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Ebru GÜRBÜZ | İçmimar

2017 yılında Çankaya Üniversitesi
İçmimarlık bölümünden mezun oldu.
Uzun süre Fuga ve Macitler mobilya
gibi önde gelen firmalarda çalıştı. Aktif
olarak Atılım Üniversitesi İçmimarlık
üzerine yüksek lisans eğitimi almakta.
Şu anda, kurmuş olduğu firması EG
Concept House’da kişiye özel butik
çalışmalar ve mobilya üretimi
yapmaktadır.
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Mobilyaların insan hayatındaki önemi çok büyüktür. Yoğun iş temposu sonrası evine gelen insanının ihtiyacı olan rahatlık ve
Mobilyaların insan hayatındaki önemi çok büyüktür. Yoğun iş temposu sonrası evine gelen insanın ihtiyacı olan
huzur, kullanışlı ve iyi tasarlanmış bir mekan ile elde edilebilir.
rahatlık ve huzur, kullanışlı ve iyi tasarlanmış bir mekan ile elde edilebilir.
70’li yıllardan günümüze gelen, marangozluktan mobilyacılığa geçişte babadan oğula miras kalan bir sanatın öyküsüne sahip
70’li yıllardan günümüze gelen, marangozluktan mobilyacılığa geçişte babadan oğula miras kalan bir sanatın
olan Duayen Mobilya’nın merkez mağazası ve üretimi Ankara – Siteler ’ de bulunmaktadır. Türkiye geneline yayılma gayreti
öyküsüne sahip olan Duayen Mobilya’nın merkez mağazası ve üretimi Ankara – Siteler’de bulunmaktadır.
içerisindeki Duayen Mobilya; Provans, Country ve Haute Couture olmak üzere 3 farklı koleksiyona sahiptir.
Türkiye geneline yayılma gayreti içerisindeki Duayen Mobilya; Provans, Country ve Haute Couture olmak üzere
tasarım eksikliğinin
bu sektörde
özgünbulunduğu
çizgisi ile birbu
kimlik
bulmuşkendine
ender mobilya
3Türkiye’de
farklı koleksiyona
sahiptir bulunduğu
ve Türkiye’de
tasarımkendine
eksikliğinin
sektörde,
özgünfirmalarından
çizgisi ile bir
biridir.
kimlik bulmuş ender mobilya firmalarından biridir.

www.duayenmobilya.com
www.duayenmobilya.com
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BAŞKANDAN

BUGÜNLER DE GEÇECEK...
Bu satırları kaleme aldığımda geniş kapsamlı ikinci Covid-19
yasakları henüz açıklanmış, uygulama daha başlamamış, sonuçları konusunda ise hiç kimse fikir veya net öngörü sahibi
değildi. Yüz yüze eğitimin bir kez daha sonlandırılmasını,
hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne, hafta sonu ise toplumun geneline saat kısıtlaması getirilmesini, insanların toplu
olabileceği alanların faaliyetlerinin sınırlandırılmasını, etkinliklerin durdurulmasını içeren bu yasakların da, öncekiler gibi
tek bir amacı var; salgını kontrol altına alabilmek!
Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 2020’nin Mart ayından
bugüne değin yaşananları düşününce, sadece kendi halkımızın değil dünyanın bir bölümünün salgını çok da ciddiye
almadığını üzülerek görüyoruz. Ekonomilerin durduğu, sağlık sistemlerinin çöktüğü, insanların çok kolay öldüğü, sosyal
yaşamın durma noktasına geldiği tuhaf bir dönemden geçtik, geçiyoruz. Diliyorum ki, bu sarsıntılı, acı veren süreç daha
fazla devam etmez.
Değerli okurlar, kıymetli üyelerimiz...
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğimizin süreli yayın organı
olan Global Girişim dergisinin 22’nci sayısıyla bir kez daha
karşınızdayız.
Satırlarıma, tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınıyla
başlarken, aradan geçen süre zarfında pandeminin üzerimizde yarattığı yoğun baskıya rağmen derneğimizin kararlılıkla sürdürdüğü çalışmalarına da yer vermek istedim.
Büyük bölümünü dergimizin sayfalarında bulacağınız her
bir faaliyetimizin anlamı, işte bu dönemde çok daha büyük.
Biz o çalışmaları, projeleri normal şartlarda gerçekleştirmedik. Hayatın adeta durduğu, değil dernek faaliyeti, ticari faaliyette bulunmanın bile güç olduğu zamanlarda
hiç durmadık. Birinci önceliğimiz, salgın nedeniyle ticari
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M. NEZİH ALLIOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

yaşamı sekteye uğrayan üyelerimize omuz vermek, güç
vermek, moral vermekti. Ne mutlu bize ki, bu konuda
inanılmaz bir yol kat ettik, tüm kurumlara örnek olduk.
Üyelerimiz arasındaki dostluğu, dayanışmayı, paylaşmayı ve
yardımlaşmayı, Covid-19 sürecinde de tesis etmeyi başarmanın dışında, diğer tüm çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi dijitale taşıdık. Mart ayına kadar otel salonlarında yüzlerce üyemizle gerçekleştirdiğimiz İş’te Fırsat Toplantıları’nı Zoom’a
taşıdık ve tam 7 toplantımızı çok önemli isimlerin katılımı ve
üyelerimizin sunumuyla bu platform üzerinden gerçekleştirdik. Instagram ve Youtube’dan yaptığımız canlı yayın programlarımızla da, ekonomiden sağlığa; toplumu ilgilendiren
hemen her konuda önemli konukları, hem üyelerimizle hem
de konuya ilgi duyan misafirlerimizle buluşturduk.
Yine pandemi koşullarına rağmen sosyal sorumluluk çalışmalarımızdan, bayram kutlamalarımızdan, genç girişimcilerin işlerini dünyaya taşımayı hedefleyen “Anka ile İş’te Girişim” yarışması gibi ulusal organizasyonlar düzenlemekten
geri kalmadık. Biliyor musunuz; üstelik bu dönemde hem
burs verdiğimiz öğrenci sayımızı hem de üye sayımızı arttırdık. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık, kaderimize razı
gelip bir kenara çekilmedik. Evet, kolay şeyler yaşamıyoruz.
Bazılarımız Covid-19 virüsüne yakalandık, bazılarımız yakınlarımızı, bazılarımız işimizi kaybettik. Korktuk, endişe ettik,
halen de ediyoruz. Ama geçecek, bu günler de geçecek değerli dostlar.
Biz Türkler ne zaman pes ettik ki, şimdi edelim? Ne zaman
umutsuzluğa kapılırsanız, bu toprakları bize kazandıran
Atalarımızın mücadelesine bakın. Ne zaman karamsarlığa
düşerseniz, Covid-19 aşısı geliştirerek bütün dünyaya umut
olan iki Türk bilim insanını düşünün.
Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle…
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İŞ’TE FIRSAT TOPLANTILARI

88

İŞ’TE FIRSAT
TOPLANTILARI
DİJİTALE TAŞINDI
KÜRESEL ÇAPTA YAŞANAN COVID-19 SALGINI SEBEBİYLE,
DERNEKLERİN, ŞİRKETLERİN VB. TOPLANTILARINDA OLDUĞU GİBİ
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN TOPLANTILARI DA
DİJİTAL PLATFORMLARA TAŞINDI. “İŞ’TE FIRSAT TOPLANTILARI”
PANDEMİ DÖNEMİNDE BAŞLAYAN YENİ DİJİTAL DÖNEMDE,
VİDEO KONFERANS YOLUYLA SÜRDÜRÜLMEYE DEVAM EDİYOR...
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43. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

GGYD BİR İLKE DAHA İMZA ATTI:
İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI İLK KEZ
‘ZOOM’ İLE GERÇEKLEŞTİ

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM
DERNEĞİNİN ONLINE OLARAK
ZOOM ÜZERİNDEN DÜZENLEDİĞİ
VE 200’DEN FAZLA GİRİŞİMCİNİN
KATILDIĞI İŞ’TE FIRSAT
TOPLANTISI’NDA KONUŞAN
EKONOMİST MURAT SAĞMAN,
“BUGÜNKÜ KOŞULLARDA
EKONOMİMİZİ YÖNETMEK
KOLAY DEĞİL. 2-3 AYDA
HEMEN NORMALE
DÖNEMEYİZ. ANCAK SON
ÇEYREKTE TOPARLANMA
OLUR” DEDİ.
10

Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin prestij organizasyonu İş’te Fırsat Toplantıları’nın 43’üncüsü, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan
pandemi sebebiyle, bu kez bir otel salonunda değil online olarak gerçekleşti.
Ekonomist Murat Sağman’ın konuşmacı olarak katıldığı 43. İşte Fırsat Toplantısı’na 200’den fazla girişimci, ev ve iş yerlerinden bağlandı. Zoom uygulaması
üzerinden gerçekleşen toplantı, tüm katılımcılara çok farklı bir deneyim yaşatırken,
organizasyonun açılış konuşmasını yapan Başkan M. Nezih Allıoğlu, tüm bu yaşananların aslında herkes için çok sıra dışı bir deneyim olduğunu ifade etti.

ALLIOĞLU: “PANDEMİNİN BİR EKONOMİK FELAKETE DÖNÜŞME
İHTİMALİ YÜKSEK”
Pandeminin bugüne kadar eşine ender rastlanır bir ekonomik felakete dönüşme ihtimalinin yüksekliğinden söz eden Başkan Allıoğlu, “Salgının sağlığa et-

kileri azalmaya başlayacak belki ancak iyi biliyoruz ki;
ekonomik etkileri çok uzun yıllar devam edecek. Hükûmetimizin, pandeminin ekonomiye ve reel sektöre etkilerini azaltmak amacıyla aldığı bir takım tedbirler
var. Başlangıç için bu destekler iyi bir adım ama eksikler ve aksamaların hızlıca giderilmesi gerekiyor” dedi.
Online toplantıya konuşmacı olarak katılan Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Ekonomist Murat Sağman da,
koronavirüsün ülkemiz ve dünya ekonomisine olası etkilerine yönelik oldukça önemli tahminlerde bulunurken,
aşı çıkmadan ekonomide kalıcı toparlanmanın söz konusu olamayacağını da sözlerine ekledi.

SAĞMAN: “YATIRIM İÇİN ALTIN, ALTIN, ALTIN
DİYORUM”
Ekonomist Murat Sağman, 170 milyar dolar gibi yüksek
dış borcu olan Türkiye’nin ekonomik açıdan toparlanması
için mutlaka dış kaynağa, dış finansmana ihtiyacı olduğunu da dile getirdi.

Çok para, çok risk demek. Bu kadar para nereye gidecek?”
diyen Sağman, Trump’ın başkan olduğu süre zarfında, her
zaman portföylerde altın tutulması gerektiğini söyledi.

“ÇİN’İN ALTERNATİFİ TÜRKİYE OLABİLİR”
Murat Sağman konuşmasının devamında, salgının Türk
yatırımcısı, girişimcisi ve üreticisi için fırsata çevrilebileceğine dair de çarpıcı tespitlerde bulundu. Çin’in salgından
çok ciddi darbe alacağını söyleyen Sağman, “Bütün dünya bir yandan Çin’e dava açıyor. Çin, artık dünyanın fabrikası olamayacak. Peki, alternatifi neden Türkiye olmasın?
Avrupa’ya çok yakınız, jeopilitik konumumuz çok iyi.
Uluslararası organizasyonlarda da konumumuz iyi. Türk
Hava Yolları ise her yere uçuruyor. Avrupa ile de ilişkilerimizi biraz geliştirirsek, Çin’den çok ciddi bir pazar payı
alabiliriz” dedi.

“Dış kaynak gelmezse, kurun aşağı gideceğini düşünmüyorum” diyen Sağman, kurla ilgili gelen sorular üzerine ise
yatırımlar için de önemli tavsiyelerde bulundu. “Böyle bir
dönemde dövize yönelmeyi değil beklemeyi tercih edin.
Napolyon; “Para, para, para” demiş. Ben de aylardır “Altın, altın, altın” diyorum. Dünyada bugün çok para var.
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44. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

TED BAŞKANI SELÇUK PEHLİVANLOĞLU
GGYD’LİLERLE ONLINE “İŞ’TE FIRSAT
TOPLANTISI’NDA BULUŞTU

GGYD’NİN 17. KURULUŞ
YIL DÖNÜMÜNE DENK
DÜŞEN 44. İŞ’TE FIRSAT
TOPLANTISI’NA KONUŞMACI
OLARAK KATILARAK,
PANDEMİ SÜRECİNDE
EĞİTİME DAİR
DEĞERLENDİRMELERDE
BULUNAN TÜRK EĞİTİM
DERNEĞİ BAŞKANI SELÇUK
PEHLİVANOĞLU, EĞİTİMDE
PANİĞE GEREK OLMADIĞINI VE
İKİ AYIN TELAFİSİNİN MÜMKÜN
OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
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GGYD’nin, pandemi sürecinde de ara vermeden sürdürdüğü İş’te Fırsat Toplantılarının 44’üncüsü, çok anlamlı bir günde; hem derneğin 17. kuruluş yıl dönümüne hem de Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yılına denk
gelen 19 Mayıs’ta gerçekleşti. Zoom üzerinden düzenlenen toplantıya üyelerin
ilgisi ise yine büyük oldu. Başkan M. Nezih Allıoğlu’nun açılış konuşması ve üyelerin firma sunumlarıyla başlayan toplantıda, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı
Selçuk Pehlivanoğlu, okulların açılmayacak olmasının eğitimde ciddi bir kayba
yol açmayacağını, üç haftalık telafi eğitimle eksiklerin rahatlıkla giderilebileceğini
söyledi.

ALLIOĞLU: “GGYD KAMU YARARINA DA ÇALIŞAN BİR STK”
Toplantının moderatörlüğünü üstlenen GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu, derneğin
17 yıla çok şey sığdırdığını söyleyerek; “GGYD’nin kuruluş amacı; iş dünyasının başarılı girişimcilerini bir araya getirmekti. Bununla birlikte koskoca Ankara’yı da içine

sığdırdı” dedi. Allıoğlu konuşmasının devamında, ekonomi derneğiyken, kamu yararına çalışan STK haline geldiklerini, binlerce etkinliğe, yüzlerce projeye imza attıklarını,
organizasyonlarının tamamına yakını ile sadece üyelerine
değil toplumun çok farklı kesimlerinden gelen insanlara
dokunduklarını ifade etti.

PEHLİVANOĞLU: “ÜÇ HAFTALIK
BİR TELAFİYLE HALLEDİLİR”
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da toplantıda
pandemi sürecinde eğitime dair çok önemli değerlendirmelerde bulundu.
Salgınla birlikte 188 ülkede okul çağındakilerin yüzde
91’inin eğitime devam etmediğini söyleyen Pehlivanoğlu, “Her sektörde olduğu gibi eğitim sektörü de süreçten
olumsuz etkilendi. Ancak okulların tekrar açılmaması yerinde bir karar oldu. Ortada henüz hastalık riski varken
çocukları yeniden okula göndermek doğru olmazdı”
dedi.

“TÜRKİYE’DE ÖZEL OKULLAR YÜZDE 20
ORANINDA KÜÇÜLÜR”
TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, pandeminin özel okullara etkisine yönelik de çarpıcı ifadeler kullandı. Salgın
öncesi özel okullarda devam eden hormonlu büyümenin yeni dönemde küçüleceğini söyleyen Pehlivanoğlu,
“Zaten bu sene yapılan erken kayıtla önümüzdeki eğitim
yılının parası ödendi. Yeni kayıtların azalacağını ve özel
okullarda yüzde 20 oranında küçülme yaşanacağını düşünüyorum” dedi. Pehlivanoğlu konuşmasının devamında; “Elbette ki bugün, dayanışma günü. Hiçbir kurum
temizlikçisini, güvenlikçisini işten çıkarmasın. Bu süreci
öğretmenlerle toparlayacağız. Öğretmenin görevi sadece ekran karşısında konuşmak değil ki; çocukların psikolojik sürecini de onlar toparlayacak. O nedenle kesinlikle
öğretmen maaşlarında kısıntıya gidilmesin” dedi.

Pehlivanoğlu ayrıca; “Evet kaybımız var. Üç aylık yaz tatillerinde zaten çocukların ciddi kazanım ve bilgi kayıpları
oluyordu. Buna iki ay daha eklendi. Ama panikleyecek bir
şey yok. Üç haftalık telafiyle rahatlıkla eksikler giderilebilir” ifadelerini kullandı.
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45. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

İŞ’TE FIRSAT’TA “PANDEMİ DÖNEMİNİN
EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU”

GGYD’NİN,
PANDEMİ NEDENİYLE
ONLINE OLARAK
GERÇEKLEŞTİRMEK
DURUMUNDA OLDUĞU
İŞ’TE FIRSAT
TOPLANTILARI’NIN
45’İNCİSİNDE,
EKONOMİ ALANINDA
UZMAN YATIRIMCI
ANALİSTİ GÖZÜYLE,
GÜNDEM VE PANDEMİYE
PARALEL OLARAK YİNE
“EKONOMİ” KONUŞULDU.
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OYAK Yatırım Analisti Özlem Derici Şengül, OYAK Yatırım Vadeli İşlemler ve Hazine Bölümü Grup Müdürü Deniz Kumcuoğlu ve OYAK Yatırım Teknik Analiz Müdürü Alper Erginol’in konuk olduğu toplantı, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği
üyelerinin firma sunumlarıyla başladı. Online toplantının moderatörlüğünü yapan
Başkan M. Nezih Allıoğlu, açılış konuşmasında pandeminin sağlığa etkilerinin dışında, ekonomik etkilerini azaltmak için de çeşitli düzenlemeler yapıldığını ve destek paketleri açıklandığını anımsattı.

ALLIOĞLU: “EKONOMİK DESTEKLER REEL SEKTÖR İÇİN BİR NEFES”
Başkan Allıoğlu, konuşmasının devamında, bu desteklerin reel sektör için bir nefes olmasının ancak ekonomideki sıkıntıların ve işletmelerin içinde bulunduğu darboğazın da
ortada olduğunun üzerinde durdu. “İşte şimdi bu darboğazdan çıkışın yollarını arama,
üreten kesimi rahatlatmanın zamanı” diyen Allıoğlu, ekonomi yönetiminin alacağı yeni
tedbirlerin yanı sıra finans kuruluşlarına da yeni süreçte büyük görev düştüğünü, herke-

sin, her kuruluşun elini taşın altına koyma zamanı geldiğini
savundu.

“PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNÜŞÜN TAHMİNİ
ZAMANI 2021”
Toplantıya konuşmacı olarak katılan OYAK Yatırım Analisti
Özlem Derici Şengül, OYAK Yatırım Vadeli İşlemler ve Hazine Bölümü Grup Müdürü Deniz Kumcuoğlu ile OYAK
Yatırım Teknik Analiz Müdürü Alper Erginol ise salgının
dünya ve Türk ekonomisine etkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundular. Pandemi öncesine dönüşün
2021 yılını bulacağını söyleyen uzmanlar, üyelerden gelen; altın ve kur seyrine dair bir soruya yanıt verirken;
kur tarafında yıl sonu beklentilerinin dolar TL’de 6.90
olduğunu, altında ise tam seviye vermenin zorluğunu
ama altının güvenli bir liman olmaya devam edeceğini
belirtti.
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46. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

EKONOMİST ERKİN ŞAHİNÖZ
EKONOMİNİN BÜYÜME SÜRECİ VE
KREDİLERİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

GGYD’NİN, PANDEMİ
SÜRECİNDE ARA
VERMEDİĞİ İŞ’TE FIRSAT
TOPLANTILARI’NIN
46’NCISININ UZMAN
KONUĞU ESKİ FED
EKONOMİSTİ VE
EKONOMİ YAZARI ERKİN
ŞAHİNÖZ; TÜRKİYE’DE
BANKACILIĞIN AÇTIĞI
KREDİLER BÜYÜDÜĞÜNDE,
EKONOMİNİN DE
BÜYÜDÜĞÜNÜ
VURGULADI.
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Dernek üyelerinin firma sunumlarıyla başlayan 46. İş’te Fırsat Toplantısı’nda Başkan
M. Nezih Allıoğlu açılışta yaptığı konuşmada, pandeminin en önemli etkisinin belirsizlik ve risk olduğunu, bunun da ekonomiyi sekteye uğrattığını söyledi. Allıoğlu
ayrıca, reel sektöre yönelik hazırlanan ekonomik önlem paketlerinin bir nebze olsun
belirsizlik duygusunu azalttığını da dile getirdi.

ALLIOĞLU: “ÖDEMELER YAKLAŞIYOR, ENDİŞELİYİZ”
Paketlerin asıl önemi ve etkisinin sürdürülebilir olmasıyla kendisini göstermekte olduğunu vurgulayan Başkan Allıoğlu; “Her ne kadar 1 Haziran itibarıyla yeni normale geçilmişse de, pandemi sürecinin iş dünyası üzerindeki olumsuz etkileri devam etmektedir.
Piyasaların böylesine ciddi durgunluk ve nakit sıkışıklığı yaşadığı bu dönemde ertelenen vergilerin ödeme zamanı hızla yaklaşmakta ve firmalar vergi yükümlülüklerini yerine getirememe endişesi taşımaktadır. Kamuya olan yükümlülüklerin ekim, kasım ve
aralık aylarına ertelendiğini düşünürsek, asıl sıkıntıyı yılın son çeyreğinde yaşayacağı-

mız aşikârdır. O nedenle öteleme ve yeniden yapılandırma
mutlaka gündemde olmalıdır. Ayrıca tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması yönündeki ısrarımız devam
etmektedir” dedi.

ŞAHİNÖZ: “BÜYÜMENİN MEYVELERİNİ
TOPLAMALIYIZ”
Ekonomist Erkin Şahinöz de toplantıda yaptığı sunumda;
girişimcilere ekonomiyi iyi okuyabilmek için düzenli olarak CDS göstergesi, PMI endeksi ve özel bankaların kredi
büyüme hızını takip etmelerini önerdi. PMI endekslerinin
iyi bir kaynak olduğunun altını çizen Şahinöz, “Endeks
50’nin altındaysa küçülme, 50’nin üstündeyse büyümeye işaret eder” dedi. Türkiye ekonomisinin bankacılığın
açtığı kredilerle büyüdüğünü, büyümenin bir süredir
devam ettiğini de vurgulayarak, “2020’nin son 5 ayı ve
2021’in 12 ayı büyüme dönemindeyiz. Bunun meyvelerini toplamalıyız” dedi. Şahinöz konuşmasında ayrıca, faizi
düşen kredilerden mutlaka yararlanmalarını da önerdi.

