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Viskoelastik Malzeme NEDİR ?
Moleküllerinin sahip olduğu hareket 
yeteneği sayesinde kişiye özel tepki 
gösteren açık hücreli ve akıllı bir
 malzemedir. Basınç azaltıcı özelliği 
olan bu malzeme, ilk olarak NASA 
tarafından astronotların uzay 
yolculuklarında maruz kaldığı basınç ile 
başa çıkabilmeleri amacı ile geliştirilmiştir.
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SEÇİMSİZ 4.5 YIL, İYİ BİR FIRSAT
Merhaba,

Genç Girişim ve Yönetişim Derneğimizin süreli yayın organı 
Global Girişim Dergisi, 19’uncu sayısıyla elinizde. GGYD’nin 
yapısını daha iyi tanımanız, yakın geçmişte gerçekleştirdiği 
çalışmalara şahitlik etmeniz açısından dergimizin her sayısını 
çok önemsiyor, heyecanla beğeninize sunuyoruz. 

19’uncu sayımızda etkinliklerimiz ve girişimlerimizin yanı sıra 
Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli bir konuya yer ver-
dik. Kapağımıza da taşıdığımız bu konu; tüm uluslararası top-
luluğun mercek altına aldığı “Bir Kuşak Bir Yol Projesi”. Tarihi 
İpek Yolu’nu yeniden canlandırma hedefiyle başlatılan proje-
de 65 ülkenin yer alması planlanıyor ve bu ülkeler arasında 
Türkiye de bulunuyor. Yeni İpek Yolu projesi, ülkemiz ve Çin 
arasındaki siyasi ilişkilerin ve stratejik ortaklıkların gelişmesi, 
iki ülke arasındaki ulaşımın kolaylaşması, Türk menşeli ürün-
lerin Çin pazarına daha rahat ulaşması bakımından oldukça 
önemli bir girişim. Türk ticaretinin ve sanayisinin güçlenmesi, 
iç ve dış ekonomik dengenin sağlanması noktasında atılan 
adımların bu denli hayati olduğu bir dönemde, “Bir Kuşak Bir 
Yol Projesi” ülkemiz adına umut verici. 

Evet değerli dostlarım… Bizler, seçimle yatıp seçimle kal-
kan, ekonomi dışındaki hemen her konunun gündemin ilk 
sıralarını meşgul ettiği bir ülkenin reel sektör temsilcileriyiz. 
Dilimiz döndüğü, gücümüz yettiğince ekonomiye odakla-
nılması gerektiğini söylüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki kurtuluş 
reçetemiz üretimde, istihdamda, daha fazla ihracatta, yük-
sek katma değerli ürünler yaratmamızda. 

Nihayet bir seçimi daha geride bıraktık. Seçimsiz geçmesini 
umduğumuz önümüzdeki 4.5 yılın, karmaşık gündemden 

sıyrılarak rayından sapmış ekonomiye yönelmemiz için bir 
fırsata dönüştürülmesi ortak temennimiz. 

Ekonomi yönetimiyle, siyasetçileri, bürokratlarıyla, reel sek-
törü, STK’larıyla ülkenin topyekûn vereceği bir ekonomik 
mücadele hiç kuşku yok ki ülkemizi düzlüğe çıkaracaktır. 
Üreten kesimin önündeki engellerin kaldırılması, teşvik ve 
desteklerin arttırılması, asıl önemlisi ekonomide elle tutulur, 
gözle görüler yapısal reformların hayata geçirilmesi önce-
liğimiz olmalıdır. Bizler iş insanları olarak, genç girişimcile-
rin çatı kuruluşu GGYD’nin fertleri olarak vazifelerimizi ve 
sorumluluklarımızı yerine getirme konusunda hiç tereddüt 
yaşamadık, yaşamayacağız. 

Üyelerimizi yeni pazarlarla, uluslararası pazarla tanıştırma, 
daha fazla sayıda genç girişimcinin ihracat yapmasını sağla-
ma, kendi içimizde ticareti arttırma, yeni yatırımların önünü 
açma konusunda sürekli proje üretiyor, devamlı aktivite ger-
çekleştiriyoruz. Bütün bu yaptıklarımıza ne denli fazla ihtiyaç 
duyulduğunu ise programlarımıza gösterilen olağanüstü il-
giyle daha net görüyoruz. 

Kısa süre önce düzenlediğimiz Almanya İş Fırsatları Toplan-
tısı’nda adeta katılımcı rekoru kırılması herhalde bu düşün-
cemizin en somut örneği. Almanya toplantısı ilk değildi, son 
da olmayacak. Türk girişimcisinin, yatırımcısının, iş insanının 
global pazarda da söz sahibi yani patron olması için biz üze-
rimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz. Ekonomik faaliyetleri-
mizi sürdürürken sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sekteye 
uğratmayacak, toplumun dezavantajlı kesimlerinin hayatına 
dokunmaya devam edeceğiz. Tıpkı dün olduğu gibi… 

Sevgi ve saygılarımla...

BAŞKANDAN

M. NEZIH ALLIOĞLU  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Dr. Faruk Yarman’ın tecrübe paylaşımının 
büyük ilgi gördüğü toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan Başkan M. Nezih Allıoğlu, 
konkordato ilan eden şirket sayısındaki artışa 
dikkat çekerek, “Bu sistem doğru uygulan-
dığında biraz nefes almak isteyen işletmeler 
için iyi bir fırsattır. Ancak suistimal edildi-
ğinde sayısız mağdur yaratmaktadır. Bizim 
beklentimiz ölçülü ve doğru uygulanabilir bir 
sistem haline gelmesi için gerekli tedbirlerin 
alınmasıdır” dedi. 

“ÇÖZÜM GEÇICI TEDBIRLER 
DEĞIL RADIKAL ÖNLEMLERDIR” 

Bugünkü ekonomik koşullar iyileştirilmediği 
sürece konkordato ilanının önüne geçme-
nin mümkün olmadığına değinen Allıoğlu, 
“2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere 
kadar tablo biraz yumuşatılmaya çalışılsa da, 
sıkıntılar seçim sonrası artarak sürecek gibi 
durmaktadır. Zira banka kredilerindeki daral-
ma sürmekte ve devlet bankalarının desteği 
yetersiz kalmaktadır. Çözüm geçici tedbirler 
değil radikal önlemlerdir” dedi.

İş’te Fırsat Toplantılarının 36’ncı konuğu, Türk savunma sanayinin duayen isimlerinden Havelsan 
eski Genel Müdürü ve Savronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Yarman oldu. Toplantıda 
girişimcilere uyarılarda bulunan Yarman, hem girişimcilik hem de Türk savunma sanayine ilişkin çarpıcı  
açıklamalar  yaptı. 

TÜRK SAVUNMA SANAYİNİN DUAYEN İSMİ 
UYARDI: “STRATEJİ DEĞİŞTİRMEMİZ ŞART”

36. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI
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“CUMHURBAŞKANI SÜRECI GÖRDÜ” 

Son yarım asırda zirveye çıkan Türk savunma sanayinin  
bugüne kadar biriktirdiği kadrolar ve süreçlerin zaman için-
de tasfiye olmaya başladığını söyleyen Faruk Yarman, söz-
lerine şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanı ‘beyin gö-
çünü tersine çevirmemiz lazım’ dedi. Yani aslında devlet 
en yüksek düzeyde bu sürecin ters dönmekte olduğunu 
görüyor. Türk savunma sanayinin en büyük özelliği, nite-
likli iş gücüne ihtiyaç gösteriyor olması. Nitelikli iş gücü de  
yumurta gibidir, çok kolay kırılır ve kırıldığında eski haline 
getiremezsiniz. 

Benim en büyük endişem, Türk savunma sanayinde önü-
müzdeki dönemlerde nitelikli personelin ve şirketlerin son 
yıllarda oturmuş olduğu süreçlerin yıkılması. Her sektörde 
olduğu gibi savunma sanayinde de kırılma noktasındayız. 
Şimdi burada strateji değiştirmezsek, savunma sanayi aşağı 
gider. Değiştirirsek yukarı çıkar. Eskiyi değiştiriyorsanız yeri-
ne daha iyisini koyuyor olmanız gerekir. Yeni vizyonlar yeni 
stratajileri, yeni strajtiler yeni süreçleri, yeni süreçler de yeni 
yapıları getirecektir.”

“NITELIKLI KADROLAR ERIYOR” 

Başkan Allıoğlu’nun konuşmasının ardından kürsüye çıkan 36. İş’te Fırsat Toplantısı’nın konuğu Dr. Faruk  
Yarman ise önemli açıklamalarda bulunarak, savunma sanayimizin bugüne kadar biriktirdiği nitelikli kadroların ve 
süreçlerin erimeye başladığını ve artık strateji değiştirmenin şart olduğunu vurguladı. Savunma sanayinin başkenti 
Ankara’da genç girişimcilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yarman, katılımcılara uyarı-
larda da bulundu. 
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36. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

A. MURAT SOYSALAN
 DR. MURAT SOYSALAN FARKINDALIK OKULU

HÜSNİYE ÜNAL
SAMYELİ BUTİK PASTA

SERENAY ANIK
KATRE TAKI TASARIM

ANIL SIN
RAKICI RESTAURANT

GÜNEŞ YILDIRIM OKUL 
RADYOVİZYON

36. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI’NDA 
SUNUM YAPAN ÜYELERİMİZ
Her İş’te Fısrat Toplantısı’nda ticari ve ekonomik güç 
birliği ile dayanışma ve yardımlaşma amacıyla birbir-
lerine destek veren GGYD üyeleri, tek tek kürsüye ge-
lerek kendilerini ve firmalarını tanıtma fırsatı bulmaları 
ve bunun devamında iş birliği ve ortaklık konusunda 
GGYD’nin öncülüğünün büyük bir anlam ifade ettiği-
nin önemine dikkat çekiyor ve aynı zamanda toplan-
tıların sonunda derneğin bir ferdi olarak kendilerine 
verilen bu şansı en verimli şekilde iş hayatlarına yansıt-
tıklarını ve yansıtacaklarını ifade ediyorlar.

İş’te Fırsat Toplantılarının 36’ncı konuşmacı konukla-
rından Serenay Anık, Güneş Yıldırım Okul, Murat Soy-
salan, Anıl Sın ve Hüsniye Ünal da, firmaları hakkında 
ayrıntılı birer sunum gerçekleştirdi. 
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GÜNDEM

Kurucusu ve Başkanı Veli Sarıtoprak’ın ev sahipli-
ğinde düzenlenen; ülkenin geleceğine, bilim, sa-
nayi ve kültürüne, sivil toplum alanında çalışma 
yapanlara verilen ve GGYD’nin bu seneki ödülü-
nü Türkiye Çocuk Severler Derneği Başkanı Ersin 
Akınözü’ne takdim ettiği; Ankara Sivil Toplum 
Kuruluşları Platformu (ASTOP)’nun “Geleneksel 
Vefa Ödülleri” törenine AK Parti Ankara Milletve-
kili Barış Aydın, Ankara Ticaret Odası (ATO) Baş-
kanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nurettin Özdebir başta olmak üzere 
sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleri  
katıldı. 

SARITOPRAK: “BEN ÜLKEM İÇİN NE 
YAPABİLİRİM DEMELİYİZ”

Ödül töreninin açılış konuşmasını, sivil toplum ve 
gönüllülük adına akla gelen ilk isim olan TÜSİAV 
Başkanı ve ASTOP Kurucu Onursal Başkanı Veli 
Sarıtoprak yaptı. Sarıtoprak konuşmasının başın-
da 50 yıllık sivil toplum geçmişinden anekdotlar 
paylaşarak, Türkiye’de sivil toplum ve gönüllü 
çalışmaların geldiği noktayı anlattı. Türkiye’yi 

kalkındırmak için her bir bireyin “Ben ülkem için ne yapabilirim” 
demesi gerektiğini dile getiren Sarıtoprak, bu anlamda sivil top-
lum camiasına da büyük görevler düştüğünü vurguladı.

BARAN: “DÜNYAYI DAHA GÜZEL HALE GETIR-
MEK, GÖNÜLLÜLERIN ÇABASIYLA MÜMKÜN” 

Veli Sarıtoprak’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan ve aynı 
zamanda da ASTOP Sivil Toplum Gönüllüsü Beratı’na layık gö-
rülen ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO olarak daima sivil toplu-
ma ve Ankara’nın gelişimine katkı sağladıklarını belirtti. Baran; 
“Birleşmiş Milletler, 5 Aralık tarihini gönüllülerin çalışmalarını ve 
faydalarını bütün dünyaya duyurmak ve katılımı arttırmak için 
‘Dünya Gönüllüler Günü’ olarak kutlanmasına karar vermiştir. 
1985 yılından bu yana ülkemizin de aralarında bulunduğu 123 
ülkede bu gün kutlanıyor. Ayrıca yine 5 Aralık, dünyada ‘Kadın-
lara Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanınmasının 84’üncü yıldönümü. 
Bu nedenle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rah-
metle ve minnetle anarak, 5 Aralık tarihine denk gelen tüm özel 
günleri kutladı. Ayrıca ülkemizde 95 bine yakın sivil toplum ör-
gütü olduğunu ve bu kuruluşlarda yaklaşık 9 milyon gönüllünün 
yer aldığını belirten Baran, sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin, 
bir ülkenin çağdaşlık seviyesinin ve katılımcı demokrasi anlayışı-
nın vazgeçilmezi olduğunu ifade etti.  

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin de İcra Kurulu’nda yer aldığı Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu 
(ASTOP)’nun, her sene 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde geleneksel olarak düzenlediği “Sivil Toplum 
Kuruluşları Ödül Töreni” Ankara Ticaret Odası (ATO)’da yoğun bir katılımla gerçekleşti.

DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ’NDE 
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİNE VEFA ÖDÜLÜ  
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AYDIN: “SIVIL TOPLUM 
RUHU VE EL BIRLIĞI...” 

Ödül töreni öncesi bir konuşma da, 
AK Parti Ankara Milletvekili Barış 
Aydın’dan geldi. Aydın konuşma-
sında; sivil toplum ruhu ile bir ara-
ya gelen; amaçları, hedefleri için 
el birliği ile hareket eden insanlar, 
manevi tatmini, birey olarak toplu-
ma fayda sağlamanın mutluluğunu 
da yaşarlar. Nerede olursanız olun, 
farklı alanlarda herhangi bir soru-
na, ihtiyaca yönelik bir dokunuş 
yapıyorsanız, küçücük bir fayda bile 
sağlayabiliyorsanız ne mutlu size...” 
dedi. 

Konuşmaların ardından; TÜSİAV 
Başkanı Veli Sarıtoprak, TÜSİAV 
Dönem Sözcüsü Mustafa Zengin, 
TÜSİAV Koordinatör Üyesi Altan 
Palabıyık, TÜGİAD Ankara Şubesi 
Başkanı Zafer Yıldırım, ASİAD Baş-
kanı Eda Ersoy, BESİYAD Başkanı 
Ahmet Münir Yaşar, G.Ü. Mezun-
lar Derneği Başkanı Oya Hacıalioğ-
lu, GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, 
GÜÇ-VAK Başkanı Gülgen Dural, 
KAİSDER Başkanı Göknur Atalay, 
KGPD Başkanı Rüveyde Akbay, OR-
SİAD Başkanı Nedret Yener, OSİAD 
Başkanı Ahmet Kurt, SEİS Başkanı 
Metin Demir, TÜKAL Başkanı Betül 
Turan, TÜKD Başkanı Meral Güler 
ve YATSİAD Başkanı Yıldıray Yoldar 
tarafından tüm ödüller sahiplerine 
takdim edildi.  
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Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Eğitim Plat-
formu’nun eğitime gönül ve destek veren kişi ve ku-
ruluşları ödüllendirmek amacıyla düzenlediği Eğitimin 
Çınarları ve Eğitime Destek Verenler Ödül Töreni An-
kara Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in ev 
sahipliği yaptığı, eğitime destek veren ve katkı sağlayan 
akademisyenler, dernekler ve kuruluşların ödüllendiril-
diği törene, eğitimin çınarı akademisyenlerin yanı sıra 
eğitime destek veren kişi ve kurum temsilcileri katıldı.  
TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve TÜSİAV Eğitim Plat-
formu Başkanı Öztuna Norman yaptıkları konuşmada, 
eğitim dünyasına sağladıkları katkılardan dolayı ödül 
kazanan tüm isimlere teşekkür ederek, eğitimin ve 
doğru insan yetiştirmenin önemine işaret etti.

“EĞITIME YATIRIMLARIMIZ HIZ KESMIYOR”  
      
Ödül töreninde, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin, 
2012 yılından bu yana maddi anlamda ihtiyacı olan 
çocuklara eğitim bursu vererek hayatlarına değer katan 
“Nilüferler Yetişiyor” projesi, TÜSİAV Eğitim Platformu 
tarafından bu yıl da “Eğitime Destek” ödülüne layık 

görüldü. GGYD adına ödülü almak üzere kürsüye 
çıkan Başkan M. Nezih Allıoğlu, bugüne kadar yüzlerce 
çocuğu bu eğitim bursuyla mezun etmenin onurunu 
yaşadıklarını vurguladı. Ayrıca, kentin dezavantajlı 
bölgelerindeki öğrencilere kırtasiye, giysi, bot ve 
ayakkabı dağıttıklarını da ifade eden Allıoğlu, ödülü, 
küçük birikimleriyle büyük bir organizasyona imza 
atan GGYD’nin emeği geçen tüm üyeleri adına aldığını 
söyleyerek, eğitime yatırımlarının bundan sonra da 
aynı şekilde devam edeceğinin altını çizdi. 

NİLÜFERLER YETİŞİYOR PROJESİNE 
“EĞİTİME DESTEK” ÖDÜLÜ 

BİZDEN HABER

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin 2012 yılında hayata geçirdiği ve maddi durumu yeterli olmayan 
çocuklara burs desteği sağlayan “Nilüferler Yetişiyor” projesi, TÜSİAV tarafından bu yıl da“Eğitime Destek” 
ödülüne layık görüldü.
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NEWWORK
İȘ  GÜVENLİĞ İ  EK İPMANLARI
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ARAŞTIRMA

“Sıfır Atık”; kaynakların gerektiği kadar ve daha verimli 
kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirile-
rek atık oluşumunun en aza indirilmesi, atığın oluşması 
durumunda ise kaynağında ayrıştırılarak geri kazanımı-
nın sağlanmasını kapsayan atık önleme yaklaşımı ola-
rak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süresi içinde 
değerlendirilmeden yok edilmesi ciddi kaynak kayıpları 
yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nü-
fus ve yaşam standartları artarken, tüketimde de kaçı-
nılmaz bir şekilde artış yaşanmakta, bu durum doğal 
kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın 
dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız da artan ihti-
yaçlara cevap verememektedir. Bu nedenle özellikle son 

yıllarda tüm dünyada “Sıfır Atık” uygulama çalışmaları 
hem bireysel hem kurumsal hem de yerel yönetimler 
genelinde oldukça yaygınlaşmakta.

