER

GGYD’nin, Ankara Maltepe Lions Kulübü ve Anka-
ra Maltepe Leo Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirdiği 
kutlamada “Veda” filmini izlemek üzere açık hava 
sinemasında buluşan Ankaralılar, ellerinde Türk 
bayraklarıyla, çim alan üzerinde Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan “Veda”yı 
izledi.

ANKARALILARDAN EĞİTİM BURSUNA 
TAM DESTEK

Salih Bozok’un bakış açısından, Atatürk’ün haya-
tının dönüm noktalarını ve vatanı kurtarmak için 
ölüme meydan okuyan bir kuşağın komutanının 
hikâyesini anlatan “Veda” filmi, büyük bir gururla 
izlendi. Film arasında misafirlere kırmızı karanfille-
rin dağıtıldığı etkinlikte, geliri Türkiye Yardım Se-
venler Derneği aracılığıyla Atatürk Eğitim Bursu’na 
aktarılmak üzere bileklik satışı gerçekleştirildi. Dar 
gelirli çocukların eğitim bursu için yapılan bu an-
lamlı bağış kampanyasına ilgi ise hayli yoğun oldu. 

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği anlamlı bir organizasyona daha imza atmanın gururunu yaşadı. 
Ankaralılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Karum Alışveriş Merkezi’nin çim alanında gerçekleştirilen 
“Bursum Atamdan” etkinliği kapsamında, açık havada “Veda” filmini izlerken, önemli bir bağış 
kampanyasına da katkı sağlamış oldular.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZA 
YAKIŞIR BİR ETKİNLİK: “BURSUM ATAMDAN”
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“ATALARIMIZIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ İLE BUGÜNLERE GELİNDİ”

Başkan M. Nezih Allıoğlu, 30 Ağustos’taki bu gurur verici etkinlikte yaptığı konuşmada, atalarımızın gerçekleştir-
diği bağımsızlık mücadelesi sayesinde bugünlere gelindiğinin altını çizerek; “Ne Malazgirt, Çanakkale, Kocatepe ve 
Dumlupınar’da verilen bu mücadeleyi sürdürmekten ne de ülkemiz için kenetlenmekten vazgeçeriz” dedi. Allıoğlu 
ayrıca bu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna uygun olarak düzenledikleri organizasyona katılımın yüksek olma-
sından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutladı.  
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GGYD’nin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 
hayata geçirilen ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim gi-
derlerini karşılamak üzere başlatılan proje çerçevesinde 
sembolik bileklikler satışa çıkarılmış, dernek üyelerinin 
yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların da destek olduğu 
organizasyonda yüzlerce bilekliğin satışı gerçekleşmiş-
ti. Organizasyon sonunda proje dahilinde toplanan 
paralar, Atatürk anısına burs olarak dağıtılmak üzere 
Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Genel Merke-
zi’ne bağışlandı.

90 YILDA BİNLERCE GENCE BURS

GGYD Başkanı Allıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, 
toplanan bağışları teslim etmek üzere gittikleri 
TYSD’nde, Genel Başkan Birsen Eldem ve ekibi 
tarafından karşılandı. Başkentli genç girişimcilere 
duyarlılıkları, Ata’ya bağlılıkları ve eğitime verdikleri 
önem için teşekkür eden Eldem, “Bağışlarınızın 
yerine ulaşacağından şüpheniz olmasın” dedi. 
TYSD’nin 90 yıllık köklü bir kuruluş olduğunu, bugüne 
kadar binlerce öğrenciye maddi ve manevi destek 
sağladıklarının önemine değinen Birsen Eldem, 
“Atatürk’ün çizgisinden sapmadan hizmetlerimizi 
sürdürüyoruz. Hiçbir ayrım yapmaksızın ihtiyaç 
sahibi çocuklarımıza destek oluyor, onları geleceğe 
hazırlıyoruz” dedi.

SOSYAL SORUMLULUKTA EĞİTİM İLK SIRADA

GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu ise derneğin sosyal 
sorumluluk çalışmaları içinde eğitimin ilk sırada yer 
aldığını vurguladı. Türkiye’nin geleceğini eğitimli ve 
nitelikli gençlerin belirleyeceğini belirten Allıoğlu, 
“Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerinin 
önündeki engellerin kaldırılması noktasında hepimize 
büyük görev düşüyor.” dedi. Sözlerini, “Biz GGYD 
olarak her fırsatta bu görevimizi yerine getirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek sürdüren Başkan 
Allıoğlu, “Bursum Atam’dan Projesi”nin de Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına gerçekleştirilen, 
kendileri için en özel projelerden biri olduğunu 
kaydetti. 

ATATÜRK EĞİTİM BURSU YERİNE ULAŞTI

BİZDEN HABER

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin Atatürk anısına ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerinde 
kullanılmak üzere topladıkları bağışlar,  yerine ulaştırıldı. Başkan Allıoğlu, Bursum Atam’dan Projesi’nin, 
derneğin en özel sosyal sorumluluk çalışmalarından biri olduğunun önemine dikkat çekti. 
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UZMAN GÖZÜYLE

Prof. Dr. Erinç YELDAN     yeldane@bilkent.edu.tr 
Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

Küresel ekonomi 2009 yılında, 1930 Büyük Buhranı diye 
anılan çöküşün ardından ilk kez topyekün daralma yaşa-
dı. Krizin yarattığı çöküntü dönemi büyük ölçüde geride 
kalmış olmasına rağmen, yarattığı ekonomik ve sosyal 
tahribat “sürekli durgunluk” diye betimlenen bir süreç 
altında hükmünü sürdürüyor.

Ekonomik krizler, kuşkusuz, kapitalizmin yaklaşık 500
yıllık geçmişinin ayrılmaz bir parçası olarak yakından bili-
niyor. Ancak 2009 krizi ve sonrası küresel kapitalizm için 
aslında yepyeni sorunlar yumağını ortaya dökmekteydi. 
21. yüzyılın bu ilk onlu yıllarında artık İkinci Dünya Sa-
vaşı sonrası inşa edilen uluslararası kurumsal düzen ve 

montaj hattına dayalı Fordist manüfaktür üretimi tekno-
lojileri olgunlaşmış, köhneleşmişti. Uluslararası rekabet 
keskinleşmiş ve kapitalizmin hegemonik merkezlerinde 
üretkenlik kazanımları ciddi biçimde yavaşlamıştı.

Bu ortamın getirdiği gelir kayıpları ve durgunluk, emeğin 
gelirlerinin reel olarak gerilemesine, sanayi şirketlerinde 
karlılığının düşmesine ve dolayısıyla yatırım temposunun 
yavaşlamasına neden olmaktaydı.

Gerek gelirleri reel olarak gerileyen hanehalklarının 
gerekse şirketlerin tüketim ve yatırım harcamalarını 
sürdürebileceği tek bir olanak vardı: borçlanma –ve 

DERGİMİZİN “UZMAN GÖZÜYLE” KÖŞESİNİN YENİ KONUĞU;PROF. DR. ERİNÇ YELDAN... YELDAN, KÖŞEMİZDE BİZLER 
İÇİN 2009 KRİZİNİN DAHİ HENÜZ YARALARI TAM SARILMAMIŞ VE KÜRESEL İŞSİZLİK GERİLETİLEMEMİŞKEN, KÜRESEL 
EKONOMİNİN ÜZERİNE KARA BULUTLARIN NÜKSETMESİNİ, SİSTEMDEKİ ÇÖKÜŞÜN BOYUTUNU VE EKONOMİDEKİ 
İSTİKRARSIZLIĞI ELE ALDI... 

SİSTEMİN KRİZİ, TÜRKİYE’NİN KRİZİ
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dolayısıyla, finansallaşma. Nitekim (sağ altta), borçla-
narak harcama, gelişmiş– gelişmemiş tüm dünya eko-
nomilerinin ana BIS 2018 Raporundan derlediğimiz 
grafikte gösteriyoruz.

Grafik, ulusal gelirlere oran olarak borç miktarlarını 
veriyor. Kriz öncesinde dünya milli gelirler toplamının 
yüzde 179’una tekabül eden borç tutarı, 2010’da 
yüzde 196’ya, 2017’de ise yüzde 217’ye fırlamış du-
rumda. Miktar olarak bu rakam 180 trilyon dolara 
ulaşıyor.

Dolayısıyla, kriz sonrası dönemde sıfıra yaklaşan (hat-
ta reel olarak negatif olan) faizler ve küresel mal ve 
hizmet piyasalarını likiditeye boğan merkez bankaları-
nın genişleyici para politikaları, borç batağına batmış 
dünya ekonomileri için ciddi bir destek sağlamış oldu.
Bir yandan da küresel iş gücü piyasalarının esnek-
leştirilmesi ve işsizlik ile güvencesiz istihdam bi-
çimlerinin yarattığı dibe doğru yarış sayesinde üc-
ret maliyetler geriletilmişti. Düşük ücret maliyetleri 
ile birleşen sıfır faizli dünya, enflasyonist baskıları 
da göğüsleyerek, düşük ücretli – düşük enflasyon-
lu – düşük faizli bir sahte cennet yaratmış oldu.  

Bu sahte cennetin ardında yatan ana unsur ise, kuş-
kusuz, yukarıda değindiğimiz üzere, borçlanma idi. 
Gerek özel sektörde hanehalkları ve şirketler kesiminin 

gerekse kamu sektörünün iç ve dış borçları, bu dö-
nemde hızla yükseldi ve düşen gelir düzeyine rağmen, 
dünya ekonomisinin eksik-talep tehdidinden kaynak-
lanan bir deflasyonist krize sürüklenmesini engelledi. 

Bu sürecin ana yürütücüsünün ise hanehalkları ve 
şirketler kesimi ile birlikte özel sektör olduğunu göz-
lemekteyiz. Özel sektörün risk iştahı, reel gelirlerdeki 
daralma ile birleşince ortaya borçlanma olanaklarının 
yarattığı yer çekimine meydan okuyan bir hayali de-
ğerler dünyası çıkmış durumda. Kriz sonrası “iyileş-
me” süreçlerinin dengesiz ve anarşik yapısına dayalı 
bu dönem, bir anlamda merkez bankalarının telaş 
içerisinde yürütmüş olduğu kontrolsüz ve her ne pa-
hasına olursa olsun parasal genişlemesinin ürünü. >>>

Kaynak: BIS 2018 Ekonomi Raporu
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UZMAN GÖZÜYLE

Şimdi günümüze gelelim. Peşpeşe gelen uluslararası 
raporlar, 2009’un yaraları sarılmadan, küresel işsizlik 
geriletilememişken, gelir dağılımındaki çarpıklık ve 
erozyonun önüne geçilemeden, küresel ekonominin 
önünde yeniden kara bulutlar dolaşmakta olduğu 
uyarılarını yapmakta. 

Örneğin, Ekim ayında yayımlanan IMF’nin Dünya 
Ekonomik Görünümü başlıklı raporu, dünya eko-
nomisinin 2018 ve 2019’da yüzde 3.5’lik oran-
larda kalacağını, 2023’e değin de büyüme hızın-
da yavaşlama sürecinin kalıcı olacağını vurguluyor. 
IMF verileri, durgunluk tehdidinin 2017 ve 2018’de 
Amerikan ekonomisinin başkan Trump’ın büyük şir-
ketler kesimi için sunmakta olduğu vergi indirimleri-
ne dayalı genişleyici mali politikaları sayesinde geçiş-
tirildiğini belirtiyor. Ancak, Amerikan ekonomisinin 
2018’de yüzde 2.9 büyüdükten sonra –mali teşvik 
paketinin etkileri tüketilmesiyle birlikte– ivmesini kay-
bedeceği; 2018 sonrasında da yüzde 2.5; ve 2023’te 
de ancak yüzde 1.4 büyüyebileceği öngörülmekte.

Bu oranlar ABD ekonomisinin uzun dönem ortalaması 
olan yüzde 3.3’ün altında kalmakta. Avro bölgesinin 
de 2018 için tahmin edilen yüzde 2’lik mütevazı bü-
yümeyi izleyerek, 2023 sonunda ABD ile birlikte yüzde 
1.4’lük bir büyüme patikasında durgunluğa sürükle-
neceği tahmin ediliyor. 

ABD’de şirketler kesimi karlılığının bu denli artma-
sına yol açan etkenlerin başında Trump yönetiminin 

kurgulamış olduğu vergi iadeleri ve vergi istisnalarına 
dayalı genişleyici maliye politikası ve bunun getirdiği 
servet transferleri yatmakta. Amerikalı Marksist İkti-
satçı Michael Roberts’in bulgularına göre ABD’de şir-
ket karlarındaki artış geçen seneden bu yana yüzde 
7.6’lık bir artış gösterdi. Finans kesimi ve bankaların 
karlarını bir tarafa bıraksak dahi, reel sektör şirketler 
kesimi karlılığındaki yıllık artış yüzde 6.6’ya ulaşıyor; 
yani kar oranlarında, ortalama büyüme hızının çok 
üstünde bir sıçramanın söz konusu olduğu anlaşılıyor. 

ABD için sergilenen bu rakamlar, dünya ölçeğinde de 
geçerli. Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Konfe-
ransı (UNCTAD) verileri, küresel ekonomide faaliyet 
gösteren en büyük 2,000 adet ulus-ötesi tekelci şirke-
tin toplam karlarının 2.9 trilyon dolara; net satış ge-
lirlerinin ise 30 trilyon dolara ulaştığını belgeliyor. Söz 
konusu ikinci rakam dünya ihracat hacminin iki misli; 
dünya katma değer toplamının yarısı.

DÜNYA ÖLÇEĞİNDE KARLARIN İVMELENDİĞİ BİR 
DÖNEMDE SÖZ KONUSU DURGUNLUK TEHDİDİ 
NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

Sorunun yanıtı, sabit sermaye yatırımlarının durağan
seyrinde yatıyor. Zira dünya ekonomisi gelirlerinin 
giderek daha az bir bölümünü sabit sermaye yatı-
rımlarına yatırıyor; tasarruf fonları giderek daha faz-
la bir biçimde finansal spekülasyon ve rant oyunla-
rının büyülü cazibesinde kullanılmakta. Kapitalizmin 
kumarhane masalarında kısa vadeli rant ve finansal 
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getiri peşinde koşan spekülatif sıcak para sermayesi, 
yatırımların yönünü yeni iş sahaları açmak ya da tek-
nolojik ilerlemeyi amaçlayan sabit sermaye yatırım-
ları yerine finansal ürünlerin alım satımına çeviriyor. 
Finans sermayesinin kaprislerine ve coşkularına da-
yalı biçimde evrilen küresel ekonomi, giderek artan 
dalgalanmaların belirsizliğinde yatırım ve üretim ye-
rine spekülasyon ve rant vurgunlarından pay kapma  
uğraşı içerisinde.

Yanda, UNCTAD verilerinden derlediğimiz grafik, bu 
olguyu çok net biçimde özetliyor. Grafikte ABD, Al-
manya, Japonya, Fransa ve İtalya için şirketler kesimi-
nin toplam karları ile finans-dışı ve inşaat-dışı yatırım 
harcamaları, milli gelirlerin payı olarak sergilenmekte. 
Veriler 1980’den bu yana çizilmiş. 

Veriler, şirketler kesimi karlılığının özellikle 2012 son-
rasında yeni bir ivmelenmeyle milli gelirlerin ortalama 
yüzde 18’ine değin ulaşırken, sabit sermaye yatırım-
larının milli gelirler içindeki payının ancak yüzde 15’i 
düzeyinde kaldığını belgeliyor. Sabit sermaye yatırım-
larının milli gelir içindeki payının 1992’den bu yana 
düzenli olarak gerilemekte olduğu gerçeği UNCTAD 
verilerinde net olarak vurgulanmakta.

Bu koşullarda, Trump Amerika’sının 2018 için elde et-
tiği büyümenin, devlet eliyle yaratılan mali teşviklerin 
geçici bir görünümü olduğu anlaşılıyor. Küresel kapi-
talizmin karlılığı ve birikim kaygısı ise artık reel üretim 

 

ve yatırım faaliyetlerinde değil, finansal varlıkların yer  
çekimi yasalarını hiçe sayarcasına şişkinleştirdiği  
köpükler ve sanal rant oyunlarında yer buluyor.

Yer çekimi kurallarını hiçe sayan, aşırı borçlanma-
ya dayalı bu spekülatif finansallaşma süreci, küresel 
ekonomideki istikrarsızlığın ve krizlerin ana nedenidir.  
Bu koşullarda 21. yüzyıl kapitalizmi birikim rejimini 
artık reel ekonomi üzerinden değil, finansal sistemin 
yarattığı spekülatif rantlar ve azgelişmiş dünyanın 
sunduğu ucuz emek cennetlerindeki hiper-sömürü 
olanakları sayesinde sürdürebilmektedir.  

Bu koşullar ilerideki yeni kriz dalgalarının da yapı taş-
larını oluşturmaktadır.  Nitekim, Arjantin, Türkiye ve 
İtalya’nın içine sürüklenmekte olduğu kriz süreci de 
küresel ekonomide yepyeni bir çalkantının öncülleri 
olarak değerlendirilmektedir.

Kaynak: UNCTAD, Ticaret ve Kalkınma Raporları
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GGYD KÜLTÜR TURU

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin kültür turlarına bir yenisi daha eklendi. Üyelerin iki güne tam 
dört şehri sığdırdığı, tarihi, doğallığı ve lezzetleriyle çok sayıda cazibeye sahip Mardin, Şanlıurfa, Batman 
ve Diyarbakır’ın yer aldığı “Güneydoğu Anadolu Turu”nda renkli, keyifli ve bir o kadar da unutulmaz 
anlar yaşandı.

MEDENİYETLER BEŞİĞİ GÜNEYDOĞU’DA 
FARKLI KÜLTÜRLERLE BULUŞULDU 

GGYD’nin üyelerine yoğun 
iş temposu ve şehir stresine 
kısa bir ara vermek amacıyla 
düzenlediği geziye, aralarında 
Dernek Başkanı M. Nezih Al-
lıoğlu ve yönetim kurulunun 
da bulunduğu çok sayıda üye, 
yakınları ile birlikte katıldı. 

İKİ GÜNDE DÖRT ŞEHİR...  

İki gün içerisinde Mardin, Mid-
yat, Hasankeyf, Deyrulzafaran, 
Şanlıurfa, Batman ve Diyarba-
kır’ı gezen GGYD üyeleri, gör-
dükleri her bir noktada, hem 
bir kez daha ülkemizin doğal 
güzelliklerine ve zenginliğine 
hayran kaldı hem de farklı kül-
türlerle buluşmanın ayrıcalığını 
yaşadı. 
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BİNLERCE YILLIK TARİHİN 
DARACIK SOKAKLARI…
 
Şanlıurfa’da Hz. İbrahim Makamı, Ayn-ı Ze-
liha Gölü, Halil-ür Rahman Gölü (Balıklıgöl) 
ve Halil-ür Rahman Camii (Döşeme Camii)’yi 
ziyaret eden genç girişimciler, medeniyetler 
beşiği Mardin’de ise taş şehrin simgesi olan 
Mardin Ulu Camii, Kasımiye Medresesi, Zin-
ciriye (Sultan İsa) Medresesi, Mardin Çarşısı, 
eski Tarihi Ptt Binası ve binlerce yıllık tarihin 
dar sokaklardaki taş evleri gezdi.