“KREDİLERDEN MUTLAKA FAYDALANIN”
Şirketlerin bilançolarını döndürmek ve net işletme sermayelerini güçlendirmek için bugünün faiz oranlarıyla
verilen kredilerin kullanılması gerektiğini vurgulayan Erkin Şahinöz; “Bir daha böyle faiz bulmak kolay değil, Bugün çekebildiğiniz kadar krediyi hatta ihtiyacınız olmayan

krediyi çekin. İhtiyacınız olmayan krediyi biraz mevduatta
tutun. Ama bir yandan da, iş yönetimindeki eksiklerinizi
gidermelisiniz.
Bugün, Türkiye’deki sahadamızda 5 önemli eksik var.
İşletmelerde tüketici trendlerini, sürekli değişen iş modellerini takip edecek, dijital check-up yapacak ekipler yok. O nedenle dönüşüm yönetimi sıkıntısı var.
Risk, finansal, yetenek ve hazine yönetiminde yokuz.
Ayrıca dünya hızla kripto para ile ödemeye doğru gidiyor. İstanbul’da iki market de, kripto para ile ödemeye geçiyor. Önümüzdeki süreçte bankacılık olacak ama
bankalar bankacılığı çok da yapamayacak. Dolayısıyla
almamız gereken önlemler var. Örneğin; bankacılık sisteminde olduğu gibi dün akşam itibariyle bilanço çıkarabilir hale gelmeliyiz: iki ay önceki bilançoyu değil. Ayrıca
finansal bilançoları okuma, analiz etme ve yorumlama
kısmına taşınmamız gerekiyor” diye konuştu.
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47. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

PSİKOLOG BİRCAN ŞİMŞEK’TEN
PANDEMİ VE RUH SAĞLIĞI İLİŞKİSİNE
DAİR ÇARPICI TESPİTLER

GENÇ GİRİŞİM VE
YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN,
PANDEMİ SÜRECİ
SEBEBİYLE 5’İNCİ
KEZ ONLINE OLARAK
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ VE
PANDEMİNİN YAŞATTIĞI
KORKU VE KAYGININ
RUH SAĞLIĞIMIZA OLAN
ETKİLERİNİN AYRINTILARI
İLE KONUŞULDUĞU İŞ’TE
FIRSAT TOPLANTISI
YİNE OLDUKÇA
VERİMLİ GEÇTİ.
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GGYD’nin düzenlediği ve ülkenin önemli iş ve tecrübe paylaşım toplantılarından biri haline gelen İş’te Fırsat Toplantıları’nın 47’ncisinde Psikolog Bircan Kırlangıç Şimşek’in sunumu büyük ilgi gördü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan M. Nezih Allıoğlu,
tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün sağlığımıza, ticaret ve sosyal yaşantımıza
verdiği zararın dışında psikolojimize verdiği zarara dikkat çekti. Allıoğlu; “Pandemi sürecinde ne tür tedbirler almamız gerektiğinin yanı sıra kaygı ve korkularımızla nasıl mücadele edeceğimizi bilmemiz de, bu süreci atlatabilmemiz adına çok önemlidir” dedi.
Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşen toplantıda Başkan Allıoğlu’nun konuşmasının ardından, toplantıya konuşmacı olarak katılan Psikolog Bircan Kırlangıç Şimşek
de, Covid-19 pandemisi sürecinde kaygılanıyor olmamızın normal olduğunu, normal
düzeyde kaygı hissetmenin bizi koruduğunu, önlem almamızı sağladığını bilmemizin
ise ruh sağlığı ve baş etme yolları üzerine etkili olduğunu söyleyerek, “Pandemi Döneminde Korku ve Kaygılar ile Başa Çıkmak İçin Psikolojik Sağlamlığımızı Nasıl Artırırız?”
konulu sunumu ile pandemi ve ruh sağlığımız arasındaki ilişkiye dair çarpıcı tespitlerde
bulundu.

“BAZI NEGATİF DUYGULAR MOTİVE EDİCİDİR”
Konuşmasının başlangıcında; “Salgın dünyada ve ülkemizde hızla yayılırken ruh sağlığımız da doğal olarak bu
süreçten etkilenebilmektedir. Dolayısıyla da, kaygı, korku
gibi duygularla başa çıkmada zorlanıyor olabiliriz” diyen
Psikolog Bircan Kırlangıç Şimşek, pandemi sürecinde kaygı
duymaktan, acı duymaktan, üzülmekten ve çaresiz hissetmekten korkulmaması gerektiğini söyleyerek; “Aksine, bu
duygular çok değerli duygulardır. Konu ile ilgili bir çıkış arama ve süreçle baş etme durumunda bizleri motive eden
durumlardır” diyerek, bazı negatif duyguların motive edici
olduğunun altını çizdi. Şimşek konuşmasının devamında,
durumla orantılı kaygının bizim için sağlıklı ve yararlı olduğunu ancak durumla orantılı olmayan, kontrol etmekte zorlandığımız kaygının işlevselliğimizi bozduğunu, bu
sebeple de tedbir almamızı engellediğini, amacımızın ise
kaygıyı tümüyle ortadan kaldırmak değil yapıcı bir düzeyde tutabilmek olduğunu vurguladı.

ŞİMŞEK: “KAYGI VE KORKU ASLINDA
BİRBİRİNDEN FARKLI DUYGULAR”
Kaygı ve korku duyguları birbirine çok benzemekle birlikte
aslında farklı duygular olduğunu belirten Psikolog Bircan

Kırlangıç Şimşek, kaygının organizma tarafından içsel ya
da dışsal bir uyaran “tehdit, tehlike” olarak algılandığında
ortaya çıkan tepkiler bütünü olarak tanımlanmakta olduğunu ve aynı zamanda kaygının “gelecekte” olması beklenen bir sorunla ilgili endişe duyması iken korkunun “şu
anki” tehlikeye karşı verilen otomatik bir tepki olduğuna
dikkat çekti. Yani kaygının geleceğe ilişkin, korkunun ise
şuan ki duruma ilişkin verilen duygusal tepkiler olması sebebiyle, aslında her iki duygunun da, her insanın yaşadığı
ve yaşayabileceği doğal duygular olduğunu söyledi. Ayrıca bu iki duygunun insan yaşamına olumlu etkileri olan
uyum sağlayıcı duygular olmalarından ötürü hem o an için
karşılaştığımız tehlikelerden koruduğunu hem degelecekte olabilecek tehlikeli bir durum karşısında önlem almamızı sağladığını ifade etti.
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48. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

PROF. DR. ÜSTÜN DÖKMEN
İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI’NDA
GGYD’LİLERE UMUT AŞILADI

GGYD’NİN
48. İŞ’TE FIRSAT
TOPLANTISI’NA KATILAN
PSİKOLOG PROF. DR.
ÜSTÜN DÖKMEN,
GGYD’LİLERE PANDEMİ
SÜRECİNİN ETKİLERİNİ
VE TÜM BUNLARLA BAŞ
ETME YÖNTEMLERİNİ
ANLATTI. PROF. DÖKMEN,
“SALGIN NE KADAR
UZUN SÜRERSE SÜRSÜN,
HEPİNİZİN BUNUNLA BAŞ
EDECEK GÜCÜ VAR” DEDİ.
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin, Cumhuriyet’in kuruluşunun 97’nci yıl dönümüne denk olarak düzenlediği toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan M. Nezih
Allıoğlu, GGYD’nin, gücünü ve etkisini salgın sürecinde bir kez daha gösterdiğini
söyledi. Başkan Allıoğlu, “Bizler krizlerde kenara çekilip bekleyen değil, krizi fırsata
çeviren, koşullar ağırlaştığında kabuğuna çekilen değil o koşulların üstüne giden, sorunlar derinleştiğinde sorunun değil çözümün parçası olmaya çalışan, çalışmaktan,
üretmekten, bir adım ötesini düşünmekten asla vazgeçmeyen bir yapıyız. Salgında
dahi kenara, köşeye çekilmedik” dedi.

ALLIOĞLU: “BİTTİ DEMEYEN ATATÜRK’ÜN İZİNDEYİZ”
Aylardır çok sayıda online toplantı düzenlediklerini, sınırlı sayıda üyeyle, pek çok proje gerçekleştirdiklerini, çeşitli kurum ve kuruluşla iş birliklerini sürdürdüklerini söyleyen
Nezih Allıoğlu, “İşimiz gücümüz, planımız projemiz hiç ama hiç bitmeyecek. Çünkü
biz; Anadolu’da düşmanı denize döken, saltanatı kaldıran, İstanbul’u geri alan, buna

rağmen ‘vatanı kurtardık, mücadelemiz bitti’ diye düşünmeyen bir liderin; Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde gidiyoruz. O ki, bunca şeyle yetinmeyip, “Asıl mücadele yeni
başlıyor” demiş, kurtarılan vatan üzerinde yeni ve bağımsız bir ülke kurmak için yeniden harekete geçmiş, Cumhuriyet’i ilanı etmişti. O gün ilan edilen Cumhuriyet; bizlere
verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir” şeklinde konuştu.

DÖKMEN: “HEPİMİZİN BAŞ ETME GÜCÜ VAR”
GGYD’nin 48. İş’te Fırsat Toplantısı’na konuşmacı olarak katılan psikolog, akademisyen, televizyon yapımcısı
ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen de pandemi sürecinde stresle baş etme yöntemlerini anlatarak, toplantıya

katılanlara adeta umut aşıladı. “Pandemi ne kadar uzun
sürerse sürsün, insan evladının her türlü sıkıntıya dayanacak bedensel, bağışıklık ve zihinsel direnci vardır” diyen
Prof. Dökmen, sözlerine şöyle sürdürdü:
“Bitmeyen salgın yoktur. Bu da bitecek ve belki yenisi
başlayacak. Dünyayı, ülkeleri yönetenler gerekli tedbirleri,
bireyler ise kendi önlemlerini alacak. Hepimizin gücümüzün farkına varması gerekir. Hepimizin bedensel ve zihinsel olarak zorluklarla baş edecek gücü var. İnsan, tüm
coğrafyalarda, tüm koşullarda hayatta kalmayı başaran
tek canlıdır.”

“EVDE KENDİNİZİ SALMAYIN” ÖNERİSİ
Prof. Dr. Üstün Dökmen salgın sürecinde aile ilişkileri,
yeme bozuklukları konusunda da tavsiyelerde bulundu.
Pandemi nedeniyle evde olanlara temiz ve iyi giyinmelerini, kendilerine bakmalarını öneren Prof. Dökmen, “Kendinizi salmayın, bırakmayın. Kendinizi bıraktığınızda çocuklarınıza da ‘kendimizi bırakabiliriz’ mesajı veririz. Bunu
yapmayın. Kendinizi bıraktığınızda buzdolabına daha çok
gidersiniz, unutmayın. Yaratıcı etkinlik bulun, hayatınızı
renklendirmeye çalışın, salgın öncesi var olan yaşam standartınızdan vaçgeçmeyin. Bu sayede buzdolabı saldırısı da
olmayacaktır. Ufak tedbirler işe yaramadığında ise uzmana
başvurun” dedi.
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49. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

PROF. DR. EMRE ALKİN’İN ENFLASYON
VE İŞSİZLİĞE YÖNELİK TESPİTLERİ

GENÇ GİRİŞİM
VE YÖNETİŞİM
DERNEĞİNİN
49’UNCU İŞ’TE FIRSAT
TOPLANTISI’NA
KATILAN ÜNLÜ
EKONOMİST PROF.
DR. EMRE ALKİN,
ENFLASYON, İŞSİZLİK
VE BÜYÜMEYE
DAİR OLDUKÇA
ÖNEMLİ TESPİT
VE TAHMİNLERDE
BULUNDU.
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Zoom üzerinden gerçekleşen 49. İş’te Fırsat Toplantısı’nın açılışını yapan GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu, dernek olarak salgın boyunca faaliyetlerine devam etmelerinden
dolayı ticari yaşamı sekteye uğrayan üyelere omuz, güç ve moral verdiklerini vurguladı.
Allıoğlu konuşmasının devamında; “Dijitale taşıdığımız çalışmalarımız sayesinde yüzlerce
üyemizi ve kentin iş dünyasını, ekonomiden sağlığa kadar hemen her alanda uzman
isimlerle buluşturduk. Üstelik bu süreçte, hem burs verdiğimiz öğrenci sayımızı hem de
üye sayımızı arttırdık. Maalesef ki, salgın döneminde bazılarımız Covid-19 virüsüne yakalandık, bazılarımız yakınlarımızı, bazılarımız ise işimizi kaybettik. Ancak hiçbir zaman
umutsuzluğa kapılmadık. Ne zaman umutsuzluğa kapılsak, bu toprakları bize kazandıran atalarımızın mücadelesine baktık ve ne zaman karamsarlığa düşsek, Covid-19 aşısını
geliştirerek bütün dünyaya umut olan iki Türk bilim insanını düşündük” dedi.

ALKİN: “KORKUNÇ BİR ARACI KÜLTÜRÜ VAR”
49. İş’te Fırsat Toplantısı’na konuşmacı olarak katılan Ekonomist ve yazar Prof. Dr. Emre
Alkin de, Türkiye’nin büyümeyle ilgili bir derdi varken, enflasyonun yüksek olmaması

gerektiğini belirterek, “Enflasyonu düşürmek zorundayız.
Çekirdek enflasyon düşmedikçe, enflasyon düşmez. Çekirdek enflasyon, mevsimine bakılmaksızın her ay mecburen satın aldığımız mal ve hizmet endeksidir. Bunun
üzerine bir de mevsimselsizlik ekleniyor. Ne üreten, ne
de tüketen memnun, arada birileri memnun. Korkunç bir
aracı kültürü var. Bunu kontrol altına alamazsak, enflasyonu düşüremeyiz. Unutmayalım ki; faiz enflasyon yaratmaz, enflasyon faiz yaratır” dedi.

“ÜLKEMİZDE TASARRUF AÇIĞI VAR”
Alkin, dövizdeki artışın nedenlerine yönelik olarak; “Döviz yükseliyor çünkü ithalatımızın yüzde 85’inden fazla-

sı hammadde aramalı yatırım malı. Dolayısıyla, Türkiye
büyürken, cari açık verir ve bu kurumsallaşmıştır artık.
Dış borcumuzun milli gelire oranı yüzde 55’tir. Sebebi,
insanlar faizi çok yüksek bulduğu için nasılsa yüzde 1-2
diye döviz borcuna girmiş ve onda devam etmektedir”
diyerek, ülkede tasarruf açığı gerçeğini ve vergilendirmenin kötü bir seviyede olduğunu savundu.

2020 YILI SONU EKONOMİK TAHMİNLERİ
Yıl sonu için ekonomik tahminlerine de değinen Prof.
Dr. Emre Alkin, “İşsizlik; işten çıkarma yasağı olduğu için
yüzde 13-14, enflasyon yüzde 11-12 civarında olacak
diye düşünüyorum. Bütçe dengesinde çizgiyi biraz aştık.
Cari dengede büyüme başladığı için elbette ki bozulacak.
Yüzde 5’ten fazla büyüme bizim için iyi değil, gerek de
yok. Daha yüksek büyümeye hazır bir altyapımız hiç yok.
Örneğin; sanayi yetişemiyor, tedarik zincirlerinde kırılma oluyor, lojistiğimiz zayıf. Öncelikle buralara yatırım
yapmamız lazım. Ülkelerle anlaşmazlıklarımız var. Kolay
değil. Önümüzdeki 10 yılın ortalamasını yüzde 5 seviyesinde tutturursak, bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
Ve eğer ekonomik siyasette sakinleşemezsek, dövizdeki
zirveleri tekrar göreceğiz” dedi.
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GGYD INSTAGRAM TV
CANLI
(IGTV)
YAYINLARI

PANDEMİ DÖNEMİ’NDE
GGYD’DEN INSTAGRAM
CANLI YAYINLARI
PANDEMİ SÜRECİNDE, “SOSYAL MEDYA” ÜZERİNDEN İLETİŞİM, İNSANLARI HİÇ OLMADIĞI
KADAR ULAŞILABİLİR KILIYOR. DİJİTAL DÜNYANIN İÇERİSİNDE; ÖZELLİKLE DE INSTAGRAM CANLI
YAYINLARI, PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞ DÜNYASINDA DA YÜKSELİŞİNİ AÇIK ARA SÜRDÜRDÜ.
GGYD DE, DÜZENLİ FAALİYETLERİ AÇISINDAN DİJİTAL İLETİŞİM İLE BUGÜNLERDE, ESKİSİNE
ORANLA KATBEKAT DAHA FAZLA İÇLİ DIŞLI OLMAK DURUMUNDA OLDUĞU İÇİN ALANINDA UZMAN
KONUKLARIYLA, ÜYELERİNE GÜNDEMLE ALAKALI CANLI YAYINLAR GERÇEKLEŞTİRDİ.
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ÖZTUNA NORMAN

İRFAN VURAL

NORMAN EĞİTİM KURUMLARI KURUCUSU

BAKIŞ YMM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

“KÜÇÜK ÇOCUKLARIMIZLA KARANTİNA HAYATI”
“SINAV ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER”
“ANNE VE BABALAR EVDE ÖĞRETMEN
OLMASIN”

“PANDEMİDEN VE BU KAPSAMDA
ALINAN TEDBİRLERDEN DOĞRUDAN
ETKİLENEN MÜKELLEFLERE
SAĞLANAN İMKANLAR”

PROF. DR. KEMALETTİN AYDIN
BİLİM KURULU ÜYESİ
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI
“PANDEMİ DÖNEMİNDE
ESKİ NORMALLERİMİZE DÖNMEK,
YENİ BİR DALGA GETİREBİLİR Mİ?”

DR. BUĞRA BUYRUKÇU
DOKTOR
“COVID-19 SALGINI GÜNLERİNDE

SAĞLIKLI KALMA VE
KİLO KONTROLÜ”

PROF. DR. ARZU OĞUZ
A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
ANABİLİM DALI BAŞKANI
“DİJİTAL ÇAĞDA FİKRİ HAKLAR”

PROF. DR. SERDAR HAN
GÖĞÜS CERRAHİSİ
UZMANI
“COVID-19 PANDEMİSİ HAKKINDA
BİLMEMİZ GEREKENLER”

ÖZGÜR AKSUNA

AV. BURHAN UYAN

KURUMSAL GELİŞİM VE
İLETİŞİM UZMANI

AVUKAT

“KURUMUNUZLA BİRLİKTE
GELİŞMENİN YOLLARI”

“YAPAY ZEKA İLE NELER YAPIYORUZ?”
“PANDEMİ DİJİTAL GELECEĞİMİZİ NASIL ETKİLEDİ?”
“YAPAY ZEKALI GELECEKTE BİZİ NELER BEKLİYOR?”
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GGYD AKADEMİ

PANDEMİ DÖNEMİNE YÖNELİK
SEMİNER: “KRİZ YÖNETİMİ
VE ŞEFFAF İLETİŞİM”
PANDEMİ SÜRECİNDE DAHİ
EĞİTİMLERİNDE HIZ KESMEYEN GGYD
AKADEMİ, OLDUKÇA VERİMLİ GEÇEN
BİR ‘ONLINE EĞİTİM’E DAHA EV
SAHİPLİĞİ YAPTI. ÜYELERE YÖNELİK
EĞİTİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA
DÜZENLENEN PROGRAMIN KONUĞU;
KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ
AYŞENUR AYDIN OLDU.
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GGYD’nin pandemi döneminde, Dernek Başkanı M.
Nezih Allıoğlu moderatörlüğünde, Zoom uygulaması
üzerinden online gerçekleştirdiği seminere, konuşmacı
olarak Kurumsal İletişimciler Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi ve OPET Petrolcülük A.Ş. Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Aydın katıldı.

“Bir lider, tüm paydaşları eşit kucaklamalı, şeffaf olmalı, sorumluluk almalı ve gizli saklı iş yapmamalı” dedi.

AYDIN: “KRİZ ÖNGÖRÜLEBİLİR ANCAK
PANDEMİ ASLA”

Lider güçlü olursa, işletmeler de süreci daha kolay atlatır” ifadelerini kullanan Ayşenur Aydın’ın sunumunun sonunda soru-cevap kısmına geçildi. Üyelerin sorularını da
yanıtlayan Aydın, sunumda, kriz yönetimiyle ilgili olarak
akıllarda soru işaretine yer bırakmadı.

“Kurumlarda Kriz Yönetimi ve Şeffaf İletişim” konulu
seminerde Ayşenur Aydın, kurumsal iletişimcilerin görev tanımını yaparak, şirketlerin, kurumların dışarıya
açılan yüzü olduğunu ve kriz dönemlerinde de büyük
rol oynadıklarının altını çizdi.

“LİDER GÜÇLÜ OLURSA, SÜREÇ
ÇOK DAHA KOLAY ATLATILIR”

İşletmelerin, işverenlerin pandemi gibi kriz süreçlerinde nasıl davranması gerektiğine dair de bilgi veren Aydın, “Pandemi kriz değil kaos aslında. Kriz biraz daha öngörülebilir. Ama pandemi öngörülemedi.
Böyle dönemlerde, işletmelerdeki en büyük görev lidere düşüyor. Bu anlamda, liderin güven telkin etmesi gerekir” dedi. Bir liderin başlıca özelliğinin empati
duygusu olması olduğunun üzerinde duran Aydın,
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KAPAK KONUSU

EKONOMİDE
KORONAVİRÜS
HESAPLARI
TÜM DÜNYAYI SARAN “KORONAVİRÜS”ÜN GEREK ÜLKEMİZ GEREKSE DÜNYA PİYASALARI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ, PİYASALARDA BUNDAN SONRA NELER BEKLENDİĞİ VE VARLIKLARIN DURUMUNUN NASIL
KORUNABİLECEĞİ UZMANLARIN BAŞLICA KONUSU... BU NOKTADA UZMANLAR, PANDEMİ SÜRECİ
İÇERİSİNDE ÖNCELİKLİ OLARAK VARLIKLARIN KORUNMASI İÇİN YATIRIM ÇEŞİTLİLİĞİNİN DOĞRU
KURGULANMASI VE RİSKLERİN EN AZA İNDİRİLMESİ GEREKLİLİĞİNİN ÜZERİNDE DURUYOR.
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Covid-19 pandemisi sürecinde, etkili anlık haber akışlarının
yoğunluğu ve ekonomi piyasalarının haber akışlarına karşı
duyarlılık düzeylerinin yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda, sürece yönelik yorum yapma ve tahminlerde
bulunmanın bir hayli zor olduğu bir süreç yaşanıyor.

uzmanlar; krizin boyutları dikkate alındığında bu paketin
yetersiz kalabileceğini, içeriğinde daha çok vergi erteleme
ve yeni kredi olanakları olduğunu, sıcak para olarak hanelere girecek yeterli desteğin olmadığını ve en önemlisi
de; talebi artırmak için daha kapsamlı tedbirler alınması
gerektiğinin altını çiziyor.

Pandeminin başladığı ilk günden günümüze kadar geçen
süreçte, ekonomik endişeler gittikçe büyüyor. Bu endişelerle birlikte birçok dünya ülkesinden de art arda ekonomiyi
desteklemek için tedbir paketi açıklamaları geliyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ NE KADAR SÜRER?