2017 yılı itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da sür-
dürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, oluşan atıkları 
kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve 
yaşanabilir bir dünya bırakmak için “Sıfır Atık” projesini 
hayata geçirmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma-
larda, Türkiye genelinde beş yıl içerisinde oluşan atığın 
33 milyon tona çıkması öngörülmektedir. Sıfır Atık uy-
gulaması ile atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri 
dönüşümünün sağlanması ile hammadde ve enerji  

SON YILLARDA ATIKLARIN BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİ KAÇINILMAZ OLDUĞUNDAN, GERİ DÖNÜŞÜM 
VE GERİ KAZANIM OLMAKSIZIN ORTADAN KALDIRILAN ATIKLAR ÇEVRESEL BOYUTTA VE ENERJİ KAYNAĞI 
KAYIPLARI ANLAMINDA DÜNYAMIZI TEHDİT ETMEKTE OLDUĞUNDAN, TÜM DÜNYADA HEM BİREYSEL HEM 
DE  KURUMSAL OLARAK “SIFIR ATIK” UYGULAMA ÇALIŞMALARI HIZLA YAYGINLAŞMAKTA...

YAZI: ELİF UFLUOĞLU

DAHA YEŞİL VE TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN: 
SIFIR ATIK PROJESİ

  19   

israfının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu kap-
samda geri kazanılabilir atıkların yoğun olarak oluştu-
ğu alanlar başta olmak üzere, ülkenin tamamında “Sıfır 
Atık” projesinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

“YARININ DOĞASI BUGÜNDEN YARATILIR.” 
— MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte; verimliliğin art-
ması, temiz ortam kaynaklı olarak performansın art-
ması, israfın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltıl-
ması, çevresel risklerin azalmasının sağlanması, çevre 
koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı 
sağlandığından, çalışanların “duyarlı tüketici” duygu-
suna sahip olmasının sağlanması, ulusal ve uluslararası 
pazarlarda kurumun “çevreci” sıfatına sahip olmasının 
sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılması gibi 
oldukça kapsamlı avantajlar sağlanacak. “Sıfır Atık” 
projesinde hayata geçirilmesine hedeflen başlıca alan-
lar ise kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, alışveriş 
merkezleri, hastaneler, büyük iş yerleri, marinalar, okul-
lar, otel ve restoranlar, terminaller ve toplu konutlar.

Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan 
uzaklaştırılması gereken ve “atık” olarak tanımlanan 
maddeler içinden, kağıt, cam, karton, plastik vb. mal-
zemeler ayrıldıktan sonra geride kalan ve hiçbir şekilde 
kullanılamayacak halde olan artık malzemeler “çöp” 
olarak nitelendirilmekte olup, türlerine göre ayrılması 
ve toplanması gerekmektedir.

AHŞAP ATIKLAR: Evlerde kullanılan mobilya ve küçük 
ev eşyaları, ambalaj olarak kullanılan palet ve kasalar, 
yapı malzemesi ve ev eşyası üretiminden kaynaklı kır-
pıntı, parça, talaş halindeki tüm malzemeler.

ATIK PİLLER: Kullanım ömrünü tamamlamış veya uğra-
mış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak du-
ruma gelmiş olan piller.

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR: Kullanılmış kızartmalık yağlar, 
son kullanma tarihi geçmiş katı ve sıvı yağlar.

CAM ATIKLAR: İçecek şişeleri, konserve kavanozları, re-
çel kavanozları, sürahi, bardak, pencere camları, araba 
camları ve farları.

ELEKTRONİK ATIKLAR: Kullanım değeri kalmayan ya 
da kullanılamaz durumda olan elektrikli ve elektronik  
cihaz ve aletlerin tümü.

KAĞIT ATIKLAR: Kitaplar, defterler, yazışma kağıtları, 
gazeteler, kese kağıtları, not kağıtları, karton koli, kağıt 
peçete ve kağıt ambalajlar.

KOMPOZİT ATIKLAR: Kâğıt ve plastik karışımı malzeme-
den üretilen kompozit ambalajlar meyve suyu ve süt 
ambalajı olarak yoğun olarak kullanılmakta olup, aynı 
yoğunlukta atık olarak oluşmaktadır. 

Kağıt, plastik ve metal karışımlı malzemeden üretilen 
kompozit malzemeler ise hazır çorba ambalajları, çay, 
kahve ve çikolata ambalajı olarak kullanılmakta olup, 
aynı yoğunlukta atık olarak oluşmaktadır. 

Plastik-metal, ahşap-metal karışımı malzemeler ise bazı 
ev eşyalarının imalinde kullanılmakta olup, eskiyen ev 
eşyaları şeklinde atık olarak oluşumu söz konusudur.

METAL ATIKLAR: Alüminyum içecek kutular, yağ ve sal-
ça tenekeleri, konserve kutuları, mutfak gereçleri (çatal, 
bıçak, tencere, tava, çaydanlık) ve alüminyum folyolar.

ORGANİK ATIKLAR: Meyve ve sebze atıkları, buğday, 
arpa, çavdar samanı, dökülmüş ağaç yaprakları ve arıt-
ma çamuru.

PLASTİK ATIKLAR: Pet şişeler, şişe kapakları, su damaca-
naları, ambalajlar, naylon poşetler, plastik kutular, pet 
bardaklar, temizlik malzemesi ambalajları, kişisel bakım 
ürünleri ambalajları ve plastik oyuncaklar.

TEKSTİL ATIKLARI: Kişisel kullanıma yönelik tekstilden 
mamül kıyafet, giysi, tekstil ve konfeksiyon üretimin-
den kaynaklı kırpıntı, parça, elyaf halindeki tüm malze-
meler ile evlerde gündelik kullanıma yönelik tekstilden 
mamül havlu, masa örtüsü, halı, perde, nevresim, örtü, 
battaniye vb. tüm eşyalar.

TIBBİ ATIKLAR: Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları, kan 
ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler, kulla-
nılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven vb.), 
diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar), karantina atıkla-
rı, bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, enfekte deney 
hayvanı ölüleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas 
eden tüm nesneler, vücut parçaları, organik parçalar, 
plasenta, kesik uzuvlar vb. (insani patolojik atıklar), bi-
yolojik deneylerde kullanılan kobay ölüleri ve kalıntıları, 
enjektör iğneleri, iğne içeren diğer kesiciler, bistüriler, 
lam-lamel ve kırılmış diğer cam vb. nesneler.
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Başkan M. Nezih Allıoğlu öncülüğündeki GGYD’li-
leri son derece samimi bir şekilde ağırlayan Büyükelçi  
Moallem, öncelikle Başkan Allıoğlu’ndan derneğin faali-
yetleri ve yabancı misyon temsilcileriyle ilişkileri hakkında 
bilgi aldı. Allıoğlu anlatımının başında, GGYD üyelerinin 
dış ticaretlerini geliştirmelerinin ve yurt dışı iş bağlantısı 
bulunmayan üyelerin dış ticaretle tanışmasının kendileri 
için çok önemli olduğunu dile getirdi.

LÜBNAN’LA TICARI IŞ BIRLIĞI ISTEĞI…

Dış ticaretleri geliştirme adına büyükelçilikleri önemli 
bir köprü olarak gördüklerini vurgulayan Başkan 
Allıoğlu, “Şimdiye dek birçok büyükelçilikle temasımız, 
sonrasında da ilgili ülkeyle ticari iş birliğine yönelik 
çalışmalarımız oldu. Aynı iş birliğinin Lübnan’la da 
olmasını istiyoruz...” dedi. GGYD’lilerin ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan 
Büyükelçi Ghassan Moallem ise 2018 yılının Ocak 
ayından bu yana Ankara’da görev yaptığını ve bundan 
büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. İstanbul’da 
görev yaptığı dönemde iki ülke ilişkilerinin gelişmesi 
konusunda önemli işler yaptıklarının altını çizen 
Moallem şunları söyledi:

“NÜFUSUMUZ ANKARA’DAN AZ AMA…”

“Umuyorum ki, aynı başarıyı Ankara’da da göstereceğiz. 
Ankara ile Lübnan arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi 
ve sektörlerinize uygun işleri Lübnan’da sürdürmeniz 
için potansiyel mevcut. Ülkemizin nüfusu 4 milyon. 
Ankara’nın nüfusundan az ama dünyada 22 milyon 
Lübnanlı yaşıyor. Halkımız çok çalışkan ve dünyanın dört 
bir yanında karar verici, kilit noktasındalar. Bu yüzden 
şunu söyleyebilirim ki, Lübnan ile iş yaparsanız, bütün 
dünya ile iş yaparsınız.” Ziyaretin sonuna gelindiğinde 
Başkan Allıoğlu, Büyükelçi Ghassan Moallem’e 
misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretin 
anısına istinaden dernek adına bir plaket takdim etti.

LÜBNAN BÜYÜKELÇİSİ MOALLEM’DEN 
“BİRLİKTE ÇOK İŞ YAPABİLİRİZ” MESAJI

BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETLERİ

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetimi ve Dış İlişkiler Kurulu, Lübnan’ın Ankara Büyükelçisi Ghassan 
Moallem ile bir araya geldi. Moallem görüşmede girişimcilere, ticari ilişkilerin gelişmesi adına birlikte çok iş 
yapabileceklerinin mesajını da verdi.
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkan Yardımcısı 
Gürbüz Bekiş ve beraberindeki yönetim kurulu ve dış 
ilişkiler kurulu üyeleri ile bir görüşme yapan Büyükelçi 
Brüzga, iki ülke arasındaki ticaretin ağırlıklı olarak maki-
ne parçaları, ziraat ürünleri, plastik ve elektronik ürünler 
üzerine olduğunu söyledi. Türkiye ile Litvanya arasındaki 
ticaretin son iki yılda 500 milyon Euro’yu geçtiğini açık-
layan Brüzga, şöyle devam etti:

“TÜRKIYE AB’DE MUTLAKA OLMALI”

“Potansiyelimiz daha yüksek ve biz bunu 1 milyar 
Euro’ya çıkarmak istiyoruz. Ayrıca ülkemizde yatırım 
olanakları çok yüksek. Bu yüzden de yatırımcılarınızı 
bekliyoruz. Litvanyalı yatırımcılarımızın geçen yıl 
Türkiye’ye gelmesi, yaşadığınız ekonomik zorluklardan 
dolayı sıkıntılı oldu. Ben 2019 yılında iki ülke ticari 
ilişkileri açısından büyüme olacağına inanıyorum.” 
Ziyarette Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerine de değinen 
Büyükelçi Brüzga, “Türkiye’nin AB’ye girişi, hem 
Avrupa hem de Türkiye için gerçekten çok iyi olacak. 
Dolayısıyla Türkiye, AB üyesi olmalıdır. Bu büyük Avrupa 
ailesi içinde Türkiye’nin yer alması gerektiği konusunda  
mutabıkız” dedi.

“ELÇILIK ZIYARETLERI ÖNEMLI”

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetimi de hem 
faaliyetlerini hem de dış ticarete verdikleri önemi 
anlattı. GGYD’nin 450 üyesiyle öncelikle dernek 
üyeleri arasındaki ticareti geliştirme hedefiyle hizmet 
verdiğini belirten yönetim kurulu, elçilik ziyaretlerini 
çok önemsediklerini, bu sayede farklı pazarlarda ticari 
iş birliği ve fırsatlar yakaladıklarını kaydetti. Ziyaretin 
ardından GGYD’liler Audrius Brüzga’ya plaket takdim 
etti.

LİTVANYA BÜYÜKELÇİSİ BRÜZGA’NIN
GENÇ GİRİŞİMCİLER İLE BULUŞMASI
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu ile Dış İlişkiler Kurulu üyelerini elçilikte ağırlayan Litvanya 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Audrius Brüzga, genç girişimcilere Türkiye ile ticaretlerini iki katına çıkarmayı 
ve Türkiye’yi Avrupa Birliği’nde görmeyi istediklerini dile getirdi. 



KAPAK KONUSU

ÇİN’İN ASYA, AFRİKA VE AVRUPA’DA DEVASA 
ALTYAPI YATIRIMLARINI ÖNGÖREN VE ÇİN, 

KAZAKİSTAN, HAZAR DENİZİ, AZERBAYCAN İLE 
GÜRCİSTAN GÜZERGAHINI İZLEYECEK OLAN 
MODERN “YENİ İPEK YOLU”NUN AVRUPA’YA 

AÇILAN KAPISI TÜRKİYE OLACAK...

ÇİN’DEN TÜRKİYE’YE... 

YENİ İPEK YOLU 
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Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avru-
pa’ya ve diğer bir rotayla da Kızıldeniz üzerinden Afrika’ya 
kadar uzanan ticaret yollarının genel adı, bu yollar üzerinde 
ticareti yapılan ve en kıymetli mal olan ipekten dolayı “İpek 
Yolu” olarak adlandırılmış, kullanımı İlk ve Orta Çağ’a kadar 
uzanarak, Çin ile Ortadoğu ve Batı ülkeleri arasındaki ana 
ticaret yolu haline gelmiş olan İpek Yolu, ilk kıtalar arası tica-
ret yolu ünvanını elinde bulunduruyor. Bu özelliğiyle insan-
lık ve ekonomi tarihinde büyük bir öneme sahip İpek Yolu, 
sadece ticari malların taşınmasında değil aynı zamanda din 
ve kültürlerin Doğu’dan Batı’ya taşınmasında da büyük rol 
oynamıştır.

PROJENIN IÇERIĞI  

İlk kez 2013 yılında Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping 
tarafından “Bir Kuşak Bir Yol” ismiyle sunulan Modern İpek 
Yolu projesi, adını tarihi “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı” ve mo-
dern “Deniz İpek Yolu” terimlerinin kısaltmasından almıştır. 
Proje, Çin’in kara ve denizden Batı’ya ekonomik atılım ham-
lesi olarak şekillenmiş olup, Tarihi İpek Yolu güzergahında 
bulunan bütün ülkeleri bu projede yer almaya davet etmiştir.  
Projedeki yol kavramı, aslında deniz yolu ağını ifade etmek 
için kullanılmış, deniz yolu ayağında da Güney ve Güney-
doğu Asya’dan Doğu Afrika ve Akdeniz’in kuzeyine kadar 
uzanan bir ulaşım ağı planlanmıştır. Deniz yolu kuşağında 
Güney Çin Denizi, Hint Okyanusu ve Ortadoğu’daki körfez-
ler önem göstermektedir. Kuşak ve yol kavramları ise Asya, 
Avrupa ve Afrika kıtaları boyunca uzanarak, bir uçtaki canlı 
Doğu Asya ekonomi çevresini diğer bir uçtaki gelişmiş Av-
rupa ekonomisine bağlayıp, ekonomik kalkınma için muaz-
zam bir potansiyele sahip olan ülkeleri içine almayı hedefle-
miştir. Projenin en temel amacı ise Çin’in küresel sorunların 
çözümünde daha etkin bir rol oynaması ve diğer ülkelerle 
çok yönlü iş birliklerinin kurulmasıdır. 

PROJEYE DAHIL ÜLKELER

Türkiye dahil 65 ülkenin yer aldığı projede ülkeler bölge böl-
ge şu şekilde sıralanmıştır: Doğu Asya’da Çin ve Moğolistan, 
Güneydoğu Asya’da Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, 
Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Timor-Leste 
ve Vietnam, Orta Asya’da Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan,  
Türkmenistan ve Özbekistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 
Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Um-
man,  Katar, Suudi Arabistan, Filistin, Suriye, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Yemen, Güney Asya’da Afganistan, Bangla-
deş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri 
Lanka, Avrupa’da ise Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, 
Belarus, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Gürcis-
tan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, 
Karadağ, Polonya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,  
Türkiye ve Ukrayna.

Projeye dahil olan ülkelere bakıldığında, büyük bölümünün 
gelişmekte olan ekonomilere sahip olduğu ve bu ülkelerin 
toplam ekonomik büyüklüğünün 21 trilyon doları bulduğu 
görülmektedir. Oldukça geniş ölçekli olan İpek Yolu proje-
si, ülkelere altyapılarını geliştirme ve bununla birlikte daha 
büyük bir ekonomiye sahip olma imkanı da sunuyor. Uzun 
vadeli düşünüldüğünde ise bu ülkeler sadece bir geçiş nok-
tası değil küresel bir ticaret yolu zincirinin de bir parçası ola-
caktır.

TÜRKIYE, ÇIN ILE AVRUPA’YI BIRLEŞTIRECEK

Türkiye’nin projedeki konumuna bakıldığında, Çin- 
Türkiye ilişkilerinin önemi dikkat çekmekte. “Orta Kori-
dor” olarak da adlandırılan Trans-Hazar güzergahı için 
Türkiye’nin daimi üyeliğinin gerçekleşmesiyle, kardeş ül-
kelerin demiryoluyla birleşmesinin sağlandığı ifade edili-
yor. Çin ile Avrupa’nın Türkiye aracılığıyla birleşeceğine 
işaret eden uzmanlar, Türkiye üzerinden taşımacılığın 
başlandığını, koridordaki eksikliklerin zaman içinde gide-
rileceğini ve iş birliğinin üye tüm ülkelere katkı sağlaya-
cağını vurguluyor. Bir diğer ifade ise Türkiye üzerinden 
Avrupa’nın tüm ülkelerine ve İngiltere’ye kadar taşıma-
cılığın yapılabileceği ve bununla birlikte Trans-Hazar taşı-
macılığından beklentinin büyük olması. 

TÜRKIYE ILE HIZLI TREN ANLAŞMASI

İki ülke arasındaki iş birliğinin başlamasına örnek gösteri-
lebilecek önemli projelerden biri de 2005 yılında çalışma-
sı başlatılan ve Çin’in ilk denizaşırı hızlı tren projesi olan 
Ankara-İstanbul hattı. Proje Çin’in Türkiye’ye verdiği 750 
milyon dolarlık krediyle finanse edilmiş ve 2014 yılında 
tamamlamış, Ankara-İstanbul arasındaki 533 kilometre-
lik yedi saatlik mesafe üç buçuk saate düşürülmüştür. Bu 
proje Çin’in tamamlanan tek denizaşırı hızlı tren hattıdır. 