MİDYAT VE HASANKEYF’İN 
BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİ…

Midyat gezisi de tam anlamıyla büyüleyi- 
ciydi... Deyrulzafaran Manastırı’nı gördük-
ten sonra Midyat’a geçen üyeler, Gümüş-
çüler Çarşısı’ndaki alışverişin ardından Ha-
sankeyf’e ulaştı. Ilısu Barajı altında kalacak 
olan Batman’ın 12 bin yıllık bir geçmişe 
sahip tarihi ilçesi Hasankeyf’te heyecan ve 
mutluluğu bir arada yaşayan genç girişim-
ciler, bu muazzam tarihi bölgede bol bol 
fotoğraf çekerek anılarını ölümsüzleştir-
di. Akşam düzenlenen ‘Sıra Gecesi’nde de 
doyasıya eğlenen GGYD ekibi, hafta sonu 
programını Diyarbakır gezisiyle noktaladı ve 
hızlı Güneydoğu turuna çok anı sığdırarak 
Ankara’ya döndü.
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Nurettin ÖZDEBİR
Ankara Sanayi Odası Başkanı 

GLOBAL GİRİŞİM DERGİSİ’NİN BU SAYISINDA, ANKARA SANAYİ ODASI BAŞKANI 
SAYIN NURETTİN ÖZDEBİR İLE SON DÖNEMDE ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇMEKTE OLAN

 TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİNİ, BAŞKENT EKONOMİSİ İLE ANKARA SANAYİSİNİN 
BU DURUMDAN NE BOYUTTA ETKİLENDİĞİNİ, YÜKSEK ENFLASYON SORUNUNU VE 

İŞSİZLİKLE MÜCADELE İÇİN ATILAN ADIMLARI SİZLER İÇİN KONUŞTUK...

ÖZDEBİR: “ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE 
EKONOMİ AÇISINDAN ARTIK EN KRİTİK 

KAVRAM “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” OLACAKTIR”

RÖPORTAJ
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Türkiye ekonomisi zor bir süreçten geçiyor.  
Ankara ekonomisi ve özellikle de Ankara sanayisi 
bu süreçten nasıl etkilendi? Başkent ekonomisi ve 
sanayisinin bugünkü durumunu anlatır mısınız?

Temmuz ayını 4.89 düzeyinde kapatan dolar, on gün 
geçmeden 6.50’yi gördü ve 7 TL’nin üzerinde tutun-
maya çalıştı. Merkez Bankası’nın 625 puanlık faiz artı-
rımının ardından gerileyen dolar kuru, yeni ekonomik 
program ve sonrasında rahip Brunson’a ilişkin ABD 
tarafından yapılan açıklama ile %3’ün üzerinde geri-
leyerek 6.06 seviyelerine kadar geriledi. Son dönemde 
5.40-5.60 bandında salınmaktadır. 

Ağustos ayında uzakdoğu piyasalarında başlayan bir 
satım neticesinde TL’nin değer kaybetmesi ve sonrasın-
da içeride yaratılmaya çalışılan ekonomik panik havası 
ile kurda yaşanan baş döndürücü yükselme, çok büyük 
oranda Türkiye’nin ekonomik koşulları ile ilgili değildir. 
2014 yılında da benzer bir tablo Türkiye için çizilmiş-
ti. 2014 yılının ortalarında başlayan küresel finansal 
piyasalardaki dalgalanmalardan itibaren, Türkiye’nin 
de içinde yer aldığı kırılgan beşli olarak nitelendirilen 
gruptaki ülkelerin, finansal piyasalardaki dalgalanma-
dan çok daha fazla etkileneceği ifade edilmekle kalma-
yıp, aynı zamanda ekonomide olası ani duruş riskinden 
dahi bahsedilen bir Türkiye tablosu çiziliyordu. Benzer 
bir durum, hain 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 
da karşımıza çıktı. 15 Temmuz’dan sonra derecelen-
dirme kuruluşları, Türkiye ekonomisi için her zaman-
ki gibi ani duruş riskinden bahsedip, acele bir şekilde 
Türkiye’nin notunu aşağı çektiler. Türkiye ekonomisine 
ilişkin o söylenenlerin hiçbiri gerçekleşmedi ve bugün-
lere gelmeyi başardık.  

Bugün geldiğimiz noktada Türkiye ekonomisi ve özel-
likle imalatçı KOBİ’lerimiz piyasada kalma savaşı ver-
mektedirler. 13.000’den fazla imalat sanayi firmasının 
faaliyet gösterdiği Ankara sanayisinin %15’i imalat 
sanayine dayanmaktadır. Üretim yapan Ankaralı fir-
maların %1.5’i KOBİ üstü boyuttadır. Yani geriye kalan 
%98.5’lik imalatçı firmamız KOBİ boyutundadır ve bu 
firmalarımız mevcut ekonomik gelişmelerden önemli 
oranda etkilenmişlerdir. 

KOBİ ölçeğindeki bu imalatçılarımızın söz konusu zor 
koşullarda işlerine devam etmelerine imkan tanıyacak 
her türlü tedbirin yanında olduğumuzu belirtmek isti-
yorum. Zira Ankara sanayinin en önemli parçası olan 
imalatçı KOBİ’ler, bugüne kadar çok ciddi bir birikim, 

tecrübe ve know-how edinmişlerdir. Bu birikimlerin 
heba olmaması gerekmektedir. Ankara üretiminin 
%10’a yakın kısmının ileri teknolojili, %30’unun or-
ta-yüksek teknolojili olduğu düşünüldüğünde, Anka-
ra’da imalat gerçekleştiren her bir KOBİ’miz, yalnızca 
imalat değil aynı zamanda teknoloji olarak da Türkiye 
açısından önemlidir.  

Ankara ekonomisine yön veren bir kurum olarak, 
bu süreçten çıkışın hızlanması için hangi tedbirle-
ri aldınız, ne tür çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?

Ülkemize yönelik döviz kurları üzerinden gerçekleşti-
rilen ekonomik saldırı sonrasında pek çok firmamızda 
sıkıntı yaşanmaya başladı. Bunun üzerine bu süreçten 
nasıl çıkarız konusunda çok sayıda toplantı yaparak 15 
maddelik bir rapor hazırladık. Raporumuzun bir bölü-
münü hem kamuoyu ile paylaştık hem de ekonomiyle 
ilgili bakanlarımıza sunduk. Özel sektörün KDV alacak-
larının Hazine Tahvili ile ödenmesinden, Kısa Çalışma 
Ödeneği’nin hayata geçirilmesine kadar çeşitli önerile-
rimiz oldu. Hatta Kısa Çalışma Ödeneği birkaç gün önce 
mevzuatında değişiklik yapılarak yürürlük kazandı.
Bu önerilerimizden bazılarının hayata geçirilmesini 
memnuniyetle karşılıyoruz. Bazı önerilerimizin de ha-
yata geçirilmesi için ekonomi yönetiminin düzenleme 
hazırlığı içinde olduğunu biliyoruz. Ancak bunların çok 
zaman geçirilmeden acil olarak yapılması en büyük  
dileğimiz.

Yüksek enflasyon, cari açık ve işsizlikle mücadele 
konusunda atılan adımları nasıl değerlendiriyor-
sunuz? Tavsiyelerinizi ve Ankara sanayicileri ola-
rak mücadeleye katkılarınızı öğrenebilir miyiz?

Yeni ekonomik program sonrasında Türkiye ekonomi-
si, Ağustos ayında karşı karşıya kaldığımız ekonomik 
saldırıyı atlatmış ve dengelenme sürecine girmiş gö-
rünmektedir. Özellikle son rakamlar ışığında, Türki-
ye’nin uzun zamandan sonra ilk defa cari fazla vermiş 
olması, Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı ile 
birlikte yol haritasının ortaya çıkması ve bu mücade-
leye özel sektörün ciddi şekilde destek vermiş olması, 
ekonomik aktörlerin oldukça azalmış olan güven dü-
zeyini, kısa zamanda yeniden yukarı çekecektir. ABD 
ve Avrupa ülkeleri ile dış politikada yeni açılımlar da 
Türkiye ekonomisindeki önümüzdeki döneme ilişkin 
olumlu gelişmeleri destekler mahiyette görünmektedir.  
Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen ne yazık ki, ge-
ride bıraktığımız 3. çeyreğe ilişkin göstergeler >>> 
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RÖPORTAJ

Türkiye ekonomisinin çok önemli bir durgunluk içine 
girdiğine işaret etmektedir. Söz konusu durgunluk reel 
sektörde bizler tarafından çok yakından hissedilmekte-
dir. Bu noktada önemli olan Türkiye ekonomisini denge-
li, sürdürülebilir ve ılımlı bir büyüme sürecine sokmak-
tır. Bu noktada  6 ay süreyle konut teslimlerinde %18 
yerine %8 KDV uygulaması ve %4 olan tapu harcının 
%3’e indirilmesi 31 Ekim’de son bulacakken, alınan ka-
rarla yıl sonuna kadar uzatıldı. Aynı zamanda yıl sonuna 
kadar beyaz eşyada ÖTV’nin sıfırlanması ve mobilyadaki 
KDV’nin %8’e indirilmesi, 1600 cc araçlarda ÖTV’de 15 
puanlık indirim ve ticari araçlarda KDV’nin %1 olarak 
uygulanacak olması, ekonominin canlanması açısın-
dan alınan yerinde kararlardır. Ancak mevcut faiz dü-
zeyi hem işletmelerimizin finansmana erişimini zorlaştır-
makta hem de talep tarafını oldukça aşağı çekmektedir. 
Belirsizliğin azalması ile birlikte faiz düzeyinin makul bir 
seviyeye gelmesi ile Türkiye ekonomisi sürdürülebilir bir 
performansı yakalayacaktır.

Talep tarafındaki düşüş kadar bir diğer önemli sorun 
da, fiyatlamada kendini göstermektedir. Kurdaki hare-
ketlilik nedeni ile üreticiler ve ticaret erbabı, ürünlerinin 
fiyatını tespit ederken zorluk yaşamaktadırlar. Ne yazık 
ki, bu durum kimi fırsatçılara da imkan doğurmaktadır. 
Özellikle stokçuluk, maliyetlerin çok çok üzerinde fiyat 
artışları gibi bir takım uygulamalar da gündeme gel-
mektedir. Ticaret Bakanlığı’mızın bu konuda almış ol-
duğu tedbirlerin ve uygulamalarının yerinde olduğunu  
düşünüyorum. 

Ankara Sanayi Odası olarak bugün en önemli gün-
dem maddeniz/maddeleriniz neler?

Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların biran önce 
aşılması en önemli gündem maddemiz. Gündeme 
getirdiğimiz önerilerin dışında, neler yapılabileceği-
nin arayışı içindeyiz. 35 meslek komitemizle ayrı ayrı 
toplantılar yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca sektör lideri 
firmalarla bir araya gelerek hem genel hem de firma 
bazında sıkıntılarını tespit edip, çözüm arıyoruz. Di-
ğer yandan da, Endüstri 4.0 dediğimiz sanayinin di-
jital dönüşümünü sağlayacak ve verimliliği artıracak 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların en başında 
ise bu iki unsuru sanayicilere uygulamalı olarak gös-
tereceğimiz Model Fabrika geliyor. ASO 1. OSB’de 
kurduğumuz Model Fabrika, önemli bir dönüşümü 
Ankara bazında gerçekleştireceğimize inanıyorum.
Bunun yanı sıra nükleer enerjiyle ilgili çalışmalarımız 

sürüyor. Bir yandan çok sayıda sanayicimizin nükleer 
kabiliyetini artırmaya çalışıyor, diğer yandan da kuru-
luşunu tamamlamak üzere olduğumuz Nükleer Eğitim 
Merkezi ile bu alanda istihdam edilecek çeşitli meslek 
gruplarından insanlar yetiştireceğiz.

Sürdürülebilir yüksek büyüme için öncelikle ve 
ivedilikle hangi sektörlerin öne çıkması, hangi 
adımların atılması gerekmektedir?

Önümüzdeki dönemde ekonomimiz açısından artık en 
kritik kavram “sürdürülebilirlik” olacaktır. Hem büyü-
mede hem de ekonominin gelişim ve dönüşümünde 
sürdürülebilir bir modelin hayata geçirilmesi açısından 
önem arz eden unsurların başında, “dışa bağımlılığın 
azaltılması” gelmektedir. Bunun için bir yandan ithal 
mallara olan bağımlılığı azaltırken, aynı zamanda tek-
noloji olarak da bağımlılığımızı azalmamız gerekiyor. 

Bu kapsamda Türkiye ekonomisine ilişkin hep söylenen 
“orta gelir tuzağı” kavramının özünde “orta teknoloji 
tuzağı” yatmaktadır. Orta gelir tuzağından kurtulması 
ve belirlenen ekonomik hedeflere ulaşması için Türki-
ye’nin ilk önce şu anda içinde bulunduğu orta teknoloji 
segmentinden yüksek teknolojiye sıçraması şarttır. Hali 
hazırda ister üretim isterse ihracat olarak ele alınsın, 
ileri teknolojinin payı bugüne kadar Türkiye ekonomi-
si genelinde %3’ün üzerine çıkamamamıştır. Bu oranı 
yukarı çekecek, Türkiye’de teknolojiyi yerlileştirecek, 
her türlü yol, yöntem, model bizim için çok önemlidir. 
Teknolojik olarak Türkiye ekonomisini sırtlamakta olan 
ilk 2 şehrimiz İstanbul ve Ankara’dır. İstanbul’un finans 
ve hizmet üssü olma yolunda yürüdüğü bir dönemde, 
Ankara’nın “ileri teknoloji üssü” olarak kurgulanması 
ve kamusal politikaların buna göre hayata geçirilme-

 Belirlenen ekonomik 
hedeflere ulaşması için 

Türkiye’nin ilk önce şu anda 
içinde bulunduğu orta 

teknoloji segmentinden 
yüksek teknolojiye 

sıçraması şarttır.
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si gerekmektedir. Bugün Ankara tek başına, ileri tek-
nolojili patent/faydalı model başvurularının %14’ünü 
gerçekleştirmiştir. Ar-Ge yapan üreticilerin %15’i, ileri 
teknoloji üretiminin %13’ü Ankara’dadır. Ar-Ge mü-
hendilerinin %28’i Ankara’dadır. İleri teknoloji yatı-
rımlarının %30’una Ankara ev sahipliği yapmaktadır. 
Ankara’nın bu potansiyelinin kullanılması, harekete 
geçirilmesi gerekmektedir.  

Sanayiciler olarak ekonomi yönetiminden taleple-
riniz neler ve beklentileriniz ne yönde?

Türkiye ilk defa bu kadar çok önem atfedilen Yeni Eko-
nomik Program ile karşı karşıyadır. Yeni ekonomik prog-
ram genel hatları ile gerçekçi ve ayakları yere basan bir 
program olarak karşılanmış ve olumlu tepkiler almıştır. 
Yeni ekonomik program, ekonomiyi şok etkisi ile dü-
zeltmeye çalışan eski IMF programlarının ötesinde ka-
demeli bir düzeltme öngören dengeli bir model olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Program kendi içinde esneklikler 
barındırmaktadır. Örneğin; merkezi yönetim bütçesin-
de faiz dışı fazlanın milli gelire oranı program dönemi 
boyunca artarak devam etmesi ve oluşturulan fazlanın 
gerek duyulduğunda üretime dayalı ekonomik dönü-
şümü finanse etmek için kullanılacak olması, sanayi-
ciler olarak uzun zamandır vurgu yaptığımız “üretim 
ekonomisine dönüşün” sinyali olarak algılanmıştır. Sa-
nayiciler olarak hep savunduğumuz üretim ekonomisi, 
Türkiye için vazgeçilmez tek istikamettir. Kısa dönemli 
rant odaklı ekonomik aktiviteler yerine katma değer ve 
üretime odaklanan girişimciler ile Türkiye sağlam ve is-
tikrarlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Bunun için 
de Türkiye ekonomisinde bir dönüşüm gerekmektedir. 
Toptekün bu dönüşümde ekonomi yönetimi üretim 
ekonomisine odaklanırken, Türk girişimcisi de kendisi-
ni zihinsel bir dönüşüme tabi tutmak durumundadır. 
Farklı düşünmek, vizyon sahibi olmak, üretim ve verim-
lilik odaklı çalışmak durumundadır.  

Ekonomik, sosyal ve kültürel olarak Ankara’nın en 
önemli sorunu nedir, çözüm önerileriniz var mı?

Ankara artık önemli bir sanayi kenti. 13 organize sa-
nayi bölgesi, Türkiye’nin en kaliteli üniversiteleri ve 
teknoparklarıyla üniversite sanayi iş birliğinin büyük 
ölçüde sağlandığı önemli bir üretim merkezi. Bu planlı 
sanayileşme çevre ve kentle de barışık. 21. yüzyıl artık 
kentlerin rekabetinin yaşanacağı bir dönem olacak. Ge-
rek çalışanı, gerek yöneticisi, gerekse patronu burada 

yarattığı zenginliği burada harcayabilmeli. Bunun için 
ekonomik hayatın yanı sıra sosyal ve kültürel hayatın da 
zenginleşmesi gerekiyor. Ben öteden beri Ankaralının 
Ankara’ya sahip çıkmadığını söylerim. Ankaralılık bilin-
cini oluşturacak, Ankaralıyım duygusunu yaşatacak bir 
takım ortak paydalarda buluşabilmeliyiz. Bunun için de  
bu şehrin sosyal hayatını canlandıracak, kültürel zen-
ginlik katacak çalışmaların içinde olmalıyız. Bunun için 
bu şehri yönetenler başta olmak üzere hepimize so-
rumluluklar düşüyor.

ASO Başkanı olarak GGYD hakkında neler söyle-
mek istersiniz ve genç girişimcilere neler tavsiye 
edersiniz?

Sivil toplum, demokrasinin en önemli unsurlarından bi-
risi. Bir takım baskı gruplarının, hem kente hem ülkeye 
dair birtakım öneriler üretmesi, çeşitli konularda karar 
alıcıları etkileyecek görüşler oluşturması bizi ülke olarak 
ileriye götürecek önemli bir noktadır. GGYD bu konuda 
üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiri-
yor. Hem bir baskı grubu görevini yerine getiriyor hem 
de genç girişimcilere örnek olarak onların önünü aç-
mak için çalışıyor. Girişimcilerimiz bu ülkenin en büyük 
zenginliği. Dünyanın neresine giderseniz gidin bir Türk 
girişimciye mutlaka rastlarsınız. Onların desteklenmesi, 
sahip çıkılması çok önemli. Bu ruhu kaybetmememiz 
lazım. Genç girişimcilerimiz hep yeniyi arayarak asla 
pes etmesinler. Bu vesileyle GGYD’nin kuruluşundan 
bugünlere gelmesinde tüm emeği geçenleri tebrik edi-
yor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.
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“İŞ’TE CUMHURİYET”TE ZAMAN ORADA 
“KEMÂL” İLE DURUVERDİ
GGYD’nin, Cumhuriyetimizin 95’inci yıl dönümüne özel düzenlediği “İş’te Cumhuriyet” etkinliğinde sahnede 
yine Pınar Ayhan vardı. Ayhan bu kez, ikinci müzikal belgesel projesi olan; Mustafa Kemal’in yaşam öykü-
sünden az bilinen kesitleri, doğru bilinen yanlışları, çok iyi bilinen ama üzerine çok fazla düşünülmeyenleri 
sahneye taşıdığı ‘Orada Duruverseydi Zaman - Kemâl’ ile izleyenlere duygu dolu saatler yaşattı. 

35. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

Başkan Allıoğlu etkinliğin baş-
langıcında yaptığı konuşmasına, 
özellikle milli bayramlarımızı ve 
milletimizin yüreğinde müstesna 
yeri olan özel tarihleri, derneğimi-
ze yaraşır etkinliklerle hatırladıkla-
rını ve hatırlattıklarını vurgulaya-
rak başladı. Allıoğlu ayrıca burada 
95 yıl önce temelleri atılan, çağ-
daş yaşamın en büyük sembolü-
nü; Cumhuriyeti ve bağımsızlığı 
kutlamak üzere toplanmış bulun-
duklarının altını çizdi. 

Başkan M. Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde, Hil-
ton Otel’de 400’ü aşkın davetli topluluğu ile gerçekleşen 29 Ekim’e özel 
‘İş’te Cumhuriyet’e, STK başkanlar ve yöneticilerin yanı sıra gençler ve  
çocuklar da büyük ilgi gösterdi. 
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“CUMHURİYET, EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ”

Konuşmasına Cumhuriyet’in, içi kolay doldurulacak 
bir kavram olmadığını söyleyerek devam eden Başkan 
Allıoğlu, “Vatan topraklarını savunmak, bağımsızlığını 
canı pahasına korumak için işgalcilere karşı onur savaşı 
veren bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur Cum-
huriyet… Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En bü-
yük eserim” dediği Cumhuriyet, geleceğimiz adına en 
büyük güvencemizdir. O nedenle bizlere, gençlere ve 
çocuklara düşen, Cumhuriyet’e sımsıkı sarılmak, birlik 
ve beraberlik içinde Cumhuriyet’i yüceltmek ve güçlen-
dirmek olmalıdır. İşte o zaman Cumhuriyetimiz ilelebet 
payidar kalacaktır” dedi. 
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35. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

BAYRAKLAR, MARŞLAR VE GÖZYAŞLARI İÇ İÇE…

Başkan Allıoğlu’nun konuşmasını salondaki konuklarla 
birlikte ‘Andımız’ın son bölümünü okuyarak coşku dolu 
alkışlar arasında tamamlamasının ardından sahneye,“-
Tarih çok şey anlatır ama saklar da” diyerek yola çıkan, 
yetenekleri, hayalleri, özlemleri, kalp kırıklıkları, bilinen-
leri ve bilinmeyenleriyle “Atatürk”ün anlatıldığı “Müzikal 
Belgesel” gösterisi Orada Duruverseydi Zaman - Kemâl’ 
ile sanatçı Pınar Ayhan ve ekibi çıktı. 

İki saat boyunca izleyenleri duygulandıran ve yine anlattığı öykülerin birer parçası olan şarkıları pırıl  
pırıl sesiyle yorumlayan Pınar Ayhan’ın büyük beğeni topladığı gösterisi, tüm konukların gözyaşla-
rı içerisinde, ellerinde Türk Bayraklarıyla, hep birlikte  coşkuyla İzmir Marşı ile 10. Yıl Marşı’nı söylemeleriyle  
sona erdi. 
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DÜNYANIN 
KALBİNE TAHT 

KURMUŞ LİDER:
MUSTAFA KEMAL 

ATATÜRK 

“Beni görmek demek, 
mutlaka yüzümü görmek 
değildir. Benim fikirlerimi, 

benim duygularımı anlıyorsanız 
ve hissediyorsanız, bu kâfidir.” 

— Mustafa Kemal ATATÜRK
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1881 - 1938 yılları ile sınırlı yaşamı, etkileyici kişi-
sel nitelikleri, doğuştan gelen askerî özellikleri ve 
kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin doğu-
şundaki belirgin çizgileriyle tüm dünyanın kalbi-
ne taht kurmuş, eşsiz bir liderdir; Mustafa Kemal  
ATATÜRK...

Çöküşün eşiğine gelmiş, enkaz halinde bir impara-
torluğun kölelik tehdidi ile karşı karşıya kalmaması ve 
can-ı gönülden bağlı olduğu ülkesini esaretten kurta-
rarak bayrağının göklerde özgürce dalgalanması için 
büyük bir milli kurtuluş hareketi başlatmış gerçek bir 
askerdir; Mustafa Kemal ATATÜRK...

Toplumu oluşturan her bireyde, devletimizin ve mille-
timizin bekâsı için “güzel ahlak”ın şart olması gerek-
tiğini kendi öz karakteri ile kanıtlamış, milli birliği sağ-
layan liderliği ile muharebe meydanlarında efsanevî 
bir kumandan, milletin çehresini değiştiren güçlü bir 
yenilikçidir; Mustafa Kemal ATATÜRK...

Büyük çabalarla gerçekleştirdiği başarılarıyla, her-
kesin cesaret edemeyeceği engelleri yenebilen mü-
cadele yöntemleri, yetenekleri, görüş ve inançları, 
doğaüstü değerdeki dikkat, hafıza, muhakeme, 
idrak ve idare melekeleriyle bir dâhidir; Mustafa  
Kemal ATATÜRK...

ATATÜRK’Ü TANIMAK VE İYİ ANLAMAK…

Mustafa Kemal Atatürk, üzerinde çok iyi düşünülmesi 
ve bütün yönleri ile bilimsel olarak ortaya konması 
gereken bir kişiliktir. Çünkü Atatürk’ün tüm yönleri 
ve doğruluğuyla ortaya konulması, O’nu anlama-
yı kolaylaştıracak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
luş felsefesinin bugünlere gelişinin, gelecek nesiller 
üzerinde ilerlemeyi sağlayacak temellerini atacaktır.

O’nu bütünüyle anlamanın önemini, yine O’nun şu 
sözleriyle vurgulamak yerinde olacaktır. “Beni görmek 
demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fi-
kirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissedi-
yorsanız, bu kâfidir” diyen Ulu Önder için her daim, 
iki Mustafa Kemal vardı. Biri; etten ve kemikten; fani 
Mustafa Kemal, diğeri ise milletin daima içinde yaşat-
tığı ve yaşatacağı Mustafa Kemal ATATÜRK... 

O, yaşadığı süre boyunca, ‘insanın faniliği, toplumun 
sürekliliği’ kuralının kendisi için de geçerli olduğunu 
şu sözleriyle savunmuştu; “Benim naçiz vücudum  

bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhu-
riyet’i ilelebet payidar kalacak ve Türk milleti emniyet 
ve prensiplerle, medeniyet yolunda tereddütsüz yürü-
meye devam edecektir.” 

Atatürk’ün bu anlamlı sözlerinin bilincinde; karşılaşı-
labilecek zorlukların üstesinden de, Atatürkçü düşün-
ceye ve milliyetçi kimliğe sahip çıkmakla gelinebilece-
ği görülmüştür. Çünkü, O’nun fikir ve düşüncelerinin 
özünü oluşturan “Atatürkçülük”, her türlü dogma-
tik unsurdan sıyrılmış akılcı bir dünya görüşüdür. 
Toplumun gerçeklerinden kaynaklanan, problemler 
karşısında aklın ve ilmin rehberliğini kabul eden bu 
gerçekçi görüş, Türk bağımsızlığının da esasını oluş-
turmaktadır.

“EY TÜRK GENÇLİĞİ! BİRİNCİ VAZİFEN…”

Türk gençliğine hitaben çizdiği tablo ise; aslında, 
kendisi mücadeleye atıldığı zamanki memleketin 
içinde bulunduğu tablodur. En güç şartlar altında ve 
her şeyin ‘bitti’ zannedildiği zamanlarda dahi, Türk 
milleti ve özellikle de Türk gençliğine güven hissinin 
kaybolmaması gerektiği gerçeğini ispatlamış olan Ulu 
Önder, Nutuk’ta da “Cumhuriyet” ve “Gençlik” kav-
ramlarını birbirine; “Bugün vâsıl olduğumuz netice, 
asırlardan beri çekilen milli musibetlerin intibahı ve 
bu aziz vatanın, her köşesini sulayan kanların bede-
lidir. Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum. 
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk 
cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa et-
mektir” diyerek ve beraberinde yine akıllara yer eden 
şu sözleri ile bağlayacaktır: “Ey Türk istikbalinin evlâ-
dı! İşte; bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk 
istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır.”

O halde… Atatürk’ü yaşatmanın en doğru yolu, ese-
rine; Türkiye Cumhuriyeti’ne ilelebet sahip çıkmak ve 
onu geliştirmekle bulunabilir. Böylece, “tanımak ve iyi 
anlamak” kısmı tamamlanmış, “tamamlamak” kısmı-
na geçilmiştir artık... 

“Atatürk’ü anlama”nın temeli nasıl ki, O’nun ba-
ğımsızlık savaşçılığı ise “Atatürk’ü tamamlamak” kıs-
mı da, gerçekleştirdiği devrimlerin bütünlüğünü ve  
Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet korumaktır!..

Atam sen rahat uyu, yolcusuyuz biz hürriyetin…

Atam sen rahat uyu, bekçisiyiz Cumhuriyetin!
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SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ, ULU ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü BİR KEZ DAHA, DAHA İYİ TANIYIP 
VE BİR KEZ DAHA, DAHA İYİ ANLAYACAĞIMIZ ATA’MIZA ÖZEL SAYFALARDA, UZMAN KONUĞUMUZ ERSAN 
ENER DE, ARAŞTIRMA VE İNCELEMELERİNE DAYANARAK DERLEDİĞİ BÜYÜK LİDERİMİZE VE CUMHURİYET’E 
DAİR SATIRLARINI, SİZ DEĞERLİ ÜYELERİMİZ İÇİN PAYLAŞTI. SAYFALARIN İÇİNDE BİR YANDAN DUYGULANIRKEN, 
DİĞER YANDAN GURURLANACAĞINIZDAN EMİNİZ.

ATATÜRK VE CUMHURİYET 

Atatürk ve Cumhuriyet dediğimizde; ekonomik ve ida-
ri bağımsızlığını yitirmiş, ülkenin dört bir yanı düşman 
askerleri ile işgal edilmiş, topraklarının hemen hemen 
tamamı paylaşılmış bir imparatorluğun yoksul halkının 
başına geçerek, bin türlü iç ve dış engeli, oyunu, tuzağı, 
yoksunluğu ve yoksulluğu, “Ya İstiklal Ya Ölüm”, diyerek 
zafere ulaşan destansı Kurtuluş Savaşımızı, sonrasında 
aydınlanmayı ve özgürlüğü sağlayacak; sanat, kültür, 
hukuk, maddi ve manevi pek çok alanda kalkınmayı 
amaçlayan, 18 yılda başarılmış, benzersiz bir mücadele-
yi, devrimleri ve kalkınma çabalarını anlamalıyız. 

Atatürk’ün aklı ve bilimi öne çıkaran yönetim ve dev-
let anlayışı ile başardığı bu eşsiz mücadelenin teme-
linde yatan hedefin; askeri, siyasi ve ekonomik alanda 
tam bağımsız Türkiye Cumhuriyet’i olduğunu bilerek 
ve “Yurtta sulh, Cihanda Sulh” ilkesi ile bulunduğumuz 
coğrafyada ve onun deyimi ile “Muasır Medeniyetler 
Seviyesi”ne ulaşmış, onurlu bir devletin vatandaşları ol-
mamız gerektiğini unutmamalıyız.

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile emperyalizme 
ve sömürgeciliğe karşı askeri ve politik savaş, toplumu 
çağdaşlaştırmak, geri kalmışlığı ve bağnazlığa karşı da 
çağdaşlık ve aydınlanma savaşı vermiştir. Ve O’nun söy-
lemi ile “Muasır Medeniyetler Seviyesi”ne ulaşmak için, 
toplumsal gelişimi ve dönüşümü sağlayacak devrimlerini 
gerçekleştirmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’da gerçekleştirdiği Türk 
Aydınlanması’nı ve Türk Mucizesi’ni şu üç önemli aşama-
da gerçekleşmiştir. Bu aşamalar;

1. Emperyalistlere karşı verilen ve emperyalizmin bo-
yunduruğu altında yaşayan tüm milletlere ilham kay-
nağı olan Kurtuluş Savaşımız;

2. Padişahın Kulları olan halkı vatandaş haline getiren 
“Ulus Devlet” anlayışı ile içerideki yobazlara karşı ve 
onun deyimi ile “Muasır Medeniyetler Seviyesi”ne 
ulaşmamızı sağlayacak Türk Aydınlanması’nın te-
mellerini oluşturulan devrimler;
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3. Bulunduğumuz coğrafyada onun deyimi ile “İle-
lebet Payidar Kalacak” Türkiye Cumhuriyeti’nin 
onurlu ve ilkeli dış politikası ve bu politikanın te-
meli olan “Yurtta Sulh Cihan”da Sulh” ilkesi.

TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan, Osmanlı 
Hanedanı’nın Kulu ve Osmanlı Devleti’nin Ümmeti ya-
pılan Türk Varlığı’na, yitirdiği bilinci yeniden aşılayarak 
Türk Ulus’unu yaratan bu eşsiz süreç, emperyalistlerle, 
onların iç ve dış iş birlikçilerine karşı verilen Kurtuluş 
Savaşı’ı ile başlamıştır.

Kurtuluş Savaşımız, doğuya doğru ilerlemekte olan 
emperyalist devletlere ve onların maşaları olanlara 
karşı verilmiş ve başarıya ulaşmış ilk kurtuluş savaşıdır. 
Türk Kurtuluş Savaşı, yok edilmek istenen bir halkın kı-
sıtlı olanaklarla yaptığı bağımsızlık ve var olma müca-
delesidir. Türk Kurtuluş Savaşı, o yıllarda ve sonrasında 
bağımsızlık mücadelesi veren tüm ülkelere örnek oluş-
turmuştur.

16 Mayıs 1919‘da İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile 
yanında yirmi ikisi subay ve yirmi beşi de er ve erbaş 
olmak üzere kendisi ile birlikte toplam 48 kişi ile yola 
çıkan Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 günü Sam-
sun’a çıkarak başlattığı bu Kutsal Savaş, 22 Haziran 
1919’da Amasya Genelgesi, 23 Temmuz 1010’da Er-
zurum Kongresi Kararları, 4 Eylül 1919’da Sivas Kong-
resi Kararları ve 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişi ile 
devam etmiştir. 

Bu süreçte Anadolu’nun dört bir yanında kurulan Mü-
dafa-i Hukuk Dernekleri birleştirilerek Heyet-i Temsiliye 
oluşturulmuş ve bu heyet Mustafa Kemal’in liderliğin-
de TMBB kurulana kadar Anadolu’daki direnişi Misal-ı 
Milli hedefi ile örgütlemiş ve yürütmüştür.

23 Nisan 1923’te kurulan TBMM, Mustafa Kemal’in 
liderliğinde ‘Milli Ordu’yu kurmuş ve sırasıyla;
 
• 6-11 Ocak 1921’de Yunan Kuvvetleri’nin saldırısı 

ile başlayan 1. İnönü Savaşı ve Zaferi, 
 
• 23-31 Mart 1921’de yine Yunan Kuvvetleri’nin 

saldırısı ile başlayan 2. İnönü Savaşı ve Zaferi, (ki 
bu zaferden sonra Atatürk İsmet Paşa’ya çektiği 
telgrafta; “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin 
makus talihini de yendiniz.”) demiştir.

• 10 Temmuz 1921’de Yunan Kuvvetleri’nin saldı-
rısı ile başlayan ile 24 Temmuz 1921 tarihlerinde 
Türk Ordusu’nun büyük kayıp vererek Sakarya 
Nehri’nin doğusuna kadar geri çekilmek zorunda 
kaldığı Kütahya ve Eskişehir Savaşları,

• 23 Ağustos 1921 ile 13 Eylül 1921 arasında 22 
gün ve 22 gece aralıksız süren ve Türk Ordusu’nun 
zaferi ile sonuçlanan Sakarya Savaşı, (ki bu savaş 
aynı zamanda; Avrupa’nın ortasına kadar ilerlemiş 
Osmanlı Devleti’nin 26 Ocak 1699’da imzalanmış 
olan Karlofça Anlaşması ile başlayan 222 yıllık geri 
çekiliş sürecinin son bulduğu savaştır.) Sakarya Sa-
vaşı, Mustafa Kemal tarafından kan seli anlamına 
gelen “Melhâme-i Kübrâ” diye de adlandırılır.

İngiliz Tarihçi Joseph Arnold Toynbe, “Türkiye” adlı 
eserinde; “Sakarya Savaşı” ile, Türk-Yunan Savaşı’ndaki 
durum, tersine dönmüştü. Denebilir ki, bu savaş içinde 
yaşadığımız yüz yıl tarihinin en büyük savaşlarından bi-
ridir. Sakarya kıyılarındaki Türk zaferi, yakın ve Orta Do-
ğu’nun siyasal yüzünü değiştirmiştir. İki yüz yıldan beri 
batı, Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamaya çalışıyor-
du. Fakat Sakarya’da Türk’ün kendisi ile karşılaşmıştır 
ve ona dokunduğu anda da tarihin yönü değişmiştir.

Sakarya Savaşı’ndan yaklaşık bir yıl sonra 26 Ağustos 
1922 günü başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos günü 
Dumlupınar’da Yunan Ordusu’nun tamamen imha 
edilmesi ile İzmir yönüne kaçan Yunan askerlerinin 9 
Eylül 1922’de İzmir’de denize dökülerek zaferle so-
nuçlanmıştır. Mustafa Kemal’in üstün askeri dehası, 
Anadolu Halkı’nın elindeki çok az kaynakla savaşa ka-
tılımı, işgal bölgelerinde kalmış Osmanlı Ordusu depo-
larından kaçırılabilen silahlarla ve Türk ve İslam Coğraf-
yası’nda bulunan halklardan alınan sınırlı yardımlarla 
kazanılmıştır.

Kurtuluş Savaşı iç ve dış cephelerde verilen mücade-
lelerle sürdürülmüştür. Bu savaşın dış cephesi İngilte-
re, Fransa, Yunanistan, İtalya gibi ülkelere karşı askeri 
ve politik alanda verilmiştir. İç cephede verilen savaş 
ise emperyalizmin güdümündeki Damat Ferit’in ba-
şında olduğu İstanbul Hükümetleri, ülkenin başında 
kendi saltanatının geleceğinden başka bir şey düşün-
meyen Padişah Vahdettin, Ali Kemal ve Peyami Safa 
gibi mütareke dönemi aydınları, Sait Molla gibi İngiliz 
hayranı sahte din adamları, saray ve işgal komutanlık-
ları ile iş ilişkisi içerisinde olan çıkarcı zümreler, yerel 
feodal unsurlar, ülkenin dört bir yanındaki işgal >>>



  34   

KONUNUN UZMANINDAN

güçlerinden destek gören ve Anadolu’da yaşanan 
1000 yıllık barışı bozan Rum, Ermeni ve Kürt etnik ay-
rılıkçı çeteleri ve çeşitli nedenlerle yerel halkı kullanarak 
çıkarılan iç isyanlara karşı (ayrı coğrafyalarda çıkarılmış 
belli başlı 36 isyan) verilmiştir.