MERKEZ BANKALARININ HAMLELERİ
NE KADAR ETKİLİ?
Koronavirüsün dünya ekonomisi üzerinde yarattığı baskı
sebebiyle merkez bankaları, faiz indirimleri ve likidite üzerinde pozitif etki yaratacak adımlar atarak, içinde bulunduğumuz endişe ortamında piyasaları desteklemek için
çaba gösteriyor. Borsalar hızlı düşüşlerle çok sert kayıplar
yaşarken, altın, petrol vb. değer kaybetmeye devam ediyor. Merkez bankalarının yaptığı hamlelere rağmen, dolar gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmayı sürdürüyor. Gelinen noktada herkes, ekonomik
sahada güvenli limanın neresi olduğu ve varlıkların nasıl
korunabileceği sorularına yanıt arıyor. Avrupa Merkez
Bankası başta olmak üzere merkez bankalarından gelen
hamleler piyasalarda kısa süreli bir rahatlama yaratsa da
yatırımcıların dolar talebi artıyor.

DOLARDA 6,50’İN NEDEN ÖNEMLİ?
Yüksek talep ve küresel dolar likidite sıkışıklığı, doları diğer paralar karşısında güçlü kılıyor. Koronavirüs ile ilgili
tüm gelişmeler, küresel piyasaların yanı sıra Türk varlıkları
üzerinde de etkili. T.C. Merkez Bankasının faiz indirim kararı sonrasında yükselerek 6,50 TL sınırına dayanan dolar kuru ardında ilk kez 6,52’ye kadar yükseldi. Yapılan
tahminlere göre 6,25-6,50 aralığı konuşulsa da, 6,75’e
kadar çıkış bekleyenler de var. Analistler ise pandemiye
yönelik haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin, gündemdeki yerini sabitlediğini belirterek; teknik açıdan dolar/TL’de 6,55’in direnç olarak izleneceğini
vurguluyor.

EKONOMİK PAKETLER YETERLİ Mİ?
Pandeminin ekonomide ortaya çıkan kriz sürecine karşı
para politikalarından daha çok maliye politikalarına ihtiyaç olduğunu savunan ve açıklanan pakette şirketlerin
finansman ihtiyacına yönelik adımlar atıldığını söyleyen

Ekonomi piyasaların küresel durgunluk senaryosunu fiyatlamayı sürdürürken, merkez bankaları da faizlerde
indirimler yapıyor. Amerikan Merkez Bankası (FED)’nın
faizleri sıfıra indirmesiyle birlikte T.C. Merkez Bankası da
100 baz puan faiz indirimine giderek, politika faizini yüzde 9,75’e çekti. Uzmanlar, küresel merkez bankalarının
para politikalarını gevşetmesi ve olağan dışı önlemlere
başvurması, pandeminin küresel ekonomiler üzerindeki
etkisinin belirsizliği vb. etmenlerle birlikte TCMB’nin faiz
indirmeye devam etmesinin beklendiğini dile getiriyor.

NEDEN NAKİTTE KALMA İSTEĞİ?
Dolar kuruna bakıldığında tamamen küresel gelişmelere
bağlı olarak bir yükselişin oluştuğunu ifade eden analistler, alınan önlem ve tedbirlerin yavaş da olsa fiyatlara
yansımaya başlayacağını kaydediyor. Bu sebeple de, yılın
ilk yarısını 6,25-6,50’lerde bitiren dolar kuru yılın ikinci
yarısında artış gösterebilir. Yatırımcıların nakitte kalma
isteklerinin, doların gelişmekte olan ya da gelişmiş ülke
para birimleri karşısında değerlenmesine imkan sunduğunu söyleyen uzmanlarsa, Türk lirasının GOÜ para birimleri içinde; dolara karşı diğer para birimlerine oranla
daha dirençli olduğunu ifade ederken, dolar/TL’de kalıcı
bir yükseliş beklenmediğini, olası yükselişlerde de Türk lirasında geçmenin mantıklı olacağını savunuyor.

PORTFÖYLER NASIL ŞEKİLLENDİ?
Bu denli yüksek kayıpların yaşandığı ve pandeminin etkisinin daha ne kadar süreceğinin hayli büyük soru işaretleri taşıdığı noktada, uzmanlar portföy tercihlerinin
çok önemli olduğunu vurguluyor. Türk lirası tarafında
faizlerin iyice düşmesiyle birlikte öneriler yüzde 15-20
bandında kalmış, döviz tarafı ise yüzde 10-15 seviyelerinde seyrediyor. Konu ile ilgili olarak değerlendirmede
bulunan analistler, ortalama portföy dağılımlarına bakarak; hisse ve altının önde olmaya devam ettiğini, her
iki yatırım aracının da portföylerde yüzde 30’lar seviyesinde yer bulduğunu, önümüzdeki aylarda ise dalga
boylarının bir nebze azalmasını ve hisse senetleri dahil
varlık fiyatlarının bir taban oluşturmaya başlamasını
bekliyor.
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UZMAN GÖZÜYLE

PROF. DR. KEMALETTİN AYDIN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

KORONAVİRÜS ENFEKSİYONU (COVID-19)
PROF. DR. KEMALETTİN AYDIN, GLOBAL GİRİŞİM’İN UZMAN GÖZÜYLE KÖŞESİNDE, SON AYLARDA TÜM DÜNYAYI
ETKİLEDİĞİ GİBİ ÜLKEMİZİ DE ETKİLEYEN KORONOVİRÜS BULAŞMASINA BAĞLI ORTAYA ÇIKAN ATEŞ, ÖKSÜRÜK,
NEFES DARLIĞI VE AKCİĞER FİLMLERİNDE DE ZATÜRRE BULGULARI İLE SEYREDEN VAKALARIN ANALİZİNİ YAPMAK,
BİREYSEL ÖNLEMLERİMİZİ ALMAK VE ÜLKEMİZİN ETKİLENME DURUMUNU YORUMLAYABİLMEK ADINA BU YAZIYI
BİZLER İÇİN KALEME ALDI...
Hastalık, insandan insana bulaşma özelliği nedeniyle
hızla yayılmış, bugün için dünyada cins, dil, din, ırk,
ülke, kıta ayrımı yapmadan hemen hemen tüm dünyada yaygın hal almıştır. Bu nedenle de PANDEMİ tanımını almıştır. 2020 yılının ilk günlerinde, başta Çin olmak
üzere bugün Avrupa ve Amerika dahil hemen hemen
her yerde yüksek sayıda vakalar ile karşılaşılmaktadır. Ülkemize uzun süre yani Mart ayının başına kadar girişi
engellenmiş olmasına rağmen o tarihten itibaren artan
sayılarda hastalar ile karşılaşmaktayız.
Bugün için dünyada 63 milyonun üzerinde, ülkemizde
de 500 binin üzerinde vaka ile karşı karşıya kalınmıştır.
Sürecin başından itibaren başta Cumhurbaşkanı Sayın
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Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu
ile beraber tüm kamusal yönetim, önemli sorumluluk
üstlenerek mücadele etmektedir. Ancak salgın hastalıklar ile mücadelede başarı ancak milletin de üstüne
düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkündür.
Bu nedenle bu yazıdan elde edeceğimiz bilgileri hayatımızda uygulamaya koyarak, ülkemizin bu süreci
atlatmasında elimizden geleni yerine getirmeliyiz diye
düşünmekteyim. Bu nedenle bu yazı, virüs, bulaşma yolları, kliniği, bireysel temizlik, sosyal mesafe ve tanı yöntemleri hakkında bilgi vermek; hasta veya temaslısı ile
karşılaşıldığında izlenmesi gereken strateji ve uygulama
şekilleri hakkında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
Coronavirus’lar RNA virüsleridir. Yüzeylerinde çubuksu

uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”,
yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir. Coronavirus’lar (CoV),
hayvanlardan bulaşarak insanlarda hastalık yapabilen
soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu
(MERS) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi çeşitli derecelerde solunum, bağırsak, karaciğer, böbrek ve
sinir sistemi tutulumlarla seyreden klinik tablolara neden
olabilmektedir. Daha önce yapılan detaylı araştırmalar
sonucunda, SARS’ın misk kedilerinden, MERS’in ise tek
hörgüçlü develerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır.
Virüsün çeşitli hayvanlardan bulaştığı söylenmekle beraber bugün için net olarak hangi hayvandan kaynak
aldığı net olarak bilinmemektedir. Henüz insanlara bulaşmamış olan ancak hayvanlarda saptanan birçok Coronavirus daha mevcuttur. SARS, MERS ve COVİD-19
dışında da insanlarda dolaşımda olup soğuk algınlığı kliniğine neden olan ayrıca dört alt tipi daha vardır. SARS,
2003 yılında, daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde
ortaya çıkmış olup, yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Yaklaşık 10 yıl sonra Coronavirus
ailesinden, daha önce insan ya da hayvanlarda varlığı
gösterilmemiş olan MERS, Eylül 2012’de ilk defa insanlarda Suudi Arabistan’da tanımlanmıştır.

Coronavirus’lar genel olarak dış ortama çok dayanıklı
olmayan virüslerdir. Ortamın nem ve sıcaklığına, dışarı
atıldığı organik maddenin miktarı, kirlettiği yüzeyin dokusu gibi faktörlere göre değişen bir dayanma süresi söz
konusudur. Genel olarak cansız yüzeylerde birkaç saat
içerisinde aktivitesini kaybettiği kabul edilmektedir. Cansız yüzeylerdeki aktivite süresi yorumlanırken, bulaş da
sadece virüsün aktivitesinin devam etmesi değil temasın
süresinin de önemli olduğu unutulmamalıdır.

KLİNİK
Virüs ile karşılaşanların yarıya yakını herhangi belirti ve
bulgu vermezken, geri kalanında hafif zatürreden yoğun bakım gerektirecek kadar ağır olan tablolar görülebilmektedir. Hastalarda en çok karşılaşılan belirtiler; ateş,
öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Bu belirtilerin yanında az
da olsa eklem kas ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, tat duyusu
kaybı ve ishal gibi şikayetler de olabilmektedir. Şiddetli
vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

BULAŞMA

COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen
bilgilere göre yarıya yakınında herhangi belirti ve bulgu olmazken, bazı insanların daha fazla hastalanma ve
ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir. Vakaların yüzde 80’i hastalığı hafif geçirmekte, yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
Yine vakaların yüzde 5’i yoğun bakıma ihtiyaç duyabilmektedir. Hastalık tüm yaş guruplarını etkilemekte ve
ölümlere neden olabilmekle beraber genellikle 60 yaş
ve üzerindeki kişiler, kalp-damar hastalığı, yüksek tansiyonu, şeker hastalığı, kronik solunum yolu hastalığı,
kanser ve bağışıklık yetmezliği ile ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olanları daha fazla etkilemekte ve daha fazla
ölüme neden olmaktadır. Çocuklarda hastalık nadir ve
hafif görünmektedir.

Hastalık, esas olarak ağızdan konuşma anında veya
öksürük, hapşırma anında çıkan ve içinde virüs olan
damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun
ve gözlerine temasıyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları
damlacıkların yapıştığı yüzeylere diğer kişilerin elleri
ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya
göze götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır.
Virüsün alınmasından hastalığın ortaya çıkmasına kadar
geçen süre ortalama 5-6 gündür (2-14 gün). Bu süreye
kuluçka süresi denmektedir.

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.
Bununla birlikte mevcut kanıtlar, hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hasta olmayan hamile kadınlar
ile COVID-19 ile enfeksiyon olan hamile kadınlar arasında fark olmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca hamilelik
sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun bebekte olumsuz
bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri yoktur. Şu ana
kadar COVID-19’un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.
Anne sütünde de virüs varlığı gösterilmemiştir. >>>>>>

31 Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaleti, Vuhan şehrinde,
nedeni bilinmeyen zatürre hastaları bildirilmiştir. Yapılan
derinleme incelemede hastaların farklı hayvan türleri satan bir toptan balık ve canlı hayvan pazarı çalışanlarından olduğu belirlenmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha
önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus
(2019-nCoV) olarak tanımlanmış ve hayvanlardan insanlara geçen bu virüsün insandan insana da hızlı bulaştığı gösterilmiştir. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının
adı COVID-19 olarak kabul edilmiştir.
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LABORATUVAR VE TANI
Hastalarda sıklıkla akciğer tutulumu olduğu için genel
bir kan tablosu değişikliği ile akciğer muayenesinde
değişiklikler tespit edilebilmektedir. Akciğer grafisi ve
tomografisi önemli oranda tanı koydurmaktadır. Laboratuvar olarak kan tetkiklerinin yanında kesin tanı; PCR
testi dediğimiz ve ağız boğaz bölgesinin arka bölgesinden ve burundan alınan sürüntüden direk virüsün
tespit edilme esasına dayanmaktadır. Bu testler, ülkemizde bugün birçok merkezde çalışılıp, 5-6 saat içinde
sonuçlandırılabilmektedir. Ölüm oranı SARS salgınında
yüzde 11 ve MERS’de yüzde 35-50 arasında iken COVID-19’da ülkeden ülkeye değişmekle beraber Güney
Kore’de yüzde 1’in altında iken İtalya’da yüzde 9’lar civarında ortalama yüzde 3-4 arasındadır.

DİKKAT VE ÖNLEM
Bu virüs ve diğer solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonların bulaşma riskini azaltmak için hepimize çok büyük sorumluluk düşmektedir. Öncelikle öksürme veya
hapşırma sırasında ağzımızı ve burnumuzu tek kullanımlık mendille kapatmalı, mendil yoksa dirseğimizin
iç kısmını kullanılmalıyız. Çünkü; konuşma, hapşırma
ve öksürme anında virüs parçacıkları en az bir buçuk
metre mesafeye kadar yayılabilmektedir. Bu nedenle bu
mesafeyi bireysel izalasyon olarak belirleyip, daha yakın
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sohbetlerden uzak durmalıyız. Olabildiğince kalabalık
ortamlardan uzak durmak, tokalaşma ve sarılmadan
kaçınmak da önemli oranda bulaşmayı engelleyecektir.
Etrafa dokundurduğumuz ve virüsün bulaştığını düşündüğümüz ellerimizi, ağız, burun ve gözlerimize dokundurmamalıyız. Yani; el hijyenimize önem vermeliyiz.
Ellerimizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ovalayarak yıkamalıyız. Bu yıkama işlemi esnasında mutlaka
el sırtlarımızı, parmak uçlarımızı, avuç içimizi ve baş parmağımızı ovalayarak yıkamalıyız. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda ise alkol içerikli el antiseptiği (kolonya)
kullanabiliriz. Kapalı alanlar mümkün olduğunca havalandırılmalı ve yüzeyler dezenfektanlar ile sık sık temizlenmelidir. Evimize getirdiğimiz gıdalar, sebze ve meyveler, genel hijyen kuralları gereği tüm mikroplardan
korunma amacıyla tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.
Bireysel korunma mesafemiz olan ‘en az bir buçuk metre’ korunma alanımızı korumak ve kişisel hijyenimizi
sağlamamızın yanında bağışıklık sistemimizi güçlü tutma adına sağlıklı ve dengeli beslenme, yeterli zaman
uyuma, spor yapma ve sigara gibi bağışıklığı düşüren
alışkanlıklardan uzak durmak gerekmektedir.

ŞÜPHELİ TEMAS
Olası/kesin vaka ile teması (yakın temaslı) olanlar evde
izolasyon şartlarına uygun 14 gün süreyle izlenmelidir.
COVID-19 enfeksiyonu için doğrulama sürecindeki vakalar ile yakın temas edenler, temas ettikleri hastanın

numune sonucu negatif ise izlem sonlandırılır; pozitif
gelirse izleme 14. güne kadar devam edilir. Temaslı kişi,
izlem süresini evde geçirmelidir. Başka kişi/kişiler ile aynı
ortamı paylaştığı zaman tıbbi maske takmalıdır. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için evde takipli hastalar
mümkünse evindeki diğer kişilerden farklı bir odada,
mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az bir buçuk metre uzakta olmalıdır
ve tıbbi maske takmalıdır. Maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelidir. Eve, ziyaretçi kabul edilmemelidir. Temaslının ev içindeki hareketi sınırlandırılmalı;
tuvalet, banyo gibi ortak kullanılan alanlar iyi havalandırılmalıdır. Temaslı, kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu vb. eşyalarını
kullanmamalı; eğer kullanması gerekirse bu eşyaları iyice su ve sabunla yıkamalıdır. Vakanın kullandığı kıyafet,
çarşaf, nevresim vb. tekstil ürünleri 60-90°C’de normal
deterjan ile yıkanmalıdır. Banyo ve tuvaletler günde en
az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal
sulandırmada- beş litre suya bir çay bardağı çamaşır
suyu) temizlenmelidir.
Sonuç olarak; pandemi durumunda yani tüm dünyayı
etkileyen bu virüs ile mücadelede kişiden kişiye bulaşın
mutlaka önüne geçilmelidir. Yaklaşan süreç içinde kamunun ve bilimin ortaya koyduğu gerçekler ile bu salgının ülkemizi daha fazla etkilemesinin önüne geçebiliriz.

Eğer bu anlamda üzerimize düşen bireysel izalasyon,
sosyal mesafe ve kişisel el hijyenimize dikkat etmezsek,
artan vaka sayılarını ve ülkemize olan yükünü engelleyemeyiz. Özellikle bu kış günlerinde daha kalabalık ortamlarda ve daha havasız ortamlarda olmak, hastalığın
daha yaygın olması gibi faktörlere bir de kış dönemine
ait diğer solunum yolu infeksiyonlarının da artmasına
bağlı olarak günlük vaka sayılarımız 30 binlerin üzerine
çıkmıştır. Şimdiye kadar açık vermeden tüm hastalara
başarılı bir şekilde hizmet veren sağlık alt yapısı ve sağlık
ordusunun da bir sınırı olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Ölü ve hasta sayısını azaltmak için virüsün
yayılımının önüne geçmek gerekmektedir. Bu hem kendi sağlığımız hem de aile ve sevdiklerimizin sağlığı için
önemli olduğu kadar ülkemiz için de milli bir meseledir.
Sadece sağlık değil sosyal ve ekonomik hayat ile uluslararası ilişkiler de, bu süreçlerde olumsuz etkilenebilmektedir. Bu nedenlerden ötürü milletini ve devletini seven
bizler olarak üzerimize düşen görevi en büyük hassasiyetle yerine getirmemiz gerekmektedir. Bu anlamda hepimize büyük sorumluluk düşmektedir ve elimizi suya ve
sabuna gereği kadar dokundurmalı, sosyal hayatın getirdiği kalabalıklara bir süre ara vermeli, özellikle gençler
olarak toplu sohbetleri bir iki ay ertelemeliyiz.
SEVDİKLERİMİZE YARIN YAKIN OLMAK İSTİYORSAK,
BUGÜN BİRAZ MESAFELİ OLALIM...
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NİLÜFERLER YETİŞİYOR BURSİYERLERİNİN
‘İSİMSİZ KAHRAMANLARI’ İLE BULUŞMASI
GGYD’DEN NİLÜFERLER YETİŞİYOR EĞİTİME DESTEK FONU KAPSAMINDA BURS ALAN 60 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ,
İLK KEZ DERNEK YÖNETİMİYLE TANIŞMA YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ. BAŞKAN ALLIOĞLU, DÜZENLENEN YEMEKTE
“MEZUNİYET SONRASI DA ARKANIZDAYIZ” MESAJINI VERDİ.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin hayata geçirdiği en uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi olan “Nilüferler Yetişiyor”, üniversite
öğrencilerine burs desteği sağlamaya devam ediyor. Dernek üyelerinin bağışlarıyla oluşan burs fonundan, bugüne dek çok sayıda üniversite öğrencisi yararlandı. GGYD’den burs alan öğrenciler, tanışma
yemeğinde Başkan M. Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle
bir araya gelerek, yıllardır kendilerine burs desteği sağlayan ‘isimsiz
kahramanları’ ile tanışma fırsatı buldu.

ALLIOĞLU: “MEZUNİYET SONRASINDA DA YANINIZDAYIZ”
Üniversite eğitimi alan gençler, toplantıda geleceğe dair plan ve
hedeflerini anlatırken, onları gururla dinleyen GGYD Yönetimi de
“Staj dönemi ve mezuniyet sonrası da yanınızda olacağız” mesajı
verdi. Başkan Nezih Allıoğlu, öğrenim yaşamları süresince derneğin
himayesinde olan bursiyerlerin her birini aileden gördüklerini dile
getirerek, “Bir şehit kızımıza burs desteğiyle başlayan ve yıllar içinde
çığ gibi büyüyerek sayısız öğrenciye burs ve mezuniyet sevinci yaşatan Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’nda, GGYD’nin 510
üyesinin emeği ve katkısı var. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da; özellikle iş hayatına atılma sürecinde abileriniz ve ablalarınız olarak yanınızda, arkanızda olacağız.
Hepinizle gurur duyuyoruz” dedi.
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GGYD’LİLER 42. İSTANBUL MARATONU’NDA
“NİLÜFERLER YETİŞİYOR” İÇİN KOŞTU
BU SENE 42’NCİSİ GERÇEKLEŞEN, “DÜNYANIN KITALARARASI KOŞULAN TEK MARATONU” UNVANINI TAŞIYAN VE
DÜNYA ATLETİZM BİRLİĞİ (WORLD ATHLETICS) TARAFINDAN “ALTIN KATEGORİ”DE GÖSTERİLEN MARATONDA, GENÇ
GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ ÜYELERİ YER ALDI. ÜYELER, DERNEĞİN EĞİTİME DESTEK FONU OLAN “NİLÜFERLER
YETİŞİYOR” İÇİN KOŞARAK, YAPILAN BAĞIŞLARLA BURS ALAN ÖĞRENCİ SAYISINI 60’DAN 65’E YÜKSELTTİ.

GGYD’nin 2012 yılında hayat bulan ve bugüne kadar
ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vererek onların hayatına
değer katan Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu,
gün geçtikçe daha fazla sayıda öğrenciye ulaşıyor
Eğitim fonundan burs alan üniversite öğrenci sayısı bu
kez de, 42’ncisi gerçekleşen İstanbul Maratonu ile artış
sağladı. Salgın tedbirleri kapsamında yalnızca maraton
kategorisinde ve kısıtlı kontenjanla gerçekleştirilen, “Tek
Başına Bizimle Koş” sloganıyla düzenlenen sanal koşuya,
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğini temsilen katılan
dernek yöneticileri, Ankara’nın çeşitli noktalarında
öğrenciler için 10 kilometre koştu.

GÖSTERİLEN İLGİ GURUR VERİCİ...
GGYD üyeleri ise maratonda koşan sporculara destek
vererek, Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’na
bağışta bulundu. Fonda biriken bağışlarla 60 olan
bursiyer sayısı 65’e yükselirken, GGYD Başkanı M.