Ankara-İstanbul hızlı tren projesinin başarılı bir şekil-
de tamamlanması, yeni projeler için de Çinli firmala-
ra olumlu bir referans sağlamıştır. Çin’in modern İpek 
Yolu vizyonunun en önemli ayağını, Londra ile Pekin’i 
birbirine bağlaması hedeflenen kesintisiz demiryo-
lu projesi oluşturuyor. Demir İpekyolu’nun bir kısmı 
ise imzalanması beklenen; 30 milyar dolarlık Edir-
ne-Kars arasında planlanan yüksek hızlı tren projesi. 

Türkiye’nin şu ana kadar içinde yer aldığı Marmaray, 
3. Köprü, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projeleri de Demir 
İpek Yolu’nun orta koridorunu oluşturuyor. Bu projeler, 
Doğu-Batı güzergahında, Pekin’le Londra’nın bağlantı-
sına katkı sağlıyor. Çin, bu nedenle Türkiye’nin projedeki  
varlığını fazlasıyla önemsiyor.
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DOÇ. DR. GONCA GÜZEL ŞAHIN
ATILIM ÜNİVERSİTESİ, TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Son yıllarda tarihi “İpek Yolu”nun yeniden canlandı-
rılması, bu yol üzerindeki ekonomik potansiyelin ha-
rekete geçirilmesiyle ilgili izlenecek politikalar üzerine 
tüm dünyada tartışmalar sürmektedir.

İnsanlık tarihinin en eski ve en önemli ticari yolların-
dan biri olan “İpek Yolu”, Türkiye için de stratejik bir 
öneme sahiptir. Çin’den başlayarak Anadolu ve Akde-
niz üzerinden Avrupa’ya, Kızıldeniz’den Afrika’ya ka-
dar uzanan ticaret yolu, bu yollar üzerinde ekonomik 
değeri yüksek “ipek” ticareti yapılması sebebiyle “İpek 
Yolu” olarak adlandırılmıştır. Asya, Avrupa ve Afrika 

kıtalarını birbirine bağlayan İpek Yolu üzerindeki yer-
leşim yerlerinde han, hamam, liman ve köprüler de 
zaman içinde inşa edilmiştir. Böylelikle “İpek Yolu” sa-
dece ticaretin değil kültürlerin de yolu olmuştur.

SIYASETIN VE KÜLTÜREL ETKILEŞIMIN DE
MERKEZI

Tarihi İpek Yolu, 17. yüzyılın sonlarına doğru önemini 
kaybetmesine rağmen günümüzde yeniden canlandı-
rılmasına yönelik projeler geliştirilmektedir. Tarihi İpek 
Yolu’nda çağlar boyunca büyük kervanlarla Asya’nın 

DERGİMİZİN “KONUNUN UZMANINDAN” KÖŞESİNİN YENİ KONUĞU; DOÇ. DR. GONCA GÜZEL ŞAHİN, 
ÖNEMİNİ KAYBETMESİNE RAĞMEN GÜNÜMÜZDE YENİDEN CANLANDIRILMASINA YÖNELİK PROJELER 
GELİŞTİRİLMEKTE OLAN YENİ İPEK YOLU PROJESİNİN DÜNÜNÜ, BUGÜNÜNÜ VE EKONOMİK STRATEJİLERİNİ 
ELE ALDI... 

YENİ İPEK YOLU PROJESİNDE
EKONOMİK STRATEJİLER
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ipek kumaşları, halıları, şalları, çayları ve diğer ürün-
leri ile Budizm gibi dini ve kültürel özellikleri Batı’ya 
İran’a, Bizans’a ve Avrupa’ya ulaştırılırken; Hristiyan-
lık, Yahudilik, İslamiyet vb. bu yol aracılığı ile Doğu’ya 
taşınmıştır. Bu nedenle İpek Yolu, tarih boyunca tica-
retin yanı sıra siyasetin ve kültürel etkileşimin de mer-
kezi olmuş ve sadece karayollarını birbirine bağlamak-
la kalmamış, boğazlar, kanallar yoluyla denizleri de 
birbirine bağlayan ulaşım ve iletişim ağını kurmuştur. 

EN ETKILI ULAŞIM VE ILETIŞIM AĞI 

Orta Asya’nın içlerinden başlayan Kuzey İpek Yolu; 
Kafkaslar üzerinden Karadeniz’e ve oradan Azak, Kı-
rım gibi sahil noktalarına daha sonra da Güney Rus-
ya, Ural Bölgesi, Güney Sibirya ve Altay steplerinden 
Çin’e kadar uzanmaktadır. Güney İpek Yolu ise; Çin’in 
başkentinden başlayarak Orta Asya ve İran Yaylası 
üzerinden Doğu Akdeniz’e, oradan da gemilerle Av-
rupa’ya devam etmiştir. 

Böylesine değerli bir ticaret yoluna sahip olmak is-
teyen devletler arasında tarih boyunca savaşlar çık-
mıştır. Çinliler, Türkler, Araplar, Bizans ve Sasani gibi 
güçlü devletler arasında başlayan siyasi mücadeleler, 
Selçuklular, Harzemşahlar, Timur Devleti, Anadolu 
Selçukluları, Safeviler ve Osmanlılar arasında da de-

vam etmiş, Avrupalı devletlerin de bu sürecin içinde 
yer almasıyla birlikte İpek Yolu’nun sonu gelmiştir.  
Gelir kaynaklarını kaybetmek korkusuyla alternatif 
yollar arayan Avrupa, coğrafi keşifler ile dünya tica-
retinin rotasını değiştirmiştir. Ancak dünya siyasi tari-
hinde yaşanan dinamikler, bloklaşmalar ve ekonomik 
dönüşümler, bu yolun yeniden canlanmasına neden 
olmuştur.

IPEK YOLU YENIDEN...

Dünyanın en büyük ulaşım projesi olarak düşünülen 
“Yeni İpek Yolu” projesi son yıllarda sanayileşme ve 
teknolojik gelişmelerle etkisi hızla büyüyen Çin tara-
fından geliştirilmiş ve uluslararası kamuoyunda >>> 
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oldukça ilgi çekmiştir. Proje, başta Çin olmak üzere 
Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi 
önemli Orta Asya Bağımsız Devletlerini planlamıştır.  
Bu proje kapsamında Orta Asya, Rusya ve Avrupa’yı 
karadan birbirine bağlayacak “İpek Yolu Ekonomik 
Kuşağı” ile Çin’i Hint Okyanusu üzerinden Basra Kör-
fezi ve Akdeniz’e denizden bağlayacak “İpek Yolu 
Ekonomik Kuşağı” geliştirilmiştir. Kara ve deniz yolları 
dahil 68 ülkeyi içine alan projede genellikle gelişmek-
te olan ülkeler yer almaktadır.  

HEDEF YÜZ MILYARLARCA DOLARLIK 
HACIMDE YATIRIMLAR...  

Yeni İpek Yolu projesi ile Çin’in yüz milyarlarca dolarlık 
hacimde yatırımlar yapma hedefiyle birlikte, yol üze-
rindeki ülkeler arasında iş birliği ve ortak yatırımların 
artmasıyla tarihi yol yeniden canlandırılacaktır. 
  
İpek Yolu pazarının en önemli iki ülkesi, büyük nüfus-
ları ve güçlü ekonomileriyle Çin ve Hindistan’dır. Proje; 
Asya, Avrupa ve Afrika’yı birbirine bağlarken, ülkeler 
arasında kuracağı ortaklıklarla dengeli ve sürdürüle-
bilir kalkınmayı hedeflemektedir. Türkiye, Mısır, Irak, 
Suriye, Arap Yarımadası, İran, Rusya, Afganistan, Orta 
Asya, Pakistan, Hindistan, Kore ve Vietnam, Yeni İpek 
Yolu projesinde yer alan en önemli ülkelerdir. Çin’i 
Orta Asya üzerinden Avrupa’ya bağlayacak olan bu 

proje tamamlandığında kara, deniz ve demiryolları ile 
küresel ölçekte ticaretin gelişmesi sağlanacaktır. Proje 
kapsamında yapılacak büyük yatırımlarla Asya, Avru-
pa ve Afrika’da siyasal, ekonomik ve kültürel etkileşim 
artarken, bölgede yer alan gelişmekte olan ülkeler için 
yeni pazarlar ve yeni istihdam olanakları da ortaya çı-
kacaktır. 

İpek Yolu, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında da 
yeni bir anahtar olabilir. Proje, küreselleşen dünyada 
yeni ekonomik ilişkilerin geliştirilerek büyüme hedef-
lerinin gerçekleşmesinde belirleyici faktörlerden biri 
olabilir. İpek Yolu’nun canlanması ile birlikte Türkiye, 
hammadde ihtiyaçlarını daha ucuza karşılayacak ve 
daha uygun fiyatlarla ihracat yapabilecektir. Ticaret 
ise girişimci kitle ve yabancı sermaye için daha güvenli 
ve çekici olacaktır.

TÜRKIYE’NIN YENI IPEK YOLU’NDAKI 
STRATEJIK KONUMU

Türkiye’nin Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağ-
layan stratejik konumu ile ekonomik hedefleri açı-
sından bu proje önemli fırsatlar sunmaktadır. Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray Tüp Geçidi 
ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Edirne-Kars hızlı tren 
projesi, Yeni İpek Yolu projesinin önemli adımlarını  
oluşturmaktadır. 
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Çin için Türkiye, Avrupa’ya açılan önemli bir kapı, 
Orta Asya ve Orta Doğu ile yapacağı iş birliklerinde 
ise kilit konumundadır. Yeni İpek Yolu projesi, Türki-
ye için birçok sektörde olduğu gibi turizm sektörün-
de de hareketlenmelere neden olacaktır. Son yıllarda 
Asya Pasifik ülkelerinin nüfusu ve artan geliri Türkiye 
için önemli bir turizm potansiyeli taşımaktadır. Büyü-
yen Çin pazarının ekonomisi, satın alma gücü yüksek 
tüketici kitlelerini ortaya çıkarmıştır. Çin, uluslararası 
seyahatlere katılımda dünyanın en hızlı büyüyen tu-
rizm pazarıdır. İpek Yolu’nun geçtiği rotanın yeniden 
canlandırılması, turizm sektörü açısından da önemli 
fırsatlar taşımaktadır.

İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması için tarihi İpek 
Yolu üzerinde rotaların belirlenmesi, yerleşim yerleri-
ne yönelik mevcut durum analizlerinin yapılması, ula-
şım altyapısının gözden geçirilmesi, pazar yerlerinin, 
kapalı çarşıların, hanların, hamamların, köprülerin, 
limanların, tarihi yapıların yeniden tasarlanması, ser-
best bir ticaret koridoru oluşturulması, serbest dola-
şım hakkı, ülkeler arasında ortak bütçe çalışmaları, 
tanıtım ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması ge-
rekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Anadolu’nun en önemli 
kavşak nokralarından birini oluşturan İpek Yolu’nda 
“Anadolu’da İpek Yolu” isimli projesiyle, tarihi İpek 
Yolu’nu yeniden canlandırmayı planlayarak seyahat 
rotaları oluşturmuştur. Bu rotalar kuzeyde Trabzon, 
Gümüşhane, Erzurum, Sivas, Tokat, Amasya, Kasta-
monu, Adapazarı, İzmit, İstanbul ve Edirne’yi içine 
alırken; güneyde Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Ma-
latya, Kahramanmaraş, Aksaray, Konya, Isparta, De-
nizli ve Antalya’dan oluşmaktadır. Ayrıca, Erzurum, 
Malatya, Kayseri, Ankara, Bilecik, Bursa, İznik, İzmit 

ve İstanbul rotasının da kullanıldığı bilinmektedir. 
Tarihte  farklı  medeniyetleri   bir  araya  getirerek 
ticaretin merkezi olan İpek Yolu, günümüzde de 
hem küresel ekonomiye hem de Türkiye ekonomisine 
önemli fırsatlar sunmaktadır. Yeni İpek Yolu projesi; 
Çin-Türkiye-Avrupa hattında yer alan ülkelerde çok 
önemli pazarlar ve ticari fırsatlar yaratmaktadır. Bu 
nedenle ekonomik hedeflerini gerçekleştirmek isteyen 
Türkiye, Yeni İpek Yolu projesinin sunduğu fırsatları iyi  
değerlendirilmelidir.

KAYNAKÇA:

Erkan Işıktan, Alev Duran / “Geçmişten Günümüze 
İpek Yolu’nun Önemi ve Buna İlişkin Yapılmış 
Bilimsel Çalışmalar” 
Ahmet Burçin Yereli / “Yeniden Canlanan İpek 
Yolu’nda Ekonomik Stratejiler” 
Erdal Tanas Karagöl / “Modern İpek Yolu Projesi” 
Salim İbis / “Yeni İpekyolu Projesi ve Türkiye 
Turizmine Olası Yansımaları”
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GGYD’DEN BURCU GÜNEŞ EŞLİĞİNDE 
MUHTEŞEM BİR YILBAŞI BALOSU
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla beklenen yılbaşı balosu ile 
unutulmaz bir geceye daha imzasını attı. Türk Pop Müziği’nin güzel sesli ismi Burcu Güneş’in birbirinden 
sevilen şarkıları ile sahne aldığı organizasyonda tüm GGYD ailesi, yoğun ve yorucu geçen tüm yılın stresini de 
üzerinden atmış oldu.

GGYD YILBAŞI BALOSU 

Sheraton Otel’de geniş bir katılımla gerçekleşen balo, tek kelimeyle 
kusursuzdu. Organizasyona katılan tüm konukların Başkan M. Nezih  
Allıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandığı geceye, GGYD 
üyelerinin yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Fey-
zioğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Yenimahalle Be-
lediye Başkanı Fethi Yaşar, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak başta olmak 
üzere sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile yüzlerce seçkin 
konuk katıldı. Başkan Allıoğlu, gecenin açılışında yaptığı konuşmada 
yeni yıla ilişkin çok anlamlı ve güzel mesajlar verdi. 

“GGYD SADECE BIR TOPLULUK DEĞIL”

Nezih Allıoğlu konuşmasının devamında, GGYD’nin Ankara için önemi-
ne dikkat çekerek; GGYD’nin her bir üyesinin Ankara’ya gönülden bağlı 
olduğunu vurguladı. Allıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “GGYD’yi sade-
ce genç girişimciler topluluğu olarak nitelendirmek doğru değildir. Bu 
dernek durmadan çalışanların, dinlenmeden üretenlerin, her yeni güne 
yepyeni projeleri sığdıranların, geleceğimize yatırım yapan ve ekonomi-
mize katma değer, çağdaş yaşama vizyon katanların, kısacası birlikten 
güç doğuranların, bu gücü de yine memleket için kullananların buluşma 
noktası, Ankara’nın en verimli, en etkin, en güçlü sivil toplum kuruluş-
larından birisidir.”
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SPONSORLAR VE YENI ÜYELERE PLAKET

Başkan Allıoğlu’nun konuşmasının ardından spon-
sorlar ve yeni üyeler plaketle onurlandırılmak üze-
re sahneye davet edildi. Gecenin sponsorluğunu  
üstlenen “Altın Sponsor” Dayı Kürek Lahmacun Tür-
kiye ve gecenin “Gümüş Sponsor”u olan Umut Özer  
Koca’ya (Parr Jewellery) plaketleri takdim edildi. >>>
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GGYD YILBAŞI BALOSU 

Altın ve Gümüş sponsorların ardından ise sırasıyla Bronz 
Sponsorlar; Açelya Bozbeyoğlu (A8 Parti Evi & Orga-
nizasyon), Arda Alkan (Azim Matbaacılık), Birkan Öz-
men (Dolls & Boys Kids), Birol Darçın (Özgür Döküm), 
Bülent Topuz (Yumdoy Yumurta), Cem Koçyiğitoğlu 
(Koçyiğit Emlak), Demet Sayar Kulengir (DK Diyetisyen 
& Danışmanlık), Emine Güven Öztürk (Axon Mekanik), 
Ergin Göktepe (Başkent Pak Temizlik), Görkem Sarıyüce  
(Közbiber), Güneş Yıldırım Okul (Radyovizyon), Gürbüz 
Demir (Ardam Petrol), Halim Demirci (Neşe Teknik), Kadir 
Köroğlu (YSC Paslanmaz Krom), Koray Durşen (Durşen 
Sandalye), Mert Türk (Newwork), Nigar Kedici (Batuhan 
Emlak), Oğuzhan Satılmış (Medya Grup), Orçun Özbaşı 
(Gören Optik), Reyhan Sünger (Anadolu Radyant), Şeref 
Yazar (Mavi Yelken Balık), Veysel Ürün (Açelya Çiçekçi-
lik), Yazgülü Madak (Yazgülü Güzellik Stüdyosu), Yücel  
Ahmet Özay (Ekipman) ve Zelal Aytin (The Nowness 
Luxury Hotel & Spa) ile tüm yeni üyelere plaketleri alkışlar 
arasında verildi.
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BURCU GÜNEŞ MUHTEŞEM SESI 
ILE IZLEYENLERI BÜYÜLEDI

Verilen plaketlerin ardından gecenin devamında 
sahneye Türk Pop Müziği’nin en sevilen isimlerin-
den Burcu Güneş çıktı. Kırmızı şık tuvaleti içinde, 
en güzel şarkılarını olağanüstü sesi ile geceye ka-
tılan davetliler için seslendiren Güneş, izleyenleri 
kendisine adeta hayran bıraktı. 

Gecenin sonuna gelindiğinde ise yeni yıl pastası-
nı hep birlikte kesmek için toplanan GGYD ailesi, 
neşe ve keyif içerisinde geçen yılbaşı balosunu 
çektirdikleri fotoğraflarla da ölümsüzleştirdi.
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GEMİŞ: “GGYD, VİZYONER YÖNETİŞİM 
MANTIĞI AÇISINDAN, MARKA DEĞERİ 

EN YÜKSEK DERNEKLERDEN BİRİ“
DERNEĞİMİZİN, STK’LARDAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

ISMAIL GEMIŞ, DERGİMİZİN “YÖNETİM KONUŞUYOR” KÖŞESİNDE, 
GGYD’NİN VİZYONER YÖNETİŞİM MANTIĞI AÇISINDAN ANKARA’NIN 

MARKA DEĞERİ EN YÜKSEK DERNEKLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU İFADE ETTİ...  

YÖNETİM KONUŞUYOR

ISMAIL GEMIŞ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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Öncelikle bize kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtır 
mısınız?
1983 Ağrı doğumluyum, evliyim ve bir kız babasıyım. 
2006 yılı Gazi Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Öğ-
retmenliği Bölümü’nden mezun oldum. 