Bağımsızlık Savaşımız sona erdiğinde, Mustafa Kemal 
ve savaşı yönetenler, imparatorluğun çökmesinin te-
melinde; padişahın kulu olan ve vatandaşlık bilinci ol-
mayan halkın eğitimsizliğinin ve fakirliğinin, ülke eko-
nomisinin her konuda dışa bağımlı olmasının, üretim 
kuruluşlarının yetersizliğinin ve bunun sonucu olarak 
devletin ekonomik, askeri ve siyasi bakımdan güçsüz-
lüğünün olduğunu saptamışlardı. Bu nedenle savaştan 
sonra ve hatta savaş sırasında halkın eğitimini ön plana 
almışlar ve bunun yanında ulusal ekonomik gelişme-
yi sağlamak içinde milli burjuvanın ve milli sanayinin 
oluşmasını sağlayacak önlemleri almışlardır.

Savaşın her günü ayrı bir destandır. Bu savaşı yürüt-
mek için gereken kaynakların olmaması ve ihtiyaçların 
giderilmesi zorunluluğu, savaşı yönetenlerin alışılmışın 
dışında yeni yollar aramalarına neden olmuştur. Maddi 
gücü olmayan halkı savaşa malı ile katan Mustafa Ke-
mal’in dehasının ürünü “Tekalif-i Milliye Kanunları” bu 
çözüm yollarından biridir. 

Cephane taşımak için kamyonların ve bu araçları çalış-
tıracak yakıtın olmaması, silah, mühimmat ve cephede 
gereken erzak gibi malzemelerin kadınlarımızın kullan-
dığı kağnılarla taşınması da bulunan çözümlerden biri-
dir. Türk Ordusu, dünyada Kağnı Komutanlığı olan tek 
ordudur. Kağnıların ve onları kullanan Türk Kadını’nın 
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasındaki katkısı Cumhuri-
yet’in ilk uçağının gövdesine kağnı resmi işlenmesine 
neden olmuştur.

TÜRK ULUS DEVLET PROJESİ

Atatürk, çağdaşlaşmak ve uygar dünyanın parçası ola-
bilmek için her şeyden önce “uluslaşmak” gerektiğine 
inanmıştır.

Batılı ülkeler uluslaşma süreçlerinde, kendilerine Antik 
Yunan-Roma tarihinden kökler oluşturmuş, kültürel 
gelişimlerini Rönesans ve Anadolu’da, Mezopotam-
ya’da ortaya çıkarılan eski uygarlıklara ait buluntularla 
beslemişlerdir. Bu yaklaşımın benzerini Atatürk’ün Türk 
Çağdaşlaşmasını eski Türk tarihiyle ve Türk kültürüyle 
beslemiş ayrıca Anadolu uygarlıklarıyla beslemiştir. 

Etibank ve Sümerbank isimlerinin devlet banka ve işlet-
melerine konulması bu yaklaşımın ürünüdür.
 
Atatürk Devrimleri; devrimlerin en büyüğü olan Cum-
huriyet’in ilanı ile başlar. 29 Ekim 1923 tarihinde saat 
20:30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oy-
lama sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 
ilan edilir ve Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı seçilir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla padişahın kulu 
olan halk vatandaş olarak egemenliğin kayıtsız şartsız 
sahibi olmuştur. TBMM kurduğu yeni devletin adını 
Türkiye Cumhuriyeti koyarak M.S 582’de Göktürk Ka-
ğanlığı’nın ikiye bölünmesiyle kurulan ve 659’da dağı-
lan Batı Göktürk Kağanlığı’ndan tam 1264 yıl sonra ilk 
Türk isimli devleti kurmuştur.
.
Atatürk ulus kavramını, “ırk” ve “din” kıskacının çok 
ötesinde “tarihsel yakınlık”, kültürel akrabalık ve dil bir-
liği ekseninde tanımlamıştır. 1930’da yaptığı şu millet 
tanımını esas almıştır: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran 
Türkiye halkına Türk milleti denir.” Bu tanımın ben-
zeri 1924 Anayasası’nın 88. maddesinde de şöyle yer 
almıştır: “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın 
vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlak olur.” 1933’te Cum-
huriyet’in kuruluşunun 10. yılında verdiği söylevinde 
Türkiye’de yaşayan ahaliye bakışını en net şekilde “Ne 
Mutlu Türk”üm Diyene” şeklinde dile getirmiştir. Dört 
kelimeden oluşmuş bu sözcük, aslında Anadolu’nun 
engin hoşgörüsünün ve bilgeliğinin yansıması olan 
“Gel de ne olursan ol gel” sözündeki kadar içtendir, 
kavrayıcı ve kapsayıcıdır.

ATATÜRK’ÜN ÇAĞDAŞLAŞMA MODELİ 
(TÜRK AYDINLANMASI)

Atatürk,’ün Türk Aydınlanması için verdiği savaş; Türk 
halkının her yönden geri bırakılmışlığına, toplumun 
içerisine çöreklenmiş bağnazlığa, ülke içinde, cehale-
ti kutsayan; gelişmeyi, ilerlemeyi, çağdaşlaşmayı dine 
aykırı görüp, devrimlere  kıyasıya karşı duran yobazla-
ra karşı verilmiştir. Mustafa Kemal bu savaşın yanında; 
“Türkler evrimlerini ve gelişimelerini tamamlamamış 
barbar sarı ırktandır, yönetme, ilerleme, gelişme yete-
neğinden yoksundurlar.” diyen emperyalist ve oryanta-
list   bakış açısına sahip devletlere karşı da savaşmıştır.
Atatürk’ün emperyalizme ve geri kalmışlığa karşı ver-
diği iki yönlü savaşın iç ve dış cepheleri her zaman iş 
birliği içinde olmuştur. Atatürk Devrimleri; Harf ve Dil 
Devrimi ile Türk toplumunun okuma ve yazma oranını 
artmış; takvim, saat, ağırlık ve ölçü sistemlerinde çağ-

  35   

daş ülkelerle aynı sistemler kullanılmaya başlanmış, 
haftanın günlerinde yapılan değişikler sayesinde ulus-
lar arası ilişkilerde kolaylıklar sağlanmış; Kılık Kıyafet 
Devrimi ile toplumdaki kıyafetle oluşturulan farklılıklar 
kaldırılmış, Medeni Kanun’un kabulü ile Türk kadınının 
hakları verilmiş; tekke ve zaviyeler kapatılarak gericili-
ğin önü kesilmiş, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimde 
birlik sağlanmış, ticaret ve sanayi kuruluşlarını des-
tekleyen düzenlemelerle milli ekonomi oluşturulma-
ya başlanmış ve her tür sanat eğitiminin önü açılarak 
toplumun yaşamsal değerleri geliştirilmiştir. Bütün bu 
düzenlemeler ve devrimler, toplumun aydınlanmasını 
ve çağdaşlaşmasını sağlamıştır.

Atatürk Devrimleri sırasıyla;

• Saltanatın Kaldırılması:1 Kasım 1922,
• Cumhuriyet’in Kurulması: 29 Ekim 1923
• Halifeliğin Kaldırılması: 3 Mart 1924
• Eğitim ve Öğretim Devrimi, Medreselerin Kaldırıl-

ması (Tevhid-i Tedrisat Kanunu): 3 Mart 1924
• Şapka Devrimi ve Kılık Kıyafet Kanunu: 25 Kasım 

1925
• Tekke Zaviye ve Türbelerin Kapatılması: 30 Kasım 

1925
• Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik: 1 Ocak 1926
• Medeni Kanun’un Kabulü: 17 Şubat 1926
• Teşvik-i Sanayi Kanunu: 28 Mayıs 1927
• Harf Devrimi: 1 Kasım 1928
• Kadın Haklarının Tanınması: 1930-1934 

• Soyadı Yasası’nın Kabulü: 21 Haziran 1934 
• Hafta Günlerinde Yapılan Değişiklik:1935
• Laiklik İlkesinin Anayasa’ya Girmesi: 5 Şubat 1937

DİNDE TÜRKÇELEŞME

Mustafa Kemal, Sakarya Harbi sırasında bir ara Fev-
zi Çakmak’la konuşurken “Fevzi şu savaşı kazanalım; 
düşmanı ülkeden atalım; ilk işim Arap yaveleri ile oku-
nan Kuran”ı milletimin anlayacağı şekilde Türkçeleşti-
receğim” demiştir. Savaş sonrası yapılan önemli işler-
den birisi de Kuran”ın Türk Dili’ne çevrilmesi ve Ezan’ın 
Türkçe okutulmasıdır. İmam Hatip Okulları’nda köylere 
giden devrimleri anlamış ve benimsemiş Cumhuriyet 
Öğretmenleri’nin yanına Cumhuriyet’e inanmış imam-
ların yetiştirilmesini hedefleniyordu. Ancak İslam Di-
ni’nin halk tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlaya-
cak bu aydınlanmacı yaklaşım, Atatürk’ün ölümünden 
sonra ufuksuz, oy avcısı siyasiler tarafından olgunlaştı-
rılmamış, aydın din adamı yetiştirilmesine önem veril-
memiş, bu iş yıllardır kinlerini biriktiren tarikatlara bıra-
kılmış, Cumhuriyet İmamı yetiştirmesi beklenen İmam 
Hatip Okulları da çeşitli cemaatlerin eline geçmiştir.

TÜRK DİLİ VE TÜRK TARİHİ ÜZERİNE 
YAPILAN ÇALIŞMALAR

Atatürk, toplumsal gelişimin ve ulus devlet olmanın 
gereği olarak Türk Dili ve Türk Tarihi’ne önem vermiştir. 
Bu amaçla tarihimizi araştırmak ve ortaya çıkacak  >>> 
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bulguları değerlendirmesi için 15 Nisan1931’de Türk 
Tarih Kurumu’nu ve Selçuklu ve Osmanlı İmparator-
lukları’nın dil politikaları sonucu Arapça ve Farsça’nın 
etkisinde kalan dilimizi arındırmak, Türk dilinin kökle-
rini araştırmak, Türkçe’yi zenginleştirmek ve bilim dili-
nin oluşturulması amacıyla,12 Temmuz 1932’de Türk 
Dil Kurumu’nu kurmuştur. Ayrıca, 22 Haziran 1935’de 
resmi kuruluşu tamamlanan ve 1936 yılında 195 öğ-
renci ile öğretime başlayan Dil Tarih ve Coğrafya Fakül-
tesi kurulmuştur.

Türk Aydınlanmasını sağlayan Atatürk Devrimleri, ül-
keyi her alanda çağdaşlaştırarak hurafelerin bataklı-
ğındaki Türk insanını, uygar dünyanın başı dik onurlu 
bir üyesi yapmıştır. Ülkemiz bugün yeryüzündeki tek 
çağdaş müslüman ülke olmasını Atatürk Devrimleri’ne 
borçludur.

ATATÜRK”ÜN DIŞ POLİİTİKASI; 
“YURTTA SULH CİHAN’DA SULH”

Mutlaka şu veya bu sebepler için milleti savaşa sürük-
lemek taraftarı değilim. Savaş zorunlu ve hayati olma-
lıdır. Ulusu savaşa götürünce vicdan azabı duymama-
lıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı, “ölmeyeceğiz” diye 
savaşa girebiliriz. Ancak, ulusun  hayatı tehlikeye gir-
medikçe, savaş bir cinayettir. (1923, Adana) diyerek 
savaş konusundaki düşüncelerini dile getiren Atatürk, 
çağdaşlaşma yolunda ilerleyen Türk Ulusu’nun başa-

rıya ulaşmasının ancak ülke içinde barışın egemen ol-
duğu ve yeni kurulan devletin sınırlarının güven içinde 
olması durumunda başarılı olacağına inanıyordu. 

“Cumhuriyet Halk Fırkasının müstakar umumî siyase-
tini şu kısa cümle açıkça ifadeye kâfidir zannederim: 
Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz. (20 Nisan 
1931) diyerek ülke içinde ve dışında barışın gereğini 
dile getirmiştir. Batı’da Yunanistan, Yugoslavya, Ro-
manya, ile Balkan Paktı”nı (9 şubat 1934) Doğu’da 
ise İran, Irak, Afganistan ile kurduğu Sadabat Paktı  
(8 Temmuz 1937) barış paktlarıyla Türkiye’yi gerçek 
anlamda bir barış çemberi içine almış ve “Yurtta barış 
dünyada barış” ilkesinin nasıl uygulanacağını da gös-
termiştir.

KEMALİST EKONOMİ MODELİ

Kurtuluş Savaşı sona erdiğinde, ülkede üretim, Anado-
lu Köylüsü’nün çorak topraklarda ilkel aletlerle yaptığı 
tarım, sanayi adına birkaç ilkel halı ve kumaş dokuma 
tezgahı ve zanaatkarların yaptığı üretimden ibaretti.
Ticaret bilincine sahip olmayan ve yüzde 75’i tarım 
sektöründe çalışan, okuma yazma oranı çok düşük ve 
yaygın sağlık sorunları olan bir halk, Anadolu’da yüz-
yıllar boyunca süregelen yoksulluk, ve bunun sonucu 
yatırıma yöneltilebilecek sermayenin olmaması yeni 
kurulan Türk Devleti’nin ekonomik alanda da kurtuluş 
savaşı vermesini gerekli kılıyordu.
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1923 yılında milli gelir içinde sanayinin payı %13,2, 
imalat sanayinin payı %12.3’tü. Ülke içi ticaretin çok 
önemli bir kısmı ve dış satımın tamamı yabancıların 
elindeydi. Savaşın bitiminde, Anadolu’da toplam 264 
iş yeri vardı. Bu işletmelerin gıda sektöründe yer alan-
ları %28.6 ve dokuma sektöründe çalışanları %27.5 
olmak üzere %56.1’i gıda ve dokuma sektöründe top-
lanmıştı. Bu iki sektörü %19,4 ile kırtasiye izliyordu. 
Bu işletmelerde sermaye ve emek miktarının ancak 
%15’lik oranları Türklerin olup; Rumların payı sırasıyla 
sermayede %50; emekte %60, Ermenilerin payı serma-
yede % 20 emekte %15, Yahudilerin payı sermayede 
%5 ve emekte %10’du. 

Yollar, taşımacılığa uygun değildi. Demiryolları Alman-
ların elindeydi. Makinistlerin tamamı, Kurtuluş Savaşı 
sırasında yetiştirilen birisi hariç yabancıydı. Deniz ulaşı-
mı ise ağır tonajlı gemiler ve yanaşabilecekleri limanlar 
açısından çok yetersizdi. Ve tüm bunların sonucu ola-
rak; 1923 yılında, kişi başına milli gelir 75 TL yani 45 
dolar dolaylarında bulunuyordu.

İşte bu koşullarda Mustafa Kemal; 

“Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsun-
lar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana 
gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.”

“Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlık ile mümkün-
dür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olun-
ca, o devletin bütün hayat ışıklarında bağımsızlık felç 
olur.” diyerek, daha Lozan görüşmeleri sonuçlanma-
dan; 17 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi’ni top-
lamıştır.

Mustafa Kemal, kongrenin açılış konuşmasında,“-
Türk tarihinin incelenmesi durumunda bütün iler-
leme ve gerileme nedenlerinin ekonomik sorunlarla 
ilişkili olduğu, tarihimizi dolduran zaferlerin yahut 
bozgunların tümünün ulusun ekonomik durumuyla 
bağlantılı olduğu, yeni kurulan Türkiye’nin layık ol-
duğu yüksek düzeye ulaştırabilmek için ekonomimize 
birinci derecede önem verilmesi gerektiği ve nihayet 
zamanın bütünüyle ekonomi çağından başka bir şey 
olmadığını” söylemiştir. Ve konuşmasını “Hiçbir uygar 
devlet yoktur ki, ordu ve donanmasından önce eko-
nomisini düşünmüş olmasın.” sözleriyle bitirmiştir.
Kongrede, sanayici, tüccar, çiftçi ve işçi gruplarının 
önerileri kongre metnine geçmiştir. Kongre kararları, 
üreticinin, ihracatçının, ulusal sanayi ve işçinin ko-

runması ile demir yollarının geliştirilmesinin gereğini 
vurgular. Kongre metinleri, 1932 yılı başlarına kadar 
sürecek dönemin politikası için Liberal bir ekonomik 
modeli önermiştir. Devletin her alanda; özellikle de 
kalkınmayı sağlayacak sanayileşmede yönlendirici rol 
üstlenmesini önermiştir. 

Özetle, 1923 İzmir İktisat Kongresi ile üstü kapalı ola-
rak Batı uygarlığının piyasa sistemi benimsenmiş ve uy-
gulanması amaçlanan politikalar özde Liberal nitelikli 
olmuştur. Bu kararların bazıları şunlardır.

• Hammaddeleri yurt içinde bulunan sanayi dalları 
kurulmalıdır.

• Küçük işletmelerden hızla büyük işletmelere ve 
fabrikalara geçilmelidir.

• Sanayi özendirilmeli ve milli bankalar kurulmalıdır.
• Özel sektöre kredi sağlanmalıdır.
• Özel teşebbüs tarafından gerçekleştirilemeyen gi-

rişimler devletçe ele alınmalıdır.

Bundan sonra 1932 yılına kadar uygulanacak eko-
nomik model; ‘Liberal ekonomiyi hedefleyen, Planlı 
Devletçiliktir.’ Halkın yatırım gücü olmadığından milli 
burjuva oluşturulana kadar fabrikalar ve işletmeler için 
yatırım devlet tarafından yapılacaktır. Bu şekilde kuru-
lan işletmelerin bazıları şunlardır: İş Bankası, Sümer-
bank, Etibank, Denizbank, Halk Bankası, Devlet Hava 
Yolları, Emlak ve Eytam Bankası, Elektrik İşleri Etüd İda-
resi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Toprak Mahsulleri, Hıf-
zısıhha Enstitüsü. Ve diğerleri Atatürk’ün, saltanata kul 
olmuş bir halktan; başı dik, üreten, kendine güvenen 
bir ulus yaratabilmek için örnek oluşturmak amacıyla 
yaptığı yatırımlar ve kurduğu işletmeler vardır.

ÖRNEK ÇİFTLİKLER (YEŞİL CENNETLER) 

Atatürk, hala ilk çağlarda olduğu gibi yapılan tarım uy-
gulamalarını geliştirmek, tarımsal üretim yöntemlerini 
araştırmak, Anadolu’daki çiftlik hayvanlarının neslini 
ıslah etmek ve geliştirilen üretim yöntemlerini halka 
aktarabilecek kadroları yetiştirebilmek için ülkenin dört 
tarafında örnek çiftlikler kurmuştur. 

Bunların en önemlisi olan Atatürk Orman Çiftliği, 
Türkiye’nin ve dünyanın başarıya ulaşmış en çev-
reci projelerinden biridir. 1930’larda dünyanın ilk 
bitkisel kökenli bio yakıtı, A.O.Ç.‘de traktörlerde 
kullanılmıştır. Rüzgar enerjisi ile elektrik elde edi-
lebilmesini amaçlayan çalışmalar yapılmıştır. >>>
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KONUNUN UZMANINDAN

Ankara dışında Silifke’de Tekir ve Sövalye, Tarsus’ta Pi-
loğlu, Dörtyol’da Karabasamak, Yalova’da Baltacı ve 
millet çiftlikleri kurulmuş, işletmeye alındıktan sonra 
topluma devredilmiştir. 

KALKINMAKTA OLAN EKONOMİNİN 
TEMELİ OLAN FABRİKALAR VE 
SOSYAL FABRİKA PROJESİ

Atatürk sınai üretime kuruluş yıllarında büyük önem 
vermiştir. Karabük Demirçelik, Sümerbank fabrikaları, 
mensucat fabrikaları, şeker fabrikaları, Gölcük Tersanesi, 
Kayseri Uçak Fabrikası, İstanbul Ford Montaj Fabrikası, 
Şakir Zümre Fabrikası, İzmit Paşabahçe, Paşabahçe Cam, 
şişe fabrikası, Nuri Demirağ Uçak Fabrikası ve İzmir Kağıt 
Fabrikası bunlardan bazılarıdır. 