Nezih Allıoğlu, maddi olanakları kısıtlı olan başarılı
öğrencilere burs sağlamak isteyen üyelerin, İstanbul
Maratonu’nda koşan genç girişimcilere gösterdiği
ilginin gurur verici olduğunu vurguladı. Nilüferler
Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’ndan burs hakkı kazanan
öğrencilere aylık 300, yıllık ise 3 bin lira verildiğini
ifade eden Başkan Allıoğlu, İstanbul Maratonu ile 5
yeni öğrencinin daha öğrenim hayatına dokunacak
olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, kimbilir;
geleceğin girişimcileri belki de bu gençlerin arasından
çıkacak” dedi.
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ANKA İLE İŞ’TE GİRİŞİM YARIŞMASI

ANKA İLE İŞ’TE GİRİŞİM YARIŞMASI’NDA
ÜÇ GENÇ FİRMA İPİ GÖĞÜSLEDİ
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLEDİĞİ, 102
GİRİŞİMCİNİN BAŞVURDUĞU, FİNAL ANINA KADAR TÜM ADAYLARIN İNCE ELENİP SIK DOKUNDUĞU “ANKA İLE İŞ’TE
GİRİŞİM” YARIŞMASINDA İPİ, ÜÇ GENÇ FİRMA GÖĞÜSLEDİ.

Beş yıldan genç, teknoloji odaklı girişimcilerin işlerini
dünyaya taşımalarını hedefleyen, uluslararası alanda
etki yaratabilecek girişimleri destekleyen, yüksek katılımla ve dolu dolu geçen bir maratonla finale ulaşan
yarışmanın bitiminde, Dernek Başkanı M. Nezih Allıoğlu, Türkiye’de kurulu teknoloji odaklı girişimcilerin
globalleşme faaliyetlerine odaklanan yarışma programında ön eleme sonrası 45 girişimciye düşürülen liste
içerisinde 14 firmanın belirlendiğini, ardından 3 gün
süren eğitim ve danışmanlık sürecinin başlatıldığnı belirtti.

EN ŞANSLI GİRİŞİMCİLER
SekuraTech, Event Gates, PayDay, Enerji 365, İltema,
Hagelson, Modimu, VisitorLab, ServisSoft, PerdeCepte, Spechy, Akıllı Mantar, Tifika ve Novaponics adlı
firmaların girişimcilerinin katıldığı eğitimler kapsamında, tüm girişimcilere alanında uzman akademisyen, iş
insanları ve hukukçular tarafından mentörlük yapıldı.
Başkan Allıoğlu eğitimler devam ettiği sırada girişimcilerin çeşitli sermaye yatırım fonları ve danışmanlarla
görüştürüldüğünü, kendilerine iş fikirlerinin globalleş36

mesi için yapmaları gerekenler konusunda bilgi verildiğini de söyledi.

İLK ÜÇE GİREN GENÇ FİRMALAR
Eğitimlerin tamamlanmasının ardından girişimci firmaların temsilcileri, büyük jürinin karşısına çıkarak sunum
yaptı. Adayların firmalarını, ürünlerini ve globalleşme
planlarını anlattıkları büyük finalde jüri, ilk üçe giren
firmaları belirleyerek kamuoyuna duyurdu. Buna göre
“Anka ile İş’te Girişim” yarışmasında birinciliği ServisSoft firmasından Emre Pehlivanlı kazandı. Pehlivanlı
bu başarısıyla INNOGATE online programına katılma
hakkı elde ederken, ikinci olan VisitorLab firmasının
girişimcisi İlyas Osmanoğulları, Ankara Üniversitesi
Teknokentte 1 yıl ücretsiz ofis, üçüncü olan İltema firmasının girişimcisi Ayhan Prepol ise Uluslararası Patent
Başvurusu (PCT) Desteği ödülü kazandı.
GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, yarışma süresince desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlara teşekkür ederek;
“GGYD, daha fazla sayıda Türk girişimcisini global pazarla buluşturmaya devam edecek” dedi.
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GGYD’DEN ANKARA ÜNİVERSİTESİNE
ÖN KULUÇKA MERKEZİ
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ İLE ANKARA ÜNİVERSİTESİNİN İŞ DÜNYASINA YENİ GİRİŞİMLER VE GİRİŞİMCİLER
KAZANDIRMAK, FİKRİN TİCARİLEŞMESİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA PROJELENDİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİK YARIŞMASINDA
İKİNCİ ÖNEMLİ ADIM DA ATILDI. GGYD, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE GİRİŞİMCİ ADAYLARI İÇİN ÖN KULUÇKA
MERKEZİ TEFRİŞ ETTİ.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin Ankara Üniversitesi Teknokent iş birliği ile hayata geçireceği “ANKA ile İş’te Girişim; İşini
Dünyaya Taşı” girişimcilik yarışması kapsamında tüm tefrişatını
üstlendiği teknokent kuluçka merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

GİRİŞİMCİ ADAYLAR BAŞVURABİLECEK
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu’nun ev sahipliğindeki açılış törenine TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, iş dünyası temsilcileri, sanayiciler,
akademisyenler, öğrenciler, girişimci adayları ve GGYD üyeleri
katıldı. Yenilikçi, inovatif ve teknolojik bir iş fikrine sahip tüm
girişimci adayların başvurabileceği ön kuluçka merkezinin açılışında konuşan Başkan Nezih Allıoğlu, “Ne kadar çok yeni fikir
ve ne kadar çok girişimci, o kadar güçlü ekonomi ve o kadar
yüksek refah düzeyi demektir. İki kurumun bu iş birliğinin ve
kuluçka merkezimizin yeni girişim hikayelerinin başlangıcı olmasını diliyorum” dedi.
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EĞİTİMLER, MENTORLUK VE FONLARA YÖNLENDİRME...
Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş de merkezin tüm tefrişatını üstlenen Genç Girişim ve Yönetişim Derneği üyelerine teşekkür ederek, bu iş birliğinin tüm kurumlara örnek olmasını diledi. Açılışın ardından kuluçka merkezi gezildi ve tefrişata GGYD adına katkıda bulunan kişi ve kuruluş temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Teknoloji tabanlı iş
fikirlerinin gelişimi için eğitimler, mentorluk hizmetleri ve fonlara yönlendirme vb. hizmetlerin sunulacağı merkezde,
girişimcilere ilk aşamada fiziksel alan, ofis ve altyapı destekleri verilecek. Ön kuluçka merkezinde bulunan girişimciler ayrıca iş fikirlerini hızlıca prototipleyebilecekleri Ankara Üniversitesi Teknokent Prototip Atölyesini de ücretsiz
kullanma şansına sahip olacak.
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GİRİŞİMCİNİN SESİ

TEKNOPARKLARDAN
COVID-19 İÇİN SAĞLIK ATAĞI
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) TARAFINDAN DÜNYA ÇAPINDA PANDEMİ OLARAK İLAN EDİLEN KORONAVİRÜS
(COVID-19) SALGINININ ÜLKEMİZDE DE GÖRÜLMESİYLE BİRLİKTE, TIPKI KURUM VE KURULUŞLARDA OLDUĞU
GİBİ TEKNOPARKLAR DA VİRÜSLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINA HIZ KAZANDIRDI. PANDEMİ SÜRECİNDE
TEKNOPARKLARDA YER ALAN ŞİRKETLER, MASKEDEN SİPERLİĞE, VENTİLATÖRDEN VİRAL TAŞIMA
VASATINA KADAR PEK ÇOK ALANDA ÜRETİMİ ARTIRDI.
YAZI . BEGÜM TANERİ

Tüm dünyayı saran Covid-19 salgınıyla mücadele etmek
amacıyla yeni ihtiyaçlar ve yapılması gereken pek çok
inovasyon bulunuyor. Bu sebeple, teknoloji alanındaki
girişimciler, bu mücadelede önemli görevler üstleniyor.
Pandemi sürecinde, özellikle de; solunum destek cihazlarından enfekte hastaların nakli için sedyeler gibi daha
pek çok alanda büyük hacimli ihtiyaç doğuyor.
Bu doğrultuda, Avrupa Birliği de, Covid-19 mücadelesiyle ilgili olarak inovatif ürünlere çağrı yaparak, konuyla ilgili çalışan girişimcileri destekleyeceğini açıkladı.
Durum böyle olunca, teknoparklardaki şirketler de, bu
sürece katkıda bulunabilmek amacıyla çalışmalarına hız
verdi.

BİYO MALZEMELİ GÜNLÜK
BİN MASKE ÜRETİMİ
Kuluçka merkezlerine, tespit yöntemlerinden respiratör teknolojilerine, sterilizasyondan ventilatöre kadar
pek çok boyutu olan bu sorunu çözmeye yönelik katkı sağlayacak girişimciler başvuruda bulunabilecek.
Bununla birlikte, henüz daha ortaya koronavirüs salgını bile çıkmamışken, ventilatör cihazını geliştiren ve
birkaç hastane için üreten kuluçka merkezleri bile var.
Uzmanlar, yeni üretilen normal maskelerin koruyuculuğunu arttırmak amacıyla maskenin yüzle temas
eden bölümüne, tamamen biyolojik açıdan uyumlu
biyo malzemenin entegre edilerek, bu yöntem desteğiyle havadaki viral ve mikrobiyal kontaminantla-
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rın filtrelenmesi konusunda da çalışma yürütüyor.
Birçok firma, Covid-19 için üretilen maskelerin de, N95
maske kalitesinde olması için nano boyutta bir malzemenin üretiminin hazırlığında.

X-RAY VE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN
DERİN ÖĞRENME İLE GÖRÜNTÜ ANALİZİ
Teknoparkta faaliyet gösteren bir görüntü işleme sistemi, koronavirüs kapsamında x-ray ve bilgisayarlı tomografi resimlerinin derin öğrenme ile görüntü analizi
konusunda bir proje geliştiriyor. Bu kapsamlı proje içeriğinde geliştirilmekte olan yazılım, x-ray ve bilgisayarlı
tomografi resimlerinin buluta aktarılarak, bulutta derin
öğrenme yazılımı ile analiz edilip, sonrasında koronavirüs test sonucunun yetklilere web aplikasyon aracılığıyla bildirilmesini sağlayacak. Bu yolla, testlerin yapım
aşamasında da risk altında olan çalışanlardan anlık,
bağımsız ve yüksek doğruluk payına sahip bir test sisteminin geliştirilmiş olmasına da katkıda bulunulacak.

KİT ÜRETİCİLERİNE ALTYAPI
In-vitro tanı kitleri için profesyonel bir bilgi birikimi, ve
altyapıya sahip olan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Covid-19 ile mücadelede aktif olarak rol
alan kit geliştirici ve antikor/biyolojik ajan üreten firmalar ile birlikte kamu kuruluşlarına da altyapısını açıyor.
Araştırma konusundaki altyapısı ve tüm stratejik paydaşları ile Covid-19’la mücadele sürecine yönelik katkıda bulunma çerçevesinde de her türlü iş birliğine hazır

olduğunu duyurdu. Bunların yanı sıra sağlık için takip
ve tanıya yönelik olarak hızlı, ekonomik ve özgün nanotek-nolojik bileşen, ürün ve sistemlerinin geliştirilmesi
teması ile enfeksiyon hastalıklarının basit, hızlı ve ekonomik tanısı odağında da çalışmalar planlanıyor.

TANI KİTLERİNDE DNA TEKNOLOJİSİ
Dünya ülkelerinde hız kazanmasından kısa bir süre sonra salgının Türkiye’de de görülmesinin ardından, TOGÜ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik
Bölümü, Covid-19 tanı kitinde kullanılan enzimlerin üretimi için son hızla çalıştı. Çalışmaların başlanmasından
birkaç hafta sonra rekombinant DNA teknolojisi yardımıyla, koronavirüs tanısında kullanılan Revers Transkriptaz ve DNA Polimeraz enzimleri üretildi.

3D YAZICI İLE ÜRETİM
Covid-19 ile mücadele kapsamında medikal malzeme
üretimi de durmak bilmeden büyük bir yoğun çalışma
sistemiyle devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle

yüksek maliyetli ve çok sayıda ithal edilmesi gereken bazı
kritik medikal parçalar 3D yazıcılarla üretilmeye başlandı. Bununla birlikte üetilen siperlikler hastanelere ücretsiz verilecek.

ÇOKLAYICI ÜRETİMİ HIZ KAZANDI
Teknoparklar, koronavirüs sebebiyle içinde bulunduğumuz zor süreçte, her fırsatta ellerini taşın altına koyarak,
hekim ve sağlık çalışanları için gerektğinde rektörlükler
ve ilgili birimlerle birlikte hareket ettiklerini vurguluyor.
Koronavirüs hastalarının sağlık çalışanları ile yüz yüze
geldikleri aşamalarda, hapşırma, kan gibi mikrobileşenleri engellemek amacıyla bariyer ürettiklerini belirten
teknopark yetkilileri, ventilasyon cihazlarının çoklayıcılarına ihtiyaç duyulması durumunda da, çoklayıcı ve
ventilasyon cihazı ara ekipmanlarını üretebilir durumda olduklarınının altını çiziyor. Verilen bilgilerde ayrıca
hastanelerde solunum cihazlarının yeterli sayıda mevcut
olduğunu ancak prototip olması için sürekli üretim yaptıklarını, çoklayıcı üretildiğinde ise bir adet olan solunum
cihazının, aynı anda iki hastaya birlikte cevap verebilecek
duruma geleceğini belirtiliyor.
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BİZDEN HABER

GGYD İLE HRS HASTANESİ İŞ BİRLİĞİNDE
ÜCRETSİZ COVID-19 TESTİ
TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ ÜLKEMİZDE DE HIZLA YAYILAN KORONAVİRÜS SALGININDAKİ ARTIŞ SEBEBİYLE
HAREKETE GEÇEN GGYD YÖNETİMİ, TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASINA KATKIDA BULUNMAK VE ÜYELERİNE
DESTEK OLMAK AMACIYLA ÜCRETSİZ COVID-19 TESTİ KAMPANYASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin HRS Hastanesi ile yaptığı anlaşma gereği üyelerin ücretsiz olarak
faydalandığı Covid-19 testi kampanyası ile ilgili olarak
açıklamada bulunan Başkan M. Nezih Allıoğlu, küresel salgın sebebiyle hemen herkesin maddi ve manevi
sıkıntı içinde olduğunu hatırlatarak; bu sıkıntıların bir
nebze olsun ortadan kalkması noktasında büyük çaba
harcadıklarının altını çizdi.

Başkentli girişimcilerin maddi kayıplarının en aza indirilmesi için salgın önlemleri altında çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Allıoğlu,
“Maddi sorunlar bir şekilde aşılır, en önemlisi beden ve
ruh sağlığımız” dedi.

ALLIOĞLU: “TESTE ULAŞMADA ÇEŞİTLİ
SIKINTILAR YAŞANIYOR”
GGYD olarak koronavirüs salgınındaki artıştan dolayı,
toplum sağlığının korunmasına katkıda bulunmak ve
üyelere destek olmak amacıyla bir kampanya yaptıklarını
söyleyen Nezih Allıoğlu, “Bu kampanyamızla üyelerimiz
ücretsiz Covid-19 testi yaptırabildi. Teste ulaşmada doğal
olarak çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. En azından üyelerimizin
bu sıkıntıları yaşamaması için bütçesi derneğimizce karşılanan test, rahatlıkla uygulanabildi. Üyelerimizin ücretsiz,
yakınlarının ise indirimli olarak faydalandığı bu kampanya
ile ‘önce sağlık’ ilkesini yerine getirebilip, toplum sağlığının korunmasına destek olabildiysek; ne mutlu bize” diyen
Allıoğlu da, üyelerin yanı sıra GGYD Yönetimi ile birlikte
ücretsiz Covid-19 testi yaptırdı.

42

43

GGYD ÇALIŞMA KURULLARI

YEŞİM KADER KIZILÇELİK
YAYIN KURULU BAŞKANI

“GGYD’NİN İLETİŞİM
KANALLARI HER DAİM ETKİN”
GLOBAL GİRİŞİM DERGİSİNİN BU KÖŞESİNDE, GGYD YAYIN KURULU
BAŞKANI YEŞİM KADER KIZILÇELİK, ÜYELERİYLE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ
ÇALIŞMALARLA ÇOK GÜÇLÜ BİR YAPI OLAN GGYD’NİN, İLETİŞİM
KANALLARINI DA ÇOK ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANDIĞININ ALTINI ÇİZİYOR.

Kurulunuzun niteliği ve oluşumu
hakkında bilgi verir misiniz?
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği
Yayın Kurulu, derneğimizin kurumsal
yapısının güçlenmesi, faaliyetlerinin
daha geniş kitlelere duyurulması noktasında yapılan çalışmalara destek
vermek amacıyla kurulmuştur. Kurul
üyelerimiz, dernek üyelerimizden
oluşmaktadır. Üyelerimizin tamamı
ajans sahibi veya bir yayın kuruluşunun temsilcisidir. Dijital reklam ajansları ve medyayla ilgili kuruluşlarımızın
her biri başarıyla hizmet vermektedir.

Kurulunuz kaç kişiden oluşuyor?
Başkan dâhil 14 kişiden oluşan bir
kuruluz.

Görev ve yetkileri ne şekilde
yapılandırılıyor?
GGYD; yönetimiyle, çalışma kurulları
ve üyeleriyle olağanüstü bir tempoda
44

çalışan ülkemizin en faal STK’larından
biridir. Derneğimizin çalışmaları yalnızca üyelerine dönük değildir. Toplumun farklı kesimlerine yönelik ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetleri,
projeleri ve organizasyonlarıyla dikkat
çekmektedir. 500’ü aşan üye sayısı,
üyeleriyle gerçekleştirdikleri çalışmalarla çok güçlü bir yapı olan derneğimiz, iletişim kanallarını da çok etkin
bir şekilde kullanmaktadır.
GGYD’nin tüm sosyal medya hesapları aktiftir. Youtube kanalından web
sitesine, Global Girişim Dergisi’nden
Instagram, Facebook, Twitter hesaplarına, derneğimiz ve üyelerimizle
ilgili bütün bilgilerin güncel olarak
tutulduğu mobil platformundan tanıtım filmine ve medyada yer alan haberlerine kadar GGYD, aynı zamanda
dijital medyayı en etkin kullanan
kuruluşlar arasındadır. İletişim kanallarının bu denli aktif olması sayesinde derneğimizin tanınırlığı giderek
artmakta, yaptığı her organizasyon

kamuoyunca çok yakından takip edilmekdedir. GGYD’nin iletişim penceresini
böylesine geniş açmasının bir sonucu
olarak da yayın kurulumuz yukarıda
sıraladığımız tüm konulara görüşleri,
önerileri, örnek çalışmalarıyla katkı sunmaktadır. Görev ve yetkileri bu çerçevede belirlenmiş olan kurulumuz, yine
kendisiyle alakalı konularda diğer kurullarla da iş birliği yapmaktadır.

Toplantılarınızın usulü, zamanı ve
katılım sağlanması nasıl
gerçekleşmekte?
Daha önce düzenli olarak dernek merkezimizde yapılan toplantılarımız salgın
süreciyle birlikte mart ayından bu yana
Zoom üzerinden gerçekleşmektedir.
Bulunduğumuz hemen her ortamdan
katılım imkanı bulduğumuz için toplantılarımız oldukça verimli geçmektedir.

Karar alma ve uygulama şekillerini
kısaca anlatır mısınız?
Yayın kurulunu ilgilendiren konularda
kurul üyelerimizle yaptığımız istişareler sonucu aldığımız kararlar bir rapor
haline getirilmektedir. Bu rapor, tavsiye
niteliğinde hazırlanıp, yayın kurulundan sorumlu yönetim kurulu üyemize
teslim edilmektedir. Sorumlu yönetim
kurulu üyemiz ise ilk yönetim toplantısında başkan ve diğer üyelerle raporu
paylaşmakta, kararlar bir kez de burada istişare edildikten sonra üzerinde
uzlaşma sağlanan konular hayata geçirilmektedir.

Bir yandan diğer STK’ların işleyişini de
incelemeye başlayan Ticaret ve İş Geliştirme Kurulu, üyelere daha fazla fayda
sağlamak amacıyla birçok projeyi de hayata geçirmek üzere hazırlıklarına devam
etmektedir.

TUBA AKDOĞAN

TİCARET VE İŞ GELİŞTİRME KURULU BAŞKANI

“ÜYELERİMİZ ARASINDA TİCARİ
FAALİYETLER BAŞLIYOR”
GGYD TİCARET VE İŞ GELİŞTİRME KURULU BAŞKANI TUBA AKDOĞAN,
KURDUKLARI E-TİCARET SİTESİ SAYESİNDE ÜYELERİN BİRBİRLERİNİN
ÜRÜN VE HİZMETLERİNE DAHA HIZLI ERİŞEBİLECEĞİNİ VE TİCARETE
BAŞLAYABİLECEKLERİNİ VURGULUYOR.

Kurulunuzun niteliği ve oluşumu
hakkında bilgi verir misiniz?
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği
Ticaret ve İş Geliştirme Kurulu, dernek üyelerinin kendi aralarında ticari
faaliyetlerinin başlatılması, geliştirilmesi ve üyelerin ticari faaliyetlerinde
ihtiyaç duyabileceği önemli gelişmeler
konusunda bilgilendirme amaçlı toplantıları gerçekleştirmek üzere çalışan
bir kuruldur. Ticari faaliyetlerin büyük
ölçüde sekmeye uğramasına neden
olan pandemi döneminde, ‘üyelerin
ticari faaliyetlerine nasıl katkıda bulunabiliriz’ sorusuyla yola çıkan Ticaret
ve İş Geliştirme Kurulu, 520 üyenin
tamamının faydalanabileceği e-ticaret
sitesinin temellerini atmış ve önemli bir
yol almıştır. 2021 yılının ilk günlerinde
alt yapı çalışmaları tamamlanacak
olan bu çalışma ile üyelerin tamamı,
birbirlerinin ürün/hizmetlerine daha
hızlı erişebilecek ve ticarete başlayabilecektir. Bu önemli çalışmanın yanı
sıra 2020 yılı döneminde üyelerin ticari
hayatlarına katkı sağlayacak yüksek

katılımlı önemli bilgilendirme toplantıları ile pandemi döneminin verimli
geçmesi için büyük çaba sarf etmiştir.
Bu toplantı başlıkları şu şekildedir:
“Pandemi Döneminde Kira Sözleşmelerinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi” - Av. Tuğçe Torun, “Devlet Destekli Alacak Kredisi” - Seyfullah Orhan /
Güneş Sigorta Pazarlama ve Bankasürans Satış Grup Müdürü, “Devlet Hibe
ve Teşvikleri” - Tuba Akdoğan / Arvensis Danışmanlık Ltd. Şti.
E-ticaret sitesi ve bilgilendirme toplantıların yanı sıra kahvaltı organizasyonları da düzenleyen Ticaret ve
İş Geliştirme Kurulu, bugüne kadar
tanışan ancak birbirlerinin iş kolunu
tanımayan birçok üyeyi bir araya getirmiş ve Bambino Mia’nın ev sahipliğinde, üyelerin iş kolunu tanıtan geniş
katılımlı organizasyonlar gerçekleştirmiştir. Okul, akaryakıt istasyonu vb.
birçok üye iş yeri ile görüşmeler sağlanmış ve dernek üyelerine özel indirimler alınmıştır.