2015 yılında Kalenn İçmimarlık ve Mobilya firmasını 
kurarak iş hayatına giriş yaptım. Halen anahtar teslim 
ince inşaat ve dekorasyon faaliyetlerimizi yürütmenin 
yanında; 2017 yılından itibaren yüksek kalitede pas-
lanmaz çelik mobilya aksamları ve metal dekorasyon 
imalatları yapmak üzere İvedik Organize Sanayi Bölge-
si’nde 700 m2 kapalı alanda Kalenn Metal Tasarım adı 
altında imalathanemizi kurduk. 

2016 yılından beri GGYD üyesiyim ve derneğimizde 
STK’lardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 
yürütmekteyim.

Firmanız adına 2019 için hedefleriniz neler?
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz göz 
önüne alınacak olursa, bütün iş dünyasını zor bir 2019 
yılı beklemektedir. 

Pazar ekonomisi doğası gereği zaman zaman duraksa-
malar yaşayacaktır ve şu anda da gerek dünya gerekse 
ülkemiz ekonomisi bir duraksamanın içerisindedir. 

Ancak bütün bu zorluklara rağmen geri adım atmayıp 
ülke ekonomisine destek olmak için elimizi taşın altına 
koymaya devam edecek ve imalat sektöründe yatırım 
yapmaya, özellikle de döviz girdisi sağlayabilmek için 
dış pazar odaklı büyümeye devam edeceğiz. 

2019 yılı için en yakın hedefimiz %15 büyüme ve yıllık 
ciromuzun %30’luk kısmını ihracat gelirinden elde et-
mek olacaktır.

GGYD’nin sizin için anlamı nedir?
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nden önce birçok 
STK üyesi olmuşumdur. GGYD gerek vizyoner yöneti-
şim mantığı gerekse üye profilinin gerçek iş dünyasını 
yansıtması açısından Ankara’da marka değeri en yük-
sek derneklerden biri olmuştur. 

Benim için en anlamlı yanı ise nitelikli iş çevresini geliş-
tirmesinin yanı sıra ülke genelinde diğer STK’lara örnek 
teşkil edecek ölçüde sosyal sorumluluk faaliyetleri yü-
rütmesi ve sosyal yardımları sürekli odağında tutarak, 

mensubu olduğu topluma optimum fayda sağlamaya 
çalışmasıdır.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, firmanıza ve 
size ne tür katkılar sağlıyor?
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği; şirketimize güveni-
lir iş ortakları kazandırmasının yanı sıra şahsıma, adeta 
ikinci ailem gibi güvenilir bir arkadaş çevresi sağlaması 
en önemli kazanımım olmuştur.

Girişimciler neden GGYD’ye üye olmalılar?
Kuşkusuz ki, her girişimci için en önemli unsur ürün ve 
hizmetlerini ulaştıracağı pazar potansiyelini arttırabil-
mek, bu potansiyeli nihai satışa ve müşteriye dönüştü-
rebilmek ve istikrarlı bir büyüme sağlayabilmektir. 

Derneğimizin bugün itibariyle çeşitli sektörlerden 
500’e yakın üyesi bulunmaktadır ve Ankara genelin-
de üyeler arası ticaretin ve iş ortaklıklarının en yoğun 
olduğu dernekler arasında ilk sıralardadır. Birbiriyle ti-
caret yapmak için bir araya gelmiş olan bu potansiyeli 
kendi müşteri portföyüne eklemek, üye olmak için en 
temel sebep sayılabilir. 

Ancak bence en önemli yanı; bu ticari ilişkinin devam-
lılığını sağlayabilecek bir oluşum olması ve güvene 
dayalı ticarete dönüşebilmesi için bir kuluçka görevi 
görmesidir.

Son olarak girişimcilere bizim aracılığımız ile neler 
tavsiye edersiniz?
Ekonomisi üretime dayalı olmayan ülkelerin, uluslara-
rası piyasada rekabet şansı bulunmamaktadır. Dolayı-
sıyla ülke çapında her ferde düşen ilk görev, daha çok 
çalışmaktır. Bu nedenle şartlar ne olursa olsun girişim-
cinin yapması gereken, ileri atılmak ve öncü olmaktır 
diye düşünüyorum. 

Bu dönem için benim tavsiyem; riskleri azaltarak, pay-
laşarak ve rekabet kabiliyetlerini güçlendirecek ortak-
lıklar kurarak girişimlerini sürdürmeleridir. Sözlerime 
Ulu Önder Atatürk’ün şu cümleleri ile son vermek  
isterim...

“Milli egemenlik, mali egemenlikle desteklenmelidir. 
Bizleri bu hedefe götürecek tek kuvvet ekonomidir. 
Siyasi ve askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olur-
sa olsun, iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça payidar 
olamaz.”
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GGYD’nin Ankara Sanayi Odası (ASO)’nda yoğun bir 
katılımla gerçekleşen 16. Mali Genel Kurulu’nda üye-
lere hitap eden Başkan M. Nezih Allıoğlu, çok yoğun 
ve dolu dolu bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayarak; 
“Derneğimiz, bir yıla sığdırdığımız 58 ayrı etkinlik ile bir 
STK için kırılması güç bir rekora imza atmıştır. Bir yılın 
52 haftasına, bayramlar ve tatiller haricinde 58 etkinlik 
sığdırmak ve bütün bu organizasyonlar için özel çaba, 
emek ve mesai harcamak hiç kolay değil. Ama biz bunu 
başardık” dedi.

“HEM AKTIF HEM VERIMLI BIR STK...”

Konuşmasında, GGYD’nin bugün Ankara’nın en 
verimli, Türkiye’nin en aktif STK’larından biri olarak 
anıldığının da altını çizen Başkan Allıoğlu, bir yıla 
sığdırdığımız onlarca etkinlikle üyelerimizin ekonomik 
ve sosyal hayatlarına dokunduk, şehrimizin ve ülkemizin 
ekonomisine katkıda bulunduk. Derneğimiz adına her 
zaman gurur duyduğumuz İş’te Fırsat Toplantılarımız, 
eğitimlerimiz, çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığımız 
yoğun görüşme trafiği, dezavantajlı kesimlere yönelik 
sosyal sorumluluk çalışmalarımız, yabancı misyon 
temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz temaslar, sanatsal ve 
kültürel etkinliklerimiz ve daha niceleri bundan sonra da 
devam edecek” diye konuştu.

GGYD 16. MALİ GENEL KURULU

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ 
52 HAFTADA 58 ETKİNLİKLE REKOR KIRDI
52 haftaya 58 etkinlik sığdırarak yine büyük bir başarı sergileyen Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetimi, 
Ocak ayında faaliyet raporu ve bütçenin sunulduğu 16. Mali Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.
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“ANKARA HER DAIM ÖNCELIKLI...”

Başkan Allıoğlu ayrıca her zaman olduğu gibi bir yandan derneği güçlendirmeye devam ettiklerini, diğer yandan da 
Ankara’nın cazibesini arttırmaya, şehrin markalaşmasına, çevre duyarlılığının artmasına yönelik çalışmaların içinde 
yer aldıklarına da değindi. Nezih Allıoğlu’nun konuşmasının ardından Dernek Genel Sekreteri Elif Ufluoğlu’nun 
sunumu ile derneğin bir yıllık faaliyetleri, Sayman Sibel Yücel’in sunumu ile derneğin tahmini bütçesi ve Denetleme 
Kurulu Başkanı, Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi; Bülent Ak tarafından denetleme raporu okundu. Genel 
kurulda ayrıca engelli genç girişimciler ile üye çocuklarının derneğe daha kolay üye olabilmeleri için tüzük değişikliği 
yapıldı.
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SİYASİLERDEN ZİYARET

M. Nezih Allıoğlu başkanlığındaki GGYD üyeleri 
tarafından dernek merkezinde ağırlanan Cum-
hur İttifakı Çankaya Belediye Başkan Adayı Am-
ber Türkmen, AK Parti Ankara Milletvekili Barış 
Aydın ve Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, 
genç girişimcilerden destek istedi. Ziyarette, ken-
disinin de üyesi olduğu milletvekili Barış Aydın, 
GGYD’nin çalışmalarıyla gurur duyduğunu ve her 
daim aynı amaç için mücadele ettiğini söyledi. 
Konuşmasında sık sık Çankaya Belediyesi’ni eleş-
tiren Aydın, “Çankaya Atatürk’ün ilçesi, en büyük 
ilçesi. Gündüz nüfusu 2.5 milyon. Ama belediye 
maalesef Çankayalıların 50 yıl gerisinden gelmek-
tedir” dedi.

“ÇANKAYA’YA KADIN ELI DEĞMELI”

Cumhur İttifakı’nın adayının bir sanatçı olduğunu, sanata ve 
kültüre çok önem verdiğine dikkat çeken Barış Aydın, ”Çan-
kaya’ya artık sanatçı eli, kadın eli değmesi lazım. Belediyecilik 
noktasında kan kaybeden Türkiye’nin bu en büyük ilçesinin 
makus talihini yenmek için adayımız gece gündüz çalışıyor” 
diye konuştu. Başkan Adayı Amber Türkmen de herkesin bele-
diye başkanı olmak isteyen biri olduğunu vurgulayarak, “Do-
ğumdan ölüme ne varsa, her şey belediyeciliğin içine girer” 
diyen Türkmen sözlerine şöyle devam etti:

“ATATÜRK VE CUMHURIYET’IN MIRASI...” 

“Çankaya’nın 124 mahallesi bulunuyor. 62 ilden daha büyük 
bir ilçe. Atatürk ve Cumhuriyet’in mirası. Bugün çok başka 
yerde olması gerekiyordu, dünya başkentleri arasında olması, 
eğitimde, kültür ve sanatta çok ilerde olması gerekiyordu ama 
değil. Kadınlara, gençlere, çocuklara dönük yapılacak çok iş 
var. 124 mahallenin 120’sinde gençlerle ilgili uykularımızı ka-
çıracak manzaralar var. Onları imkanlarla tanıştırmak, el atmak 
zorundayız. Çankaya’nın sahip olduğu kültür ve sanat potansi-
yelini Avrupa kapısına, Viyana’ya kadar taşımak zorundayız...” 
Amber Türkmen’in konuşmasının sonunda GGYD’lilerin soru-
larını yanıtlamasının ardından, Başkan Allıoğlu da tüm adayla-
ra kapılarının her zaman açık olduğunu ve her birini yakından 
tanımak istediklerini söyleyerek, siyasete, ülke meselelerine ya-
kın ama tüm siyasilere eşit mesafede olduklarının altını çizdi.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 
AMBER TÜRKMEN GGYD’LİLERLE
2019 Türkiye Yerel Seçimleri öncesi siyasilerin Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’ne gerçekleştirdikleri 
ziyaretler kapsamında yönetim kurulu ve dernek üyeleri ilk olarak; Cumhur İttifakı’nın Çankaya Belediye 
Başkan Adayı Amber Türkmen, dernek üyelerinden AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın ve Çankaya 
İlçe Başkanı Mustafa Hasgül’ü dernek merkezinde kabul etti. 
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Ziyarette Ankara’nın sorunlarıyla yakından ilgile-
nen genç girişimcilere çok güvendiğini belirterek 
desteklerini isteyen Mansur Yavaş, göreve geldik-
lerinde yaşanan sıkıntı ve problemleri çözmek için 
çok çalışacaklarını anlattı. 2014 yerel seçimlerin-
den beş yıl sonra tekrar aday olması karşısında 
kendisine gösterilen ilgiden büyük memnuniyet 
ve gurur duyduğunu ifade eden Yavaş, “Belli ki 
Ankara değişime yürekten inanmış ve bunu ger-
çekleştirecek. Bu inanç ve ilgiden çok memnunum 
ve bu durum beni daha çok heveslendiriyor” dedi.

“BAŞKENTI BIRLIKTE YÖNETECEĞIZ”

Ankara’nın kaynak sıkıntısı olmadığına değinen 
Yavaş, Ankara’daki pek çok yapının kentte yaşa-
yan vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına so-
rulmadan yapıldığını vurgulayarak; “Teknoloji bu 
kadar ilerlemişken, herkesin fikrini alabilirsiniz. 
Belediyenin böyle yönetilmesi gerektiğini düşünü-
yorum. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kent 
konseyi, meslek odaları... Hep birlikte bir araya 
gelerek, ortak akılla kenti yöneteceğiz.” dedi.

“ANKARA DEĞERI ORTAYA ÇIKMALI” 

Toplantı sürecinde seçim projelerini de anlatan 
Mansur Yavaş, “Ankara’nın kendi değerlerini or-
taya çıkaracak çalışmalar yapmak lazım. Mesela 
İpekyolu projemiz var; turistler İstanbul üzerin-
den Adapazarı, Göynük, Mudurnu, Nallıhan, 
Beypazarı ve Ayaş istikametinden gelerek Anka-
ra’yı gezecekler. Ayrıca Ulus gibi eski kent mer-

kezlerini ortaya çıkararak Ankara’ya daha fazla turist çekmeyi 
hedefliyoruz. Bunların yanı sıra Ankaramız termal sağlık turizmi 
için de çok uygun. Haymana, Çubuk, Kızılcahamam, Güdül, 
Beypazarı, Ayaş ve Kazan’da termal su kaynakları var. Ulaşımı-
na baktığımızda ise Ankara’nın bütün olarak ulaşımında sıkıntı 
olduğunu görüyoruz. Bu sorunun da, sadece toplu taşıma yo-
luyla çözülebileceğini ve bununla birlikte Ankara’daki ulaşımı 
koordine edecek birimlerin sayısının artması gerektiğini düşü-
nüyoruz. Halkımız, raylı sistemleri, metroları, belediye ve halk 
otobüslerini, taksi ve dolmuşları; kısacası toplu taşıma araçları-
nı kullanmalılar” dedi. 

Ziyaretin sonlarına yaklaşırken genç girişimcilerin sorularını ve 
Ankara’ya dair önerilerini de dinleyen Mansur Yavaş’a, Başkan 
Nezih Allıoğlu da adaylık yarışında başarılar diledi ve ziyaretle-
rinden dolayı teşekkür ederek dernek adına bir plaket takdim 
etti. Allıoğlu ayrıca “Derneğimiz tüm siyasilere eşit mesafede 
olmakla birlikte adayları yakından tanımak ve projelerini gör-
mek için de gayret içindedir. Ankara’ya kim fayda sağlayacak, iyi  
yönetecek, dünyanın sayılı başkentlerinden biri haline getire-
cekse, gönlümüz o adayın kazanmasından yanadır” dedi.  

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN 
ADAYI MANSUR YAVAŞ VE PROJELERİ
Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında 
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’ne ziyarette bulundu. M. Nezih Allıoğlu başkanlığındaki yönetim 
kurulu ve dernek üyeleri tarafından ağırlanan Yavaş, toplantının başlangıcında Ankara’daki en büyük 
problemin yönetim anlayışı olduğuna değindi.
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37. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

GGYD’li üyelerin yanı sıra Filistin’in Ticaret Müşaviri’nin, ül-
kesindeki iş fırsatlarına yönelik sunum yaptığı toplantıda, 
Başkan M. Nezih Allıoğlu da önemli açıklamalarda bulundu. 
Koşullar ne olursa olsun üretmekten ve yarınlara dair umut 
beslemekten vazgeçmeyeceklerini ancak bazı konuları da 
görmezden gelemeyeceklerini söyleyen Allıoğlu, “Biliyorum 
ki görmezden gelirsek sorunun daha fazla büyümesine, boş 
verirsek dramatik olaylara, üstünü kapatırsak sosyal patla-
maya yol açacak konulardır bunlar. Yüksek işsizliktir, yüksek 
enflasyondur” dedi.

“HER ÜÇ GENÇTEN BIRI...” 

Türkiye genelinde işsizliğin yüzde 12,3’e yükseldiğini anım-
satan Nezih Allıoğlu, “Bu oran, resmî kuruma başvuranların 
oranı. Bir de başvurmayanları düşünürsek, işsizliğin çok daha 
fazla olduğunu tahmin etmek zor değil. Yüksek artışın büyük 
bölümünü son bir-iki ayda işsiz kalanlar oluşturuyor. Evet, 
aile babalarının işsiz kalması çok vahim ama vahim olan bir 
başka şey ise genç işsizler. Bugün ülkemizde her 3 gençten 
1’i ne okula ne de işe gidiyor. Bu çok dramatik bir şey. Genç-
ler için, bizim için ne kadar tehlikeli ve ne kadar riskli bir 
tablo değil mi? Bu böyle devam edemez. Hiçbir ülke, hiçbir 
ekonomi de uzun süre bunu kaldıramaz” diye konuştu.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin hem ekonomi hem de ruh sağlığımızın konuşulduğu 37’nci 
İş’te Fırsat Toplantısı’nda Başkan Allıoğlu “genç işsizlik” tehlikesine dikkat çekerken, Psikiyatrist Prof. Dr. 
Mehmet Zihni Sungur da ruh sağlığımıza dair oldukça çarpıcı tespitlerde bulundu.

PROF. DR. MEHMET ZİHNİ SUNGUR’DAN 
RUH SAĞLIĞIMIZA DAİR ÇARPICI TESPİTLER
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“EKONOMI; YOKSULLUKTUR,  
IŞTIR, ÜRETIMDIR...” 

Ülkemizde bugün yaklaşık 23 milyon kişi-
nin, kişi başına aylık 927 liranın altındaki 
bir gelirle yaşadığına da işaret eden Al-
lıoğlu, “Ekonomi; borsanın yükselmesi, 
doların düşmesi değildir. Ekonomi; yok-
sulluktur, iştir, gelir dağılımıdır, üretim-
dir, dışarıya mal ve hizmet satışı; yani 
ihracattır. İşsizliğin, enflasyonun ve yok-
sulluğun panzehri üretim, katma değeri 
yüksek üretim yapmaktır” dedi. Başkan 
Allıoğlu’nun konuşmasının ardından kür-
süye, Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Zihni  
Sungur çıktı.

“ÖYLE PAYLAŞ, ÖYLE SEV KI…”

Genç girişimcilere, “Tanımaktan anlama-
ya; fark etmediğimiz yanları ile yaşamımı-
zın içindeki depresyon” konulu bir sunum 
yapan Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, 
“Paylaşmayı öğrenmek ve yaygınlaştırmak 
gerekiyor. Öyle yaygınlaştırmalıyız ki, baş-
kaları da bizden öğrensin. Öyle bir sev ki, 
sevilen de sevmeyi senden öğrensin” dedi. 
Prof. Sungur, depresyonda ilaç kullanımı-
na ilişkin de şunları söyledi: “Depresyonun 
şiddeti arttıkça, ilaçların etkinlik miktarı da 
artıyor. Hafif veya orta düzey depresyon-
da ilaç çok etkili olmuyor. Ağır bir dep-
resyonda ise ilaç kullanmak bazen hayat  
kurtarır.” 
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37. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

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

DİŞ HEKİMİ BERK ÖZOĞUL
BEYSUDENT

 ALTUĞ GÜRKAN BAL
KARBON DEMİRÇELİK A.Ş.