Kurulan bunların dışında ‘sosyal fabrika’ anlayışı teme-
linde sosyal yardım ve bölge halkının gelişimi politikaları 
vardır. Buna göre kurulan devlet işletmelerinin barındır-
dıkları sosyal tesisler, lojmanlar, parklar, spor olanakları, 
eğitim tesisleri ile batıda bile zor görülen uygar örnek 
tesisler olacak ve önerdiği yaşam biçimi ile önce çalışan-
ların ve sonra bölge halkının sosyal gelişimine destek 
olacaktır. Atatürk’ün fabrikaları da birer okul gibi kul-
lanması çağdaş uygarlık seviyesini yakalama amacı olan 
bir devlet adamının kısıtlı olanakları nasıl kullandığının 
önemli bir göstergesidir. Bu fabrikaların içinde bu anlayı-
şı yansıtan en önemli örnek, Nazilli Basma Fabrikası’dır. 
Fabrikada bulunan tesisler bugün bile hiçbir fabrikada 
yoktur. Bu tesisler; balo ve dans salonları, 700 kişilik 
sinema-tiyatro salonu, bölgesel radyo, halkevi, müzik 
grubu, hamam, resim atölyeleri, spor kulüpleri, hastane, 
okul, kreş, tasarruf sandıkları, fırın, lojmanlar, bekar işçi 
pavyonu ve fabrika şehir arasında gidip gelen ‘Gıdıgıdı’ 
adı verilen mini tren hattıdır.

DEMİRYOLLARI

Kurtuluş Savaşı öncesi sadece Batı Anadolu’da yer alan 
demiryolları, Cumhuriyetle birlikte Anadolu’nun büyük 
bir kesimini 1950’ye kadar örgün biçimde kaplamıştır. 
Ülkenin ulaşılamayan yerlerine ulaşılmış, devlet hizmet-
leri, ürün sevkiyatı haberleşme gibi bölgelerin merkeze 
bağlanmasını ve kalkınmasını sağlamaya çalışılmıştır. 
Yapılan demiryolları sayesinde ülkenin daha önce ulaşı-
lamayan bölgelerine de ulaşılarak hizmet, ürün ve yolcu 
taşınılabilmiştir.

UÇAK FABRİKALARI

Bu dönemde Atatürk, vatan savunmasında havacılığa 
önem vermiştir. Bu amaçla THK, Tayyare Otomobil ve 

Motor Türk A.Ş. (TOMTAŞ) Kayseri Ankara ve Eskişe-
hir’de uçak fabrikaları kurulmuş, Türkkuşu kurulmuş, 
Devlet Hava Yolları kurulmuş ve bu konuda çalışmalar 
yapan Nuri Demirağ gibi Vecihi Hürkuş gibi özel sektör 
girişimcileri desteklenmiştir. Atatürk döneminde Türki-
ye ürettiği ve satın aldığı 500 civarında uçak ile bölgede 
önemli bir güç olmuştur. Ankara’da kurulan THK Fabri-
kası’nda 1948’de günümüz hayalet uçaklarını andıran 
‘Uçan Kanat’ projesi hayata geçirilmiş ve dünyanın ilgi-
sini çekmiştir. Ancak Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ’ın 
atılımları, idealleri, bürokratik engeller ve kıskançlıklar 
yüzünden yok edilmiştir. Benzer yaklaşımlar ve ABD ile 
yapılan anlaşmaların kısa vadedeki çekiciliği yüzünden 
Ankara, Kayseri ve Eskişehir uçak fabrikaları da kapa-
tılmıştır.

Devlet kademelerinde yer alanların bir kısmının öngö-
rüsüz ve iş birlikçi yaklaşımları ile hantal bürokrasi yü-
zünden uçak fabrikalarımızın kapandığı gibi, denizaltı 
imha bombaları ve uçaktan karaya atılan bombaları 
planlayıp üreten Şakir Zümre Fabrikası da 1970’lerde 
kapanana kadar soba üretimine dönmüştür.

Bu gün yaşlı-genç, kadın-erkek tüm vatandaşlarımızın 
yapması gereken; Atatürk’ün gerçekleştirmek istediği 
Türkiye hayalini; Çağdaş değerlere sahip vatandaşları 
ile ekonomik, siyasi ve askeri anlamda tam bağımsız, 
dış politikasını “Yurtta Sulh, Cihan’da Sulh” ilkesine 
oturtmuş bir Türkiye için yorulmadan çalışmaktır.

KAYNAKÇA:

• NUTUK / Mustafa KEMAL
• AKL-I KEMAL / Sinan MEYDAN
• ATATÜRK”TEN ANILAR / Salih BOZOK
• A HISTORY OF TURKEY / Arnold TOYNBEE
• MUSTAFA KEMAL / Yılmaz ÖZDİL
• SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN 
       YANKILARI / E. Gen. Sadri KARAKOYUNLU
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BİZDEN HABER

Ülkemizi karanlıktan aydınlı-
ğa çıkartarak, toplumumuzu 
çağdaş yaşam biçimine ka-
vuşturan Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ebediyete 
intikalinin 80’inci yıl dönü-
münde GGYD’liler, Aslanlı 
Yol’dan başlayarak Atatürk’ün 
mozolesinin önünde son bu-
lan ziyarete ellerinde kırmızı 
karanfillerle katıldı.

ÖZLEM VE MİNNETLE... 

Büyük Önder’i bir kez daha 
sevgi, özlem ve minnetle 
anarak, kendisine ve mirası-
na olan saygılarını gösteren 
genç girişimciler, duygu dolu 
ziyaretin bitiminde Anıtkabir 
merdivenlerinde bir de hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

GGYD’LİLER ATA’NIN HUZURUNDA
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği üyeleri, Başkan M. Nezih Allıoğlu ve GGYD Sosyal İşler ve 
Aktivite Kurulu (SİVAK) öncülüğünde, her sene olduğu gibi bu sene de 10 Kasım’da, Ata’mızı ebedi 
istirahatgahında ziyaret etti. 
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Çok sayıda etkinlik ve sosyal sorumluluk projesine 
destek vererek imzasını atan GGYD, eğitime yöne-
lik çalışmalarına devam ediyor. Özel eğitime ihtiyacı 
olan öğrenciler için oluşacak talep ve ihtiyaçlarını, ku-
rumlarla iş birliği yapılarak birlikte yürütülecek pro-
jeleri öncelikle üyelerine duyurmak amacıyla, Beyaz 
Koza Özel Eğitim Okulu’na ziyarette bulunan Başkan  
M. Nezih Allıoğlu ve üyeleri, sınıfları gezerek okul hak-
kında yetkililerden bilgi aldı. 

GRUP VE BİREYSEL EĞİTİMLERLE DESTEK...

Bünyesinde zihinsel engel tanısı konulmuş çocuklar için 
yetiştirilmiş; alanında uzman eğitmen kadrosuyla hizmet 
vermekte olan Beyaz Koza, öncelikli olarak gelişimin bir 
bütün olduğu ilkesini esas alıyor. Okul öncesi, ilkokul ve 
ortaokul olmak üzere üç farklı yaş grubuna hizmet veren 
ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri gün içinde grup 
ve bireysel eğitimlerle destekleyerek, sosyal ve akademik 
gelişimine katkı sağlayan Beyaz Koza, çocukların tüm ge-
lişim alanlarındaki performansını programlarla arttırarak, 
öğretimde yaparak, yaşayarak, aktif öğrenme modelle-
rinin esas alındığı; resim, müzik, drama gibi aktivitelerle 
kişisel becerilerin geliştirildiği nitelikli eğitim ortamları da  
oluşturuyor.

* Öğrencilerimizin yüzleri, Beyaz Koza Özel Eğitim Okulu isteği üzerine 
gizlenmiştir.

GGYD’DEN BEYAZ KOZA ÖZEL EĞİTİM 
OKULU’NA ANLAMLI ZİYARET
GGYD Yönetim Kurulu ve üyeleri, kurulduğu günden bu yana özel eğitim konusunda uluslararası çapta 
kabul gören sistemiyle, Türkiye’nin en başarılı kurumlarından biri olan Beyaz Koza Özel Eğitim Okulu’na 
anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 

BİZDEN HABER
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YÖNETİM KONUŞUYOR

Çağatayhan ACI
Yönetim Kurulu Üyesi

ACI: “GGYD, TİCARETTE 
KARŞILIKLI YARAR SAĞLAMAK 

ADINA BULUNMAZ BİR OLUŞUM“
DERNEĞİMİZİN 8. DÖNEM AB’DEN SORUMLU YÖNETİM KURULU 

ÜYESİ ÇAĞATAYHAN ACI, “YÖNETİM KONUŞUYOR” BAŞLIKLI SÖYLEŞİMİZDE, 
GGYD’NİN TİCARET YAPILIRKEN MUTUALİZM ESASIYLA ZARAR GÖRMEDEN, KARŞILIKLI 

YARAR SAĞLAMAK ADINA BULUNMAZ BİR OLUŞUM OLDUĞUNU İFADE ETTİ...  
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Öncelikle bize kendinizi ve firmanızı kısaca tanı-
tır mısınız?

Elbette... Biz inşaat, eğitim ve enerji sektörlerinden 
oluşan bir grup firmasıyız. Ana iştigal konumuz 
olan Çağhan İnşaat,1982 yılında kurulmuş olup 
gerek Devlet Taahhütleri gerekse Yap-Sat tarzı bi-
nalar yapmıştır ve halen faal olarak ticari faaliyetini 
sürdürmektedir. 

Eğitim alanında; Amerikan Kültür Yabancı Dil 
Kursu’nun Ankara-Keçiören ve Ankara-Çankaya 
şubelerinin sahibiyim. Keçiören şubemiz 6. yılı-
nı doldurmuş olup Çankaya şubemiz ise 3. yılını 
tamamlamaktadır. Şubelerimizde Genel İngilizce, 
Mesleki İngilizce, Seyahat İngilizcesi, IELTS, TOEFL, 
YDS vb. olmak üzere İngilizce ile ilgili her yaş ve 
her seviyede eğitim verilmektedir. 

Enerji sektöründe ise İzmir ili Bergama ilçesine 
bağlı 2 MW Fotovoltaik Sistem olan Güneş Enerji 
Santralimiz (G.E.S.) 31.10.2017 tarihinden itiba-
ren faal olarak çalışmaktadır. Burada da tama-
men Yenilenebilir Temiz Enerji olan Güneş Enerjisi, 
Elektrik Enerjisine çevrilmektedir ve son kullanıcı-
nın kullanımına sunulmak üzere şehir şebekesine 
verilmektedir.
 

Firmanız adına 2018 için hedefleriniz neler?

Her ne kadar ülkemizin içinde bulunduğu ekono-
mik parametreler olumlu hava yansıtmasa da, biz 
ekonomik krizden kurtuluş yolunun çok çalışmak-
tan yana olduğuna inananlardanız. Bu nedenle ya-
tırımlarımızı daha da büyüterek, ülkemize katma 
değer katacak ve istihdamı arttıracak projelerimizi 
durmadan ve yılmadan hayata geçireceğiz. 

GGYD’nin sizin için anlamı nedir?

GGYD benim ilk dernek tecrübem oldu. Bu yüz-
den gerek tecrübe gerekse duygusal anlamda ben-
de yeri çok büyüktür. Sayın başkanımız ve dernek 
üyesi arkadaşlar, ilk katıldığım etkinlikte bile bana 
yıllardır bu derneğin üyesiymişim gibi yaklaştılar. 
Hepsine ne kadar teşekkür etsem azdır. 

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

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, iş insanların-
dan oluşan ve üye sayısı 500’e yaklaşan bir dernek 

olup hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren 
insanları bir araya getirmektedir. 

Örnek verecek olursak; inşaat malzemesi alacağım 
zaman, malzemeci arkadaşlar ile görüşüyorum ve 
onlar da dernek üyelerine özel iskonto oranlarını 
uyguluyorlar. Bu sayede her iki taraf da hem ticaret 
yapmış hem de yarar sağlamış oluyor.

Girişimciler neden GGYD’ye üye olmalılar?

Diğer başlıkta da bahsettiğim gibi burası çok büyük 
bir aile ve her meslek grubundan insanlar mevcut.  
Ticaret yapılırken mutualizm esasıyla zarar görme-
den, karşılıklı yarar sağlamak adına bulunmaz bir 
oluşumdur. 

Ayrıca derneğimizin üyelerine özel sunduğu; gerek 
İş’te Fırsat gerekse diğer Sosyal Sorumluluk Proje-
leri olmak üzere çok önemli, yararlı ve güzel etkin-
likler yapılmaktadır. Bu etkinliklerde de üyelerimiz 
serbest zamanlarını kaliteli olarak değerlendirme 
fırsatı bulmaktadırlar.

Son olarak girişimcilere bizim aracılığımız ile  
neler tavsiye edersiniz?

Ben her zaman ticaret hayatında yelpazenin geniş 
olmasından yanayım. İnşaat Mühendisi olmama 
rağmen sadece inşaat alanıyla kalmayıp, eğitim 
ve enerji alanlarında da faaliyet göstermekteyim. 
Herkese de tek bir faaliyet alanıyla kalmayıp, iştigal 
konularında çeşitlilik yaratmasını sizin aracılığınızla 
tavsiye ediyorum. 

Her ne kadar ülkemizin 
içinde bulunduğu 

ekonomik parametreler 
olumlu hava yansıtmasa 

da, biz ekonomik krizden 
kurtuluş yolunun çok 

çalışmaktan yana olduğuna 
inananlardanız.  
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Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Başkan M. Nezih 
Allıoğlu, dernek üyelerinin mal ve hizmet alışverişleri-
ni büyük oranda kendi aralarında yaptığını söyleyerek, 
“Hatta ortaklık kuran üyelerimiz var. Kendi içimizde 
böylesine ciddi bir ticari iş birliği görünce daha büyük 
bir çatı altında daha büyük işler yapalım istedik. Şir-
ketleşme kararımızın hemen ardından GGYD’nin aktif 
kurullardan Ticaret ve İş Geliştirme Kurulu da derhal 
harekete geçti” dedi.  

EN VERİMLİ PROJE HAYATA GEÇECEK

Kurulun, Genç Global Girişim A.Ş. için gerekli prose-
dürleri tamamlayarak hisse satışına başladığını ve ilk 
etapta 58 üyenin şirkete ortak olduğunu belirten Al-
lıoğlu, “Bu üyelerimizden ilk etapta toplam 2 milyon 
TL toplandı. Bu arada toplanan parayla hangi yatırıma 
yöneleceğimize karar vermeden önce çalışma grupları 
oluşturuldu ve bu gruplardan yapacağımız yatırımlara 
ilişkin projeler gelmeye başladı. 

Ortaklarımızın oyları sonunda en verimli ve karlı pro-
jeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Enerjiden turizme, 
makine sanayiden gıda ve perakendeye kadar bir çok 
sektörden proje teklifi geldi” dedi.

“ANKARA EKONOMİSİ DE KAZANACAK”

Allıoğlu, dernek üyelerinin güçlerini birleştirmesinin 
ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlanacağını vur-
gulamasının ardından “Yatırım ve istihdam artışına 
katkıda bulunmak, ülkemiz ekonomisine katma değer 
yaratmak, çarkların daha hızlı dönmesi, iç piyasanın bir 
an evvel canlanması ve ihracatın artması için ne gereki-
yorsa yapmaya hazırız. Bugün kendi içimizde güçleri-
mizi birleştirerek şirketleşmeye yöneldik, yarın yapaca-
ğımız yatırımlarla başka yatırımların önünü açacağız. 
Bu güç birliği ile sadece biz değil, Ankara ekonomisi 
de kazanacak” dedi.

GENÇ GİRİŞİMCİLER GÜÇLERİNİ GENÇ 
GLOBAL GİRİŞİM A.Ş. İÇİN BİRLEŞTİRİYOR 

BİZDEN HABER

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği üyeleri, dernek çatısı altındaki ticari ve dostluk ilişkilerini bir adım 
daha öteye taşıyor ve güçlerini birleştirerek, Genç Global Girişim A.Ş.’ni kuruyor. Hisse satın alan dernek 
üyelerinden ilk etapta toplanan 2 milyon TL ile yeni yatırımlar yapılacak.
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Şirketlerin kurulması ve ticari faaliyetlerine devam etme-
si ne kadar doğalsa, bir şirketin iflası ya da konkordato 
ilan etmesi de o kadar doğal ve kanuni bir haktır. Şirket-
ler mali yapısı bozulması nedeniyle normal koşullarda ya 
tasfiyeyle ya da iflas ile sona ermektedir. Ancak Kanun, 
bu noktada mali yapısı bozulmuş şirketlere sona erme 
dışında bir başka yol daha göstermekte, yöntemini de 
“Konkordato Talep Etme Hakkı” olarak tanımlamakta-
dır. Bu hak, doğru zamanda kullanılması halinde, sade-
ce borçlu şirketler açısından değil, alacaklıların haklarının 
korunması bakımından da ciddi faydalar sağlamaktadır.  
7701 sayılı Torba Yasa ile İcra ve İflas Kanunu’nda önemli 
değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerden biri de 
uygulamaları nedeniyle fazlasıyla eleştirilen “İflas Erteleme 
Kurumu”nun kaldırılması ve bu kurum yerine öngörülen 
“Konkordato Talebi”ne ilişkin maddelerin yeniden dü-
zenlenmesidir. İflas erteleme talebi, sürecin mahkeme ve 
borçlu şirket arasında yürütülmesi, alacaklıların bu süreçte 
söz sahibi olamaması ve alacaklıların haklarının koruna-
maması ile yargılamada yaşanan ciddi sıkıntılar ile birlikte 
değerlendirildiğinde, Kanun tarafından öngörülen ama-
cı gerçekleştirmekten uzaklaşması ve bu amacın dışında 
kullanılması nedenleriyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun 
yerine, temel olarak alacaklılara borçlu şirket ile müzakere 
imkânı sağlayan, müzakere sonrasında anlaşmalarını ve 
bu anlaşmanın mahkeme tarafından tasdikini esas alan 
konkordato kurumu, yeniden düzenlenmiştir.   

KONKORDATO TALEBİ NEDİR?

Borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya va-
desinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçlu-
lara, vade verilmek veya tenzilat yani indirim yapılmak 
suretiyle borçlarını ödeme ve muhtemel bir iflastan 
kurtulma imkânı sağlayan talep olarak tanımlanabilir. 
Konkordatoya başvuru sürecinde mali durumu bozulan 
borçlu, borçlarını ödemek, iflas tehlikesinden uzaklaşarak 
ve ticari itibarını koruyarak aciz halinden veya borca ba-
tıklıktan çıkmak amacıyla vade ya da indirim/tenzilat yol-
larından birini seçmek suretiyle alacaklılar ile bir anlaşma 
yapmaktadır. Borçlu şirket ile alacaklılar arasında yapılan 
bu anlaşma ise Mahkemenin tasdikine bağlanmaktadır. 
Görüldüğü üzere yeni düzenleme, kaldırılan iflas erteleme 
talebinin aksine, alacaklılara da bu konuda söz hakkı tanı-
makta, borçlunun vade veya tenzilat talebini değerlendir-
me olanağı tanımaktadır.    