Kurulunuz kaç kişiden oluşuyor?
15 kişilik bir ekiple döneme başlayan Ticaret ve İş Geliştirme Kurulu, 2020 yılı
sonunda başkan, başkan vekili, 2 yönetim kurulu üyesi ile birlikte 31 kişiden
oluşmaktadır.

Görev ve yetkileri ne şekilde
yapılandırılıyor?
Ticaret ve İş Geliştirme Kurulu, bugüne
kadar gerçekleştirdiği projelerin başarısını
tüm kurul üyelerinin aktif katılımı ve özverili çalışmasıyla başarmıştır. Hemen hemen bütün kurul üyeleri, bugüne kadar
gerçekleştirilen projelerde görev almıştır.
Görev dağılımları, üyelerin konuya yatkınlıkları ve ilgisine göre değişkenlik göstermektedir.

Toplantılarınızın usulü, zamanı ve
katılım sağlanması nasıl
gerçekleşmekte?
Pandemi dönemi öncesinde dernek merkezinde 2 hafta aralıklar ile toplantı düzenleyen Ticaret ve İş Geliştirme Kurulu,
hızlı bir şekilde online toplantılara ayak
uydurarak, aynı periyotlarda toplantılarına devam etmiştir. 2020 yılı boyunca
organizasyonlar ve bilgilendirme toplantıları haricinde 12 kez toplantı gerçekleştirmiştir.

Karar alma ve uygulama şekillerini
kısaca anlatır mısınız?
Ticaret ve İş Geliştirme Kurulu üyeleri,
önerilerini kurul toplantısında detaylarıyla sunmaktadır. Soru-cevap adımları tamamlandıktan sonra proje fikri
oylamaya sunulmaktadır. Oy çokluğu
ile kabul gören proje fikirleri, yönetim
kurulu onayından sonra uygulamaya
geçmektedir.
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SEVGİ ŞAHİN

ÜYE DİLEK VE ŞİKAYETLER KURULU BAŞKANI

“DİLEK, ÖNERİ VE ŞİKAYETLER
DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR”

platformu üzerinden iletişim kurarak,
firma ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi
edinip, edindiğiniz üye bilgilerini diğer
üyelere hatırlatmaktayız. Kurul içinde
başkan, başkan yardımcısı ve yazmanımız kurulun tüm çalışmalarını organize
etmekte, kurul üyeleri de aktif ve gönüllü
olarak çalışmalara vakit ayırmaktadır.

GGYD ÜYE DİLEK VE ŞİKAYETLER KURULU BAŞKANI SEVGİ ŞAHİN,
ÜYELER İLE DERNEK YÖNETİMİ ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENMEKTE
OLDUKLARININ VE ALDIKLARI HER TALEBE YÖNELİK ADIMLAR ATMA
KONUSUNDA ÖNCÜ OLMALARINA DEĞİNİYOR.

Toplantılarınızın usulü, zamanı ve
katılım sağlanması nasıl
gerçekleşmekte?

Kurulunuzun niteliği ve oluşumu
hakkında bilgi verir misiniz?

Görev ve yetkileri ne şekilde
yapılandırılıyor?

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği
Üye Dilek ve Şikayetler Kurulu, dernek
üyelerinin aralarındaki etkileşimi arttırmak, üyelerin dernekle olan bağlarını
güçlendirmek ve onların GGYD hakkındaki öneri ve şikayetlerini dinleyerek
dernek üst organlarına iletmek için çalışmalar yapmaktadır.

GGYD, gerek yönetimi gerekse alt kurulları ile sivil toplum kuruluşları arasında en aktif ve en fazla üye sayısına
sahip olan derneklerden bir tanesi.
Derneğin sosyal yardım yönü bir tarafa, üyeler arasında ticari faaliyetleri
gerçekleştirmek için düzenlediği aktivitelerle de örnek bir STK.

Toplantılarımız, normal zamanlarda kurul üyelerinden bir kaç kişi ile birlikte yapılan üye ziyaretlerinden ve belirli aralıklarla
dernek merkezinde yapılan, ağırlıklı olarak tüm üyelerin katıldığı toplantılardan
oluşmaktadır.

Aynı zamanda mevcut üyelerin faaliyet
bilgileri ile ticari faaliyetlerini derneğin
sosyal medya hesaplarından duyurmak için çalışmalarda bulunmaktadır.

Bizler de, Üye Dilek ve Şikayetler Kurulu olarak bu aktiviteler içinde aktif
olarak rol alıp, her fırsatta üyelerimizin dilek, öneri ve şikayetlerini dikkatle takip etmekte, bu konuda adımlar
atmakta ve yönetim kuruluna ileterek,
üyelerimiz ve dernek yönetimi arasında köprü görevi üstlenmekteyiz.
Pandemi döneminden önce fiziken
iş yerlerinde ziyaret ettiğimiz üyelerimizle, pandemi döneminde de Zoom

Kurulunuz kaç kişiden oluşuyor?
Kurulumuz başkan, başkan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi ve dernek koordinatörü dahil toplam 22 üyeden
oluşmaktadır.
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Pandemi döneminde ise kurul üyeleri ile
misafir üyelerin, haftada bir Zoom platformunda buluşması ile gerçekleştirmektedir.

Karar alma ve uygulama şekillerini
kısaca anlatır mısınız?
Üye Dilek ve Şikayetler Kurulu olarak
yaptığımız toplantılarda, üyeler arası
etkileşimi geliştirmek için yapılabilecek faaliyetler hakkında öneriler hazırlayarak yönetim kuruluna iletiyor,
üyelerimizin faaliyetleri konusunda
detaylı olarak bilgilendirme yapıyoruz.
Dernek üyeleri arasındaki etkileşimi arttıracak her tür faaliyette, tüm kurul üyeleri eşit oranda sorumlu ve yetkilidir.

BETÜL CİNDORUK

ÜYE KABUL KURULU BAŞKANI

“GGYD, SEÇKİN İŞ İNSANLARINDAN OLUŞAN
ÜYELERİYLE BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR STK”
GGYD ÜYE KABUL KURULU BAŞKANI BETÜL CİNDORUK, DERNEĞE KAYITLI MEVCUT ÜYELER GİBİ DEĞERLİ İŞ
İNSANLARINI BÜNYELERİNE KATARAK, HER GEÇEN GÜN DAHA BÜYÜK VE DAHA GÜÇLÜ BİR SİVİL TOPLUM
KURULUŞU OLMAYI AMAÇLADIKLARINI DİLE GETİRİYOR.

Kurulunuzun niteliği ve oluşumu
hakkında bilgi verir misiniz?

maktayız. Üyelerimiz kendi çevrelerindeki üye adaylarını, ayda bir düzenlenen “İş’te Fırsat Toplantıları”na davet

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği
Üye Kabul Kurulu, tıpkı derneğimize
kayıtlı mevcut üyelerimiz gibi değerli
iş insanlarını bünyemize katarak, her
geçen gün daha büyük ve daha güçlü
bir sivil toplum kuruluşu olmayı amaçlamaktadır.

Kurulunuz kaç kişiden oluşuyor?
Kurulumuz, kurul başkanı ve kurul
başkan yardımcısı başta olmak üzere
toplam 21 kişiden oluşmaktadır.

Toplantılarınızın usulü, zamanı ve
katılım sağlanması nasıl
gerçekleşmekte?

ederek derneğimizi daha yakından
tanımalarına ve fikir edinmeleri fırsat
veriyoruz.
Ayrıca derneğimize üye olmak isteyen
kişiler, katıldıkları toplantılarda bizzat
kurulumuzla görüşerek başvurularını
da yapabilmektedirler.
Bilindiği gibi pandemi süreci öncesi
toplantılarımız otellerin toplantı salonlarında yapılıyordu. Ancak yaşadığımız bu zorlu süreçte, Zoom üzerin-

Görev ve yetkileri ne şekilde
yapılandırılıyor?

den gerçekleşmek durumunda.

GGYD üyelerinin seçkin iş insanları
olmalarından dolayı, aslında kurul

larını, kurul olarak ziyarete gidiyor,

olarak tüm üyelerimizden destek al-

başvurularını bizzat alıyoruz.

Ayrıca bize ulaştırılan tüm üye adaykendileriyle tanışarak derneğimize

Toplantılarımız pandemi öncesinde düzenli olarak iki haftada bir dernek merkezimizde yapılırken, yine bu süreçte tüm
toplantılarımız gibi Zoom üzerinden aynı
verimlilikte devam etmektedir.

Karar alma ve uygulama şekillerini
kısaca anlatır mısınız?
Önceden görüşülüp üye olmak adına doldurularak bize ulaştırılan üyelik
formları, öncelikle kurulumuzda değerlendirmeye alınıyor ve uygun görüldükten sonra yönetim kuruluna sunuluyor.
Yönetim kurulunun değerlendirmesinden sonra uygun görüldüğü taktirde,
üye adaylarını resmi üyelerimiz olarak
aramızda görebiliyoruz.
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ALEV TİRİTOĞLU

SOSYAL İŞLER VE AKTİVİTELER KURULU BAŞKANI

“SİVAK, DERNEĞİMİZİ ETKİN
VE CANLI TUTMAK İÇİN ÇABA
GÖSTEREN BİR KURUL”
GGYD SOSYAL İŞLER VE AKTİVİTELER KURULU BAŞKANI ALEV TİRİTOĞLU,
DERNEĞİMİZİN VİZYONUNA PARALEL OLARAK ÜYELER ARASI İŞ BİRLİĞİ
VE DAYANIŞMA İLE KENTİN SOSYAL YAPISINA KATKI SAĞLAMAK ADINA
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜKLERİNİ BELİRTİYOR.

Kurulunuzun niteliği ve oluşumu
hakkında bilgi verir misiniz?
Sosyal İşler ve Aktiviteler Kurulu (SİVAK)
kurulduğu günden bu güne büyük
başarılara imza atan Genç Girişim ve
Yönetişim Derneğinin can damarı, olmazsa olmaz kurullarından biridir.
SİVAK, derneğin vizyonuna paralel,
üyeler arası iş birliği ve dayanışma ile
kentimizin sosyal yapısına katkı sağlayan dinamik ve proaktif bir kuruldur.
Sevgiyi, işi ve arkadaşlığı harmanlayarak, fark yaratan yenilikçi projelere
imza atmaktadır. Güçlü ve güler yüzlü
bir sivil toplum kuruluşu olarak ilk akla
gelen derneğimizi etkin, güçlü ve canlı
tutmak için çaba gösteren bir kuruldur.
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Kurulumuzun amaçları, görev tanımı
ve faaliyet konuları, 16.01.2004 tarihinde yürürlüğe konulan yönergede
belirlenmiştir.
Üyelerin tanışma ve kaynaşmasına
yönelik aktiviteler düzenlemek, bu
kapsamda; yemek, eğlence, gece ve
kokteyller organize etmek, geziler düzenlemek, spor yarışmaları, kuruluş balosu çalışmaları ve hazırlıkları, üye ziyaretleri vb. etkinlikler, SİVAK’ın görevleri
arasında sayılmıştır.

rul üyeleri, yaratıcı enerjileri, bilgi ve becerileri ile fark yaratan fikirler geliştirerek,
derneğin yeni ufuklara yelken açmasına
katkı sağlama çabasındadır.

Görev ve yetkileri ne şekilde
yapılandırılıyor?
Kurulumuzda başkan, başkan yardımcısı
ve kurul sekreteri bulunmaktadır.

Toplantılarınızın usulü, zamanı ve
katılım sağlanması nasıl
gerçekleşmekte?
Her ayın 2’nci ve 4’üncü perşembe günleri, saat 18.00’de dernek merkezinde
gündemli olarak toplanması esası getirilmiştir. Pandemi sürecinde ise toplantılarımız online olarak yapılmaktadır.

Karar alma ve uygulama şekillerini
kısaca anlatır mısınız?
Gündemli toplantılarda, varsa yönetim
kurulunun talepleri öncelikle gözetilmektedir. Gündem konuları doğrultusunda kurul üyeleri ile birlikte alınan
kararlar, öneriler rapor olarak GGYD’nin
Sosyal İşler ve Aktiviteler Kurulundan sorumlu yönetim kurulu üyeleri ile payla-

Kurulunuz kaç kişiden oluşuyor?

şılmaktadır.

Kurulumuz 25 kişiden oluşmaktadır.
Her biri kendi alanında başarılı, farklı
iş ve meslek gurubundan oluşan ku-

Yönetim kuruluna iletilen raporlar ve
projeler ise onay doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
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MEHMET KIRKBINAR

PARLAMENTO VE KAMU KURULU BAŞKANI

“KURULUMUZ, ÜYELERİMİZDEN GELEN
SONUÇ ODAKLI HER FİKRE AÇIK”
GGYD PARLAMENTO VE KAMU KURULU BAŞKANI MEHMET KIRKBINAR, GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN
KAMUOYU VE SİYASET DÜNYASINDAKİ BİLİNİRLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE TANITILMASI KONUSUNDA, KURUL OLARAK
AKTİF ROL OYNADIKLARININ ÖNEMİNİ VURGULUYOR.

Kurulunuzun niteliği ve oluşumu
hakkında bilgi verir misiniz?
Parlamento ve Kamu Kurulu, Genç
Girişim ve Yönetişim Derneğinin gerek kamuoyu gerekse siyaset dünyasındaki bilinirliğinin arttırılması ve
tanıtılması konusunda aktif rol oynamaktadır.
Kurulumuz, siyasi görüş ayırt etmeksizin; tüm siyasi parti temsilcileri,
milletvekilleri, belediye başkanları ve
bakanlarla görüşerek, bir sivil toplum kuruluşu olarak hangi alanlarda
çalışmalar yaptığımızı, dernek üyelerimizin hangi sektörlerde faaliyet
gösterdiği ve ticari girişimlerinin diğer
sektörleri nasıl ve ne derece ilgilendiği
konularında bilgilendirmeler ve fikir
alışverişleri yapmaktadır. Görüşmelerimiz, bizlere daha sonrasında hiç düşünmediğimiz olanaklar sağlayarak,
ufkumuzu daha da ileri taşımaktadır.
Diğer yandan, derneğimizin gücü50

nün artarak ilerlediğini görmek, bizleri daha istekli ve ne istediğini bilen
üyeler haline getirmektedir.

Toplantılarınızın usulü, zamanı ve
katılım sağlanması nasıl
gerçekleşmekte?

Kurulunuz kaç kişiden oluşuyor?

Toplantılarımızda, kurul üyelerimizle birlikte ilk planlamalar yapıldıktan sonra
ziyaret gerçekleştireceğimiz kişiler belirleniyor ve sonrasında, ekip arkadaşlarımızın arasından bağlantı kuracak olan kişi,
danışman ve özel kalemlerl ile temasa
geçiyor. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan
sonra ise görüşme günü ve saati belirleniyor. Pandemi döneminde de süreç aynı
şekilde ilerliyor fakat görüşme yapacağımız platform, online ortama dönüşüyor.

3 kişilik bir ekiple çalışmalarına başlayan kurulumuz, şu anda başkan, başkan vekili ve yönetim kurulu ile birlikte
9 kişiden oluşmaktadır.

Görev ve yetkileri ne şekilde
yapılandırılıyor?
Parlamento ve Kamu Kurulu, geçen
yıla kadar diğer kurullara nazaran biraz
daha pasif durumdaydı. Yeni yılla birlikte ise dinamik ekip arkadaşlarımızla,
çok verimli ziyaretler gerçekleştirdik.
Kurul çalışmalarımızda, tüm üyelerin
fikir ve yönlendirmeleri doğrultusunda
ilerliyoruz. Örneğin; bir arkadaşımız,
bir partinin milletvekili ile görüşme organize ediyorsa, diğer arkadaşımız bir
başka vekil ya da bakan ile görüşme
ayarlayabiliyor.

Karar alma ve uygulama şekillerini
kısaca anlatır mısınız?
Yaptığımız toplantılarda, birbirinden
değerli üyelerimizin önerilerini dikkate
alarak, birlikte nasıl hareket edeceğimizi konuşuyoruz. Sonuç odaklı her fikre
açık olan kurulumuz, yeni dönemde de
verimli ve güzel işlere imza atacak, kendinden söz ettirmeye devam edecektir.

HAKAN SANCUR

MESLEKİ SORUNLAR VE AR-GE KURULU BAŞKANI

“MESLEKİ BİLGİ VE DENEYİMLERİ
ARTIRICI ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”
GGYD MESLEKİ SORUNLAR VE AR-GE KURULU BAŞKANI HAKAN SANCUR, DERNEK ÜYELERİMİZİN YAŞADIĞI MESLEKİ
SORUNLARI TESPİT EDEREK, BU SORUNLARIN GİDERİLMESİ KONUSUNDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ÇÖZÜM ÜRETİMİ VE
AR-GE ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER VERİYOR.

Kurulunuzun niteliği ve oluşumu
hakkında bilgi verir misiniz?
Mesleki Sorunlar ve Ar-Ge Kurulunda, kurul başkanı, yönetim kurulunca
atanmasını müteakip, bir hafta içinde, dernek üyeleri arasından birlikte
çalışacağı ekibini kurmakta ve yeteri
kadar başkan yardımcısı ile bir kurul
sekreterini atamaktadır. Bununla birlikte, üyelerinin mesleki faaliyetleri ile
ilgili anket çalışmaları düzenleyerek,
sonuçları bir üst yazıyla üyelere duyurmak ve gereği yapılmak üzere yönetim kuruluna bildirir.
Üyelerin mesleki bilgi ve deneyimlerini
artırıcı çalışmalarda da bulunan kurulumuz, bu amaçla panel, seminer ve
konuşmacı konuklu yemekli-yemeksiz
toplantılar düzenlemektedir. Aynı zamanda dernek üyelerinin mesleki sorunlarını da tespit ederek, bu sorunların giderilmesi konusunda çözüm
üretimi ve Ar-Ge çalışmalarını yürüten

ekibimiz, çalışmaların sonucunda üretilen tüm çözüm önerilerini ilgili mercilere raporlar.

pandemi sürecinde gerekli şartlar sağlanamadığından, henüz bir toplantı
gerçekleştirilememiştir.

Kurulunuz kaç kişiden oluşuyor?

Karar alma ve uygulama şekillerini
kısaca anlatır mısınız?

Mesleki Sorunlar ve Ar-Ge Kurulu, şu
an 4 kişilik bir ekipten oluşmaktadır.

Görev ve yetkileri ne şekilde
yapılandırılıyor?
Kurulumuzun görev ve yetkileri, Mesleki Sorunlar ve Ar-Ge Kurulunun
çalışma yönergesi doğrultusunda yapılmaktadır. Pandemi dönemi ve beraberinde yasakların başlamasıyla birlikte gerekli oluşum başlatılamamıştır.

Toplantılarınızın usulü, zamanı ve
katılım sağlanması nasıl
gerçekleşmekte?
Malesef ki, tüm dünyayı olduğu gibi
ülkemizi de fazlasıyla etkisi altına alan

Özellikle pandemi döneminden en
fazla etkilenen yeme-içme ve hizmet
sektöründe bulunan dernek üyelerimizin sorunları konusunda kurulumuz oldukça gayret sarf etmiştir.
Ayrıca restoran topluluğunda bulunan dernek üyelerimizle de sürekli iletişim halinde kalmış ve bu
süreçte yaşanan sorunları, Ankara
Ticaret Odasındaki gerekli mercilere yazılı ve sözlü olarak iletmiştir.
Dernek Başkanımız Nezih Allıoğlu’nun da katılmış olduğu toplantıda, ATO Yönetim Kurulu Başkanı
Gürsel Baran’a, sektör sorunlarımız
ve gerekli çözüm önerileri detaylarıyla aktarılmıştır.
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PURİYA KOÇ

DIŞ İLİŞKİLER KURULU BAŞKANI

“ÜYELERİMİZİN YURT DIŞI BAĞLANTILARININ
GÜÇLENMESİNDE PAYIMIZ BÜYÜK”
Kurulunuz kaç kişiden oluşuyor?
GGYD DIŞ İLİŞKİLER KURULU BAŞKANI PURİYA KOÇ, KURULUN YALNIZCA
TÜRKİYE SINIRLARI İÇİNDE DEĞİL DÜNYA ÇAPINDA DA YENİ PROJELERE
İMZA ATMAYA DEVAM ETTİĞİNİ, YABANCI ÜLKE ELÇİLİKLERİ VE DIŞ
TİCARET ATEŞELERİ İLE DE SÜREKLİ İRTİBATTA OLDUKLARINI BELİRTİYOR.

Kurulunuzun niteliği ve oluşumu
hakkında bilgi verir misiniz?
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin dış ilişkilerini düzenlemek ve takip
etmekle yükümlü olan kurulumuz,
yabancı elçilik misyonları ve dış ülkelerde bulunan STK’larla olan iletişimi
sağlayarak onlara rehberlik etmekte,
yabancı elçilik görevlilerinin dernek aktivitelerine katılımını sağlamaktadır.
Kurul ayrıca, ülkemizde elçiliği bulunan ülkelerin önemli ulusal günlerini
tespit ederek, bu günlerde dernek adına yapılacak olan kutlamalara rehberlik etmektedir.
Elçiliklere yapılacak olan nezaket ve
tanışma ziyaretlerini planlayarak gerekli randevuları sağlamak, dernek
üyelerinin yabancı elçiliklerle olan işlerinde yönlendirme yapmak, elçiliklerle
yürütülecek olan ortak sosyal yardım
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çalışmalarını koordine etmek, elçilikler
ile rernek arasında yapılacak tüm çalışmalarda gerekli iş birliğini temin için
çalışmalar yapmak, yabancı ülkelerdeki önemli ticari ve siyasi olayları takip
ederek, ülkelerle olan ticari işler konusunda edindiği bilgileri dernek üyelerine duyurmak, yabancı ülkelerdeki
STK’larla yapılacak olan Kardeş Dernek
Protokolu çalışmalarında hazır bulunmak ise Dış İlişkiler Kurulunun başlıca
görevleri arasındadır.
Yalnızca Türkiye sınırları içinde değil dünya çapında yeni projelere
imza atmaya da devam eden kurulumuz, Türkiye’de bulunan tüm
yabancı ülke elçilikleri ve dış ticaret
ateşeleri ile de sürekli olarak irtibatta.
Üyelerimizin yurt dışı bağlantılarını
güçlendirmesine olanak sağlayan kurulumuzun, bu sayede yeni projelerin
ortaya çıkarılmasında da rolü oldukça
büyük.