 BENGÜL TANDOĞAN
GREEN PEARL ESTETİK

PINAR YÜCE BAKIREL
POP UP REKLAM 

ONUR ŞAHİNDUR
COMMENTOUT YAZILIM

ONUR MUMCUOĞLU
EDENRED KURUMSAL ÇÖZÜMLER
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ÖZBAŞI: “GGYD, HİSSEDEBİLENE 
KOCAMAN BİR AİLEDİR“

DERNEĞİMİZİN, PARLAMENTODAN SORUMLU YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ ORÇUN ÖZBAŞI, “YÖNETİM KONUŞUYOR” 

KÖŞEMİZDE, GGYD ÜYELERİNİN BİR AİLE YAKINLIĞINDA, BİRBİRLERİ 
İLE GÜVEN DUYGUSU ETRAFINDA KENETLENİYOR OLMALARINI 

VURGULAYARAK; “GGYD, HİSSEDEBİLENE KOCAMAN BİR AİLEDİR” DEDİ...   

YÖNETİM KONUŞUYOR

ORÇUN ÖZBAŞI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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Öncelikle bize kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtır 
mısınız?
Merhaba... 1975 yılında babam İsmet Özbaşı’nın kuru-
duğu firmanın ikinci kuşak işletmecisiyim. Gözlükçü bir 
aileden gelmenin avantajıyla, tabiri caizse gözlüklerin 
arasında büyüyen birisi olduğum için mesleğimle ilgili 
kendimi şanslı hissediyorum. Mesleğimizin gereği, az 
görenlere ışık olarak karanlığı aydınlatıyoruz. Bu haz-
zı yaşamak bizlere mesleğimizi daha çok sevdiriyor. Ve 
daha iyisini yapabilmek için sürekli kendimizi yeniliyor, 
araştırıyor ve teknolojinin ürettiği araç gereçlerden ya-
rarlanıyoruz. 

Firmamıza gelecek olursak, babam İsmet Özbaşı 1965 
yılında çıraklıkla başlayan yolculuğunu, aradan geçen 
ustalık döneminden sonra 1975 yılında kendi iş yerini 
açarak taçlandırıp, Gören Optik’i kurdu. Firmamız kısa 
zamanda iş ve siyaset dünyasının uğrak yeri ve güvenin 
adresi oldu. Bu süreçte işi daha ileriye götürmek için mü-
cadele verirken, sosyal faaliyetlerden de uzak kalmadı. 
Uzun süre Gözlükçüler Derneği’nde ve federasyonda 
başkan yardımcılığı yaptı. Daha sonra ATO’da iki dönem 
meclis üyeliği ve TOBB delegesi olarak mesleğin sorunları 
ve gelişimi için mücadele verdi. Hem işini hem mesleği-
mizi iyi noktalara getirmek için mücadeleye devam etti.

Gören Optik olarak, ufkumuzu genişletmek, teknolojiyi 
ve dünya markalarını daha iyi takip etmek için her yıl 
uluslararası fuarlara katılıyoruz. Dünyanın en prestijli 
markaları ile portföyümüzü genişleterek müşterilerimi-
zin beğenilerine sunuyoruz. Mağazamızın birinci kuşak-
la başlayan, ardından ikinci ve üçüncü kuşakla devam 
eden yolculuğuna sevenlerimizden aldığımız güçle de-

vam ediyoruz.
 
Firmanız adına 2019 için hedefleriniz neler?
2018’in Nisan ayında Maidan’a yeni bir şube açarak 

biraz daha büyüme kaydettik. Yeni açtığımız mağaza 
ile insanların daha rahat alışveriş yapacağı, kendilerini  
konforlu hissedecekleri ‘butik gözlükçülük’ anlayışını ge-
liştirmek istiyoruz. 2019 yılındaki en büyük hedefimiz, 
Ankara’daki ilk mağazamızın kemik müşteri kitlesinin 
benzerini, büyük özveri ve yatırım ile açtığımız Maidan 
şubemizde de yaratmaktır.

GGYD’nin sizin için anlamı nedir?
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği benim ilk STK tecrü-
bem olduğundan, benim için ayrı bir önem taşıyor. Bu 
ailenin ferdi olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçen her 

zamanda, yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Nilüferler Pro-
jesi ve daha birçok sosyal sorumluluk projesinin yanında 
olmak, ufakcık da olsa bir faydanız olduğunu hissedebil-
mek gerçekten çok güzel. Kısacası GGYD, hissedebilene 
kocaman bir ailedir. 
 
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, firmanıza ve 
size ne tür katkılar sağlıyor?
GGYD’nin üye sayısı 500’e yaklaşmış durumda. Üyeler 
arasında neredeyse her sektörde önemli üst düzey iş 
insanları bulunuyor. Dolayısıyla da derneğimiz, üyeler 
arasında kaliteli ve güvenli bir alışveriş imkanı sunuyor. 
Bizler, bir şeye ihtiyaç olması durumunda öncelikle der-
neğimizdeki arkadaşlarımızdan teklifler alıyor, ticaret 
yapmasak bile onların bilgi ve tecrübelerinden yararla-
nıyoruz.

Girişimciler neden GGYD’ye üye olmalılar?
Ticaretle uğraşan herkesin, yeni insan tanımaya ihtiyacı 
vardır. GGYD olarak networkingin ticarete olan katkısı 
ve öneminin bizler de farkındayız. Dolayısıyla, düzenli 
olarak organize ettiğimiz “İş’te Fırsat” toplantılarımı-
za, Türkiye’nin iş dünyasında ismini duyurmuş iş in-
sanlarını davet ederek, onların güncel konular ile ilgili 
fikirlerini alıyoruz. Başkanımızın da her “İş’te Fırsat” 
toplantısında önemini dile getirdiği bu networking fır-
satı, derneğimize üye olmak için en büyük nedendir. 
Ayrıca, DNA’larımızda güven duygusunun çok önemli 
bir yer edindiğini düşünen biri olarak; güvendiğim in-
sanlarla daha rahat çalışıp daha iyi sonuçlar aldığımı dü-
şünüyorum. Şahsen benim GGYD içerisinde en sevdiğim 
özelliklerden biri de, üyelerin kısa süre içerisinde bir aile 
yakınlığına girip, birbirleri ile güven duygusu etrafında 
kenetleniyor olmaları. Zamanla bu aile içerisindeki her-
kes birbirine referans olmaya başlıyor.

Son olarak girişimcilere bizim aracılığımız ile neler 
tavsiye edersiniz?
Bu soruya, iş hayatım boyunca örnek aldığım önemli iş 
insanları arasında yer alan, Henry Ford’un bir sözü ile 
cevap vermek istiyorum. “Rekabet, ilelebet var olmalıdır. 
Rekabet, yaptığın işte en iyi olmak için çabalamak de-
mektir. Sırf rekabet etmiş olmak uğruna rekabet edenler, 
başka bir firmayı iflasa sürüklemek için çabalayanlar, ha-
yatta çok ileriye gidemez. Gerçekten korkulması gereken 
rakip, sizinle hiç uğraşmayan, enerjisini tamamen kendi-
ni geliştirmeye odaklayandır.” Ayrıca bana ve firmamıza 
zaman tanıdığınız için size ve derginize teşekkür ederim.
Sevgilerimle.
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UYGULAMALARIMIZ
 CİLT BAKIMI 

LEKE TEDAVİSİ 

AKNE TEDAVİSİ 

BAKIM MASKELERİ

HOLLYWOOD BAKIMI 

AFRODİT BAKIMI

FOKUSLU ULTRASON (HIFU) 

İĞNESİZ MEZOTERAPİ 

DERMAPEN 

DERMAPEEL 

 MAKYAJ

KAŞ DİZAYNI 

3D KIL TEKNİĞİ KAŞ KONTÜRÜ 

YUMİ LASHES KİRPİK LİFTİNG 

İPEK KİRPİK

MANİKÜR & PEDİKÜR 

KALICI OJE

OMBRE OJE 

AQUA MANİKÜR 

KOMBİ MANİKÜR

BUZ EPİLASYON 

İĞNELİ EPİLASYON 

SİR DEPİLASYON

BÖLGESEL İNCELME 

SOĞUK LİPOLİZ 

KAVİTASYON 

LENF DRENAJ 

RADYO FREKANS 

G5 MASAJI 

SELÜLİT MASAJI 

RELAX MASAJI 

TAŞ MASAJI

REFLEKSOLOJİ MASAJI
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Çok sayıda sosyal sorumluluk projesine verdiği destekler-
le bilinen GGYD, yine bu yıl da kök hücre ve kan bağışına 
imzasını attı. Başkan M. Nezih Allıoğlu ile yönetim ku-
rulunun öncülüğünde, Türk Kızılayı iş birliğiyle Armada 
AVM’nin açık otoparkında organize edilen kampanyaya 
çok sayıda GGYD’li katılım sağladı. Türk Kızılayı’nın mo-
bil kan bağışı aracının önünde sıra bekleyen her bir ba-
ğışçı dernek üyesi, kan ve kök hücre ihtiyacı olan hastalar 
için uygun donör olma yolunda umut ışığı oldu. 

“KAN ACIL DEĞIL SÜREKLI BIR IHTIYAÇ”

İnsan hayatı için büyük önem taşıyan bu bağışların 
toplumsal vazife olduğunu söyleyerek kampanyaya 
ilgi gösteren tüm üyelere teşekkür eden Başkan Allıoğ-
lu, sağlık durumu uygun olan herkesi bağış yapmaya 
davet etti. Türkiye’de halen 1000’e yakın çocuğun ve 
900 civarında da yetişkinin kemik iliği nakli beklediğini 
söyleyen Allıoğlu, “Bağışlanan her kök hücre, ilik bek-
leyen tüm hastalar için umuttur. Umutları diri tutmak 
ve yeşertmek ise insanlık görevidir. Ben tüm vatandaş-
larımızı, kan depoları azalan Türk Kızılayı’na hem kan 
hem de kök hücre bağışında bulunmaya çağırıyorum” 
diyerek kanın acil değil aksine sürekli ihtiyaç olduğu-
nun önemini vurguladı. 

KÖK HÜCRE VE KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA 
BİR DESTEK DE GGYD’LİLERDEN
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, Türk Kızılayı iş birliğinde, kök hücre ve kan bağışına bir gün herkesin 
ihtiyaç duyabileceği duyarlılığı ile Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası gerçekleştirdi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
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GİRİŞİMCİNİN SESİ

YAZI: BEGÜM TANERİ

YURT DIŞINDA BÜYÜME HEDEFİ OLAN ŞİRKETLERİN SAYISI 
TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ İÇ PAZARDA DA, SON DÖNEMDE 

YAŞANAN SIKINTILARIN DA ETKİSİYLE HIZLA ARTIYOR. YURT DIŞINA
AÇILAN ŞİRKETLER, BU BÜYÜMEYİ ‘MASTER FRANCHİSE’ VEREREK 

YAPMA GAYRETİNDE. YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE YURT DIŞINDA 
MAĞAZASI OLAN ÇOĞU ŞİRKET, 2019 SONUNA KADAR YÜZLERCE 
MAĞAZA DAHA AÇMA PLANINI HAYATA GEÇİRME SAFHASINDA...

YURT DIŞINDA BÜYÜMEYE DESTEK SİSTEM:
MASTER FRANCHISE 
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Rusya, Kanada ve ABD gibi ülkelerden sonra Türkiye’de-
ki perakendeciler için de hiçbir pazar artık uzak görün-
müyor. 2000’li yıllardan beri süregelen mağazalaşma 
atağını yurt dışına taşıyan firmalar, özellikle de içinde 
bulunduğumuz son dönemde iç pazarda gelişen sıkın-
tıların da yansıması sebebi ile yurt dışı büyümesine hız 
vermiş durumda. Kur baskısı ve rekabetle birlikte kâr 
marjları gerileyen perakendeciler, yurt dışına açılarak 
büyümeyi hedeflerken, iç pazardaki riski dağıtma imka-
nına da sahip oluyor.

Hazır giyim sektöründen, yeme-içme ve dekorasyona 
(mobilya) kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren 
firmaların yurt dışındaki hızlı büyümesinin arkasında 
duran sistem; ‘Master Franchise Sistemi’. Bu trend sis-
temde yerel bir ortakla büyümek pazara girişi kolaylaştı-
rırken aynı zamanda riskin dağılmasını da sağlıyor.

NIÇIN MASTER FRANCHISE?

Uluslararası markaların kendi ülkeleri haricindeki giri-
şimcilere verdikleri franchise ismi ve franchise hakları 
‘Master Franchise’ olarak biliniyor. Belirli şirket politika-
ları ve lisanslar çerçevesinde uygulanan bu sistem, giri-
şimciler açısından büyük kazanç sağlıyor. Ayrıca sistem 
sanılanın aksine, uluslararası bağlamda dil ve hukuksal 
prosedürleri de kolay bir şekilde aşıyor. Bu yüzden de 
yurt dışında büyümek isteyen perakendeciler, münferit 
mağaza açmak yerine Master Franchise ile büyümeyi 
tercih ediyor. Ülkemizde de çok sayıda bilinen hazır gi-
yim markasından, yeme-içme, dekorasyona (mobilya) 
ve daha birçok farklı sektör, yurt dışına açılmayı hedef-
lemiş bulunuyor.

Uluslararası atakta, şirketlerde görülen nesil değişiminin 
de etkili olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Günümüzde ar-
tık gençlerin de işin başına geçmesiyle birlikte kurum-
sallaşma, büyüme ve franchise sistemine geçiş oldukça 
hız kazanmış durumda. 

Master Franchise sisteminde en az üç şubesi olana 
Turquality desteği de veriliyor. Ancak içlerinde en önem-
lisi; yurt dışındaki fuarlara katılımlarda verilen KOSGEB 
ve ticaret odalarının destekleri. Uzmanlara göre, yeni 
mağazalar açmadan önce mağaza portföyünü gözden 
geçirerek verimliliği artırmak en doğru yaklaşım. Yine 
uzmanlara göre yeni girilen bir pazarda, konuya hakim  
bir ortağın işletmeyi üstlenmesi, çok büyük bir avantaj. 
Diğer yandan yeni bir pazarın dinamiklerini ve özellikle-
rini öğrenmek adına ilk mağazalarını Franchise yoluyla 

açmaları da çok doğru bir yöntem. Örneğin; yatırım 
almış bir marka bünyesinde hızlı büyüme baskısı ola-
bileceğinden, firma Master Franchise yoluyla çok fazla 
yatırım yapmadan da bu hedefe ulaşabiliyor.

FRANCHISE’DA NELERE DIKKAT ETMELI?

Franchisor ve Franchise’a tanınan haklarla birlikte  
Franchisor’ın yükümlülükleri, bireysel Franchise’a sunu-
lacak olan mal ve hizmetler ile yükümlülükler, bireysel  
Franchise’ın yapacağı ödemelerin koşulları, bireysel  
Franchise’ın ilk yatırımını çıkarmasına yetecek uzunlukta 
olması gereken anlaşma süresi, anlaşmanın yenilenme 
koşulları, bireysel Franchise’ın Franchise’ını devir ve sa-
tışına hak tanıyan koşullar ile Franchisor’ın olası ilk alım 
hakkı, bireysel Franchise ve Franchisor’ın ayırt edici işa-
ret, ticari isim, ticari marka, hizmet markası, dükkan 
tabelaları, logo ve diğer ayırt edici unsurları kullanma 
koşulları; Franchise verilirken en çok dikkat edilmesi 
gereken hususlar. Bir diğer önemli nokta ise Franchi-
se verilirken yapılan ülke seçimleri. Müşteri kitlesinin 
markaya olan uygunluk durumu, satın alma gücünün 
ürün fiyatlarını destekliyor olması, ürün gamında öne 
çıkması gerekenlerin neler olduğu, hangi lokasyonların 
tercih edilmesi gerektiği, pazarlama faaliyetlerinin şekil-
lendirilmesi ve vergi veya gümrük işlemleri konusunda 
herhangi bir olumsuzluk durumunun söz konusu olup 
olmadığı; ülke seçimi konusunda üzerinde dikkatle du-
rulması gereken maddeler. Ayrıca ülkenin siyasi yapısı 
ve ekonomik durumuna bakılarak pazar ve kültür dina-
miklerini iyi anlamak, rekabet durumunun analizinden 
kiralama stratejisi, gidilecek ülkenin hukuk ve vergisel 
yönlerinin iyi çalışması gerektiği de, bu aşamada öne 
çıkan önemli detaylar arasında. 

DOĞRU ORTAK SEÇMEK ÖNEMLI

Uzmanlara göre, yurt dışında Master Franchise vere-
cek şirketlerin en çok dikkat etmesi gereken bir nokta 
daha var ki; partner seçimi ve seçilen partnerin özel-
likleri. Kısacası doğru bir ortakla çalışılması gerekliliği! 
Öncelikle perakendeci olmayan bir partnerlik teklifinin 
kesinlikle kabul edilmemesi gerektiğinin altını çizen uz-
manlar, koşullarının tamamını karşılayan partnerlerle 
iş birliği yapılması gerektiğini vurguluyor. Zira Master  
Franchise’ların beklentileri karşılamadığı ya da işletme-
lerin iyi yönetilmediği durumlarda markanın zarar göre-
bileceği, marka imajının zedelenmesi durumunda ise o 
imajın düzeltilmesinin imkansız hale gelebildiği uyarısı 
yapılıyor.
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GGYD’nin dernek merkezinde gerçekleştirilen 
sponsorluk imza törenine; Ankara Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Bizim Çocuklar 
Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Sorum-
lusu Sibel Kancaoğlu ve proje sponsoru Genç Gi-
rişim Yönetişim Derneği’nin Yönetim Kurulu Baş-
kanı M. Nezih Allıoğlu, üyeleri ve davetliler katıldı.

“TOPLUMSAL SORUNLAR, SPONSOR 
VE GÖNÜLLÜLER ILE BULUŞUYOR” 

Sosyal Sorumluluk Platformu adına imza töre-
ninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Arif Şayık; Platform’un 11 başlık altında 
sivil toplum kuruluşları tarafından projelendirilen 
çeşitli toplumsal sorunları sponsor ve gönüllüleri 
ile buluşturan bir yapı olduğunu ve bu yapı kap-
samında 13’üncü sponsorluk anlaşmasının im-
zalanıyor olmasından dolayı büyük memnuniyet 
duyduğunu belirtti. 