NEDEN KONKORDATO TALEBİNDE BULUNULMALIDIR?

Konkordato kurumunun temel amacı, borçlunun borca 
batık hale gelmesinin veya iflasının önüne geçerek, onları 
yeniden ticari faaliyetlerine devam eder hale getirmektir. 
Bu amaca paralel olarak borçlu şirketlerin konkordatoya 
başvurmasının iki temel nedeni vardır. Bir başka ifadeyle 
konkordato kurumu borçluya iki ana fayda sağlamaktadır. 
   • Konkordatoya başvuru halinde, Kanun tarafından ara-
nan şartlar varsa, borçlu haciz ve iflas yoluyla yapılan takip-
lerin etkisinden mühlet süresince kurtulmaktadır. Bu sayede 
borçlunun malvarlığının korunmasına ve ekonomik mevcu-
diyetini devam ettirmesine olanak sağlanmaktadır. 
  • Bununla birlikte borçlu, konkordato sürecinde mali 
durumunu yeniden yapılandırmaktadır. Gerek mehaz İs-
viçre İcra ve İflas Kanunu’nda gerekse Türk İcra ve İflas 
Kanunu’nda borçlunun mali durumunu iyileştirmesine ve 
yeniden yapılandırmasına özel bir imkân tanınmaktadır. 

Kanun tarafından öngörülen bu imkanlar sadece borçlu 
açısından değil, alacaklılar açısından da ciddi menfaatler 
sağlamaktadır. Nitekim borçlunun malvarlığının diğer icra 
ve iflas yolları ile paraya çevrilmesi halinde alacaklıların 
elde edeceği maddi değer/para, borçlunun işletmesini 
yeniden yapılandırarak kar elde eder hale getirmesi duru-
munda elde edilecek menfaatte nazaran daha az olacaktır.   
Konkordato kurumu sadece borçlunun maddi malvarlığı, 
işletmesinin ve ekonomik mevcudiyetinin devamlılığını 
değil, alacaklıların alacaklarını/menfaatlerini elde etmesi 
açısından da koruma sağlamayı amaçlamaktadır.     

NE ZAMAN KONKORDATO KURUMUNA 
BAŞVURULMALIDIR?

Geçici mühletin verilebilmesi ve borçlu açısından Ka-
nun tarafından öngörülen korumaların sağlanması için, 
başvurunun zamanlaması oldukça önemlidir. Başvuru 

İÇİMİZDEN BİRİ

GLOBAL GİRİŞİM’İN BU SAYISINDA, DERNEK 
ÜYELERİNDEN AV. BURAK KOÇ, BİZLERE ŞİRKETLERİN 
İFLAS EŞİĞİNE GELMESİ DURUMUNDA 5N1K YÖNTEMİ 
İLE YANİ; “NE, NEDEN, NE ZAMAN, KİM, NEREYE 
VE NASIL” SORULARINA CEVAP VERMEK SURETİYLE 
“KONKORDATO VE BAŞVURU SÜRECİ”Nİ DETAYLARI 
İLE ANLATTI...

ŞİRKETLERİ İFLASTAN 
KURTARMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

KONKORDATO TALEBİ 
VE BAŞVURU SÜRECİ
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sırasında borçlunun mali durumunu iyileştirme ihtimali olmalı 
ve/veya konkordato teklifinin tasdik edilmesi mümkün görül-
melidir. Dolayısıyla yanlış zamanda konkordatoya müracaat 
halinde, konkordatonun talebinin tasdik edilmemesi ve reddi 
ile karşılaşmak kaçınılmaz bir sondur. Borçlunun mali durumun 
iyice bozulduktan sonra Mahkemeye başvurması halinde iyi-
leşme ihtimali veya teklifin tasdike uygunluğu söz konusu ol-
mayacağından, geçici mühlet talebi doğrudan reddedilecektir. 
Erken başvuru halinde ise, mali durum geçici mühlet verilmesi-
ni gerektirmeyeceğinden, konkordato mühleti verilmeyecektir. 
Kanun’un 285. maddesinin 1. fıkrası “borçlarını, vadesi geldiği 
halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyemem tehlikesi altında 
bulunan herhangi bir borçlu” ifadesiyle, sadece borca batıklık hali 
için değil aciz halinde de konkordatoya başvuru hakkı tanımıştır. 
VADE VS. İNDİRİM - Başvurunun zamanlaması hangi tür kon-
kordatonun seçileceğinin belirlenmesi açısından da önemlidir. 
Kanun “vade ve tenzilat/indirim” konkordatosu olmak üzere iki 
tür teklif sunmaktadır. Bu seçeneklerden hangisinin tercih edi-
leceği, borçlunun başvuru anındaki durumuna, yani zaman-
lamasına göre değerlendirilecektir. Burada üzerinde durulması 
gereken husus Kanun’un seçim konusunda bir sınırlama ge-
tirip getirmediğidir. Kanun gerekçesinde bir ayrım yapılmak-
tadır. Borca batık olmamakla birlikte aciz halinde bulunan bir 
borçlunun, tenzilat/indirim konkordatosu isteyemeyeceği, vade 
konkordatosu talep edebileceği belirtilmektedir. Doktrinde de 
malvarlığı borçlarının tamamını karşılamaya yetmekle birlikte, 
varlıklarını paraya çevirerek vadesi gelmiş veya gelecek borçları-
nı ödeyemeyecek durumda olmayan borçlular açısından, vade 
konkordatosunun seçilmesi gerektiği savunulmaktadır. Ancak 
bu görüşün zannımızca uygulanabilirliği mümkün gözükme-
mektedir. Nitekim nitelikli ve Kanun tarafından aranan koşul-
ları karşılayan Konkordato Projesi ve İyileştirme planın birlikte 
sunulması halinde bu tür borçlulara tenzilat konkordatosu da 
talep etme hakkı verilmelidir. Çünkü vade talebinin alacaklılar 
tarafından reddedilmesi mümkündür. Ayrıca borçlu zaten öde-
me sıkıntısı çekmektedir, belirlenen vadede borcun ödeneme-
mesi halinde, konkordato talebinin reddedileceği de aşikardır. 
Orantılılık şartı göz önüne alınarak, aciz halindeki borçlunun 
iflası halinde dağıtılacak paydan daha fazla teklifte bulunma-
sı halinde seçimde sınırlama olmaması gerektiği kanısındayız.   

KİMLER KONKORDATO TALEBİNDE BULUNABİLİR?

Kanun, “herhangi bir borçlu” demek suretiyle kimlerin başvu-
rabileceğini açıklamıştır. Buna göre gerçek kişi tacirler ve tüzel 
kişi tacirler başvuruda bulunabilecekleri gibi, tacir olmayan ger-
çek kişilere de başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır. Bununla 
birlikte Kanun sadece borçluya değil, iflas talebinde bulunabi-
lecek alacaklılara da borçlu şirket aleyhine konkordato talebin-
de bulunma hakkı tanımıştır. Ancak alacaklı tarafından talepte 
bulunulması halinde, gerekçeli bir dilekçe sunması şartı aran-
maktadır.        
 
KONKORDATO BAŞVURUSU NEREYE YAPILMALIDIR?

Konkordato taleplerinde görevli mahkeme asliye ticaret 
mahkemesi olarak kabul edilmiştir. Yetkili mahkeme 

açısındansa ikili bir ayırma gidilmektedir. İflasa tabi borçlular 
bakımından borçlunun muamele merkezinin bulunduğu 
mahkeme yetkili kabul edilmiş, iflasa tabi olmayan borçlular 
açısından ise yerleşim yeri mahkemesi yetkili kılınmıştır. 

KONKORDATO TALEBİ NASIL YAPILMALIDIR?

Öncelikle sermaye şirketleri açısından Türk Ticaret Ka-
nunu’nda öngörülen kararların alınması gerekmektedir. 
Borca batıklık halinde Kanun tarafından, borca batıklığın 
tespiti ve yönetim kurulunun buna dair bir karar alması 
zorunlu tutulurken, aciz hali için açık bir düzenlemeye yer 
verilmemiştir. Ancak şirket yönetiminin finansal planlaması 
için gerekli düzenin kurulmasının yönetim kurulunun dev-
redilemez yetkileri arasında yer aldığı, geçmiş hesap döne-
mine ait finansal tabloların, yıllık faaliyet raporunun hazır-
lanması ve genel kurula sunulması görevinin de yönetim 
kurulunda olduğu göz önüne alındığında, aciz halinin ya 
da aciz tehlikesinin de yönetim kurulu tarafından tespitinin 
ve buna dair karar almasının isabetli olacağı kanısındayız.

İcra ve İflas Kanunu tarafından konkordato talebinde bu-
lunulması bazı belgelerin ve mali tabloların Mahkeme-
ye sunulmasına bağlanmıştır. Bu belgelerin varlığı geçici 
mühlet verilmesi için yeterli görülmüştür. Bunlardan ilki 
“Konkordato Ön Projesi”dir. Bu geçici bir projedir. Yani 
borçlu resen veya alacaklıların talebi üzerine ön projede 
değişiklik yapabilmektedir. Bu projenin en önemli işlevi 
ise, borçlunun geçici mühlet kararı almasını sağlamasıdır. 
Ön projede, iyileştirme projesi ve ödeme planına yer ve-
rilmektedir. Öncelikle muaccel alacakların hangi planda 
ödeneceği bildirilmekte, mali kaynaklar açısından bilgi ve-
rilmektedir. Bununla birlikte projede sermaye artırımı, mali 
yardım alınması, alacaklılar ile yapılan pazarlıklar, siparişle-
rin tamamlanması, işletmenin bir kısmının veya tamamının 
devri gibi hangi tedbirlerin alınarak iyileştirme sağlanacağı 
izah edilmektedir. Sunulması gereken bir diğer belge ise, 
malvarlığı ve mali durumu gösteren belgeler, yani gelir tab-
losu, nakit akış tablosu ile nihai ve ara bilançolardır. Projede 
alacaklıları ve alacak miktarı ile alacaklıların imtiyaz duru-
munu gösteren tablonun da sunulması gerekmektedir. Bu 
tablo esas itibariyle iflas tasfiyesi sonunda hazırlanan pay 
cetveline de benzemektedir. Bu tablonun içeriği süreç için-
de değişebilmektedir. Sunulması gereken bir başka önemli 
belge ise “Alacaklıların Eline Konkordatoda ve İflas Halinde 
Geçecek Miktarı Karşılaştırmalı Olarak Gösteren Tablo”dur. 
Bu tablonun istenmesinin amacı alacaklılara konkordato-
da ödenecek paranın, iflas halinde alacakları paydan fazla 
olacağının ve konkordatonun tasdikinin alacaklılara zarar 
vermeyeceğinin ispatıdır. 

Görüldüğü üzere hukukumuzda iflas son çare olarak 
öngörülmemiştir. Kanun hem borçlu şirketi hem de ala-
caklıların haklarını koruyan bir düzenleme getirmektedir. 
Unutulmamalıdır ki, şirketlerin ticari faaliyetlerine devam 
etmesi ve kar elde eder hale gelmesi sadece pay sahipleri 
açısından değil, ülke ekonomisi için de oldukça önemlidir. 
Bu sebeple Doğru ZAMANDA ve YERDE, Doğru KİŞİLERLE, 
Doğru ÖNLEMLERİN alınması hayati önem taşımaktadır.
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GGYD KÜLTÜR TURU

GGYD’LİLERDEN “ANKARA’NIN GÜZELİ”  
ÇAMLIDERE’YE SONBAHAR GEZİSİ

Sıra sıra dizilmiş, dantel gibi bembeyaz du-
varlarıyla restore edilmiş konakları ve birbi-
rinden özel müzeleriyle görülmeye değer; 
Çamlıdere’ye düzenlenen günübirlik tura, 
Başkan M. Nezih Allıoğlu, dernek üyeleri ve 
aileleri katıldı. 

YEMYEŞİL ORMAN İÇİNE 
SERPİŞTİRİLMİŞ BEYAZ KONAKLAR 

Ankara’nın eteklerinde sonbaharın tüm 
renklerini yansıtan saklı cennette, doğal gü-
zelliklerin yanı sıra Çamlıdere’nin tarihi mü-
zelerinden; Oyun ve Oyuncak Müzesi, Doğa 
ve Hayvan Müzesi, Kutsal Emanetler Müze-
si, Şeyh Ali Semerkandi Müzesi ile Kültür Evi 
ve Etnoğrafya Müzelerini de ziyaret eden 
GGYD’liler, doğa ve tarih kokan güzel ilçeye 
hayran kalmanın etkisiyle Ankara’ya döndü.

Genç girişimcilerin kültür turları rotasının son durağı, birbirinden güzel köyler, kasabalar ve ilçelerle dolu 
Anadolu’nun, Ankara’nın eteklerinde parlamaya hazır yeni yıldızlarından biri olan Çamlıdere oldu. 
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BİZDEN HABER

Ziyaretin başında, Başkan Allıoğlu, kendilerini 
Meclis’te ağırlayan Aydın’a, aralarından bir is-
min milletvekili seçilmesinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, bu önemli görevde ba-
şarılar diledi. Barış Aydın da, 20 yıldır STK’ların 
içinde olduğunu, sivil toplumculuğu siyasetin 
üzerinde tuttuğunu vurgulayarak, STK’ların 
görüş ve önerilerini çok önemsediğini belirtti.  
Aydın ayrıca yerel seçimlerden sonra Ankara’nın 
tüm milletvekilleri ve kent dinamiklerini bir araya 
getirerek, şehrin sorunlarının çözümü için ortak 
akıl oluşturmaya çalışacaklarını söyledi. 

“AÇIK ÇEK; SİZLERİN EMRİNDEYİM”

Kendisinin de özel sektörün içinde geldiğini, bu 
nedenle de üreten, kazanan, ülkeye katma değer 
sağlayan ve devletin üstündeki yükü alan herke-
sin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten 
Barış Aydın, “Sizlerin emrindeyim. Her türlü açık 
çek veriyorum. Özellikle bürokrasiyle ilgili aşa-
madığınız ama haklı olduğununuz her konuda, 
hükümet nezdinde elimden geleni yapacağım-
dan emin olunuz. Benim de sizlerden beklentim, 
mevcut işlerinizin dışında yedekleme yapmanız. 
Yeni şeyler çıkarmamız ve farklı sektörlere yönel-
memiz gerekiyor. Elbette temkinli, riskleri azalta-
rak hareket etmeli, elimizi değil gövdemizi taşın 
altına koyarak çalışmalıyız” dedi.

“ORTAK AKIL MÜCADELESİ SEÇİMLERDEN SONRA”

AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Ankara’nın sorunla-
rının çözümüne ilişkin bir soru üzerine, Ankara’nın Başkent 
olduğunu ama mumun dibine ışık vermediğini dile getirerek, 
“Ankara’nın çok sahibi var. Yerel yöneticiler bir tarafa çeki-
yor, genel yöneticiler başka tarafa, ticaret ve sanayi odaları, 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ayrı tarafa çekiyor. Böyle 
hareket edersek, ortak aklı yakalayamayız, üretemeyiz. Bu-
nunla ilgili mücadelemi sürdüreceğim. Ankara’nın diğer siyasi 
partilerden olan arkadaşlar da dahil 36 milletvekili, şehrin az 
evvel sıraladığım kanaat önderleri ile bir beraberlik oluştur-
mamız lazım. Bu çıkışı, siyasi olarak algılanmaması için yerel 
seçim öncesi yapmak istemiyorum. Ancak seçimler biter bit-
mez hızlandıracağım. Çünkü en büyük sorumuz, işte o or-
tak aklı oluşturamamak” dedi. Aydın, görüşmenin ardından 
GGYD’lilere kısa bir Meclis turu da yaptırdı.15 Temmuz’daki 
hain darbe girişiminde saldırıya hedef olan bölgeyi inceleyen 
genç girişimciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ BARIŞ AYDIN 
GGYD’LİLERİ MECLİS’TE AĞIRLADI
Başkan M. Nezih Allıoğlu öncülüğündeki Genç Girişim ve Yönetişim Derneği yönetimi ve üyeleri, aynı 
zamanda dernek üyelerinden de olan AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın’ı T.B.M.M.’de ziyaret etti. 
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YÖNETİM KONUŞUYOR

Reyhan SÜNGER
Yönetim Kurulu Üyesi

SÜNGER: “GENÇ GİRİŞİM 
VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ, 

BENİM DİĞER AİLEM“
DERNEĞİMİZİN 8. DÖNEM, ORGANİZASYONLARDAN SORUMLU YÖNETİM 

KURULU ÜYESİ; REYHAN SÜNGER, KENDİSİYLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİDE, 
“GGYD, TİCARİ HAYATIMA KATKI SAĞLAMASININ YANI SIRA BENİM DİĞER AİLEMDİR.”
 İFADESİNİ KULLANARAK DERNEĞİN KENDİSİ İÇİN AYRI BİR YERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ...  
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Öncelikle bize kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtır 
mısınız?

Anadolu Radyant Isı Sistemleri San. ve Tic. Ltd. 
Şti., 2002 yılında rahmetli eşim Murat Sünger ta-
rafından kuruldu. Kuruluş amacı; radyant ısıtmala-
rı ithal ederek iç piyasaya sunmaktı. Ancak bir süre 
sonra, yerli üretime geçme kararı alınmış ve Sunray 
marka radyant ısıtmaların imalatına başlanmıştır.
 
O tarihten beri Anadolu Radyant Isı Sistemleri, her 
gün kendini yenileyerek, yeni modelleri ürün ga-
mına ekleyerek üretim yapmaktadır. Bununla bir-
likte sadece üretim yapmakla kalmamakta; ayrıca 
İtalya’dan sıcak hava üreteci ithal ederek, piyasaya 
sürmektedir. 

Kendimden bahsedecek olursam; 1970 yılında An-
kara’da doğdum. İki çocuk annesiyim. Daha ön-
cesinde ev hanımıyken; 2015 yılında eşimin vefatı 
üzerine şirketin başına geçtim. Eşimin 2 yıl süren 
rahatsızlığından dolayı uzunca bir süre şirketle ilgi-
lenememiş olması ve bunun sonrasında vefatıyla, 
herkes şirketin iflas edeceğini konuşuyordu. 

Bu durum şirketi; müşteriler ve bankalar açı-
sından daha çok sıkıntıya sokmuştu. Ben ise 
hiçbir iş tecrübem olmadan işlerin başına ge-
çip, büyük bir azimle bu işi çalışarak öğrendim.  
Günümüzde ise ekibimle birlikte, iş kapasitemiz ve 
müşteri portföyümüz artarak devam etmektedir. 
 

Firmanız adına 2018 için hedefleriniz neler?

Yüzlerce endüstriyel tesisin doğalgaz dönüşüm 
işlerini yapmış, onlarca fabrikanın radyant ısıtma 
sistemlerinde anahtar teslim kurulumu gerçekleş-
tirmiş olan firmamızın, 2019 yılı hedefi; üretim 
alanımızı geniş bir alana taşıyarak üretim kapasi-
temizi arttırmak ve portföyümüze yeni bayiler ek-
lemektir. 

Diğer ve en önemli hedefimiz ise; piyasalardaki 
dalgalanmalardan ötürü, ihracatın ülkemiz açısın-
dan daha fazla önem taşımakta olması sebebiyle, 
firmam açısından ihracata daha fazla önem veril-
mesi gerektiği kanaatindeyim. 