Kurulumuz, dernek başkanı, dernek
başkan yardımcısı, koordinatör yönetim
kurulu üyesi, dernek sekreteri ve kurul
başkanı ile birlikte toplam 24 kişiden
oluşmakta.

Görev ve yetkileri ne şekilde
yapılandırılıyor?
Görev ve yetkiler, Dış İlişkiler Kurulu Çalışma Yönergesi uyarınca yapılandırılmakta,
yapılacak işler ve projeler, kurul üyelerinin
ilgileri ve isteklerine göre dağıtılmaktadır.

Toplantılarınızın usulü, zamanı ve
katılım sağlanması nasıl
gerçekleşmekte?
Toplantılarımız, iki haftada bir pazartesi
akşamları saat 20.30’da, Zoom uygulaması üzerinden, online olarak yapılıyor.

Karar alma ve uygulama şekillerini
kısaca anlatır mısınız?
Kararlar, kurul üyelerinin de görüşü alınarak, kurul başkanı ve koordinatör yönetim kurulu üyesi ile dernek başkanının
onayıyla alınır.
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BİZDEN HABERLER

GGYD’NİN “ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI”
BERATI SELÇUK PEHLİVANOĞLU’NA
ANKARA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU (ASTOP) TARAFINDAN 5 ARALIK DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ’NDE
DÜZENLENEN, GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN DE HER YIL VERDİĞİ “ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI” BERATININ
SAHİBİ BU YIL, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED) BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANLIĞI EĞİTİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ
SELÇUK PEHLİVANOĞLU OLDU.

Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’ne denk düşen
ve “Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü” kapsamında
her yıl düzenlenen “Üstün Hizmet ve Başarı” ödül töreni, bu yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemedi. Bu sebeple, platform üyesi sivil toplum kuruluşları, üstün hizmet
ve başarı beratına layık gördükleri kişi ve kuruluşları ziyaret ederek ödüllerini iletti.
ASTOP İcra Kurulunda yer alan Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin başarı beratının sahibi ise bu yıl Türk
Eğitim Derneği (TED) Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu oldu.
GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu
üyeleri, pandemi kuralları çerçevesinde bir araya geldikleri Selçuk Pehlivanoğlu’na üstün hizmet ve başarı
beratını takdim etti.
54

ALLIOĞLU: “PEHLİVANOĞLU EĞİTİM SİSTEMİNİN
GELİŞMESİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR”
Başkan Nezih Allıoğlu yaptığı konuşmada; Selçuk Pehlivanoğlu’nun Türk eğitim sisteminin gelişmesine önemli
katkılar sunan bir eğitimci olduğunu ve salgın sürecinde
de bu sorumluluğunu sürdürdüğünü vurgulayarak, “Eğitim sistemimiz, okullarımız, çocuklarımız da pandemiden
olumsuz etkilenmiş, eğitim yer yer kesintiye uğramıştır.
Bu zorlu süreçte TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu güçlü
öngörüsü, önerileri ve girişimleriyle çalışmalara katkıda
bulunmuş, alınan kararlarda etkin rol oynamıştır. Kendisi
aynı zamanda sivil toplum dostudur, bu konuda topluma
örnek bir isimdir” dedi. Selçuk Pehlivanoğlu da kendisini
üstün hizmet ve başarı beratına layık gören GGYD’lilere
teşekkür ederek, bu sürecin dayanışma içinde atlatılacağına inandığını söyledi.

“BAŞKENTİN ORTAK AKLI” ÜSTÜN HİZMET
VE BAŞARI BERATI ALDI
ANKARA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU (ASTOP)’NUN ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI BERATI’NIN BU YILKİ
SAHİBİ, ÖZVERİLİ HİZMETLERİ VE ÇALIŞMALARI VE KENTE YAPTIĞI KATKILAR NEDENİYLE ANKARA KENT KONSEYİ
BAŞKANI HALİL İBRAHİM YILMAZ’IN OLDU.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin de İcra Kurulunda
yer aldığı; Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu
(ASTOP)’nun ‘Üstün Hizmet ve Başarı Beratı’ bu yıl,
“Başkentin Ortak Aklı” sloganıyla yeniden yapılanan
Ankara Kent Konseyinin birinci yıl dönümü nedeniyle,
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’a
verildi. Törende, beratı takdim etmek üzere ASTOP İcra
Kurulu Üyesi (GGYD Yönetim Kurulu Başkanı) M. Nezih
Allıoğlu da hazır bulundu.

kuruluşu ve sivil toplum örgütünün katılımıyla yeni oluşmuş bir organizasyonu, siz tecrübeli büyüklerimizin desteğiyle yürümeye başladığı süreci yaşıyoruz. Bu kentin
geleceği ve huzurlu bir kent olması için hem bugünü
hem de yarını, hep birlikte konuşabileceğimiz bir iklim için
uğraşıyoruz. Biz bugüne kadar kentte aynı masada oturma fırsatı yakalayamamış, birbirlerine önyargılı kesimleri
bu kentin geleceği için aynı masaya oturtma başarısını
gösterdik” dedi.

ANKARA KENT KONSEYİ İÇİN BÜYÜK ONUR
Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Genel
Başkanı Nevzat Ceylan, ASTOP Onursal Başkanı Başkanı Veli Sarıtoprak, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu
Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler ile iş dünyasından önemli isimler katıldığı
tören, Gençlik Parkı Kabul Salonunda gerçekleşti. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törenin
açılış konuşmasını yapan Ankara Kent Konseyi Başkanı
Halil İbrahim Yılmaz, “Yerel seçimlerden sonra 489 kamu
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YÖNETİM KONUŞUYOR

BİRKAN ÖZMEN:
“GGYD, ANLAMI
VE VARLIĞI HAYATIMIZIN
HER ANINDA HİSSEDİLEN
BİR AİLE”
DERNEĞİMİZİN EĞİTİM VE PROJELERDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ BİRKAN
ÖZMEN, “YÖNETİM KONUŞUYOR” KÖŞEMİZDE, GGYD’NİN KENDİSİNE HER ZAMAN
SIĞINACAĞI BİR KAPI OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ.

Öncelikle bize kendinizi ve firmanızı kısaca
tanıtır mısınız?
1987 Sivas doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Sivas’ta tamamladım. 2006
yılında Ankara’ya üniversite eğitimi için
geldim. Başkent Üniversitesi Muhasebe
Finans ve Uluslararası Ticaret Bölümlerini
tamamladım.
Nuh’un Ankara Makarnaları ve Erbazlar
Mobilya firmalarında, dış ticaret departmanlarında çalıştıktan sonra 2016 yılında
Armada Alışveriş Merkezinde bulunan
“Dolls and Boys” mağazasını devraldım. Çocuk giyiminin İspanyol devi olan
“Mayoral” markasının Ankara satış temsilciliğini sürdürerek bünyemize; Igor,
AndyWawa, Baby On The Go gibi birçok
markayı ekledik.
2016 yılı sonuna doğru; çocuk parti kıyafetleri üretimine başladık, bununla
birlikte ulusal ve uluslararası birçok fuara
katıldık. Ürünlerimiz halen 7 ülkeye ihraç
edilmekte. 2019 yılında yine aynı alışveriş
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merkezinde 30 metrekareden 90 metrekarelik bir mağazaya geçerek, ürün çeşitliliğimizi çok daha fazla arttırdık. Üretimimizi 2020’nin 2. çeyreği itibariyle tekrar
kendi bünyemize alarak model çalışmalarımıza hız kazandırdık.

Firmanız adına 2020 yılı için hedefleriniz
neler?
2020 yılı ekonomik sorunlarla boğuşarak
başladığımız bir yıl oldu. Mart ayı itibariyle,
Covid-19 salgını dolayısıyla mağazamız en
yoğun olduğu dönemde; 80 gün boyunca
kapalı kaldı. Bu durum, bize dollsandboys.
com.tr online mağazamıza daha çok ağırlık
verip, yatırım yapma imkanını sağladı. Bu
sebeple, online mağazamız için işlerinde
yetkin 2 çalışma arkadaşımızı ailemize kattık. Dijitalleşen dünyada, zaten başlamış olduğumuz bu yönümüze daha hızlı ve etkili
adımlar atarak ilerletmeye başladık. 2020
yılı sonuna kadar bebek/çocuk ile ilgili tüm
ihtiyaçlara karşılık verebileceğimiz bir ürün
gamı oluşturarak, anne-babalara kaliteli
hizmet vermek tek hedefimiz.

GGYD’nin sizin için anlamı nedir?
GGYD; kısaltması 4 harften oluşan ama anlamı ve varlığı hayatımızın her
anında hissedilen bir aile. Derneğe üyeliğim Mayıs 2018’de başladı. O günden bugüne bakltığımda; birçok insan biriktirmişim, birlikte çok anlamlı işler
yapmışız, ticaretimiz artmış, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmuşuz.
Kısacası gün içinde görüştüğüm, konuştuğum ticaret yaptığım insanların
%80’i GGYD ile hayatıma girmiş. Hepimizin evlerinde olduğu 3 ay boyunca
yapmış olduğumuz online toplantılar, söyleşiler, eğitimler de bizleri içinde
bulunduğumuz durumdan uzaklaştırıp “iyi ki var” dememize bir kez daha
sebep oldu.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, size ve firmanıza ne tür katkılar sağlıyor?
Mağazamızda dernek üyelerimize özel kampanya ve indirimler sağlanmakta... Bu sebeple, dernek üyesi müşterilerimizi farklı bir alanda takip etmekteyiz. 2020 başı itibariyle, bu aileden mağazamızı tercih eden 100 üyenin
üzerinde müşterimiz bulunuyor. Biz ise ilaçlamadan karton torba alımına,
bilgisayardan mobilya dekorasyona ve avukatlarımıza kadar mağazamızın
tüm ihtiyaç ve hizmetlerini dernek üyelerinden sağlamaktayız. Bu durum da,
markamızın gücüne güç katıyor.

Girişimciler neden GGYD’ye üye olmalılar?
Amacına hizmet eden sivil toplum kuruluşu bulmak ne yazık ki biraz zor.
GGYD’li olmak bana her zaman sığınacağım bir kapı olmuştur. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı
olmayı bildikçe, yer yüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.” Bugün GGYD ailemizi düşündüğümüzde; dernekte tanışıp, ortak olup iş kuran,
evlenen, birlikte iş ve tatil yapan dostlar edindik.

Son olarak girişimcilere Global Girişim dergisi aracılığı ile neler tavsiye etmek
istersiniz?
Girişimcilik, çok farklı bir güç. Ticarette uzun bir süre maaşlı olarak çalıştım, şimdi de işveren olarak çalışmaktayım. Aradaki ince çizgiyi içinizde
keşfetmeniz çok önemli. Ben hiçbir zaman sabit mesai saatlerine uyamadım, uymak da istemedim. Kısacası hep daha çok katkı sağlamak istedim.
Ancak maaşlı çalışırken, bazı şeyler bir süre sonra insana yük olarak kalıyor. Daha 10 yıl bile olmadı ticari hayatım ama çok fazla deneyim sahibi
oldum. Girişimlerim, ortaklıklarım, denemelerim, kazançlarım ve kaybettiklerim... Bunlardan asla korkmamalıyız. Atatürk’ün bizlere emanet
ettiği güzel ülkemize istihdam yaratmalı, üretmeli, geliştirmeli ve dünyaya duyurmalıyız… Eğer halen bunları okuyup; “ya kaybedersem” korkusu olan var ise kaybetmeyi yaşamadan kazanmayacağını bilmelidir.
Şems-i Tebrizi’nin bana öğüt gibi ve hep aklımda olan sözünü örnek vermek istiyorum: “Hakk’ın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine, teslim
ol. Bırak, hayat sana rağmen değil seninle beraber aksın. Düzenim bozulur,
hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun; hayatının
altının üstünden daha iyi olmayacağını.”
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BİZDEN HABER

EKİPDER’DEN GGYD’LİLERE İŞ BİRLİĞİ
VE DAYANIŞMA SÖZÜ
EKONOMİ İŞ GELİŞTİRME VE PLANLAMA DERNEĞİ (EKİPDER)’NİN BAŞKANI REŞAT GÜNEY VE KURUCU ÜYELERİ, GENÇ
GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ YÖNETİM KURULUNU, GGYD DERNEK MERKEZİNDE ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE İKİ
DERNEĞİN YÖNETİM KADROSU VE ÜYELERİ, ORTAK PROJELERDE BİRLİKTE HAREKET ETME KARARI ALDI.

Turizm ve inşaat başta olmak üzere 38 ayrı
sektörde faaliyet gösteren EKİPDER’in Başkanı
Reşat Güney ve kurucu üyelerini dernek merkezinde ağırlayan Başkan M. Nezih Allıoğlu,
ziyaretin başlangıcında misafirlerini öncelikle
dernekle ilgili olarak yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

HER DAİM İŞ BİRLİĞİ...
EKİPDER Başkanı Reşat Güney de, GGYD’yi ve
Allıoğlu’nu yakından takip ettiğini, girişimlerini
ve çalışmalarını takdirle izlediğini vurguladı. Bu
anlamda GGYD ile birlikte yol almaktan memnuniyet duyacağını da belirten Güney, GGYD
ile her daim iş birliği içerisinde olmaktan dolayı
mutluluk duyacaklarını ve isteklerinin birlikte
daha da verimli işler yapmak olduğunu dile getirdi. Ziyaretin sonunda Başkan Güney, Başkan
Allıoğlu ve yönetim kadrosuna misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken, Allıoğlu da
EKİPDER Başkanı Güney’e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
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GELENEKSEL YAZ BULUŞMASI

GGYD AİLESİNİN “KONTROLLÜ” YAZ BULUŞMASI
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN GELENEKSEL YAZ BULUŞMASI; COVID-19 PANDEMİSİ SEBEBİYLE,
OLAĞANÜSTÜ HİJYEN TEDBİRLERİ UYGULANARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AYLAR SONRA YÜZ YÜZE GELEN GGYD’LİLER,
HEM SOSYAL MESAFE KURALLARI DAHİLİNDE BOL BOL SOHBET EDEREK HASRET GİDERDİ HEM DE OYUN VE
YARIŞMALARLA KEYİFLİ SAATLER YAŞADI.

GGYD’nin her yaz gerçekleştirdiği “geleneksel yaz buluşması” bu yıl
da oldukça keyifli ve renkli görüntülere sahne oldu. Hamaklı Bahçede, açık havada düzenlenen etkinliğe katılan GGYD’liler, alana girişte dezenfektan kabininden geçirildi, temassız ateş ölçer ile ateş
ölçümleri yapıldı. Bunların yanı sıra tüm konuklara maske dağıtıldı.
Masaların da sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde dizayn edildiği etkinliğe, üyeler eş ve çocuklarıyla birlikte katıldı. Organizasyona
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ev sahipliği yapan GGYD Başkanı
M. Nezih Allıoğlu, pandemi sürecinin sadece ticareti değil sosyal
yaşamı ve insan psikolojisini de olumsuz etkilediğini vurguladı.
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ALLIOĞLU: “HEPİMİZİN MORAL VE
MOTİVASYONA İHTİYACI VAR”
GGYD ailesinin aylardır ve sadece online
olarak gerçekleşen etkinliklerde bir araya
geldiklerini hatırlatan Başkan Nezih Allıoğlu, geleneksel yaz buluşmasının herkes için
moral ve motivasyon olduğunu vurguladı.
Allıoğlu, “Hepimizin biraz nefes almaya ve
özlem gidermeye ihtiyacı vardı. Açık alanda,
tüm hijyen koşullarını yerine getirip, kontrolü elden bırakmadan gerçekleştirdiğimiz bu
etkinlik, bu anlamda çok iyi bir fırsat oldu”
dedi.

BİRBİRİNDEN KEYİFLİ OYUNLAR VE
TURNUVALAR
Gündüz saatlerinde yarışmalar ve oyunlarla
başlayan yaz buluşmasında tüm oyun aletleri de, hijyen kuralları dahilinde; her kullanımdan sonra dezenfekte edildi.
GGYD’liler, tavla ve voleybol turnuvası, penaltı yarışları, canlı langırt, rodeo, dev boy
tombala, trambolin, perküsyon ve sürpriz
hediyeler ile festival tadında saatler geçirdiler. Etkinliğin gündüz bölümünde yapılan
yarışmalarda dereceye girenlere gecenin ilerleyen saatlerinde kupaları alkışlar eşliğinde
verilirken, geleneksel yaz buluşması, dikkat
çekici ‘ateş gösterisi’ ile sona erdi.
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ARAŞTIRMA

PANDEMİ DÖNEMİNDE İLETİŞİM
BİREYLER, ŞİRKETLER,
YAYIN ORGANLARI,
MARKA DANIŞMANLARI
VE AJANS SAHİPLERİ
OLARAK HEPİMİZ
PANDEMİ DENİLEN BİR
GERÇEK İLE İLK DEFA
YÜZ YÜZE GELDİK! VE
HİÇBİRİMİZİN HALEN
MÜCADELE ETTİĞİMİZ
BU ALANDA MAALESEF Kİ
BİR DENEYİMİ YOK.
YAZI . ELİF UFLUOĞLU
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Tüm dünyanın büyük bir sınavdan geçtiği ve hepimizin hayatta kalmak için çaba
sarf ettiği bu dönemde; şirketler için kriz anında iletişim çok daha fazla önem kazandı. Ne zaman sona ereceği belli olmayan bu süreçte, pazarlama profesyonelleri
olarak; şirketlere kafalarını kuma gömmek yerine, iletişime doğru tonda devam
etmeleri yönünde tavsiyede bulunmamız gerekiyor. Bundan öncesini çöpe attığımız
yeni dönemde; koronavirüs salgını, pazarlama, halkla ilişkiler ve sosyal medya dahil
olmak üzere her sektörü derinden etkiliyor. Evet, bir marka sonsuza kadar sessiz
kalamaz. Bu nedenle ekibiniz ile durum değerlendirmesi yapın ve konuşacağınız en
doğru zamanı birlikte belirleyin.

KÖTÜ GÜN DOSTU OLDUĞUNUZU HİSSETTİRİN
Tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına göre pazarlama stratejinizi hızlıca revize edin.
Hizmet verdiğiniz kurumlara / bireylere, bu zor dönemde yardım etmek için

hazır olduğunuzu anlatın. Amacınız; mail ve hizmet ile öne çıkmak değil, yardım etmek ve yol göstermek olmalı. Onarılması güç marka hasarlarına
sebebiyet vermeyin. Çünkü kriz dönemi bittiğinde
emin olun ki, insanların yüzde 99’u yapılan hataları
konuşacaktır.
Olumsuz bir marka algısı deneyimi, olumlu bir marka algısı deneyiminde çok daha fazladır. Fayda sağlayacak bir ürün ya da hizmetiniz yoksa sessiz kalın.
Sessiz kalmak, gürültüye katkıda bulunmaktan çok
daha iyidir.
Sosyal medyada müşteri hizmetlerinizi olabildiğince
hızlandırın. Örneğin; turizm sektöründe faaliyette
bulunuyorsanız, insanlar büyük bir olasılıkla size yüksek hacimli geri ödeme ya da iptal politikaları için
tweet atıyor olacaklar. Bu taleplere hızlı bir şekilde
sosyal medya ekibinizle hizmet vermeye hazır olmalısınız.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE
ODAKLANIN
Elinizde imkanlarınız var ise bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinin parçası olun. Örneğin; bulabiliyorsanız devlet hastanelerine kendi markanızın logosunun yer aldığı el dezenfektanları ya da maske
temin edip gönderebilirsiniz.
Ayrıca, insanları evde kalmaya teşvik eden bir sosyal
medya kampanyası oluşturabilirsiniz. #IStay@Home
#EvdenÇalışıyorum #EvdeKalGüvendeKal #MaskeniTak #MesafeniKoru #ElleriniYıka vb. temalı sosyal
medya pazarlama kampanyalarının hayata geçmesine öncülük edebilirsiniz.

ŞEFFAF VE SAMİMİ İLETİŞİM
Markanızın ya da şirketinizin pandemi döneminde
işleri nasıl yürüttüğüne ve nasıl bir tutum sergilediğine dair uygun iletişim platformları üzerinden, sosyal
paydaşlarınızı bilgilendirin.
Sosyal medya kanallı üzerinden gelen; şirketiniz virüsten korumak için hangi adımları atıyor, çalışanlar /

fabrika işçileri için ne gibi önlemler alındı, ürün tedarikiyle ilgili sorunlara nasıl aşılıyor vb. soruları özenle
yanıtlayarak, kurumuza dair güven aşılayın.

PR MATERYALLERİNİZİ
MUTLAKA GÜNCELLEYİN
Medya ile ilişkiler alanında hayata geçirilebilecek yeni
ve farklı projeler üzerine ekibiniz ile online olarak beyin fırtınası yapın.

WEB SİTENİZİ GÖZDEN GEÇİRİN
Web sitenizdeki içerikleri gözden geçirmek, yeni fikir ve projeleri değerlendirmek için “şimdi” en doğru
zaman. Bir iş listesi oluşturun ve adım adım ekibiniz
ile hayata geçirin.

PANDEMİ SONRASI İÇİN
SOSYAL MEDYA İÇERİĞİ ÜRETİN
Şu ana kadar kurum olarak belki de yüzlerce başarılı etkinliği hayata geçirdiniz ve bilgisayarınızda bu
organizasyonlara dair harika görseller var. Şimdi
hepsini düzene sokun. Sosyal medyada paylaşmayı atladığınız başarılı etkinliklerin bir listesini yapın.
Bunlara dair sosyal medya içerikleri oluşturun, ilerleyen dönemde paylaşmak için bir takvim oluşturun.
Eğer markanız bu dönemde karantina altında olması
gereken bir marka ise; yeni strateji geliştirmeye daha
çok, pr ve pazarlama faaliyetleri için daha kısıtlı bir
vakit ayırın. Unutmayın ki; ulusal bir sağlık krizi ve
salgın, bir pazarlama fırsatı değildir.

PANDEMİ DÖNEMİNİ EFEKTİF KULLANIN
Biz iletişimciler, rutin halkla ilişkiler ve pazarlama faaliyetleri kapsamında sürekli bir yoğunluk ve koşuşturmaca içindeyizdir. Zaman zaman hepimiz, daha
özel ve ses getiren projeleri hayata geçirmek için vakit bulamadığımızdan şikayet ederiz. İşte aradığımız
fırsat ayağımıza geldi. O halde, müşterilerimizin hizmetlerimizden en yüksek katma değeri elde etmesi
için pandemi dönemini mümkün olduğunca efektif
kullanalım.
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ÇÖZÜM ODAKLI TOPLANTILAR - I

DR. OZAN BİNGÖL’DEN VERGİYE DAİR
BAMBAŞKA BİR BAKIŞ AÇISI
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ İLE KADIN İŞVEREN VE SANAYİCİLER DERNEĞİNİN “EKONOMİK ÇÖZÜMLER”
İSİMLİ ORTAK PROJESİ OLAN “ÇÖZÜM ODAKLI TOPLANTILAR”IN İLKİ, HER İKİ DERNEĞİN YÖNETİCİ VE ÜYELERİNİN
KATILIMIYLA GRAND ANKARA OTELDE GERÇEKLEŞTİ.