Toplantıda bulunan Bizim Çocuklar Gençlik ve 
Spor Kulübü Derneği Yönetim Sorumlusu Kan-
caoğlu da imza töreninde yaptığı konuşmada 
bu tarz projelere ve verilen desteklerin önemi-
ne dikkat çekerek, samimi desteklerinden ötürü  

Genç Girişim Yönetişim Derneği’ne ve Sosyal Sorumluluk Plat-
formu’nun çalışmalarından dolayı Ankara Kalkınma Ajansı’na 
teşekkürlerini iletti.

“SPORUN BIRLEŞTIRICI ETKISI DAIMA GEREKLI”

Proje sponsoru GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu ise dernek ola-
rak sosyal sorumluluk projelerine verdikleri öneme değinerek,  
özel öğrencilere yaşıtlarıyla yüzme, masa tenisi, atletizm, bisik-
let vb. aktiviteler yaptırarak, sporun birleştirici etkisiyle her iki 
grup arasında birlik ve beraberlik olgusunun oluşturulmasının 
hedeflendiği bu özel projede yer almaktan ve destekçi olmak-
tan duydukları mutluluğu ifade etti.  

GGYD’DEN “SPOR ENGEL TANIMAZ” 
PROJESİNE SPONSORLUK İMZASI
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, sosyal sorumluluk işlerinde hızını kesmiyor. Son olarak Sosyal 
Sorumluluk Platformu’nda yer alan “Spor Engel Tanımaz“ projesinin sponsorluğuna imzasını atan 
GGYD, projeye verdiği samimi destekle dikkatleri çekti.

BİZDEN HABER
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Çok sayıda etkinlik ve sosyal sorumluluk projesine des-
tek vererek imzasını atan GGYD, ihtiyaç duyulan alan-
larda çalışmalarına devam ediyor. Sosyal İşler ve Akti-
viteler Kurulu (SİVAK) öncülüğünde, özel eğitim gören 
Otizmli çocuklar için oluşan talep ve ihtiyaçları dikkate 
alarak, bir kez daha özel çocukların yüzünü güldürdü. 
GGYD’li üyelerin de destekleriyle Ankara Bizim Çocuk-
lar Spor Kulübü’ne malzeme teminini teslim etmek 
amacıyla ziyarette bulunan Başkan M. Nezih Allıoğlu 
ve üyeleri, satın aldıkları bisikletler, patenler, masa te-
nisi masaları, kameralar, laptop, kırtasiye ve büro mal-
zemeleri ile gıda ve temizlik malzemelerini yine bizzat 
kendileri yerlerine ulaştırdı. 
 

“MALZEME DESTEĞI ÇOK RAHATLATTI”

Üyeleriyle birlikte hem malzemeleri teslim eden hem 
de çocuklarla vakit geçiren Başkan Allıoğlu, minikler-
den biriyle masa tenisi oynarken, üyeler de diğer ço-
cuklarla ilgilendi. Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübü 
Müdürü Sibel Kancaoğlu ise yönetimi ile ve antrenör-
leri ile birlikte genç girişimcilere çocukların sportif fa-
aliyetleri hakkında bilgi vererek, malzeme desteğinin 
kendilerini çok rahatlattığını ifade etti. Başkan Allıoğlu 
ise özel çocukların topluma kazandırılması, yetenekle-
rinin ortaya çıkarılması ve kendilerini daha iyi ve mutlu 
hissetmelerinin sağlanması konusunda çaba gösteren 
kuruluşlara desteklerinin devam edeceğini söyledi.   

BİZİM ÇOCUKLAR SPOR KULÜBÜ’NE 
GENÇ GİRİŞİMCİLERDEN ANLAMLI ZİYARET 

BİZDEN HABER

GGYD Yönetim Kurulu ve üyeleri, kurulduğu günden bu yana özel eğitim gören çocukların yaşıtları gibi spor 
yapmalarını sağlamak amacıyla spor ve yaşam liderliği eğitimi veren Bizim Çocuklar Spor Kulübü’ne anlamlı 
bir ziyaret gerçekleştirdi.
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AV. DEMET ÖZER BAKIRCI

HUKUKÇU GÖZÜYLE

Ele aldığım “Aldatıcı Reklam” konusuna, öncelikle bizim 
hukukumuzda reklam nasıl tanımlanmış, yasal olarak 
reklamdan ne anlamalıyız; bunun çerçevesini çizerek 
başlayalım. 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 
ve Yayınları Hakkında Kanun m.3/u hükmü reklamı, bir 
ürün veya hizmetin alım, satım veya kiralanmasını ge-
liştirmek, bir amaç veya düşünceyi yaymak veya reklam-
cının istediği başka etkileri oluşturmak amacıyla, ücret 
veya benzer bir karşılık ile iletim zamanında reklamcıya 
tahsis edilen kamuya yönelik duyurular şeklinde ta-
nımlanmaktadır. Aslında bu tanımı yaparken, reklam 
hukukunun genel esaslarını da belirliyor. İşte bu genel 
esaslardaki hukuka uygunluktan şaşma halinde de bü-

yük müeyyidelerin söz konusu olduğu “Aldatıcı Rek-
lam” kavramı karşımıza çıkıyor. Nedir aldatıcı reklam; 
AB’nin Aldatıcı ve Karşılaştırmalı Reklamlara İlişkin Yö-
nergesinin 2. maddesinde; “Aldatıcı reklam, sunulması 
da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde yöneltildiği 
veya ulaştığı kişileri yanıltan veya yanıltması muhtemel 
olan ve bu yanıltıcı niteliği dolayısıyla onların ekonomik 
davranışlarını etkilemesi muhtemel olan veya bu nite-
likleri dolayısıyla bir rakibe zarar veren veya zarar ver-
mesi muhtemel olan reklamlar anlamına gelir” şeklinde 
bir tanımlama bulunmaktadır. Bizim hukukumuzda 
da Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 61/3.  
maddesi aldatıcı reklamdan bahsedilmektedir.

GLOBAL GİRİŞİM’İN YENİ SAYISINDA HUKUKÇU ÜYELERİMİZDEN AV. DEMET ÖZER BAKIRCI, YAŞADIĞIMIZ 
TOPLUMDA VE TİCARİ HAYATTA ÜRETİCİ YA DA TÜKETİCİ OLARAK REKLAM HUKUKUNUN BİR PARÇASI 
OLAN BİZLER İÇİN; TÜM MECRALARDA REKLAM VEREN OLARAK YER ALDIĞIMIZ BİR HUSUSTA; ÖZELLİKLE 
DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN, MÜEYYİDELERİ BÜYÜK OLAN “ALDATICI REKLAM” KONUSUNA DEĞİNDİ...  

ALDATICI REKLAM !!!
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Reklamdaki beyanın veya görüntünün, yanlış olduğu-
nun objektif ölçülerle kanıtlanabildiği hallerde, o rekla-
mın aldatıcı olduğu söylenebilir. Yanlış bir reklam esas 
itibariyle aldatıcıdır. Ancak bazı hallerde reklam yanlış 
olduğu halde aldatıcı olmayabilir. Makul tüketici tara-
fından ciddiye alınması beklenemeyecek derecede yan-
lış ifadeler veya aşikar abartmalar aldatıcı olarak değer-
lendirilemez. 

Aldatıcılığın tespitinde reklamın bütününün yarattığı 
izlenim esas alınmalıdır. Bu izlenim yanıltıcı ise, reklam-
daki ifadeler veya açık iddialar objektif olarak doğru 
olsa bile, o reklam aldatıcıdır. Reklamdaki ifade doğru 
bile olsa, tüketiciler için önemli bilgileri ve gerekli açık-
lamaları içermiyorsa reklam aldatıcıdır. Örnek olarak; 
satılan ikinci el arabanın daha önce taksi olarak kulla-
nılmış olduğunun açıklanmamasını verebiliriz.

Burada en önemli kriter; bir reklamın aldatıcı olup ol-
madığının saptanmasında ortalama bilgi ve dikkat sevi-
yesindeki tüketicilerin göz önüne alınması ve reklamın 
bu kişiler açısından aldatıcı olup olmadığının tespiti-
dir. Nihayet önemle vurgulamak gerekir ki, bir rekla-
mın aldatıcı sayılabilmesi için herhangi bir tüketicinin 
gerçekten aldanmış veya zarar görmüş olması gerekli 
olmayıp, aldanma ihtimalinin varlığı yeterlidir. İçerdiği 
aldatıcılık, tüketicinin satın alma kararını etkileyebilecek 
nitelikte olan reklamlar aldatıcı reklam olarak değerlen-
dirilmelidir. 

Bir reklamdaki aldatıcılık, önemsiz, yani tüketicinin ka-
rarını etkilemeyecek nitelikteyse, bundan ne tüketicile-
rin, ne de rakiplerin zarar görme ihtimali bulunmakta-
dır. Zarar verme ihtimali bulunmayan ve herhangi bir 
menfaati ihlal etmeyen böyle bir reklam için denetim 
organları ve mahkemeler meşgul edilmemeli, gereksiz 
yere yasaklama kararı veya müeyyide uygulanmama-
lıdır. Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlar konusunda ol-
dukça hassas davranmakta, reklamları aldatıcılık bakı-
mından sıkı bir şekilde incelemeye tabi tutmaktadır. 

Reklamdaki iddianın yanlış olması halinde bu rek-
lam, Reklam Kurulu tarafından tereddütsüz bir şekil-
de müeyyidelendirilmektedir. Örneğin; bir reklamda 
“Türkiye’de ilk ve tek” ibaresi kullanılıyorsa, yapılan 
incelemede ilk veya tek olmadığı anlaşılırsa ceza ve-
rilmektedir. Ya da 3 yıldızlı bir otel, reklamda 4 yıldız 
olarak belirtilmişse yine ceza söz konusu olmaktadır.
Reklamda yanıltıcı bir ifade veya görüntü bulunması 

halinde, bu reklamlar Reklam Kurulu tarafından aldatı-
cı bulunmaktadır. Örneğin; bir içeceğin kutusunda yer 
alan meyveler içeriğinde bulunmuyorsa, burada aldatı-
cı reklamın varlığından bahsedebiliriz.

Reklam Kurulu’nun, reklamda eksik bilgi verilmesi veya 
gerekli bir bilginin (özellikle ana vaadin istisnası niteli-
ğindeki bilgilerin) anlaşılabilir bir şekilde verilip verilme-
mesi durumlarını da dikkatle incelediğini görmekteyiz. 
Örneğin; yapılan bir kampanyada eğer sınırlı stok veya 
sınırlı sayıda müşteriye uygulama yapılacaksa, bunun 
bilgisinin de reklamda yer alması zorunludur.

Ürünün reklamda belirtilen nitelikleri taşımaması, fiyat 
veya ödeme şartlarının belirtilenden farklı olması veya 
reklamdaki hediye, çekiliş, promosyon vb. diğer bir ta-
ahhüdün reklam veren tarafından yerine getirilmemesi 
de, Reklam Kurulu tarafından aldatıcı bulunmaktadır. 
Örneğin; bir araç reklamında belirtilen özelliklerin o 
araçta olmaması.

Günlük yaşantımızda çok sık karşılaştığımız tuzak rek-
lam, ucuz bir malın reklamı yapılmak suretiyle tüketi-
cilerin mağazaya gelmesi sağlandıktan sonra reklamı 
yapılan üründen hiç kalmadığı veya o ürünün kalite-
sinin çok düşük olduğu söylenerek esas amaç olan ve 
reklamı yapılan ürüne benzeyen ama çok daha pahalı 
olan ürünün tüketiciye satılmaya çalışılması, böylece ih-
tiyaç duydukları bir ürünü çok ucuza satın alabileceği 
düşüncesi ile gelen tüketicinin tuzağa düşürülmesi uy-
gulaması olarak tanımlanmaktadır. Az veya sınırlı sayı-
da ürün (stok) için geçerli ucuz fiyat reklamları şeklinde 
son zamanlarda sıkça rastlanan tuzak reklamlara cevaz 
verilmemektedir.

Reklam Kurulu, reklamdaki somut bilginin doğrulu-
ğunun reklam veren tarafından ispat edilememesi du-
rumlarında, bu bilgilerin aldatıcı olduğunun ispatını 
aramaksızın, söz konusu reklamları müeyyidelendir-
mektedir. 

Reklamdaki iddianın her zaman mutlak veya bilimsel 
olarak ispatı gerekmez. İddiaların makul/kabul edilebilir 
bir temele veya kanıta dayanması yeterli görülmelidir. 
Ancak reklamda, açık veya örtülü olarak bilimsel ger-
çeklik iddia ediliyorsa veya makul bir tüketici bu yönde 
bir bilimsel gerçeklik iddiası algılamakta haklı görülebi-
liyorsa, bu iddiaların bilimsel araştırmalara veya verilere 
dayalı olarak ispatı gerekir. 



  56   

38. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

Green Park Otel’de oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen top-
lantının açılış konuşmasını yapan Başkan M. Nezih Allıoğlu, böy-
lesine kapsamlı bir yurt dışı bilgilendirme seminerine, Almanya ile 
başlanmasının nedenlerine değinerek, bugün 1.5 milyondan faz-
la Türk’ün bu ülkenin üretim ve yaşam çarkının içinde yer alma-
sının, Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel 
bağın onlarca yıl öncesine dayanmasının, ilişkilerimizin tarih bo-
yunca gerek iki ülke hükümetleri gerekse vatandaşları açısından 
ve her bakımdan yüksek değere sahip olmasının ve ilişkiler zaman 
zaman gerilse dahi, her iki ülkenin de birbiri için vazgeçilmez bir 
partner olmasının önemini vurguladı. 

ALLIOĞLU: “ANKARA’NIN 
IHRACATI 688 BIN DOLAR”

Konuşmasının devamında “İki ülke arasın-
daki ticaretin her dönem en üst düzeyde 
olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 
688 bin dolarla en fazla ihracat yaptığımız 
ikinci ülke yine Almanya. Daha fazlası ola-
bilir mi; elbette olabilir. Hatta Almanya’da 
yatırım yapabilir, Alman yatırımcılarla ortak 
olabiliriz” diyen Başkan Allıoğlu, yerli ve ya-
bancı konuk ve konuşmacılara teşekkür etti 
ve konuşmasını “Yaşasın Türk-Alman dost-
luğu” diyerek noktaladı.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin düzenlediği ve ülkenin önemli iş ve tecrübe paylaşım 
toplantılarından biri haline gelen İş’te Fırsat Toplantıları’nın 38’incisi, adeta Türk-Alman iş zirvesi 
niteliğindeydi. Almanya İş Fırsatları Zirvesi’nde yetkililer, “Almanya’ya 4. dalga gurbetçi dalgası oluşsun 
ama tam donanımlı iş sahiplerinden” dedi.

TÜRK-ALMAN İŞ ZİRVESİ NİTELİĞİNDE  
İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

NEZİH ALLIOĞLU
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MEHMET DORAN

BOHLEN: “90 BIN TÜRK PATRONUMUZ 
VAR”

GGYD, NRV.INVEST Türkiye ile Uluslararası Sağlık Tu-
rizm Eğitim Spor Tanıtım Derneği (USTES) iş birliğiyle 
düzenlenen “Almanya İş İmkanları” seminerinde Al-
manya’nın Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Dr. 
Peter Bohlen de iki ülke arasındaki ilişkilerin eşsiz oldu-
ğunu vurguladı. Türkiye’nin ihracatının yüzde 10’unun 
Almanya’ya gittiğini, ithalatının ise yüzde 9’unun Al-
manya’dan geldiğini söyleyen Dr. Bohlen, “Almanya, 
Türkiye’nin üçüncü büyük ticaret ortağıdır” dedi. Bu-
gün Almanya’da 90 bin Türk işletmesi bulunduğunu, 
bu işletmelerde 500 bine yakın insanın istihdam edil-
diğini bildiren Dr. Bohlen, “Yıllık ciroları ise 50 milyar 
Euro. Türkiye’de yatırım yapan Alman şirket sayısı ise 
7 bin 400. Bu sayı her geçen yıl artıyor ancak yeterli 
değil” dedi.

DORAN: “4. DALGA GURBETÇILER 
IŞ SAHIBI OLSUN, BIZI TEMSIL ETSIN”

38. İş’te Fırsat Toplantısı’nda konuşma yapan ve önem-
li açıklamalarda bulunan Uluslararası Sağlık Turizm 
Eğitim Spor Tanıtım Derneği (USTES) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Doran da, Avrupa pazarına ulaşmak 
isteyen Türk işadamlarını Almanya’da yatırım yapma-
ya davet etti. “Almanya’ya 4. gurbetçi dalgası oluşsun. 
Ama bu kez iyi eğitimli, dil bilen, vasıflı ve iş sahibi ola-
rak gitsin ve bizi temsil etsin istiyoruz” diyen Doran’ın 
konuşmasının ardından toplantıya katılan konuşmacı 
konuklar Almanya’da yatırım yapmak isteyen yatırımcı-
lara şirket kuruluşu, hukuk, finans ve ihracat destekleri 
konusunda sunum yaptı, soruları yanıtladı.

OKUMUŞ: “KUZEY REN, AVRUPA’NIN 
ISTANBUL’U”

Toplantıda alanı ile ilgili geniş bir sunum yapan NRW.
INVEST Türkiye Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi (Yatırım Des-
tek Temsilcisi) Akın Okumuş ise Kuzey Ren’i, Avrupa’nın 
İstanbul’u olarak tabir ederek, Almanya  ekonomisine 
yön veren eyalette yatırım yapmanın önemine işaret 
etti. Bu bölgenin, Avrupa’nın İstanbul’u; olduğunu 
söyleyen Okumuş, “18 milyon nüfusu var, gayrisafi milli 
hasılası Türkiye ile eşdeğer, başlı başına güçlü bir ülke 
gibi. Makine imalatı, kimya, metal üretimi ve gıdada 
yatırıma açık. 500 bin Türk vatandaşımız da bu bölge-
de yaşıyor ve yatırım yapmanız halinde Türk gücünden 
fazlasıyla yararlanırsınız. Aralarında Ankaralı firmaların 
da bulunduğu 400 yerleşik Türk firması bu bölgede” 
dedi.  

DR. PETER BOHLEN 

AKIN OKUMUŞ
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CEVDET KOÇAŞ 

38. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

AYDINLI: “IHRACATTA HIBE DESTEĞI 
KOLAYLIĞI MEVCUT” 
Yurt dışında şirket kurmak isteyenlere Türkiye’nin sağladığı 
hibe destekleri konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleş-
tiren Grup Danışmanlık AB Hibe Proje Ofisi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Aydınlı, ihracat yaparken müşteri bul-
maktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan 
müşterilerin için uygun kredi bulmaya kadar sayısız destek 
olduğunu vurguladı. Bu imkanlardan danışman firmalar 
aracılığıyla da yararlanabilme kolaylıklarını anlatan Aydınlı, 
Ticaret Bakanlığı ve İhracatçılar Birliği ile irtibata geçmeleri-
nin ihracat hibe desteklerinden yararlanabilmeleri adına ilk 
ve en önemli adım olacağının altını çizdi.

