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BAŞKANDAN

18 YAŞINA GİRERKEN…
Satırlarıma, temelleri çok anlamlı bir
günde; 19 Mayıs 2003 tarihinde atılan derneğimizin 18’inci kuruluş yıl
dönümü sevincini sizlerle paylaşarak
başlamak istedim.
Sayısız projenin, başarının, etkinlik ve
organizasyonun sığdırıldığı 18 yıldan
geriye doğru dönüp baktığımızda,
tek bir şey söyleyebiliyoruz; “İyi ki...”
Bugün üye sayısı 550’ye yaklaşan
genç girişimcinin çatı kuruluşu, yuvası
haline gelen GGYD’nin pırıl pırıl mazisi, geleceğe de ışık ve umut oluyor.

M. NEZİH ALLIOĞLU
GGYD YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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8 yaş... Kulağa ne hoş geliyor
değil mi? Hele de yaşı 18 olan
bir sivil toplum kuruluşuysa.
Üstelik o sivil toplum kuruluşu, 18 yılın çok büyük bir bölümünü
koşar adımlarla geçirmişse...
Kabına bir türlü sığmamış; bırakın
ayları, haftaları, günleri bile dolu dolu
kullanmışsa, sadece üyelerine değil;
topluma, şehrine ve ülkesine katkıda
bulunmuşsa, üretkenliği, verimliliği ve
çalışkanlığıyla adından her daim övgüyle söz ettirmişse, kulağa çok daha
hoş geliyor 18 yaş...
Değerli okurlar, kıymetli üyelerimiz...
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğimizin süreli yayın organı Global Girişim
dergisinin 23’üncü sayısıyla bir kez
daha ofislerinizde ve evlerinizdeyiz...
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Tıpkı, ulusunun kaderini değiştirmek
üzere 19 Mayıs 1919’da, henüz 38
yaşında Samsun’a çıkan Mustafa
Kemal Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık
meşalesi gibi...
GGYD ailesi olarak bu yıl 18’inci kuruluş yıl dönümü heyecanımızı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nın coşkusu içinde, adeta
çifte bayram yaparak kutladık.
Pandemi koşulları nedeniyle kuruluş balomuzu yapamadık belki ama
hepimizin yüreğine dokunan bir etkinlikle kutlamalarımızı taçlandırdık;
ASO 2. OSB’de derneğimize tahsis
edilen alanda, 18. yıl anısına bir hatıra ormanı oluşturduk.
Etkinliğimize eş ve çocuklarıyla birlikte katılan değerli üyelerimizle birlikte,
her bir üyemiz adına hazırlanan fidanları özenle diktik.
O fidanlar ki, yarın ormana dönüşecek, doğaya ve canlıya nefes olacak,

derneğimizin adı onlarca yıl yaşayacak.
Ben, tüm üyelerimizi çok mutlu eden
bu güzel organizasyonda emeği geçenlere bir kez de dergimiz aracılığıyla teşekkür ediyorum.
Salgının seyrinin düşmeye başladığı,
kontrollü normalleşme sürecine geçtiğimiz bir dönemde sizlere seslenirken, Covid-19’un yaralarını sarma
konusunda da birkaç şey söylemek
isterim.
Yeme-içme, eğlence, turizm, eğitim
gibi sektörlerde hizmet verenler başta
olmak üzere salgından olumsuz etkilenmeyen üyemiz neredeyse yok.
Salgının başladığı tarihten bu yana
üyelerimizin sıkıntılarını, beklentilerini
en üst perdede dile getirmeye, ilgili
meslek kuruluşlarımız ve basın aracılığıyla sesimizi duyurmaya gayret
gösteriyoruz.
Elbette bu çağrılarımız karşılıksız kalmadı, mağdur olan arkadaşlarımıza
çeşitli destekler sağlandı. Ancak mevcut desteklerle toparlanmak çok da
mümkün değil.
Biz, yeni süreçte de hem iş dünyasının
sesi olmaya hem de salgın mağduru
üyelerimizin yanında yer almaya, ellerinden tutup kalkmalarına yardımcı
olmaya devam edeceğiz.
Yeter ki şu günler geçsin. Yeter ki, yeniden bir araya gelebilelim ve “Nerede kalmıştık” diyelim.
Güzel günlerde buluşmak ümidiyle...