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ekonomi Yazarı Dr. Ozan Bingöl’ün konuşmacı olarak katıldığı
toplantının konusu “Vergi” oldu. Toplantının başlangıcında KAİSDER Başkanı Göknur Atalay, GGYD
ile yapılan iş birliğinin önemine işaret etti. Atalay,
“Türk ekonomisine, 2020 ve sonrasında daha ılımlı
bakmak için iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu amaçla da el ele verdik” dedi.

PROJENİN HEDEFİ, SORUNUN DEĞİL
ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMAK
GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu ise iki derneğin
güçlerini birleştirerek başlattığı “Ekonomik Çözümler” projesi içinde yer alan Çözüm Odaklı Toplantılar’ın sadece kurum ve kuruluşlara örnek olmakla
kalmayacağını, ülkemizin de en önemli meselelerinin masaya yatırıldığı bir platforma dönüşeceğini vurguladı. Allıoğlu ayrıca, bu projeyle ilgili en
önemli hedeflerden birinin; ülke meselelerinde sorunun değil çözümün bir parçası olduğunu belirtti.
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BİNGÖL: “ORANI ARTTIRMAK, GELİRİ ARTTIRMAZ”
Toplantının devamında, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ekonomi Yazarı Dr. Ozan Bingöl, vergiye bambaşka
bir açıdan bakmamızı sağlayacak olan “Vergi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Vergi ödemek kadar, ödenen verginin nereye gittiğini sorabilmenin de gerçek demokrasinin gereği olduğunu söyleyen Ozan Bingöl, “Vergi anayasal
ödev ve ahlakî görevdir. Ancak şuna dikkat etmek gerekir ki; vergi oranları her arttığında, vergi geliri ve tahsilatı da
belli noktaya kadar artar. Fakat sonra gelir azalır, kaçak ürünler artar. Kısacası fazla vergi, vergiyi öldürür. Elbette ki
vergi alacağız. Ancak kararında ve aldığımız vergileri yatırıma dönüştürmek kaydıyla...” şeklinde konuştu.
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YÖNETİM KONUŞUYOR

BİROL DARÇIN: “GGYD, FARKLI
ALANLARDA FAALİYETLERDE
BULUNAN ÜYELERİMİZDEN
DESTEK ALDIĞIMIZ KOCAMAN
BİR TİCARİ FİHRİST”
DERNEĞİMİZİN STK’LARDAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ BİROL DARÇIN,
“YÖNETİM KONUŞUYOR” KÖŞEMİZDE GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ AİLESİNE
KATILMA SEBEBİNİN; ‘YAPILAN OLAĞANÜSTÜ PROJELERE BİR NEBZE OLSUN BENİM DE
KATKIM BULUNUR MU’ DÜŞÜNCESİ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ.

Öncelikle bize kendinizi ve firmanızı kısaca
tanıtır mısınız?
1977 yılında Ankara’da doğdum. Evli ve
bir kız çocuğu babasıyım. İlk ve ortaokul
eğitimimi Ankara Yükseliş Kolejinde, lise
eğitimimi ise Ankara Yapı Meslek Lisesinde
tamamladıktan sonra askerlik sürecim başladı.
Ardından ise Amerika Birleşik Devletleri’nin
Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde 8 ay dil eğitimi aldıktan sonra 1999
yılından itibaren çocukluğumdan beri kısmen içerisinde olduğum sanayicilik hayatına, İbrahim Darçın’ın kurmuş olduğu
aile şirketimiz olan Özgür Döküm’de, tam
mesai ile giriş yaparak aktif olarak başlamış
bulundum.
2007 yılında kaybettiğimiz aile şirketimizin
kurucusu; babamızdan devraldığımız bayrağı, ağabeyim Berat Darçın ile birlikte en
büyük ilkemiz olan müteşebbisliğimizden
hiçbir zaman ödün vermeyerek devam ettirmekteyiz.
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Bugün Ankara’da bulunan döküm ve talaşlı imalat konularında faaliyet gösteren
iki fabrikamızda yaklaşık 200 çalışanımız
ile birlikte, ürettiğinin %65’ini, çoğunluğunu Avrupa olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Asya’ya ihraç etmekteyiz.

Firmanız adına 2020 yılı için hedefleriniz
neler?
Özgür Döküm, yatırımlarına 2020 yılında da devam etmektedir. Temmuz ayında
yeni fabrika projelerimiz çizilmiş olup, yine
Ankara İhtisas OSB’de 14.000 metrekare alan üzerinde 9.000 metrekare kapalı,
üçüncü fabrika inşaatımızın temeli atıldı.
Artan kapasite ve istishdam ile yine çoğunluğu Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli
ülkelerine ve ülkemize üretim yapmaya da
tüm hızıyla devam edecektir. Özgür Döküm, yatırımlarına 2021 yılında da devam
edecektir. Ankara İhtisas OSB’de 14.000
metrekare alan üzerinde 9.000 metrekare
kapalı, üçüncü fabrika inşaatımızın projeleri çizilmiş, proje onayları alınmış ve temel

kazılarına başlanmıştır. 2021 sonu itibarıyla tamamlanacak yeni fabrikası ile
artacak kapasitesi ve yarattığı artı istihdam gücü ile yine çoğunluğu Avrupa
olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ve ülkemize üretim yapmaya da tüm
hızıyla devam edecektir.

GGYD’nin sizin için anlamı nedir?
Bu soruya politik bir cevaptan ziyade duygusal bir cevap vermek istiyorum.
GGYD’nin benim için en büyük anlamı Nezih Allıoğlu’dur. Ailemizle tanışmam da, yine başkanımız; ağabeyim Nezih Allıoğlu sayesinde olmuştur. Kendisinin yıllardır süregelen ülkemiz ve başkentimize yönelik hizmetleri, sosyal
projeleri, birlik beraberlik üzerine dayanışma çalışmaları, topluma çok fayda
sağladığını düşündüğüm İş’te Fırsat Toplantıları, derneğimizin hayata geçirdiği en uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi olan “Nilüferler Yetişiyor” ismi
altında; üyelerinin bağışlarıyla oluşan eğitim fonundan üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayan ve bugüne kadar çok sayıda üniversite öğrencisinin
yararlandığı projesi karşısında ‘bu yapılan olağanüstü projelere bir nebze olsun benim de katkım bulunur mu’ düşüncesi ile dahil olduğum Genç Girişim
ve Yönetişim Derneği, başkanım, yönetim kurulumuz ve üyelerimizle birlikte
hareket etmekten gurur duyduğum bir aile ortamıdır. Bu vesileyle de, beni
yönetim kuruluna layık gören ağabeyim ve başkanım Nezih Allıoğlu’na bir
kez daha şükranlarımı iletmek istiyorum.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, size ve firmanıza ne tür katkılar sağlıyor?
Şahsıma olan katkısını kısaca özetleyecek olursam; GGYD iyi günde ve kötü
günde, sağlıkta ve hastalıkta yanımda olan koskocaman bir aile. Firmamıza
olan katkısına değinecek olursam; derneğimizi şirketimizin ticari amaçlı yapmış
olduğu alımlarda, farklı alanlarda faaliyetlerde bulunan üyelerimizden destek
aldığım kocaman bir ticari fihrist olarak nitelendirebilirim.

Girişimciler neden GGYD’ye üye olmalılar?
GGYD, üyelerinin birbirlerine ticari destek/ortaklık vb. konularda yardımcı olmalarına, üyelerinin sunduğu işleri paylaşmalarına vesile olmakta. İş hayatında, sektörünüzün en başarılı isimleriyle bir araya gelmeniz uzun zaman alabilir. Yine bu
anlamda derneğimiz; deneyimli profesyonellerle bir araya gelmenize destek oluyor. Tüm bunların yanı sıra periyodik olarak üyelerine vermiş olduğu eğitimlerle,
sektörlerinde profesyonel anlamda gelişim imkânı sunarak güncel bilgiler sağlıyor.
En önemlisi de; artık ‘Bir Ankara Markası’ haline gelen “İş’te Fırsat Toplantıları” ile
sektörünüzdeki farklı kişilerle ticari bazda profesyonel olarak irtibat kurmanın yanı
sıra dostluk kurmak için de fırsatlar yaratıyor. Kısacası daha çok insan, daha çok
çevre, daha çok sosyallik ve neticesinde; “Bir elin nesi, iki elin sesi var.”

Son olarak girişimcilere Global Girişim dergisi aracılığı ile neler tavsiye etmek
istersiniz?
Her zaman kurabildikleri en üst hayalleri kursunlar. Eğer çalışkan ve dürüstlerse, insanlığa, vatana ve millete faydalı olmayı ilke edinmişlerse; bir gün mutlaka hayallerine kavuşabilir, en azından çok yaklaşabilirler. Hayatta imkânsız diye
bir şey asla yoktur; yeter ki mertçe ve korkusuzca koşsunlar, bu yeter.
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ZİYARETLER

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI ŞİMŞEK’İN
İLÇE İLE İLGİLİ PROJELERİ
GGYD YÖNETİMİNİ GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA AĞIRLAYAN GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK,
TOPLANTININ BAŞLANGICINDA İLÇEYE DAİR PROJELERİNİ ANLATARAK, İLÇEYİ ŞU AN GÖRENLERİN, BELKİ DE BUNDAN
3 SENE SONRA TANIYAMAYACAKLARINI VURGULADI.

Görüşmeye yönetim kurulu üyeleri ile birlikte katılan Başkan M. Nezih Allıoğlu, Başkan Ramazan Şimşek’i GGYD’nin kapsamı, hakkında da bilgilendirirken;
“500’ü aşkın üyemizle Ankara’nın her yerindeyiz. Nerdeyse tüm sektörlerde hizmet ediyor, binlerce kişiyi istihdam ediyor, kent ve ülke ekonomisine milyarlarca lira
katma değer yaratıyor, faaliyetlerimizi sürdürürken yerel
yönetimler de dahil birçok kurum kuruluş ile iş birliği ve
proje ortaklığı yapıyoruz. Gölbaşı Belediyesi ile de özellikle sosyal projelerde birlikte hareket etmeye hazırız”
dedi.

ŞİMŞEK: “ÖĞRENCİ VAR, SİNEMA YOK”
Ziyaret süresince Gölbaşı’na ilişkin bilgiler veren ve projelerini anlatan Başkan Şimşek, “Gölbaşı Ankara’nın en
güzel ilçesi. Turizm, sanayi, tarım ve öğrenci kenti. 25 bin
üniversite öğrencisi, 140 bin nüfusu var. Ama bir tane bile
sinema salonu yok. Halbuki, 1970’lerde 5 bin civarında
nüfusu varken, 3 tane sinema salonuna sahipmiş. Göl68

başı turizm kenti ama turist gelmiyor. Eksikleri biliyoruz,
dersimize çalışarak geldik. Bir yandan tasarruf tedbirleri
uyguluyor; arsa satmadan borçlarımızı ödüyor, diğer
yandan ise projelerimizi hayata geçiriyoruz. ‘Üniversiteler
Caddesi’ projemize başladık, şehir içi tramvayı getiriyoruz,
gölün etrafını tamamen yürüyüş alanı yapıyoruz. Gölbaşı 3 yıl sonra tanıyamayacağınız hale gelecek” ifadelerini
kullandı.

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANI BALCI’DAN
“İŞ BİRLİĞİ” MESAJI
GGYD YÖNETİMİNİN ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. ASIM BALCI İLE BİR ARAYA GELDİĞİ VE AĞIRLIKLI OLARAK
İLÇEYLE İLGİLİ 4 YILLIK HEDEFLERİN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTIDA, ÖZELLİKLE SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARINDA
ALTINDAĞ BELEDİYESİ İLE İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA DAHA ETKİN ROL OYNANMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI.

Başkan M. Nezih Allıoğlu ile beraberindeki yönetim kurulu ve
kurul başkanları, yerel yönetimlerle temasları kapsamında Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ile makamında bir
araya geldi. Başkan Balcı, öncelikle genç girişimcilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve ardından ilçe genelinde gerçekleştirilecek projeler ve çalışmalar hakkında GGYD
yönetimine bilgi verdi. Görüşmede Başkan Nezih Allıoğlu da,
özellikle sosyal sorumluluk çalışmalarında Altındağ Belediyesi
ile iş birliğine her daim hazır olduklarını dile getirdi.

BALCI: “PROJELERİMİZDE GENÇLER, KADINLAR VE
ÇOCUKLAR ÖNCELİĞİMİZ”
Altındağ Belediyesi ile GGYD arasında iş birlikleri adına bağ
kurulması gerektiğine dikkat çeken Başkan Allıoğlu, bu bağın somut projelerle taçlanmasını istediklerini ifade etti. Başkan Balcı da kendileri ile iş birliğine her zaman açık olduklarını
belirtmesinin ardından, 4 yıllık hedeflerini özeltleyerek; gerek
gençler gerekse kadın ve çocuklara yönelik projelerini anlattı.
Kadınların üretime katılması ile ilgili projeleriyle bölge turizminin gelişimi için Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ile ortak
hareket edebileceklerini vurgulayan Başkan Asım Balcı, kadınlar
ne kadar güçlü olur ve üretime ne kadar çok katılırlarsa, ilçe ve
kentin geleceğinin de o kadar aydınlık olacağını savundu.
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HUKUKÇU GÖZÜYLE

PANDEMİ, AİLE İÇİ ŞİDDET
VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
AV. ARB. T. TUĞÇE TORUN

T HUKUK • www.thukuk.com
Dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan
pandemi süreci ile birlikte hukuki sorunlarımız, aile sorunlarımız ve buna
bağlı olarak toplumsal sorunlarımız
da daha belirgin bir hale geldi diyebiliriz. Bu konulardan bir tanesi ise
her zaman ülkemizde kişilerin yaşam
hakkı temelini de içerdiği için “aile içi
şiddet” konusudur. Yazımda, bu kavramları da gözden geçirerek, konuyu
yeniden ele almanın faydalı olacağı
kanaatindeyim.
Aile içi şiddet problemine ve bu soruna ilişkin çözümlere değinmeden
evvel aile ve şiddet kavramlarını yakından incelemek ve sınırlarını yeni
anlayışlara göre en baştan belirlemek
gerekiyor. Aile kavramı ilk bakışta;
kişilerin beslenme ve bakım gereksinimlerini karşılayan, güven duygusu
veren, beden ve akıl sağlığını koruyan
ve geliştiren bir birim olarak anlaşılmasına rağmen çoğu kez, her çeşit
şiddetin beslendiği ve uygulandığı
tek odak olmaktadır. Aile dışında gerçekleşen şiddet için toplum sorumlu
tutulurken, aile içinde oluşan şiddet
gizli kalmakta, özel hayat olarak kabul edilmekte, çoğu kez de olağan
ve yasal olarak karşılanmaktadır.
Dünyanın her yerinde aile içi şiddet,
genellikle özel hayatın mahremiyet
alanında görülen son derece hassas
bir konudur. Aile içi şiddet, aile üyelerinden biri tarafından aynı ailedeki
bir diğer üyenin yaşamını, fizik veya
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GLOBAL GİRİŞİM DERGİSİNİN YENİ SAYISINDA, HUKUKÇU ÜYELERİMİZDEN
OLAN AV. ARB. T. TUĞÇE TORUN, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KİŞİLERİN YAŞAM
HAKKI TEMELİNİ İÇERMESİ SEBEBİYLE, “AİLE İÇİ ŞİDDET” KONUSUNU ELE ALDI.
psikolojik bütünlüğü veya bağımsızlığını tehlikeye sokan, kişiliğine, kişilik
gelişimine ciddi boyutlarda zarar veren eylem veya ihmaldir.
Dünya Sağlık Örgütü, travma ve şiddeti şöyle tanımlamaktadır: “Kişinin
kendisine, bir başkasına veya bir gruba karşı, yaralanma, ölüm, psikolojik
zarar, az gelişmişlik veya yoksunlukla sonuçlanan (veya sonuçlanma
ihtimali yüksek olan) kasıtlı kuvvet
kullanımı veya kuvvet kullanma tehdididir. Şiddet bireysel, bireyler arası,
aile ve toplum düzeylerinde pek çok
faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir.”
Bu tanımlamalar ışığında topluma
yerleşmiş, gelenekselleşmiş ve yadsımaya cesaret dahi edemediğimiz
bazı aile içi ilişki dinamiklerinin çoğu
zaman şiddetten öteye geçemediği
gerçeği ile yüz yüze geliyoruz. Toplumu meydana getiren, kadın, erkek
ya da çocuk bireylerin kanıksamış olduğu bu güç dengesizliklerinin varlığı
sebebiyle ortaya çıkan toplumsal ve
aile içi yozlaşma, bugün direnmesi en
güç sorunlardan biri olarak karşımıza
çıkıyor. 2020 yılının sonlarına yaklaşmış olduğumuz bu günlerde, aile içi
şiddet nedeniyle zarar görmüş kadın
ve çocuklar hakkında nitelikli bir veriye ulaşmak, yürütülen çalışmaların
azlığı ve küçük ölçekli olmasıyla ilgili
olarak oldukça zor. Hem aile mahremiyeti olarak düşünüldüğü için hem
de insanların kendilerine şiddet uy-

gulandığını itiraf etmeleri son derece
güç olduğu için kadınların yaşadıkları
şiddete ilişkin gerçek bilgilerin elde
edilmesi mümkün görünmemektedir.
Özellikle tüm dünyada toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınının
ilk görüldüğü günden bugüne kadar
70 milyon vaka kayıtlara yansımışken,
aynı tarihlerden itibaren 243 milyon
kadın ve kız çocuğunun aile içi şiddete maruz kalmış olması, durumun
vahametini gözler önüne seriyor.
Kadınların, çocukların ve diğer dezavantajlı bireylerin yaşamlarını ve hayat
standartlarını tehdit eden unsurlarla
çok daha uzun süre “Evde Kal”dığı
bu dönemde, şiddet olaylarının artışına da eğilmemiz, maske ve hijyen
kurallarına itibar ettiğimiz gibi aile içi
şiddettin önlenmesine dair kurallara
da itibar etmekten imtina etmememiz elzem görünüyor.

COVID-19’DAN ÇOK
DAHA TEHLİKELİ OLAN
BU ŞİDDET SALGINI
KONUSUNDA ALINAN
YASAL ÖNLEMLER NELER?
Türkiye için konuşacak olursak; ülkemizde şiddetin önlenmesine dair
pek iç açıcı gelişmeler meydana gelmediğini belirtmekle birlikte 6284
sayılı Ailenin Korunması ve Kadına

Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun’dan da bahsetme gerekliliği
doğuyor. Bu kanun, şiddete uğrayan
veya uğrama riski bulunan kadınların,
çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takibe maruz kalan kişilerin korunması ve şiddetin önlenmesi
amacıyla alınacak tedbirleri içermekte, fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet gibi farklı
şiddet türlerini de kapsamaktadır.
Kanunun 2. maddesinde referans verildiği üzere kanundaki esaslar, büyük
ölçüde İstanbul Sözleşmesi’ne göre
oluşturulmuştur.

PEKİ NEDİR BU
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ?
Tam adı Kadına Yönelik Şiddet ve
Ev içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi
Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi,
kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti
ortadan kaldırmayı hedefleyen, bununla mücadelede önlem, destek ve
koruma mekanizmalarını ve devletlerin konuya ilişkin yükümlülüklerini
belirleyen uluslararası bir insan hakları
sözleşmesidir.
Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya
açılan sözleşme, 2014 yılında yürürlüğe girdi. Sözleşmenin ilk imzaya açıldığı sene, Türkiye sözleşmeyi çekincesiz imzaladı ve onayladı. Şu ana kadar
46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından
imzalanan sözleşmeyi onaylayan ülke
sayısı ise 32. Kadına yönelik her türlü
şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması,
suçların kovuşturulması, suçluların
cezalandırılması ve son olarak kadına
karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili iş birliği
içeren politikaların hayata geçirilmesi
sözleşmenin dayandığı dört temel
ilkeyi oluşturuyor. Kadına yönelik şiddete karşı insan hakları temelli bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi, yalnızca cezalandırma ya da cezasızlığı
ortadan kaldırma ile değil kadınların
korkmadan, güven içerisinde, şiddetten uzak ve ayrımcılığa uğramadan

yaşamalarına ve maruz bırakıldıkları
şiddet için tazmin edilmelerine olanak sağlıyor. İstanbul Sözleşmesi’nde
bulunan, Türk toplum yapısına uymadığı gerekçesiyle eleştirilen kavramlar
ve bu terimlerin geçtiği maddelerden
bazıları şunlar:

Madde 2/2: Taraflar bu sözleşmenin
hükümlerinin uygulanmasında toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kadın
mağdurlarına özel olarak dikkat göstereceklerdir.
Madde 4/3: Taraflar bu sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların
haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk,
renk, dil, din, siyasi veya başka tür
görüş, ulusal veya sosyal köken, bir
ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk,
doğum, cinsel yönelim, toplumsal
cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya
mülteci statüsü veya başka bir statü
gibi herhangi bir temele dayalı olarak
ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir.
Madde 14/1: Taraflar, yerine göre tüm
eğitim seviyelerinde resmi müfredata,
kadın erkek eşitliği, toplumsal klişelerden arındırılmış toplumsal cinsiyet
rolleri, karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde
çatışmaların şiddete başvurmadan
çözüme kavuşturulması, kadınlara
karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kişilik bütünlüğüne saygı gibi
konuların, öğrencilerin zaman içinde
değişen öğrenme kapasitelerine uyarlanmış bir biçimde dahil edilmesi için
gerekli tedbirleri alacaklardır. İstanbul
Sözleşmesi’nin imzalanmasının yanlış
olduğunu ve “İstanbul Sözleşmesi olmazsa Türkiye’de kadına karşı şiddet
artar” tezinin de bir şehir efsanesi olduğunu belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: “Bu metnin içerisinde iki
tane önemli husus var; dikkat çekmemiz gereken ve bizimle asla uyuşmayan. Bunlardan biri toplumsal cinsiyet
meselesi, bir diğeri de cinsel yönelim
tercihi. Şimdi bunlar ve başka şeyler
de var ama bu iki meselenin, LGBT vb.
marjinal unsurların ekmeğine yağ sürecek kavramlar olduğu ya da onların

arkasına sığınarak faaliyet yapabilecekleri alanlar olduğu görülüyor.”