GGYD’nin sizin için anlamı nedir?

GGYD yaklaşık 1,5 yıldır üyesi olduğum bir der-
nektir. Derneğe üye olmamdaki ilk amaç; ticari 

hayatıma katkı sağlamaktı. Ancak ticari hayatıma 
katkı sağlamasının yanı sıra diğer önemli unsur 
GGYD’nin benim diğer ailem olmasıdır. Dernek or-
ganizasyonlarına, işinin ehli çok değerli konuklar 
davet edilmektedir. Bu nedenle; derneğin bir etkin-
liğini bile kaçırdığımda üzüntü duymaktayım. 

GGYD’nin benim için asıl anlamı ise; gerek işle ilgili 
gerekse diğer konularda, ihtiyaç duyduğum her an 
üyelerinin yanımda olduklarını bildiğim bir dernek 
olmasıdır.
 

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

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, farklı sektörler-
de çalışan 500’e yakın üyenin bulunduğu bir der-
nek olmasından ötürü; her alanda bilgiye ve de-
neyime sahip üyeleri bünyesinde barındırmaktadır. 
Herhangi bir konuda bilgiye ihtiyaç duyduğumda; 
her an yanımda olduklarını bildiğim üyeler, sadece 
bir telefon kadar uzağımdadırlar. 

Ayrıca üyelerin farklı sektörlerde çalışıyor olmasın-
dan ötürü, üyelerle karşılıklı ticari alışverişlerde de 
bulunmaktayız. GGYD’nin bana olan katkısı ise; 
arkadaşlık, dostluk, içten ve samimi ilişkiler...

Girişimciler neden GGYD’ye üye olmalılar?

Farklı alanlarda ticaret yapan üyelerin bulunduğu 
topluluğun; yeni üyelere de ticari anlamda katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. 

Ayrıca zaten hepimiz iş temposundan bunalmak-
tayız. Gerek etkinliklerde gerekse dernek dışında 
dernek üyesi arkadaşlarımla bir araya geldiğimde; 
sanki ailemle bir aradaymışım gibi sıcak ve samimi 
sohbetlerde ve paylaşımlarda bulunmaktayım. Bu 
nedenle GGYD bizler için bir nefes olmaktadır… 

Son olarak girişimcilere bizim aracılığımız ile 
neler tavsiye edersiniz?

Yaşadıklarımdan öğrendiğim; hiçbir zaman pes 
etmeyip, mücadeleye devam etmek gerektiğidir. 
Girişimcilere tavsiyem ise; mücadelelerinden asla 
vazgeçmemeleridir. 

“Unutma ki; bugünün başarılı isimleri, dün asla 
pes etmeyenlerdir…”
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Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD)’nin 
yeni başkanı Zafer Yıldırım ve beraberin-
deki yönetim kurulunu ağırlayan Başkan  
M. Nezih Allıoğlu, yeni yönetime başarı dilekle-
rinde bulunarak, “Bol enerjili, verimli bir iki yıl 
geçirmenizi diliyoruz. Biz de bu süreçte elimiz-
den ne gelirse yapmaya, sizlere destek olmaya 
ve ortak projelerde buluşmaya hazırız” dedi. 

ORTAK PROJELERDE BULUŞMA SÖZÜ 

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım da 
GGYD’yi ve Allıoğlu’nu yakından takip ettiğini, 
girişimlerini ve çalışmalarını takdirle izlediğini 
vurguladı. Yeni dönemde GGYD’yle birlikte yol 
almaktan memnuniyet duyacağını da belirten 
Yıldırım, “TÜGİAD 32 yıllık geçmişe, 32 yıllık 
tecrübeye sahip kıymetli bir dernek. GGYD de 
öyle. Bu iki STK’nın üyeleri için, şehrimiz ve ülke-
miz için iş birliği yapması, ortak projeler hayata 
geçirmesi bizim de isteğimiz. Bu konuda ne ya-
pılması gerekiyorsa, zaman kaybetmeden yapa-
cağız” diye konuştu. Ziyaretin sonunda Başkan 
Yıldırım, Allıoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür 
ederek, bir de plaket takdim etti. 

GGYD VE TÜGİAD YÖNETİMİ “İŞ BİRLİĞİ VE 
ORTAK PROJELER”DE HEMFİKİR 
Zafer Yıldırım başkanlığındaki TÜGİAD Ankara Şubesi’nin yeni yönetim kurulu, GGYD Yönetimini dernek 
merkezinde ziyaret etti. Ziyarette her iki derneğin de ortak fikri; “İş birliğine hazırız” oldu.  
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İŞVERENLERİN ARABULUCULUKTA 
DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

HUKUKÇU GÖZÜYLE

Dünyada özellikle Avrupa ve Amerika’da 40 yılı aşkın bir 
süredir uygulanan bir çözüm yöntemi olan arabuluculuk, 
1990’lı yılların sonunda Türkiye’de dünyadaki gelişimine 
uyum sağlayarak tartışılmaya başlanmış, bilimsel çalışma-
lar yapılmış, yasa tasarısı hazırlanmış ve 07.06.2012 tari-
hinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştır. 

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanu-
nu’na (HUAK) göre arabuluculuk; “sistematik teknikler uy-
gulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıy-
la tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını 
ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak 
için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, 
tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde 
çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan 
tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihti-
yarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini” ifade 
etmektedir. 

Önce alternatif bir hukuki uyuşmazlık çözüm yöntemi 
olarak kabul edilen arabuluculuk 01/01/2018 tarihinde 
İş Hukuku’ndan kaynaklanan bir takım uyuşmazlıklar için 
“zorunlu” hale getirilmiştir. İş davalarından bir kısmının 
arabuluculuk sürecine başvurulmadan açılması halinde 
dava şartı nedeniyle davanın reddine karar verilmektedir. 

Bu şekilde başvurulan arabuluculuk süreci zorunlu ara-
buluculuk olarak ifade edilir. Zorunlu arabuluculukta iş-
verenlerin dikkat etmesi gereken hususlardan ilki; geçerli 
bir mazeret göstermeksizin ilk oturuma katılmayan işveren 
davada haklı çıksa dahi lehe vekâlet ücretine hak kazana-
mayacağı gibi yargılama giderlerinin tamamını ödemek 
zorunda kalacaktır.

İş davalarında ihtiyari arabuluculuk ise zorunlu arabulu-
culuktan farklı olarak; İş Kanunu’ndan kaynaklanan uyuş-
mazlıkları bulunan işçi ve işverenin birlikte özgür irade-
leriyle seçtikleri bağımsız, tarafsız, uzman; arabuluculuk 
Daire Başkanlığı’nda tutulan ‘Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı 
bir üçüncü kişinin hakemliğinde, dava açılmadan önce ya 
da sonra başvurdukları alternatif uyuşmazlık çözüm yön-
temidir. 

Arabuluculuk yönteminin, mahkeme yoluyla uyuşmazlık 
çözüm yöntemine göre işçi ve işveren açısından birçok 
avantajı bulunmaktadır. Dünyada oldukça sık kullanılan 
arabuluculuk, mahkemeler tarafından yapılan yargılamala-
ra göre ekonomiktir. Arabuluculukta arabulucunun ücreti 
dışında başkaca bir harç veya avans ödenmemektedir. Ara-
bulucunun ücreti taraflarca ortak ödenebileceği gibi anlaş-
maya bağlı olarak yalnızca taraflardan biri tarafından da 

GLOBAL GİRİŞİM’İN BU SAYISINDA HUKUKÇU ÜYELERİMİZDEN ARB. AV. BAHAR ÇINAR, BİZLER İÇİN; UYUŞMAZLIK 
YAŞAYAN KİŞİLERİN, TARAFSIZ BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN YARDIM ALARAK ARALARINDAKİ KONULARI MÜZAKERE ETTİKLERİ BİR 
ÇÖZÜM YOLU OLUP, TARAFLARIN MUTABIK KALMASI HALİNDE İYİ BİR SEÇENEK OLARAK KABUL EDİLEN ARABULUCULUK 

KONUSUNDA İŞVERENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULARA İLİŞKİN HUKUKÎ BİLGİLERE DEĞİNDİ...  

Arb. Av. Bahar ÇINAR
BDM Hukuk Bürosu
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karşılanabilir. Arabuluculuk mahkeme tarafından yapılan 
yargılamalara göre oldukça hızlı bir süreçtir. Arabuluculuk, 
son tutanağının ilam hükmü taşıması nedeniyle kesin çö-
züme ulaştıran bir usul hukuku kurumudur. Ayrıca Mah-
kemelerde Yargılamanın Aleniliği ilkesi bulunmakta iken 
arabuluculuk sürecinde gizlilik esası hakimdir. Müzakere-
lerde görüşülen hususlar aksi taraflarca kararlaştırılmadığı 
sürece gizlidir. Bu nedenle taraflar ilerde aleyhlerine kul-
lanılamayacağını bildikleri için gönül rahatlığıyla teklifte  
ve /veya kabul beyanında bulunabilirler.  

Arabuluculuk yönteminin bunun gibi birçok avantajı bu-
lunduğu gibi, Türk Hukuk Sistemi açısından henüz yeni 
bir kurum olduğundan teoride ve uygulamada oldukça sık 
karşılaşılan ve dikkat edilmediğinde aleyhe dönüşebilecek 
hususlar da vardır. 

Öncelikle arabuluculuk süreci tarafların ancak serbestçe 
tasarruf edebilecekleri, kamu düzenini ilgilendirmeyen, 
taraflar dışındaki kişilerin; özellikle kamu kurumlarının 
haklarına zarar vermeyen konularda uygulanabilen bir 
yöntem olduğundan, örneğin; işe iade, kıdem tazminatı, 
ücret alacağı, yıllık izin alacağı vb. konularda arabulucuya 
başvurabilirken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nu ilgilendiren 
Hizmet Tespiti veya her türlü tespit davasında arabulucuya 
başvurulamamaktadır. İşverenlerin öncelikle arabulucu-
luk sürecinde, başvurma konusunun karşı tarafın üzerin-
de serbestçe tasarruf edebileceği bir hak olup olmadığını 
tespiti konusunda alanında uzman bir hukukçudan görüş 
alması yararına olacaktır.  

İhtiyari ya da zorunlu arabuluculuk süreci; her iki tarafın 
talep ve ihtiyaçları konusunda; arabulucunun yönetimin-
de müzakereler şeklinde yürütülür. Bu müzakerelerde 
görüşmelere ilişkin tutulan tutanakların gizliliği, nelerin 
yazılıp yazılmaması gerektiği hususu da büyük önem arz 

etmektedir. Müzakere sürecinin sağlıklı işlemesi; tutulan 
son tutanağın anlaşma içermesi halinde her iki taraf için 
de bağlayıcı özellik arz etmesi, örneğin; son tutanakta 
yazılmayan talepler konusunda, işçilerin dava hakları-
nın saklı kalması gibi; ilerde bir hukuki uyuşmazlık doğ-
maması açısından da işverenin dikkatli olması; bu konu 
hakkında da yine bir uzman görüşü alması gerekmektedir.

İşçi ile alt işveren - üst işverenlik (taşeron vb.) ilişkisi olması 
durumunda, bütün işverenlerin sürece dahil edilmesi işve-
renlerin yararına olacaktır. Aksi halde işçilerin arabuluculuk 
sürecine dahil olmayan işverenlere karşı dava açma hakkı 
saklı kalmaktadır. 

Arabuluculuk sürecinin işçilik alacaklarına işleyen zama-
naşımına etkisi ise; başvurulan tarihten itibaren, son tuta-
nağın tutulduğu tarihe kadar geçen sürede davalarla ilgili 
zamanaşımı durur ve dava açmak için işleyen hak düşü-
rücü süreler işlemez. Uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla 
çözümlenemediği durumlarda, buna ilişkin son tutanağın 
düzenlendiği tarihten itibaren zamanaşımı süreleri yeni-
den işlemeye devam edecektir. Uyuşmazlık arabuluculuk 
yoluyla çözülemez ise; dava sürecinde bu zamanaşımı sü-
resinin hesaplanması gerekmektedir. Örneğin; işe iade da-
valarında akdin feshinin tebliği tarihinden itibaren bir aylık 
zamanaşımı süresine tabi olup, arabulucuya başvurulması 
ile bu süre kesilse de son tutanaktan itibaren işlemeye de-
vam edecektir.

Arabuluculuk sürecine işverenler bizzat katılabilecekle-
ri gibi insan kaynakları müdürü gibi yetkili temsilcileri ile 
de katılabilirler. Her iki taraf, bizzat sürece katılabilecekleri 
gibi süreci tamamen vekilleri aracılığıyla da yönetebilirler. 
Sürecin arabuluculuk sürecine hakim avukatlar tarafından 
yönetilmesi, her iki tarafın da hakkının korunması açısın-
dan önemlidir. 
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GGYD Yönetim Kurulu’nu dernek merkezinde 
ağırlayan Başkan Aygüney, ziyaretin başlangı-
cında öncelikle tüm yönetim kurulu üyelerini, 
dernek ile ilgili olarak yaptıkları başarılı çalışma-
lardan dolayı tebrik etti. Ziyaret ‘Fenerbahçeli’ 
iş adamlarına olunca, görüşmede elbette ki yal-
nızca iş değil futbol da konuşuldu. Fenerbahçeli 
üyelerimiz tarafından da büyük ilgi gösterilen ve 
keyifli bir atmosferde geçen ziyarette çok sayıda 
ortak üyesi bulunan her iki derneğin, bugüne 
dek olduğu gibi bundan sonra da birlikte da-
yanışma içinde çalışacaklarına dair fikir birliğine 
varıldı.

HER DAİM İŞ BİRLİĞİ...

Sohbetin devamında Başkan Aygüney de, GGYD ile her daim 
iş birliği içerisinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyacak-
larını ve isteklerinin birlikte daha da verimli işler yapmak oldu-
ğunu dile getirdi. Ziyaretin sonunda Engin Aygüney, Başkan 
Allıoğlu ve yönetim kadrosuna ziyaretlerine yönelik teşekkür 
ederken, Allıoğlu da AFİDER Başkanı Aygüney’e misafirper-
verliklerinden dolayı teşekkür ederek, dernek adına bir plaket  
takdim etti.

AFİDER’DEN GENÇ GİRİŞİMCİLERE 
İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA SÖZÜ  
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu, Ankara Fenerbahçeli İşadamları ve Yöneticileri Derneği 
(AFİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aygüney ve yönetimini, dernek merkezlerinde ziyaret etti. 
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YÖNETİM KONUŞUYOR

Sibel YÜCEL
Yönetim Kurulu Üyesi

YÜCEL: “GGYD, BENİM 
İÇİN ADETA OKUL GİBİ“

DERNEĞİMİZİN 8. DÖNEM YÖNETİM KURULU’NDA 
SAYMAN GÖREVİ İLE YER ALAN SİBEL YÜCEL, 

“YÖNETİM KONUŞUYOR” KÖŞEMİZDE, GENÇ GİRİŞİM 
VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ’NİN, KENDİSİ İÇİN ADETA 

BİR OKUL OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ...  
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Öncelikle bize kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtır 
mısınız?

1977 Ankara doğumluyum. Anadolu Üniversitesİİk-

tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü me-

zunuyum. 2004 yılından bu yana BAKIŞ YMM & BA-

ĞIMSIZ DENETİM A.Ş.‘de yöneticiyim. Ayrıca BAKIŞ 

SMMM & BAĞIMISIZ DENETİM A.Ş.’nin kurucu or-

tağıyım.

Firmamız, Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri, 

Bağımsız Denetim (SPK, KGK) Danışmanlık ve Eğitim 

hizmetleri vermektedir. BAKIŞ YMM  & BAĞIMSIZ 

DENETİM A.Ş. ekibi olarak birlikte çalıştığımız tüm 

firmaların menfaat ve çıkarlarını ön planda tutarak, 

çözüm odaklı ve kaliteli hizmet anlayışını benimsemiş 

bulunmaktayız. 

Bu anlayış çerçevesinde, bünyemizde bulunan Maliye 

Bakanlığı Merkez Denetim Elemanı kökenli yeminli 

mali müşavirlerimiz ile konusunda uzman ve dene-

yimli kadromuz aracılığıyla hizmetimizin bir kamu 

hizmeti olduğu bilinci içinde; Türkiye Cumhuriyeti 

Kanunlarına, meslek kurallarına ve meslek ahlakına 

uyarak, tam bir bağımsız, tarafsızlık, dürüstlük ve 

özen ile hizmet sunuyoruz.

 

Firmanız adına 2018 için hedefleriniz neler?

Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizle-

re rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni 

pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik üretim 

teknikleri yaratma uğraşıları ve piyasaya yeni ürün-

ler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir. 

Ekonomisindeki istikrar, coğrafi konumu, genç ve di-

namik nüfus yapısı, sahip olduğu doğal kaynakları ve 

turistik zenginlikleri nedeniyle ülkemiz, bu anlamda 

büyük ilgi görmekte ve önemli miktarda doğrudan 

yabancı sermaye girişi olmaktadır.

Her alanda gelişmekte olan ülkemizde vergi, ticaret 
hukuku, muhasebe ve raporlama standartları da de-
ğişmekte, uluslararası standartlara uyma konusunda 
hızlı bir değişim süreci geçirmektedir. Yaşanan bu di-
namizm içeresinde iş dünyası için bilgili, deneyimli, 
değişime ve gelişime açık, etik değerlere önem ve-

ren bir müşavirlik firması son derece önemli bir yol 

arkadaşı ve güvenli bir liman anlamını taşımaktadır. 

Önümüzdeki dönemde de, bu istikrarlı duruşumuzu 

daha da sağlamlaştırarak hep beraber ilerlemeye, 

daha iyiye, daha güzele ulaşma çabamıza hiç ara 

vermeden ve bu çabamızı hiç bitirmeden çalışmaya 

devam edeceğiz.

GGYD’nin sizin için anlamı nedir?

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, benim için ade-

ta okul gibi... İş’te Fırsat Toplantıları ve eğitimler sa-

yesinde yoğun iş tempomuzda, iş insanları derneği 

olarak her konuda bilgilendirme yapan derneğimi-

zin sosyal aktiviteleri sayesinde ise molalar alıyoruz. 

GGYD’li olmaktan ve yönetim kurulunda yer almak-

tan büyük keyif almaktayım.

 

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

Derneğimizin yaklaşık 500’e yakın üyesi var ve her 

alanda üyesi olan derneğimizin, her firmaya uygun 

iş potansiyeli de bulunuyor. Bunun yanı sıra dernek 

üyeleri arasında da kaliteli bir ticaret ve hizmet ağı 

var. Bu anlamda, firmamdan hizmet almak isteyen 

tüm üye arkadaşlarıma yardımcı olmaktan keyif alı-

rım.

Girişimciler neden GGYD’ye üye olmalılar?

GGYD, Ankara’da hızla büyüyen, güçlü bir dernek. 

Bu yüzden hem ticari hem de kişisel gelişimde iş ola-

naklarını ve network’lerini genişletmek için girişimci-

lerin bu güçlü yapıda yer alması gerekmektedir.

Son olarak girişimcilere bizim aracılığımız ile 
neler tavsiye edersiniz?

Mevlana’nın “Sen yürümeye başlayınca yol kendili-

ğinden görünür” sözünden yola çıkarak girişimcilere, 

“Siz de yola çıkın, bilmediklerinizi yolda öğrenmeye 

hazır olarak. 