SARIYAR: “TÜRKIYE ILE OLAN TICARET 
HACMI, ALMANYA’YI EN ÖNEMLI TICARI 
PARTNER HALINE GETIRIYOR”

Segbert & Sarıyar Avukatlık Bürosu Yönetim Kurulu 
Başkanı Aziz Sarıyar, Kuzey Ren-Vestfalya’daki yatırım 
ve şirketleşmenin hukuki çerçevesi, süreç ve işleyişi 
konularında önemli açıklamalarda bulundu. Sarıyar, 
Almanya’nın dünya çapındaki kalite ve güvenilirliği ile 
üretilen ürünlerin dünya pazarına sunulmasının sağla-
dığı katma değer ile buna bağlı olarak en çok ihracat 
yapan ülkelerden biri olmasını, Türkiye ile olan ticaret 
hacminin büyüklüğünün Almanya’yı en önemli ticari 
partner haline getirmesini, Almanya’nın ekonomi ve 
politikadaki istikrarını, güçlü altyapısını, yaşam kalitesi-
ni ve yabancı yatırımcıya sunduğu imkanları anlatarak 
“Neden Almanya?” sorusunu akıllardan silmiş oldu. 
Sarıyar ayrıca Almanya’daki işletme türleri ile yurt dışı-
na açılmak isteyen yatırımcılara tavsiye edilen sermaye 
şirket türleri hakkında da bilgiler verdi.

KOÇAŞ: “MADE IN GERMANY IMAJI 
ZEDELENMEMELI”

Komutax Yeminli Mali Müşavirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı YMM Cevdet Koçaş toplantıda öncelikle, Kuzey 
Ren-Vestfalya’da şirketleşmenin vergisel çerçevesine 
değindi. Koçaş, son zamanlarda ülke içinde tıkanıklık-
ların oluşmasıyla dış pazara açılma isteğinin hızlanma-
sına dikkat çekti. Gerek iç gerekse dış pazarda ‘modern 
işletmecilik’ anlayışına sahip olarak; “Çin’den sonra en 
çok ihracat yapan ülke” ve “Made in Germany” imajı-
nın asla zedelenmeden, dünya standartlarında kaliteli 
mal üretmek ve sermaye birikimini en uygun şekilde 
yatırıma dönüştürmek konularının, uzun vadeli başarı 
için ulaşılması gereken ticari hedefler olduğunun öne-
mini de vurguladı.  

AZİZ SARIYAR

AHMET AYDINLI
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Ülkenin geleceğine, bilim, sanayi ve kültürüne, 
sivil toplum alanında çalışma yapanlara verilen 
Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Gele-
neksel Vefa Ödülleri bu yıl da siyaset, iş ve STK 
dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. 
Törene sivil toplum kuruluşları başkan ve üye-
leri, Meclis Eski Başkanı Köksal Toptan, Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, eski 
siyasiler, iş insanları, yargı mensupları ve akade-
misyenler katıldı.

GENÇ GIRIŞIMCILERIN “VEFA 
ÖDÜLÜ” AHMET ŞAHIN’IN OLDU

Platform üyelerinden Genç Girişim ve Yöne-
tişim Derneği, “Vefa Ödülü”nü bu yıl sanatın 
ve sanatçının dostu olan, dezavantajlı kesim-
lerin sanatla buluşmasına yönelik çalışmalarıy-
la tanınan Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik 
Sanatlar Kolonisi Başkanı Ahmet Şahin’e ver-
di. Ankara Ayrancı’daki galerisinde sanatçı-
lara ücretsiz sergi açma imkanı veren Şahin, 
Sapanca’daki evinde ise her yıl dünyanın dört 
bir yanından yüzlerce ünlü ressamı ağırlıyor 
ve bunun yanı sıra workshoplar düzenleye-
rek Türk sanatını dünyaya tanıtıyor. Ahmet 
Şahin’in en önemli çalışmalarından biri ise 
otizmli çocuklar için gerçekleştirdiği çalışmalar.  

GÜNDEM

GELENEKSEL ASTOP VEFA ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin de İcra Kurulu’nda yer aldığı Ankara Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu (ASTOP)’nun düzenlediği ve alanlarında önemli başarılara imza atmış 19 ismin “Vefa Ödülü” 
ile onurlandırıldığı Geleneksel Vefa Ödülleri töreni, Ankara Ticaret Odası (ATO)’nda siyaset, iş ve STK 
dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Özel çocukların yap-tığı eserleri sergileyen Şahin, aynı zaman-
da onlara yönelik workshoplar da yapıyor. Ahmet Şahin’e ödü-
lünü takdim eden GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu, yaptıkları 
çalışmalarla gönüllere ve yüreklere dokunan, ülkeye katkıda 
bulunan her isme karşı vefa borcumuz olduğunu vurguladı. 

SARITOPRAK: “ZAMANINDA 
GÖSTERILMEDIĞINDE VEFANIN 
BIR ANLAMI YOK”

Törende İcra Kurulu adına, ASTOP Dönem Sözcüsü Yıldıray 
Yoldar’ın açılış konuşmasını yapmasının ardından kürsüye An-
kara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP)’nun Kurucusu 
ve Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak çıktı. Vefanın zamanında 
gösterilmediğinde bir anlamı olmadığını savunan Sarıtoprak, 
“Kula vefası olmayanın hakka vefası olmaz. Hayatımıza yön 
veren başarılı insanlara ve değerlerine değer katan ASTOP va-
roldukça, bu gelenek devam edecek” dedi. 
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BARAN: “YAPTIĞINIZ ŞEYLERIN 
ÖDÜLLENDIRILMESI ÇOK BAŞKA”

Veli Sarıtoprak’ın konuşmasının ardından 
kürsüye çıkan törenin ev sahibi ve kendisi Üs-
tün Hizmet Belgesi alan Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Gürsel Baran ise vefa ödülle-
rinin önemini vurguladı. “Yaptığınız şeylerin 
ödüllendirilmesi çok başka. Bazı şeyleri unut-
mamak, hatırlamak lazım. Belki de en kıymetli 
ödül bu” diyen Baran’ın konuşmasının biti-
minde ödül törenine geçildi.

ÖNEMLI BAŞARILARA IMZA ATMIŞ 
19 DEĞERLI ISIM...
 
Vefa ödüllerinin bu yılki sahipleri:

• Prof. Dr. Mehmet Haberal
• Nesibe Aydın
• Faruk Dalgıç
• Ali Naili Erdem
• Emrehan Halıcı
• Saime Toptan
• Prof. Dr. Nalan Akdoğan
• Prof. Dr. Berin Yurdadoğ
• Necil Kurtkaya
• Ahmet Akın
• Ahmet Şahin
• Prof. Dr. Sadık Tural
• Atilla Özmen
• Ahmet Bahadır
• Şükran Pekmezci
• Kaya Gürsoy
• Dr. Sait Koca
• Eyüp Doğanlar
• Prof. Dr. Muharrem Gerçeker
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Dernek merkezinde Başkan M. Nezih Allıoğlu ile 
yönetim kurulunun misafirliğinde gerçekleştiri-
len imza protokolünde; Mamak İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Rahmi Güney, Mamak Yahya Kemal Or-
taokulu Müdürü Doğan Koçyiğit öncülüğündeki 
okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

HERŞEY BIR HAYALLE BAŞLADI...

Bir süre önce bizzat öğrenciler tarafından konu 
ile ilgili bilgilendirilen ve öğrencilerin “Okulumuz 
Çiçek Açıyor” hayalini dikkate alarak durumu 
yönetime bildiren Başkan Nezih Allıoğlu, proje 
için üç boyutlu örnek çizim ve ihtiyaç duyulan 
malzemelerin teminatı konusunda gerekli çalış-
maları başlattı.

ÇOCUKLARDAN YÖNETIME EN ÖZEL HEDIYE 

İmza protokolünün gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan toplantıya 
bizzat katılan projenin hayalinin mimarı olan öğrenciler de bir kez 
daha, heyecanlarını ve hayallerinin detaylarını tek tek söz alarak 
yönetim kurulu ile paylaştılar. Ancak onları bir sürprizin bekledi-
ğinden haberleri yoktu; o da projenin üç boyutlu çizimiydi. 

Projenin taslak halini gördüklerinde heyecan ve mutlu-
lukları yüzlerine yansıyan çocuklar da, bu özel ve önem-
li günü ölümsüzleştirmek için kendi tasarımları olan; der-
neğin renklerinden kırmızı ve mavi renklerde giyinip, okul 
bahçesinde oluşturarak çerçevelettirdikleri GGYD’nin logo görse-
lini, Başkan Allıoğlu ve yönetimine hediye ettiler. Bu anlamlı hedi-
ye  yönetim ve öğrenciler ile karşılıklı duygu selinin yaşanmasına  
sebep oldu. 

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor... Ankara Mamak Yahya 
Kemal Ortaokulu öğrencilerinin bir hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı atan GGYD Yönetimi, konuyla 
ilgili protokolleri yerine getirmek adına, okul yönetimi ile bir araya geldi.

BİZDEN HABER

ÖĞRENCİLERİN “OKULUMUZ ÇİÇEK AÇIYOR” 
HAYALİ GGYD İLE GERÇEK OLUYOR
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ÜNSAL TURGAY

İÇİMİZDEN BİRİ

Değerli Global Girişim Dergisi okuyucuları... Yeni sayı-
mızda, İstişare konusunda yaptığım araştırmalar sonu-
cunda çıkarttığım hap bilgileri sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. İstişare kelime anlamı ile bir işi yapmadan önce o 
konu hakkında başkalarının görüşünü alma, fikirlerini 
sorma ve danışma...

DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR

Herhangi bir konu istişare edilirken, bütün tarafların fi-
kirlerini açık olarak ve karşısındakilere saygı göstererek 
anlama ve öğrenme güdüsüyle hareket etmeleri kritik 
önemdedir.

İstişare etmek, istişareyi isteyenlerin görüş sahibi olma-
dıkları, teklif üretmekte yetersiz veya zayıf kaldıkları an-
lamına gelmez. Ancak, kulis yapıp önceden bir kısım 
insanları yönlendirmekle, katılımı kısıtlayıcı yaklaşımlar 
sergilemekle veya bir görüşü dayatmakla da istişare ol-
maz. 

İstişare süreçlerinde zaman kaybetmemek için önceden 
hazırlık yapılmalı, istişare sırasında mantık ve muhake-

me disiplininden, esastan uzaklaşılmamalı, veriler anla-
şılır bir şekilde ortaya konulmalı ve karar önerilerinin her 
kesime olası etkileri açıkça konuşulabilmelidir.

Konuşurken karşı fikirde olanları rencide etmemek, gö-
rüşleri yumuşak bir üslupla nazik bir şekilde ortaya koy-
mak esas olmalıdır. Sağlıklı bir istişare süreci için farklı 
paydaş görüşlerinin sabırla ve dikkatle dinlenmesine 
özen gösterilmelidir. 

Paydaş katılımı, karar süreçlerinin yerini almak veya yet-
ki paylaşımı değil, kararların olumsuz etkilerini giderici 
yaklaşımlar geliştirmek ve uygulama etkinliğini artırmak 
üzere karar süreçlerine destek sağlamak olduğu unu-
tulmamalıdır.

Bu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından İstişare 
Kurulu’nu oluşturdukları ve bütün kesimlerin fikir ve 
önerilerini dinleyecekleri konusunda çalışmalara başla-
yacakları bilgisi verilirken, yeni dönemde sivil toplum 
kuruluşlarıyla etkin iletişim halinde olunacağı ve tica-
reti geliştirmek için proaktif politikalar uygulanacağı  
söylendi.

GGYD BAŞKAN YARDIMCISI ÜNSAL TURGAY, BU SAYIDA GLOBAL GİRİŞİM OKUYUCULARI İÇİN İŞ YAŞAMINDA 
ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNA İNANILAN “İSTİŞARE” KONUSUNA DEĞİNDİ... 

İSTİŞARE EDEBİLME...
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BİZDEN HABER

Dünya Kadınlar Günü’nde GGYD Yönetim Kuru-
lu’nu ağırlayan Ümitköy Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, el, ayak ve saç 
bakımlarının yapılması amacıyla, dernek üyelerimiz-
den Onur Barış ve ekibi, Sevgi Şahin ve ekibi, Cem 
Koçyiğitoğlu, Emel Uslu, Yiğit Burak Akyıldız, Tuğba 
Gökçe İmirzalıoğlu ve Abdülkadir Şeker’in hizmet 
desteğiyle gerçekleştirilen ziyaretten dolayı büyük 
mutluluk duydu. Başkan Allıoğlu ve dernek üyeleri, 
bu ince ziyaretle moral bulan yaşlılarımızın hâl, hatır 
ve isteklerini sorarak, onları özenle dinledi ve tek tek 
sohbet etti.  

“ÖZEL GÜNLER DEĞIL, HER ZAMAN...”

Nezih Allıoğlu, ziyarette yaşlılarımızın önemine de-
ğinerek, onların toplum içinde görmeleri gereken 
özen, saygı ve hürmetin çok önemli olduğunun altını 
çizdi. Özel günlerin hem duyarlılığı arttırmak hem de 
sorunlarına çözüm bulmak açısından öneminin ve 
yaşlılarımızın sadece özel günlerde değil her zaman 
hatırda tutulmaları gerektiğinin üzerinde durdu. Zi-
yaretin sonuna gelindiğinde Başkan Allıoğlu; kendi-
si ve ekibine teşekkürlerini ileten yaşlılarımıza, tüm 
üyeler adına, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.

YAŞLILARIMIZI DUYGULANDIRAN 
KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL ZİYARET
M. Nezih Allıoğlu başkanlığındaki GGYD Yönetim Kurulu ve üyeleri, Dünya Kadınlar Günü’nde Ümitköy 
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne, bakımlarını gerçekleştirmelerine destek vermek amacıyla 
özel bir ziyaret gerçekleştirdi. 
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HAKKINDA 

Türkiye genelinde bulunan endüstriyel kuruluşlara, ulusal 
yönetmeliklere uygun olarak atıkların üretiminden bertarafına 
kadar olan tüm süreçlerde, bütüncül çözümler sunan 
ARDAM GERİ KAZANIM, alanında uzman ekibi ile ülkemizde 
geri dönüşüm ve arıtma sektöründe zamanla ortaya çıkan 
ihtiyaçları karşılamak amacıyla 1991 yılında GÜRBÜZ DEMİR 
tarafından kurulmuş ve kurulduğu günden bu zamana kadar 
geçen sürede İnşaat ve Temizlik alanında gerçekleştirdiği 
işler ile bulunduğu sektörde uzman ve profesyonel bir firma  
haline gelmiştir.

KURUCU / GÜRBÜZ DEMiR 

1974 yılında Çorum’da doğan Gürbüz Demir, 1977 yılı itibariyle 
çocukluğunu ve okul yıllarını ailesi ile birlikte Ankara’da 
geçmiştir. Öğretim hayatını tamamladıktan sonra askerliğini 
Edirne Merkez Komutanlığı’nda tamamlamış, askerden 
sonra yabancı dilini ilerletmek ve ilgili iş alanında kendini 
geliştirmek için Almanya’nın Frankfurt şehrine yerleşmiş 
ve burada şantiye şefliği dahil olmak üzere birçok alanda 
kendini geliştirmiştir. 2006 yılında ARDAM GRUP’u kurarak 
iş hayatına giriş yapan Gürbüz Demir, halen Ankara Genç 
İşadamları Derneği (ANGİAD), Genç Girişim ve Yönetişim 
Derneği (GGYD) ile Genç İş Adamları Derneği’nde aktif 
olarak üyeliklerini sürdürmektedir.  

MiSYONU 

ARDAM GERİ KAZANIM,   zamanla kirlenen çevreye ve 
dünyaya daha güzel bir yaşam standardı sağlaması için 
doğayı kirletmeden ve zarar vermeden evrensel atıkları 
geri dönüşüm ile değerlendirerek, hem ülkemize hem de 
milletimize hizmet sunuyor. Türkiye genelinde ise ulusal 
yönetmeliklere uygun olarak atıkların üretiminden bertarafına 
kadar olan tüm süreçlerde, endüstriyel kuruluşlara bütüncül 
çözümler sunuyor.

EK HiZMETLER

ARDAM GERİ KAZANIM’ın hizmet yelpazesi bunlarla sınırlı 
değil. Ek hizmetleri arasında; Kalorifer Yakıtı Tankı Temizliği, 
Akaryakıt Tankı Temizliği, Motorin Tankı Temizliği, Fuel Oil 
Tankı Temizliği, İnşaat Yap Sat, Yakıt Tankı Temizliği ve Hurda 
Alımı, Hafriyat Yıkım ve Hafriyat Nakliye, Arkeolojik Kazı, Atık 
Yağ Toplama, Temizlik Hizmetleri, Kalıp Yağı, Kalorifer Yakıtı 
ile Çelik Kumlama ve Boyama da bulunuyor.

Tehlikeli Atıkların ve Ambalaj Atıklarının 
Taşınması ve Geri Kazanımı, Atık Yönetimi, 

Çevre Danışmanlık Hizmetleri 

 İLETİŞİM
Saray Mah. 3. Cad. No: 37-39 

Kahramankazan - ANKARA 
   www.ardamgerikazanim.com

info@ardamgerikazanim.com

 
0312 385 58 42
0312 385 45 37
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YÖNETİM KONUŞUYOR

ÖZAY: “GİRİŞİMCİLİK RUHU 
VE TECRÜBE EN ÖNEMLİ 

FAKTÖRLERDENDİR“
DERNEĞİMİZİN, EĞİTİM VE PROJELERDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

YÜCEL AHMET ÖZAY, “YÖNETİM KONUŞUYOR” KÖŞEMİZDE, GİRİŞİMCİLİK 
RUHUNUN VE TECRÜBENİN, BİR GİRİŞİMCİNİN BAŞARISINA ETKİ EDEN 

EN ÖNEMLİ FAKTÖRLER OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ...  

YÜCEL AHMET ÖZAY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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Öncelikle bize kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtır 
mısınız?
Memnuniyetle. Ben Yücel Ahmet Özay. 1978 yılında 
Ankara’da doğdum. Öğrenim hayatımı takiben girdi-
ğim elektrik-elektronik sektöründe edindiğim tecrübe-
ler doğrultusunda, 2001 yılında EKİPMAN’ı kurdum. 