BU SÖZLEŞME, TÜM BU
OLUMLU GELİŞMELERE
RAĞMEN DEVLET YETKİLİLERİ
TARAFINDAN NEDEN HALEN
TARTIŞILMAKTA?
Görüldüğü üzere eleştirilen, ortadan
kaldırılmaya çalışılan bu haklar, toplumla beraber yürütme ve yargıya da
büyük bir sorumluluk yüklemektedir.
Bugüne kadar savaş verdiğimiz, direniş gösterdiğimiz tüm haklar bağlamında olması gerekeni yasallaştırıp,
uygulanışını mecbur kılmaktadır. Hâl
böyle olunca, yetkili kişilerin üzerindeki yük artmakta, ataerkilden beslenen tüm erklerin işi zorlaşmaktadır.
Bu atmosferde, İstanbul Sözleşmesi’nin halen neden tartışma konusu olduğunu anlamak pek de zor
değildir. Kadın haklarının sadece
kör göze parmak şiddet olaylarının
tırmanışa geçtiği dönemde tartışılan konular olmaktan çıktığı, gelip
geçici gündem konusu olmaktan
öteye geçtiği günlerin yakın olduğunu umut etmekte ve beklemekteyiz.
Hukukçular olarak bizler, bu sözleşmenin toplumda tüm zayıf görülen,
ötekileştirilmiş, dezavantajlı hale getirilmiş grupları koruyup gözetmeye
ve devleti bu konuda yetkili kılmaya
yönelik hazırlandığının bilincindeyiz.
Ancak şunu unutmamalıyız ki; sözleşmeler, kanunlar ve kurallar uygulanmadığı müddetçe, boş sözlerden
öteye gidemez. Medeniyetlerin dahi
meşruiyetini hukukiliğinden aldığı bu
çağda, nihayet hukuki olarak güvence altına alınmış hak mücadelemize
dair; yüzyıllardır süregeldiğini bildiğimiz bu şiddet eylemlerini önlemek,
hasır altı etmemek ve gündemden
düşürmemek için hem toplumu oluşturan bireyler olarak hem de yargının
önemli bir ayağını oluşturan avukatlar
olarak elimizden geleni yapacağımıza dair, kendimize ve kadınlara olan
inancımız tamdır.
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BİZDEN HABER

RAMAZAN’DA GİRİŞİMCİ İYİLİĞİN GÜCÜ
GGYD, BU SENE PANDEMİ SEBEBİYLE GERÇEKLEŞTİREMEDİĞİ GELENEKSEL TOPLU İFTAR ORGANİZASYONU YERİNE
“RAMAZAN YARDIM KOLİSİ” KAMPANYASI DÜZENLEDİ. DERNEK ÜYELERİ TARAFINDAN BİR GÜN İÇERİSİNDE SATIN
ALINAN 1100 ADET YARDIM KOLİSİ, KISA SÜREDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI.
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, her sene düzenli olarak
düzenlediği geleneksel toplu iftar organizasyonunu, bu sene
pandemi sebebiyle alınan kısıtlamalar çerçevesinde gerçekleştiremedi.
Bu sebeple de dernek yönetim
kurulu, ihtiyaç sahibi ailelere gıda
yardımında bulunmaya karar vererek, dernek bünyesinde ve Mamak Kaymakamlığı iş birliğiyle
belirlenen aileler için bir yardım
kampanyası başlattı. Kampanya
hem yönetim hem de tüm dernek üyeleri arasında oldukça yoğun bir ilgi gördü.
Bir gün gibi çok kısa bir sürede bin yüz adet
yardım kolisi satın alındı. Dernek üyeleri
tarafından toplanan yardım malzemeleri,
yine kaymakamlığın desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırırken, Başkan M. Nezih
Allıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de ailelerin kapısını bizzat çalarak, hem yaklaşan bayramlarını kutladı hem de kolilerini
teslim etti.
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AİLELERE DUYGU YÜKLÜ MEKTUP...
GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, yardım kolileriyle birlikte
ailelere bir de mektup gönderdi. Allıoğlu, satırlarında
şunları yazdı: “Mübarek Ramazan ayı sebebiyle üyelerimizin katkılarıyla hazırladığımız bu hediyeleri yuvanıza
ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyim. Maalesef ki, ülkemiz bugünlerde çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor ve
hepimiz Covid-19 salgınına karşı büyük bir mücadele
veriyoruz. Bu süreçte maddi ve manevi olarak birçok
sıkıntı yaşıyoruz. Ancak biz çok büyük ve güçlü bir ülke,
yardımlaşma ve dayanışma konusunda ise çok duyarlı
bir milletiz. İnşallah bu zor günlerin yaratacağı sorunları da dayanışma içinde aşacağız. Zaten bizleri bir arada
ve ayakta tutan da, işte bu dayanışma ruhumuz ve bayramlarımız değil mi? Bu zorlu süreçte üç önemli bayramımızı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı’nı kutlamış olacağız.

KÖRLER VAKFI DA UNUTULMADI
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin Ramazan yardım kolilerinden 50’si ise yine dernek yönetim kurulu tarafından Türkiye Körler Vakfına teslim edildi.
Vakıf Başkanı Ayşen Topalkara ve yönetimi, bu anlamlı destekleri ve ziyaretleri nedeniyle Başkan Allıoğlu ve
yönetim kuruluna teşekkür plaketi takdim etti.

Salgın sebebiyle bu sene bayramlarımızı bayram gibi
kutlayamıyor, coşkumuzu sokağa taşıramıyor, sarılıp
kaynaşamıyoruz. Ama biliyoruz ki, bugünler de geçecek. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıktığımız, düşenin elinden tuttuğumuz, yarınlara umutla ve güvenle
baktığımız sürece bugünler elbette ki geçecek, yarınlar
aydınlık olacak.”
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BİZDEN HABER

GGYD’LİLERDEN ONLINE BAYRAMLAŞMA
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ AİLESİ, HER SENE OLDUĞU GİBİ YİNE BİR RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ,
BAYRAMLAŞMA ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ. ANCAK BU KEZ BÜYÜK BİR FARKLA; ‘ONLINE’ OLARAK!

Bayramlaşma etkinliğine Zoom uygulaması üzerinden, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte öncülük eden
Başkan M. Nezih Allıoğlu yaptığı konuşmada, ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya öncelikle “sağlık” diledi.

ALLIOĞLU: “SIRA DIŞI BİR DÖNEM,
SIRA DIŞI BAYRAMLAR”
Çok değişik ve beklenmeyen bir dönemden geçtiklerini
anımsatan Allıoğlu, sevdiklerimizle sarılıp kucaklaşamadığımız ‘sıra dışı’ bayramlar yaşadığımızı, en kısa
sürede Covid-19 pandemisinin ülkemiz başta olmak
üzere tüm dünyadan yok olup gitmesini temenni ederek, önümüzdeki sene, bayramlarımızda yine yüz yüze,
kucaklaşarak girmeyi dilediklerinin mesajını verdi.
Online etkinliğe katılarak birbirlerinin bayramını, sağlık
ve huzur dilekleri eşliğinde kutlayan GGYD üyeleri de,
Başkan Allıoğlu ve yönetim kuruluna teşekkürlerini ve
iyi dileklerini iletti.
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Tüm ürünlerimizde
tereyağı, zeytinyağı ve
tamamen doğal malzemeler
kullanılmaktadır.

Sancak Mh. 510sk. 4\A
Çankaya\Ankara
samyelipasta@gmail.com
0312 440 36 63
0530 930 36 63

Samyelipasta

Samyelipasta
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YÖNETİM KONUŞUYOR

ECEVİT SARAÇ:
“GGYD CİDDİ ANLAMDA
NETWORK PORTFÖYÜ
SUNUYOR”
DERNEĞİMİZİN AR-GE VE ÜR-GE’DEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN ECEVİT
SARAÇ KÖŞEMİZDE, GGYD’NİN, FARKLI SEKTÖRLERDEN FARKLI İNSANLARI BİR ARAYA
GETİRDİĞİ İÇİN OLDUKÇA AVANTAJLI BİR OLUŞUM OLDUĞUNU VURGULADI.

Öncelikle bize kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtır mısınız?
1978 yılında Almanya’da doğdum ve 6 yaşındayken Türkiye’ye geldim. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi Ankara’da tamamladım. İlk
ticaret hayatına 7 yaşında, Ankara’da Çankaya
semt pazarında su satarak başladım.
1997 yılında lise son sınıftayken de, ilk profesyonel iş deneyimine adım attım. Geleneksel
bir reklam ajansında, office boy ve tahsilatçı
olarak çalışmaya başladım. Bu ajansta tanıştığım bilgisayarlar serüvenimin başlangıcıdır. O
dönemde aldığım maaşın büyük bir çoğunluğunu, bilgisayar kurslarına ve popüler teknoloji dergilerine yatırım yaptım.

sareti verdi. 2005 yılında kendi bilişim firmamı
kurarak, 2006 yılında hem internet sitesi hem
de SEO alanında uzmanlaştım.
2007 yılında Google ADS ile tanışıp, giderek
müşteri portföyümü genişlettim. 2009 yılında
ismini 1 yıl boyunca düşündüğüm Webolizma
Dijital Reklam Ajansını kurdum. Metabolizma
çağrışımı yapan bu sözcük, vücuttaki sistemlerin doğru işlemesi ve canlıların hayatta kalabilmesini sağlayan bir sistem olduğu gibi Webolizma da markaların dijital dünyadaki sağlıklı
işletim sistemi üzerine kurgulanıyor.
Webolizma, Türkiye’de ilk Google Partner
ajansı olan 15 ajansın içine girdi. 2018 yılı
itibariyle Google’ın mevcut partner sisteminden daha üst seviye ve avantajlara sahip olan
Google Premier Partner ajans sistemine geçiş
yaparak, prestij kazandı. Webolizma, farklı
sektörlerden birçok markaya dijital pazarlama alanında destek vermektedir. Google Ads,
sosyal medya reklamcılığı, web tasarım, SEO,
influencer marketing gibi dijital pazarlamanın
dinamiklerini oluşturan alanlarda markalara
hizmet verip onları geliştirmektedir.

2000 yılında ise ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü öğrencisi bir arkadaşımın teknik bilgi
desteği ile internet sitesi yapmayı öğrendim.
O yıllarda kendimi geliştirebilmek adına firmalara ücretsiz olarak internet sitesi yaptım. Bu
dönemde çalışmış olduğum ajansa dijital dönüşüme dair tüyolar verip, öngörüler sundum.
Geleneksel reklamcılığın, dijital reklamcılığa
dönüşeceği ile ilgili olarak patronuma sürekli
tavsiye sunmuş olmama rağmen fikir ve atmak
istediğim adımlar kabul görmedi.

Firmanız adına 2020 yılı için hedefleriniz
neler?

O yıllarda olumsuz görünen bu süreç, tüm bilgi birikimim ile bana yenilikçi adımlar atma ce-

Pandemi süreci, 2020 yılı hedeflerimizi ciddi
oranda olumsuz etkilemedi. Hatta bu süreçte
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Webolizma ailesi olarak enerjimizi hiç düşürmedik ve müşterilerimize daima en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Şu anki ve
gelecekteki markalarımızı büyütmek adına hedeflemeler yapıyoruz. Öncelikli hedefimiz ise marka bilinirliği yüksek markalar ile çalışarak, daha efektif işler ortaya koymak. Ankaralı
bir ajans olan Webolizma’nın aslında hatırı sayılır dijital reklam ajanslarından bir farkı olmadığını da göstermek istiyoruz. Dijital performans ajansı denilince, Webolizma’nın önce
Türkiye’de sonra dünyada akla gelen en iyi ajanslardan biri
olması için çabalıyoruz.

GGYD’nin sizin için anlamı nedir?
GGYD, ciddi anlamda network portföyü ile çok farklı fırsatlar sunuyor. İş birlikleri ve yeni projeler sayesinde de farklı
ufuklara sahip olmak için kıymetli bir ortam sunuyor. Gerçekleştirdiği etkinliklerle, kendi sektöründe uzman kişilerle
bağlantı kurmamızı ve enformasyon ortamı oluşturulmasını sağlıyor. Sonuç olarak, sektör dinamiklerini de uzmanlardan duyarak atacağımız adımları daha bilinçli kararlarla
atmış oluyoruz.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, size ve firmanıza ne tür
katkılar sağlıyor?
İçinde bulunduğumuz ya da bulunacağımız sektörler hakkında uzman kişiler tarafından bilgi alıyoruz. Bu durum
da, yaptığımız ve yapacak olduğumuz işler hakkında bizlere ışık tutuyor. Aynı zamanda farklı bakış açılarının bir
araya geldiği etkinlik ortamları da bizlere farklı vizyonlar
kazandırıyor.

Girişimciler neden GGYD’ye üye olmalılar?
Üstüne basarak söylemekte fayda var ki; “GGYD, geniş bir
network’e sahip”. Girişimciler ise ister yeni bir işe başlıyor
olsunlar ister işlerini büyütmek istiyor olsunlar; her halükârda GGYD farklı sektörlerden farklı insanları bir araya
getirdiği için oldukça avantajlı bir oluşum.

Son olarak girişimcilere Global Girişim dergisi aracılığı ile
neler tavsiye etmek istersiniz?
Hangi sektörde olursanız olun, sürekli kendinizi geliştirin ve yeniliklerden haberdar olun. Hangi pozisyonda ya da departmanda çalışırsanız çalışın, işinizi aşkla yapın. Her şeyden önce, para kazanmak
değil başarılı olmak için işinizin peşinden koşun.
Para başarıyı getirmez ama başarı parayla beraber
özgüven ve prestiji de getirecektir.
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YENİ ÜYELERİMİZ

GGYD AİLESİNE YENİ GİRİŞİMCİLER KATILDI
GGYD AİLESİ, HER GEÇEN GÜN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR. ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERDE YATIRIMLARI BULUNAN VE İŞİNİ
BÜYÜTMEK AMACIYLA GGYD AİLESİNE KATILAN İSTEYEN YENİ GİRİŞİMCİLER, YENİ YATIRIM VE ORTAKLIKLARIN
KAPISINI ARALAMAK ADINA İLK ADIMLARI ATTILAR.

Başkan M. Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde; yeni üyelerin katılımı nedeniyle dernek merkezinde gerçekleşen kokteylde yeni üyeler tek tek kürsüye gelerek kendilerini ve firmalarını tanıtma şansına sahip
oldular. Üyelerin ortak söylemi ise hem ticari iş birliği ve ekonomik güç birliği hem de dayanışma ve yardımlaşma
için GGYD’ye üye olduklarıydı.
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ESİN GÖNCÜ

İNAN YAŞAR TÜRKSOY

YEŞİM KADER KIZILÇELİK

SERDAL YAVUZOĞLU

İSLAM İRŞAT MOR

BETÜL BAYRAM ÇOLAK

ADEM KIZILTAŞ

CANSU BUĞU

ALLIOĞLU: “GENÇ GİRİŞİMCİLERE HER ALANDA ÇOK İHTİYAÇ VAR”
Başkan Allıoğlu etkinliğin başlangıcında yaptığı konuşmada, yeni üyelerin GGYD ailesine katılımından duyduğu
memnuniyeti dile getirerek “Her zaman önemle vurgulamış olduğum gibi; derneğimizin öncelikli hedefi, üyeler
arasında dostluk ve ticareti geliştirmek. Bu hedef doğrultusunda çalışan bizlere de, ailemize katılan yeni yol arkadaşlarımız bize güç ve moral vermeye devam ediyor. Ülkemizin genç girişimcilere her alanda çok ihtiyacı var. İşte
tam da bu noktada; her yeni girişimci, ülke ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması için çok büyük önem taşımaktadır.
Yeni girişimcilerin sayısı arttığı müddetçe, kalkınma da aynı hızla devam edecektir” dedi.

MELTEM ÜNAL

TİBET KAAN

ESMA KIVRAK

MÜMTAZ SAYIN

MEHMET SERHAT MALGIR

GAYE DEMİRCİ

B. ÇAĞDAŞ SONBAHAR

SERPİL BABACAN
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YENİ ÜYELERİMİZ

DERYA MİRELİ

BURÇİN GÜLBENK

LÜTFİYE ALEV TİRİTOĞLU

CEMAL TAPAN

YEŞİM GÜREŞ

ANIL DOĞANKAYA

MELİSA SAUD

KAZIM MİTHAT GEMİCİ

ŞULE AKER

ÇAĞRI KENAN CANER

“GGYD TİCARİ İŞ BİRLİĞİ VE ORTAKLIKLAR KONUSUNDA HER ZAMAN ÖNCÜ”
Başkan Allıoğlu’nun konuşmasının ardından kürsüye gelerek kendilerini ifade etme fırsatı bulan yeni üyeler, GGYD’nin
üyeler arasında yapılan ticari iş birliği ve ortaklıklar konusundaki öncülüğünün büyük önem taşıdığı vurgusu yaptılar.
Derneğin bir ferdi olma adına kendilerine verilen bu şansı çok verimli bir şekilde iş hayatlarına yansıtacaklarını ifade
eden yeni üyeler, başta Başkan Nezih Allıoğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu ve üyelerine teşekkür ettiler.
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FİGEN ANT

MEHMET KIRKBINAR

CANSU YOLCU

METİN KARAKOCA

CANAN KAAN

HACER KÖKSOY

ALİ EKBER DOĞAN

SERPİL YILDIRIM
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SPORTİF AKTİVİTELER

GGYD VOLEYBOL TAKIMI BUSINESS VOLLEY
CUP’DA FİLELERİ HAVALANDIRDI
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNE BAĞLI KURUL ORGANİZASYONLARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ. GGYD
SPOR VE AKTİVİTELER KURULUNUN ÖNCÜLÜĞÜNDE DERNEK ÜYELERİNDEN OLUŞAN GGYD VOLEYBOL TAKIMI,
ŞİRKETLER ARASI VOLEYBOL LİGİ; BUSİNESS VOLLEY CUP BAHAR SEZONU’NA KATILARAK İLK MAÇINA ÇIKTI.

Kurumsal şirket çalışanlarının oluşturduğu takımların katıldığı, ekim ve
mart ayı olmak üzere yılda iki kez İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen Şirketler Arası Voleybol Ligi Business Volley Cup’da bu sene Genç
Girişim ve Yönetişim Derneği de yer aldı.“Şirketlerin filelerdeki yükselişi”
sloganıyla, kurumsal sporlarda profesyonel voleybol organizasyonu olma
özelliği taşıyan ve prestij ligi konumunda bulunan Business Volley Cup‘ta,
GGYD Spor ve Aktiviteler Kurulunun öncülüğünde dernek üyelerinden
oluşan GGYD Voleybol Takımı, takımlarda yer alarak hem motivasyonun
artıp, takımdaşlık duygusunun kazandığı hem de sunulan hizmetlerle iş
stresinden bir nebze olsun uzaklaşmış oldu.

EKİP RUHU, SAHAYA TAŞINDI
Başkan M. Nezih Allıoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu ile üyelerin
alkışlarıyla destek verdiği maçta, takımlarda yer alan üyelerin ortak görüşü; müsabakaya katılan üyelerle birlikte takım ruhunu ortaya koyarak
çalışıp, antreman yapıp, dernekte gösterdikleri ekip ruhunu sahaya taşımaları oldu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Spor Salonunda yapılan
maçta centilmenlik ve spor kazandı.
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GGYD’LİLER TÜRKİYE ŞİRKETLER
FUTBOL LİGİ ORGANİZASYONU’NDA
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN SPOR VE AKTİVİTELER KURULUNUN ÖNCÜLÜĞÜNDE DERNEK
ÜYELERİNDEN OLUŞAN GGYD FUTBOL TAKIMI, TÜRKİYE ŞİRKETLER FUTBOL LİGİ ORGANİZASYONU’NUN İLK
MAÇINDA SİMİTÇİ DÜNYASI İLE KARŞILAŞTI. ZORLU GEÇEN MÜCADELEDE MAÇI 5-4’LÜK SKORLA KAZANAN TAKIM,
İKİNCİ HAFTA İSE STRAUMAN’A 7-3’LÜK GALİBİYETLE FARK ATTI.

Ankara, İstanbul, İzmir Konya, Adana ve Kocaeli’de kurumlar arasında
düzenlenen ve her yıl büyük heyecan yaşatan Business Cup’ta 2020 ligi
için heyecan dorukta. Bu anlamda GGYD’liler de, Antalya finaline adım
adım ilerliyor. Türkiye’nin en büyük şirketler arası futbol ligi Business
Cup 2020’nin OSTİM Halı Saha’daki mücadelede ilk hafta Simitçi Dünyası’nın 5-4 mağlup eden GGYD futbol takımı, ikinci hafta karşılaşmasında ise Strauman’a 7-3’lük galibiyetle büyük bir fark attı.

GGYD FUTBOL TAKIMINDAN GOL YAĞMURU
Pandemi koşulları altında gerçekleşen karşılaşmalar büyük oranda Youtube’dan canlı izlenirken, GGYD üyeleri de takımlarını sosyal medya
üzerinden izleyerek destekledi. Hayli çekişmeli, bir o kadar da heyecanlı
geçen karşılaşmalarda rakiplerini gol yağmuruna tutan genç girişimciler, Antalya’da yapılacak finaller için gün saymaya başladı. GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu; GGYD Sportif Aktiviteler Kuruluna bağlı futbol,
basketbol ve voleybol takımlarının amatör liglerde başarıyla mücadele
ettiklerini, iş yaşamındaki başarılarını sahalara taşıyan üyelerle gurur
duyduklarını söyledi.
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BİZDEN HABER

GGYD AİLESİ GELENEKSEL
BOWLING TURNUVASINDA
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ TARAFINDAN İŞ HAYATININ GELİŞİMİ İÇİN YAPILAN ETKİNLİKLERİN YANI
SIRA BİRLİK VE BERABERLİK ADINA GERÇEKLEŞEN SOSYAL ETKİNLİKLERE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ. BU KAPSAMDA
ORGANİZE EDİLEN BOWLİNG TURNUVASINDA, DERNEK ÜYELERİ VE AİLELERİ HEM YARIŞTI HEM EĞLENDİ.

GGYD üyeleri aileleri ile birlikte Armada
Rollhouse’ da, eğlenceli ve heyecanlı geçen
bowling turnuvasında buluştu. 5’er kişilik
takım halinde 2 oyun şeklinde gerçekleşen
turnuva sonucunda; birinciliği; Görkem
Gökçen, Hüseyin Emre Varlık, Abdullah
Baykal, Meltem Güneş ve Elçin Köksal’dan
oluşan takım alırken, turnuva ikinciliğini;
Orçun Özbaşı, Tuğçe Tanrıverdi, Altuğ Gürkan Bal, Elçin Özbaşı ve Mert Gümüş’den
oluşan takım, üçüncülüğü ise H. Koray Durşen, Oktay Akçam, Egemen Dernek, Kutluay Yılmaz ve Halil Ahmet Manaz’dan oluşan
takım kazandı.

ÜYELER KUPA KALDIRDI
Kazanan takımlara kupaları Dernek Başkanı
M. Nezih Allıoğlu tarafından teslim edilirken, turnuva şampiyonu olan takım üyelerinin her birine ayrıca dernek üyelerinden
Gaye Demirci’ nin firması olan Bambino
Mia’da 2’şer kişilik kahvaltı da hediye edildi.
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