Harekete geçmenin, bir eylemde bulunmanın sihirli bir 

tarafı var; insana düşünmenin, yeni fikirler geliştirmenin 

kapısını açıyor ve bir ilerleme kaydettiğini hissettiriyor.  

Bu yüzden, oturup beklemeyin, yürümeye başlayın. 

Merak etmeyin, yol kendiliğinden görünür.
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BİZDEN HABER 

BESİYAD Yönetimi ve üyelerinin büyük ilgi 
gösterdiği ve son derece samimi bir havada 
gerçekleşen ziyarette, Başkan Ahmet Münir 
Yaşar, GGYD’nin içinden doğduklarını vur-
gulayarak; her iki derneğin de çok sayıda 
ortak üyesi bulunduğunu anımsattı. GGYD  
Başkanı M. Nezih Allıoğlu ise dernek bün-
yesinde her takımdan taraftar bulunduğu-
na işaret ederek aynı zamanda tüm üyelerin 
uyum ve dayanışma içinde hareket ettiğini de  
vurguladı. 

ORTAK PROJELER ÜZERİNE...

Ziyarette dernek yöneticileri ve yönetim kurulu 
üyeleri, futbol ve ticari iş birliği dışında da ortak 
çalışmalar yapma düşüncesi ile özellikle sosyal 
sorumluluk çalışmaları kapsamında dezavantajlı 
kesimlere yönelik hayata geçirecekleri projelerde 
birlikte yol alma ile ilgili görüş alışverişinde bu-
lundular. 

Ziyaretin sonunda gelindiğinde GGYD Başka-
nı Allıoğlu misafirperverliklerinden ötürü plaket 
takdiminde bulunurken, BESİYAD Başkanı Yaşar 
da, Allıoğlu ve ekibine ziyaretlerinden ötürü bir 
teşekkür plaketi verdi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, Ahmet Münir Yaşar başkanlığındaki Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve 
Yatırımcılar Derneği (BESİYAD) yönetimine, dernek merkezinde ziyarette bulundu. Ziyarette iki derneğin 
yönetim kadrosu ve üyeleri, ortak projelerde birlikte hareket etme kararı aldı.

BESİYAD VE GGYD BULUŞTU
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GELENEKSEL YAZ BULUŞMASI I

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin üyeler arasındaki dostluk, dayanışma ve ticari ilişkileri geliştirme 
amacıyla düzenlediği organizasyonların en renklisi olan Geleneksel Yaz Buluşması, Başkentli genç 
girişimcileri yaz tatili öncesi bir araya getirdi. 

GENÇ GİRİŞİMCİLERE  
MORAL VE MOTİVASYON GECESİ

Her yaz olduğu gibi bu yaz da 
renkli görüntülere sahne olan 
Geleneksel Yaz Buluşması, der-
nek üyelerinden Ebru Tanalp’in 
sahibi olduğu İncek Çınar Kas-
rı’nda düzenlendi. Partiye, tatil 
sezonu başlamış olmasına rağ-
men genç girişimcilerin ilgisi bü-
yük oldu. 

STK BAŞKANLARININ İLGİSİ

Başkan M. Nezih Allıoğlu ve 
yönetim kurulu üyelerinin ev 
sahipliğindeki Geleneksel Yaz 
Buluşması’na, aralarında TÜ-
SİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, 
AFİDER Başkanı Engin Aygüney, 
BESİYAD Başkanı Ahmet Münir 
Yaşar ve ASGİAD Başkanı Harun 
Pek’in de bulunduğu çok sayı-
da STK başkan ve yöneticileri  
katıldı. 
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“ARTIK BİRAZ OLSUN DİNLENME ZAMANI”

Yaz buluşması etkinliğine ev sahipliği yapan Başkan M. Nezih Allıoğlu yaptığı konuşmada, bir arada olmanın 
önemine dikkat çekerek, GGYD üyeleri arasındaki diyaloğun çok güçlü olduğunu dile getirdi. Yoğun ve yorucu kış 
aylarının ve ülkemiz için çok önemli olan seçim sürecinin geride kaldığını anımsatan Allıoğlu, “Artık biraz olsun 
dinlenme zamanı. Tatile gidecek tüm üyelerimize şimdiden iyi tatiller diliyor, yeni dönemde herkesin enerji, moral 
ve motivasyonu yüksek bir şekilde işlerinin başına dönmesini istiyoruz” dedi. Partiye katılan misafirler, müzik ve 
dans eşliğinde sohbet ederek geceyi noktaladı.
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BİZDEN HABER

GGYD’LİLERDEN İŞ TEMPOSUNA 
KISA BİR ÖĞLE MOLASI   

Başkan M. Nezih Allıoğlu ile yönetim ku-
rulunun ev sahipliği yaptığı yemek organi-
zasyonu, dernek üyelerinden Abdülkadir 
Sevinti’nin sahibi olduğu Ye-An Pide’de ger-
çekleşti. İş temposuna kısa bir ara vererek 
öğle yemeğinde bir araya gelen GGYD’liler 
sohbet eşliğinde kartvizit alışverişi de yaptı. 

‘NİLÜFER’LER UNUTULMADI...

Yemekte bir ayrıntı da; derneğe yeni katılan 
üyelerin kendilerini ve firmalarını tanıtma 
fırsatı bulmalarıydı. Bu anlamda da verimli 
geçen öğle yemeğinde, derneğin sürdür-
düğü “Nilüferler Yetişiyor Kampanyası” için 
bağış da toplandı. İhtiyaç sahibi üniversite 
öğrencilerinin öğrenimlerine destek amacıy-
la yürütülen kampanyaya, yemeğe katılan 
tüm üyeler her zaman olduğu gibi duyarlılık 
göstererek katkıda bulundu.

GGYD’nin üyeleri için düzenlediği ve artık klasikleşen öğle yemeği organizasyonlarına bir yenisi daha 
eklendi. Üyelerin daha sık bir arada olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğine 
ilgi her zaman olduğu gibi büyüktü.
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GELENEKSEL YAZ BULUŞMASI II

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği üyeleri, bayram tatili başlamadan hemen önce Geleneksel Yaz 
Buluşmalarının ikincisinde buluştu. Yaklaşan bayram öncesinde bayramlaşmanın da gerçekleştiği 
gecede, ülkemizin geleceğine dair önemli mesajlar verildi. 

GELENEKSEL YAZ BULUŞMASI İLE
BAYRAMLAŞMA BİR ARADA

Dernek üyelerinden Esra Öz-
türk’ün sahibi olduğu Hotel 
Houston’un terasında gerçek-
leşen partiye yönetim kuruluyla 
birlikte ev sahipliği yapan Baş-
kan M. Nezih Allıoğlu bayram-
ların, milletimizi bir arada tutan 
müstesna günler olduğunun al-
tını çizdi. 

MİLLET OLMAYA HER 
ZAMANKİNDEN DAHA 
FAZLA İHTİYACIMIZ VAR
 
Bayramın ülkemiz başta olmak 
üzere tüm dünyaya barış ve hu-
zur getirmesini dileyen Başkan 
Allıoğlu, “Bugün her zaman-
kinden daha fazla millet olma-
ya ihtiyacımız var. Ülkemiz zor 
bir dönemden geçerken buna 
sevinmek, dövizdeki değişken-
likten nemalanmaya çalışmak 
kimseye fayda sağlamaz, hepi-
mize büyük zarar verir.” diyerek 
sürdürdü.
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SÜREÇ ZOR AMA GEÇECEK

“Bugünler daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmamız, devlet ve millet olarak el ele vermemiz, sorunların üs-
tesinden beraber gelmemiz gereken günler. Mübarek Kurban Bayramı da buna vesile olsun istiyoruz. Bu zorlu 
süreç elbette geçecek ve güçlü, aydınlık yarınlar bizi bekliyor olacak. Düne göre biraz daha fakirleşsek de daha çok 
çalışmaktan, üretmekten ve yaşamın içinde olmaktan vazgeçmeyeceğiz”. Bayramlaşmaya katılan GGYD üyeleri de 
Türkiye’miz ve yarınlarımız için huzur, güven ve refah temennisinde bulundu. Etkinliğe katılan konuklar, Fatih Acar 
ile Şamata Band’in birbirinden güzel şarkıları eşliğinde keyifli bir yaz akşamı geçirdi. 
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53 YENİ GENÇ GİRİŞİMCİ GGYD AİLESİNDE 

YENİ ÜYELERİMİZ

GGYD Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde; yeni üyelerin katılımı nedeniyle, gerçekleşen törende 
yeni üyelerin heyecanı büyüktü. Tek tek kürsüye gelerek kendilerini ve firmalarını tanıtan üyeler, hem ticari iş birliği ve 
ekonomik güç birliği hem de dayanışma ve yardımlaşma için GGYD’ye üye olduklarını söyledi. 

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin büyümesi her geçen gün daha da hız kazanıyor… Çeşitli sektörlerde 
yatırımları bulunan ve işini büyütmek, yeni yatırım ve ortaklıkların kapısını aralamak isteyen 53 genç 
girişimci daha GGYD ailesine katıldı. 
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EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

PELİN AKYÜZ

OĞUZHAN SATILMIŞ

GÜLGÜN CUMURLU

S. BARAN ÖZONGAN

BERKAY AHMET BERK

SEMA EVREN

SEBAHATTİN İNCE

ÖZGÜR AKI

S. ZEYNEP ÖZTÜRK

YASİN MORKOÇ

BAHAR BULUT ÖNEN

“HER GİRİŞİMCİ KALKINMADA BİR TUĞLADIR”
Başkan Allıoğlu da yaptığı konuşmada, 53 yeni üyenin GGYD’ye katılımından duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek; “Derneğimizin öncelikli hedefi, üyeler arası dostluk ve ticareti geliştirmek. Bizler bu hedef doğrultusunda 
çok çalışırken, aramıza katılan yeni yol arkadaşlarımız bize güç ve moral veriyor. Unutulmasın ki, bu ülkenin genç 
girişimcilere çok ihtiyacı var ve her yeni girişimci, ekonomimizin gelişmesi, ülkemizin kalkınması için bir tuğladır.  
Genç girişimcilerin sayısı arttıkça, kalkınma da sürecektir. Onların çalışma azmini ve üretkenliğini gördükçe, gelece-
ğe dair umutlarım daha da artmaktadır” dedi.
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YENİ ÜYELERİMİZ

MİRAY KAHRAMAN LALE İNCESUHAKAN VELİDEDEOĞLU

İLKER SÜVELEKSERENAY ANIK ÜLKÜ USLUKILIÇ

EGEMEN DERNEK MESUT ÖRÜNHÜSNİYE ÜNAL

GGYD TİCARİ İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA ÖNCÜ BİR STK

Yeni dernek üyeleri kürsüye gelerek kendilerini ifade etme fırsatı bulurken, üyelerin kendi aralarında yaptıkları tica-
ri iş birliği ve ortaklık konusunda GGYD’nin öncülüğünün büyük bir anlam ifade ettiğinin önemine dikkat çektiler. 
GGYD’nin bir ferdi olmak için kendilerine verilen bu şansı en verimli şekilde iş hayatlarına yansıtacaklarını dile getiren 
yeni üyeler, başta Başkan Nezih Allıoğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu ve üyelerine teşekkür ettiler.
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Seni asla unutmayacağız, ruhun şad olsun...

GÜROL ŞAHİN
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GGYD AKADEMİ

ARTIK “KRİZDEKİ ZORLUKLARI 
FARKINDALIKLA AŞMA” ZAMANI 

Dernek merkezimizde Başkan M. Nezih 
Allıoğlu, yönetim kurulu ve üyelerin izle-
diği eğitim programında Hacer Köksoy, 
Zihin Haritaları Tekniği ve POY sayesinde 
farklı bakış açılarıyla bakabilmeyi, grup 
çalışmasıyla etkin performans sergileme-
yi ve yaratıcı düşüncenin hem eğlenerek 
deneyimlenip hem de eyleme nasıl dö-
nüştürüleceği konusunda bilgiler verdi. 

ZİHİN HARİTALARI TEKNİĞİ İLE 
POY ETKİLİ OLDU

Köksoy’un programı katılımcılarla karşı-
lıklı olarak soru-cevap şeklinde geliştir-
mesi sayesinde, herkes için son derece 
verimli geçen bir eğitim gerçekleştirilmiş 
oldu. 

GGYD Akademi, eğitimlerinde hız kesmiyor... Üyelere yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlenen 
programda, dernek üyelerinden Hacer Köksoy, gerçekleştirdiği sunumda katılımcılara krizdeki zorlukları 
farkındalıkla nasıl aşabileceklerini anlattı. 
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği üyelerinden, AR-GE Proje Uzmanı Tuba Akdoğan, GGYD Akademi 
bünyesinde “Devlet Hibe ve Destekleri” konulu bir seminer verdi. 

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, geçtiğimiz günlerde Branding Türkiye iş birliği ile genç girişimcilere 
“Dijital Markalaşmanın Önemi” konulu bir seminer düzenledi.

Öztuna Norman Koleji’nin mekan sponsorluğunda 
gerçekleşen ve Branding Türkiye’nin sahibi ve Genel 
Yayın Yönetmeni Mürsel Ferhat Sağlam, G4A Studio & 
Workshops Kurucu Ortağı Hasan Yasin Türkyılmaz ile 
Ajans Paradise Dijital Pazarlama Uzmanı Aykut Öçal’ın 
konuşmacı olarak katıldığı seminere, dernek üyeleri ve 
katılımcıların ilgisi yoğun oldu. 

“Dijital Markalaşma” kavramı çerçevesinde sırasıyla; 
“Dijital Markalaşma Ama Neden?”, Dijital Markalaş-
ma ve İnternet Reklamcılığı” ve “Dijital Markalaşma ve 
İçerik Pazarlaması” konularında farkındalık taşıyan de-
ğerlendirmelerde bulunan konuşmacılar, sunumlarının 
sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE “DİJİTAL 
MARKALAŞMANIN ÖNEMİ” ANLATILDI

Dernek merkezinde düzenlenen 
‘Devlet Destekleri ve Hibeleri’ 
konulu seminer, dernek üyeleri 
ve katılımcılardan oldukça bü-
yük bir ilgi gördü. 

AR-GE Proje Uzmanı Tuba Ak-
doğan, üyelerin devlet hibe ve 
desteklerinden azami ölçüde 
yararlanabilmeleri ve bilgi sa-
hibi olabilmeleri adına gerçek-
leştirdiği sunumda; KOSGEB 
Destekleri, Ekonomi Bakanlığı 
Destekleri ve TÜBİTAK Destek-
leri hakkında da bilgiler verdi. 
Akdoğan sunumunun ardından 
soru cevap bölümünde katılım-
cıların merak ettiği soruları da 
cevaplandırdı.

AR-GE PROJE UZMANI TUBA AKDOĞAN’IN 
SUNUMUYLA “DEVLET HİBE VE DESTEKLERİ”
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Alanında ünlü bir mücevherat markası olan Parr Jewellery, ikinci şubesinin açılışını, Galleria AVM’de 
Ankara’nın iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı şık davet ile gerçekleştirdi.

PARR JEWELLERY MÜCEVHER TUTKUNLARINI 
İKİNCİ ŞUBE İLE BULUŞTURDU

“Pırlanta değerlidir ama stil sahi-
bi olmak paha biçilemez” mot-
tosuyla yola çıkan ve birbirinden 
şık ve özel mücevher çeşitlerini 
ikinci şubesinde müşterileri ile 
buluşturan Parr Jewellery, ilk kez 
sergilenen yeni tasarım koleksi-
yonunu da açılış organizasyo-
nunda beğeniye sundu.

ÖNEMLİ İSİMLER BİR ARADA

Parr Jewellery Yönetim Kuru-
lu Başkanı Umut Özer Koca ve 
İbrahim Türkeş Koca’nın tüm 
misafirlerle yakından ilgilendiği 
davette, açılış kurdelesini Besa 
Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe 
Bezci ve Ankara Milletvekili Naci 
Bostancı’nın kesti. Davete An-
kara’nın iş ve cemiyet hayatının 
önemli isimleri yoğun ilgi göste-
rirken, davetliler yeni koleksiyon 
ile yakından ilgilendi. Açılışta 
sergilenen özel el işçiliği ürünler 
ise büyük beğeni topladı.

AÇILIŞ HABERLERİ
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği üyelerinden Didem Özçoban‘ın sahibi olduğu Dayı Kürek Lahmacun’un 
Ümitköy Şubesi, Galleria AVM’de hizmete girdi. Mekanın açılışına damak zevkine önem veren Ankaralılar 
büyük ilgi gösterdi.

Gaziantep Mutfağı’nın yöresel lezzetlerini Ankaralılarla buluşturmak için faaliyete geçen Köz Biber 
Ocakbaşı Restoran, Via Flat İş Merkezi’nde gerçekleşen görkemli bir açılışla,120 kişi kapalı, 60 kişi açık alan 
kapasitesiyle konuklarını ağırlamaya başladı.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla, Vural Can Öztürk, Aykut Dilek ve Görkem 
Sarıyüce ortaklığıyla açılışı gerçekleşen restoran, yaklaşık 8 çeşit meze ile 
Gaziantep Mutfağı’nın yöresel lezzetlerini Ankaralılarla buluşturmayı he-
defliyor. Açılışta kısa bir konuşma yapan Köz Biber Ocakbaşı Restoran’ın 
işletmecisi Görkem Sarıyüce, üç aylık bir çalışmanın ardından tüm tadilat-
ların tamamlanmasıyla açılışın gerçekleştiğini dile getirerek, mekanın için-
de yer alan taş fırın ve ocakbaşı sayesinde, insanların ocakbaşında oturup 
yemeklerini yiyebileceklerin altını çizdi.

Aynı zamanda Ney’le Mey’le Restoran’ın İşletmecisi de olan Sarıyüce, ko-
nuşmasında ayrıca; “Ney’le Mey’le’nin mutfağı balık ağırlıklı. Köz Biber 
Ocakbaşı, et ağırlıklı bir mutfakla hizmet verecek; sadece et çeşitleri olacak. 
Az sayıda mezemiz var; yaklaşık 8 çeşit meze olacak” şeklinde bir açıklama 
da yaptı.

ANKARA’NIN YENİ LEZZET DURAĞI:
KÖZ BİBER OCAKBAŞI RESTORAN

Çok sayıda davetlinin katılımıyla ger-
çekleşen, “Midenize bayram ettirecek 
tatlar, Dayı Kürek Lahmacun Ümit-
köy’de sizleri bekliyor” sloganı ile birbi-
rinden leziz lahmacun ve pide çeşitleri, 
çiğ köfteleri, salataları ve özel tatlıları-
nın yanı sıra diyet menüleriyle de dik-
kat çeken mekanın açılışına, ünlü feno-
men Nalet Bebe, Radyo Vizyon ekibi ve  
Serkan Kızılbayır da canlı yayın ile keyif 
ve neşe kattılar. 

Çeşit çeşit baharatlar ile efsaneleşen 
dumanı üstünde sıcacık pide ve lahma-
cunların, gerek hijyen kalitesi gerekse 
enfes lezzetlerinin, Ankaralıların kalbi-
ne taht kuracağı aşikar.

DUMANI ÜSTÜNDE SICACIK LEZZETLER 
DAYI KÜREK LAHMACUN ÜMİTKÖY’DE 
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BASINDA GGYD

  81   



  82   

BASINDA GGYD
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