Firmayı kurma amacım, organizasyon sektöründeki 
teknik ve uzmanlık gerektiren unsurları bir araya ge-
tirerek nitelikli hizmet sağlamaktı. Zaman içinde ses 
sistemleri, ışık sistemleri, simultane tercüme sistemleri, 
görsel ve işitsel cihazlar ile ulaşım, transfer, basılı ve 
dijital malzemelerin temini dahil olmak üzere bir orga-
nizasyonun gerektirdiği bütün hizmetleri sağlayan bir 
firma haline geldik. 

Ulusal ve uluslararası toplantı, konferans, kongre, açı-
lış, konser, gala gecesi, genel kurul, bayi toplantıları, 
festivaller, konsept etkinlikler ve ürün tanıtım etkinlikle-
rini de kapsayan tüm organizasyonlarda, ileri teknoloji 
ürünü cihazlar kullanarak etkinlik yönetimi yapıyoruz. 
Yaratıcı fikirler ve çözüm odaklı profesyonel ekipleri bir 
araya getirerek etkinlik yönetmenin yanı sıra, teknik, 
teknolojik ve elektronik cihazların kullanıldığı binalar-
da, zayıf akım sistemleri, güvenlik sistemleri, sinema 
projeksiyon ve ses sistemleri, yangın algılama ve alarm 
sistemleri vb. anahtar teslim projelerle uzmanlık alanı-
mızı geliştirdik. 

18 yıllık tecrübenin sonunda, bugün 200’den fazla 
kamu kurumuna ve özel firmalara sunduğumuz hiz-
metlerle, Türkiye’nin sektöründe önde gelen firmala-
rından biriyiz. 
 
Firmanız adına 2019 için hedefleriniz neler?
Son yıllarda, özellikle uluslararası projelerin devreye 
girmesiyle birlikte, proje ortaklığı yapan yabancı fir-
malar Türkiye’ye geldi. Dünyanın proje yönetiminde 
marka firmalarıyla çalışmak bana büyük keyif veriyor. 
 
2019 yılında da uluslararası firmalar nezdinde gerçek-
leştirdiğimiz etkinlik yönetimi hizmetlerini arttırmayı 
hedefliyoruz. Bugüne kadar çalıştığımız bakanlıklar, sivil 
toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel kurumlara 
sunduğumuz hizmetleri de başarıyla devam ettireceğiz. 
Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, sektöre ye-
nilikler kazandırmak için de sürekli araştırmalar yapıyo-
ruz. Gerek 2019’da gerekse ilerleyen yıllarda hizmetleri-
mize bu yenilikleri ekleyerek güzel işlere imza atacağız.

GGYD’nin sizin için anlamı nedir?
GGYD her şeyden önce benim ikinci ailem. Özel ve iş 
hayatım dışındaki çoğu zamanımı GGYD faaliyetleri 
ile geçiriyorum. Çok iyi bir ekip olduğumuzu düşünü-
yorum. Başkanımız Nezih Allıoğlu başta olmak üzere 
derneğimiz bünyesindeki herkes, bu ülkede nasıl daha 
iyi işler yapabileceğimiz üzerine sürekli fikirler yürütü-
yor. Ben de bu çalışmaların bir parçası olmaktan hem 
keyif alıyor hem de gurur duyuyorum. 
 
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, firmanıza ve 
size ne tür katkılar sağlıyor?
GGYD’de çok farklı sektörlerde, kendi alanlarında 
başarılı işler yapan birçok üye var. Bu üyelerle birlikte 
güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu sayede bir yandan hiz-
metlerimizin niteliği artıyor diğer yandan da, elbette 
ki oluşturduğumuz network sayesinde müşteri portfö-
yümüz genişliyor. Birbirimize güveniyor ve gücümüze 
güç katıyoruz. Bütün bunlara ek olarak ise kendi sek-
törümüz dışındaki faaliyetlerden haberdar oluyor ve 
yeni girişim fırsatlarıyla tanışıyoruz.  

Girişimciler neden GGYD’ye üye olmalılar?
Bana göre bir girişimcinin başarısına etki eden iki 
önemli faktör vardır; biri içimizdeki girişimci ruhu di-
ğeri ise tecrübe. Bir girişimcinin kapsamlı araştırmalar 
sonucunda, büyük heyecanla başladığı bir işte tökezle-
meden ilerleyebilmesi için de tecrübeye ihtiyacı vardır. 
GGYD girişimci ruhları ve sektörel tecrübeleri bünye-
sinde barındıran bir yapı. Derneğimize üye olan bir gi-
rişimci, hem fikirlerini paylaşıp destek alabilir hem de 
tecrübeli iş insanlarının rehberliğinden faydalanabilir. 
Düzenlenen toplantılarla iş ağını genişletebilir ve sek-
töre bağımsız giren pek çok girişimciye göre yola daha 
önce başlama fırsatı bulur. Bugün, GGYD bünyesinde-
ki hangi girişimciye sorsanız; başarı yolculuğunda bu 
faktörlerin tamamının etkisini size ifade edecektir. 

Son olarak girişimcilere bizim aracılığımız ile neler 
tavsiye edersiniz?
Benim için de, bugün şirket sahibi veya yöneticisi olan 
pek çok kişi için de, her şey bir fikirle başlar; “Nasıl 
daha iyisini yapabilirim?”. İçinde bu fikri taşıyan her-
kes, özünde bir girişimcidir. Bu nedenle içinde bunu 
taşıyan herkesin önce bu girişimci yönünü fark etmesi-
ni, sonra da fikirlerini hayata geçirebilmek için vazgeç-
meden ve vakit kaybetmeden işe koyulmasını tavsiye 
ederim. Ben öyle yaptım...   
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GGYD AKADEMİ

DR. MÜGE CANTEKİN’İN SUNUMU İLE 
“LİDERLER İÇİN GÜVEN PUSULASI”

Dernek merkezinde Başkan M. Nezih Allıoğlu, 
yönetim kurulu ve üyelerin katılımıyla gerçek-
leşen eğitim programının başlangıcında Dr. 
Müge Cantekin, liderliğin öz farkındalık, öz so-
rumluluk ve öz yapılandırma ile başlamasının 
önemine dikkat çekti. Sonrasında ise liderliğin, 
vizyon ve değerler ile birlikte bireyleri hedefler 
çevresinde odaklayan, güçlendiren ve sinerji 
oluşumunda öncü olmasına değindi. 

PUSULANIN KILIT NOKTASI: MERKEZ 

Cantekin’in uygulamalı sunumunun en çarpıcı 
noktası ise bir liderin çalışanları ile hedef belir-
lemede beraber çalışması, iyi gittiklerinde tak-
dir etmesi, yollarından saptıklarında ise tekrar 
yönlendirmesi konusunda ‘pusula’nın önemi 
oldu. Pusulanın kuzeyi göstermesi, yönetici-
nin liderliği ile etkilemekteki en etkili faktör 
oluşu, sonrasında doğuya ve batıya gitmenin, 
eş düzey iş arkadaşlarınızı desteklemekle ilgili 
olması, bu iki yöne doğru yönelmenin kişiler 
arasında mentörlüğe de olanak sağladığının 
altını çizdi. Ancak en önemlisi de bu pusula 
benzetmesinde kilit olan noktanın merkez ol-
ması oldu. 

Eğitimlerinde hız kesmeyen GGYD Akademi, oldukça verimli geçen bir eğitim gününe daha ev sahipliği 
yaptı. Üyelere yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlenen programın konuğu bu kez Eğitmen  
Dr. Müge Cantekin’di.
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Eğitim programından elde edilen gelirin tamamının 
“Nilüferler Yetişiyor Fonu”na aktarılacak olmasının, 
dernek üyelerinin her zamanki gibi duyarlılık göstere-
rek, daha yüksek oranda katılım sağlamasına sebep 
olduğu eğitim programına Başkan M. Nezih Allıoğlu 
öncülüğünde yönetim kurulu ve üyeler katıldı. Program 
süresince Serkan Melikoğlu, özellikle iş hayatında; ku-
rum personellerinin ve yöneticilerinin nefes tekniklerini 
de kullanarak doğru ve etkili konuşmayı sağlayabilme-
lerinin ipuçlarını, faydalarını ve hitabetin önemini ay-
rıntılı ve uygulamalı olarak ele aldı.

“ETKILI KONUŞANLAR ÖN PLANA ÇIKIYOR”

Kaliteli bir yaşam için kişinin kendini iyi ifade etmesi 
gerektiğinin altını çizen ve sadece bir topluluk önünde 
konuşurken değil iş ve özel hayatlarında da etkili ko-
nuşan insanların bu özellikleri sayesinde hem ön plana 
çıktığına hem de sözlerinin dikkate değer bulunduğu-
na dikkat çeken Serkan Melikoğlu, etkili bir konuşma 
için öncelikle ne söyleneceği hakkında hazırlık yapılma-
sının, konuşma esnasında göz teması kurmanın, deva-
mında ise jest ve mimiklerin öneminin üzerinde durdu. 
Melikoğlu ayrıca dikkat edilmesi gerekli en baş unsur 
olan ses tonunun ise kişilerin duygu ve düşünceleri 
hakkında ipucu verdiğini söyledi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği üyelerinden, Kulis Sanat Eğitim Merkezi Kurucusu ve tiyatrocu Serkan 
Melikoğlu, GGYD Akademi bünyesinde “Doğru ve Etkili Konuşma, Ses ve Nefes Kontrolü, Beden Dili ve 
Hitabet” konuları üzerine 4 kurdan oluşan bir eğitim programı gerçekleştirdi.

TİYATROCU SERKAN MELİKOĞLU’NDAN 
“DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA” SANATI 
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GGYD AKADEMİ

EĞİTMEN TOLGA HANCI’DAN “KURUM İÇİ 
MOTİVASYONU ARTIRMA” SIRLARI 

Dernek Başkanı M. Nezih Allıoğlu, yönetim kurulu ve üyelerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programında, kurum-
larda çalışan ve yöneticilerin kurum içi motivasyonu artırmak adına yapılması gerekenlere değinen Hancı, işe bağlı-
lığın sırrı ve performansı nasıl etkilediği, şirket verimliliğini artırmanın yolları, performans ile verimlilik ilişkisi, insan 
ilişkilerinin verime katkısı gibi daha birçok konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.   

“EĞITIM FAALIYETLERI GEREKLI”
 
Kurumsal iletişimi başarılı ve motivas-
yonu yüksek çalışmaların firmaların 
kurumsallığını pekiştireceğini vurgu-
layan Volkan Hancı, kurum içi ger-
çekleştirilecek eğitim faaliyetleri ile 
çalışanları belli konularda geliştirme-
nin farklı yollardan motivasyonlarını 
arttırabileceğini ve hem kuruma hem 
de çalışanlara katkı sağlayacağını ifade 
etti. Hancı gerçekleştirdiği uygulamalı 
sunumunun ardından, soru-cevap bö-
lümünde de katılımcıların merak ettiği 
tüm soruları cevaplandırarak, eğitimin  
oldukça verimli geçmesini sağladı.

Satış, pazarlama, iç motivasyon ve iletişim konularında 10 yıldır kurum ve yöneticilere eğitimler hazırlayan 
Yönetici Koçu ve Kurumsal Eğitmen Tolga Hancı, GGYD Akademi bünyesinde “Kurum İçi Motivasyonu 
Artırma” konulu bir seminer verdi.
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NİLÜFERLER 
YETİŞİYOR PROJESİ; 

geleceğimize yön verecek 

çocuklarımızın onurlu yaşam 

şartlarında eğitim yapabilmelerini 

kolaylaştıracak bir projedir. 

İhtiyaç sahibi bir öğrencinin 

öğrenim görememe riskini 

yapacağımız bağışlarla

ortadan kaldırmak ise 

en temel görevimizdir.

Derneğimize gelen her 

başvuru, Yönetim Kurulumuz 

tarafından gerekli araştırmalar 

tamamlandıktan sonra burslu 

öğrenci olarak kabul edilmekte, 

burs süresi boyunca da öğrencinin 

başarısı takip edilmektedir. 

BAĞIŞLARINIZ İÇİN 

GARANTİ BANKASI 
KAVAKLIDERE ŞUBESİ 

ŞUBE KODU: 75
HESAP NO: 6295373

IBAN TR 96 0006 2000     
0750 0006 295373
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BİZDEN HABERLER

GGYD’Lİ ÜYELERİN İŞ TEMPOSUNA 
KEYİFLİ ÖĞLE YEMEĞİ ARASI   

Dernek üyelerinden Abdulmecit Akın’ın sa-
hibi olduğu Özdemir Kokoreç & Kebap’da  
gerçekleşen ve Başkan M. Nezih Allıoğ-
lu’nun öncülüğündeki yönetim kurulunun 
ev sahipliği yaptığı yemek organizasyonu-
na gösterilen ilgi her zamanki gibi büyük 
oldu. Oldukça keyifli bir atmosferde geçen 
öğle yemeğinde, GGYD üyeleri yoğun iş 
temposuna da kısa bir ara vermiş oldu. 

“GIDEREK BÜYÜYEN BIR AILEYIZ”

Organizasyonlara katılımın yoğunluğu ve  
gerçekleşen yeni üyeliklerin dernek adına 
kendisine mutluluk verdiğini dile getiren 
Başkan Allıoğlu, GGYD’nin ihtiyaç sahibi 
öğrencilere burs desteği sağlayan Nilüferler 
Yetişiyor Fonu’na katkıda bulunabilecekle-
rini de hatırlattı. Yemeğe katılan tüm üyeler 
de her zaman olduğu gibi duyarlılık göste-
rerek yardım fonuna destek verdi.

GGYD’nin, üyelerinin sık sık bir araya gelmesini sağlamak amacıyla klasik olarak düzenlediği öğle yemeği 
organizasyonlarının bir yenisi daha gerçekleşti. Büyük ilgi gören öğle yemeği etkinliğinde, her zaman 
olduğu gibi verimli paylaşımlarda bulunuldu. 
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GGYD ailesinin bir araya gelerek bağlarını güçlendirmesi adına adeta klasik hale gelen Pazar kahvaltısı 
organizasyonuna katılım her zaman olduğu gibi hayli yüksek oldu. Pazar sabahının enerjisinin tüm 
katılanlara yansıması, etkinliğin de oldukça keyifli geçmesine katkı sağladı.

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ 
AİLESİNİN PAZAR KAHVALTISI BULUŞMASI

Dernek üyelerinden Cem Koçyi-
ğitoğlu’nun sahibi olduğu King 
Hotel’de, Başkan M. Nezih Al-
lıoğlu ile Yönetim Kurulu ev sa-
hipliğinde gerçekleşen etkinliğe 
mevcut ve yeni üyeler aileleri ile 
birlikte katıldı. Başkan Allıoğlu, 
yeni üyelerin de katılımı ile der-
neğin sektördeki var oluşunun 
günden güne güçlenmesinin ve 
etkinliklerin artmasının dernek 
adına kendisine gurur verdiğini 
dile getirdi. Allıoğlu ayrıca keyifli 
geçen Pazar sabahı organizasyo-
nunu katılımlarıyla renklendiren 
davetlilere de teşekkürlerini iletti.

BAĞIŞ DUYURUSU...

Organizasyonda ayrıca önem-
li bir duyuru da yapıldı. Kan ve 
Kök Hücre Bağışı’na destek ver-
mek amacıyla yapılan duyuruya, 
etkinliğe katılan üye ve davetli-
lerin kayıtsız kalmayarak bağış 
için isimlerini yazdırması büyük 
takdir topladı.
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YENİ GİRİŞİMCİLER GGYD AİLESİNDE

Başkan M. Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde; dernek üyelerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik-
te yeni üyelerin heyecanı büyüktü. Kendilerini ve firmalarını tek tek kürsüye gelerek tanıtan üyeler, ticari ve ekonomik iş 
birliğinin yanı sıra dayanışma ve yardımlaşma için GGYD’ye üye olduklarını dile getirdi. 

YENİ ÜYELERİMİZ

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ailesi günbegün büyümeye devam ediyor... Çeşitli sektörlerde faaliyet 
gösteren, işini büyütmek, yeni yatırım ve ortaklıkların kapısını aralamak isteyen yeni girişimciler, GGYD 
ailesine katılarak, güçlü bir ticari ve ekonomik iş birliğine adım attı.
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PINAR YÜCE BAKIREL

EVREN ACAR

DUYGU SÖZDUYAR

GÜLÇİN YALÇIN

ARDA ÇETİN

İ. BURAK AKYILDIZ

ALTUĞ GÜRKAN BAL

HAKAN SANCUR

CEVDET FATİH AÇIK

YUNUS ÇALIK

ŞEHNAZ ÇETİN

SİBEL KANCAOĞLU

GÜLŞAH TAŞDEMİRCİ

HEYECAN NAZLI VEZİROĞLU

PURİYA KOÇ

ÖMER BAYKAL

“GENÇ GIRIŞIMCILER ARTTIKÇA, KALKINMA DA SÜRECEKTIR”
Başkan Allıoğlu da yaptığı konuşmada, GGYD ailesine katılan yeni yol arkadaşlarından duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek; derneğin öncelikli hedefinin üyeler arası dostluk ve ticareti geliştirmek olduğunu ancak tüm bunların yanı sıra 
ülkenin genç girişimcilere olan ihtiyacının önemini vurguladı. Her yeni girişimcinin, ülke ekonomisinin gelişmesi ve kal-
kınması adına güçlü bir adım olduğunu ifade eden Allıoğlu, “Sektöre katılan genç girişimcilerin sayısı arttıkça, kalkınma 
da sürecektir” dedi.
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YENİ ÜYELERİMİZ

HÜSAMETTİN SARGINTUĞRUL UZ ŞAHİN KAYNAR

SERDAR ÖZGEN  VELİ ONAYSARE CEREN YETKİN 

TICARI IŞ ORTAKLIĞI VE GÜÇ BIRLIĞI KONUSUNDA GGYD’NIN ÖNCÜLÜĞÜ...

Etkinlikte kürsüye çıkıp konuşma yaparak kendilerini ifade etme fırsatı bulan her bir üye, kendi aralarında yaptıkları ticari iş 
ortaklığı ve güç birliği konusunda derneğin öncü oluşunun büyük önem ifade ettiğini vurguladı. Genç Girirşim ve Yöne-
tişim Derneği’nin bir ferdi olmak için aldıkları bu şansı en iyi şekilde sektördeki çalışmalarına yansıtacaklarının altını çizen 
yeni üyeler, Başkan Nezih Allıoğlu başta olmak üzere yönetim kurulu ve üyelere teşekkürlerini sundu.

CEMİL ÖZTÜRK ERMAN KIRANKAYA A. KADİR ŞEKER ERKAN YEĞİN
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BASINDA GGYD
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BASINDA GGYD
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