FARKINIZI

ÖNE ÇIKARMAK İÇİN

B U R A DAY I Z !
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İŞ’TE FIRSAT TOPLANTILARI
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BİR ANKARA MARKASI:

İŞ’TE FIRSAT
TOPLANTILARI

DÜNYA ÇAPINDA YAŞANAN COVID-19 SALGINI
SEBEBİYLE, KURUM, DERNEK VE ŞİRKETLERİN
TOPLANTILARINDA OLDUĞU GİBİ GENÇ GİRİŞİM VE
YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN TOPLANTILARI DA DİJİTAL
PLATFORMLARDA YAPILMAYA DEVAM EDİYOR.
GGYD’NİN PRESTİJ ORGANİZASYONU OLAN “İŞ’TE FIRSAT
TOPLANTILARI” ZOOM UYGULAMASI ÜZERİNDEN
YİNE BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İŞ İNSANLARINI
AĞIRLAMAYI SÜRDÜRÜYOR...
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50. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

PROF. DR. ALPAY AZAP TARİH VERDİ:
“TAHMİNİ RAHATLAMA 1 YIL SONRA”

GGYD’NİN İŞTE FIRSAT
TOPLANTISI’NA KATILAN
BİLİM KURULU ÜYESİ
PROF. DR. ALPAY AZAP,
COVID-19 İÇİN
ŞU AN KULLANILAN
İLAÇLARIN HİÇBİRİNİN
DOĞRUDAN VİRÜSÜ
ORTADAN KALDIRAN
İLAÇLAR OLMADIĞI,
ÖNÜMÜZDEKİ YILIN
BAŞLARINDA GELİŞTİRİLMİŞ
OLACAĞININ TAHMİN
EDİLDİĞİ BİLGİSİNİ VERDİ.
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin pandemi nedeniyle online olarak düzenlenmeye devam eden İş’te Fırsat Toplantısı’nın 50’ncisinin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı M. Nezih Allıoğlu, “Onlarca farklı sektörden, 550 üyemizle
enerjimiz çok yüksek. Diliyorum ki; bugünler geçecek, motivasyon ve iş hacmimiz
yeniden ivme kazanacak. ” diyerek, salgından etkilenen işletmelere sağlanan kira
yardımı ve hibe destek miktarının mutlaka arttırılması gerektiğini, finansmana erişimin bu denli zor ve maliyetli olmaması için kredi koşullarının gözden geçirilmesini beklediklerini dile getirdi.

PROF. AZAP: “SALGINDAKİ DALGA İL İL DEĞİŞİM GÖSTERİYOR”
İş’te Fırsat Toplantısı’na konuşmacı olarak katılan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim
Kurulu Üyesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay
Azap da çok önemli açıklamalar ve uyarılarda bulunarak, salgındaki dalganın
ülke ülke, hatta il il değiştiğini ifade etti. Ankara örneğini vererek bu farklılığın

önemini vurgulayan Prof. Azap, “Ankara’da nisan, haziran,
ağustos ve kasım aylarında olmak üzere 4 dalga yaşadık.
Şimdi ise beşincisini bekliyoruz. Maalesef şu anda olgu
sayısında bir kıpırdanma var. Ankara’da beklediğimiz
5’inci dalga muhtemelen şubat ayı ortasında başlayacak
ve mart ortasına kadar sürecek” diyerek, dünya genelinde
bugüne kadar Covid-19 kaynaklı 100 milyon vaka ve 2
milyon ölüm olduğunu hatırlattı.

“PANDEMİ BİTSE DE VİRÜS TIPKI GRİP GİBİ
BİZİMLE KALABİLİR!”
Hem olgu hem ölüm sayısında ABD’nin başı çektiğinin
altını çizen Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye’nin ise 9’uncu sırada olduğunu söyledi. Azap sözlerine şöyle devam etti.
“Ama bunlar kesin tanı alınan rakamlar. Tanı koyduğunuz her bir olguya karşılık tanı koymadığınız 9 olgu var.
“100 milyon olgu” diyoruz ama 1 milyar kişiyi buldu.
Yani dünya nüfusunun 1 milyarı enfekte oldu. Ölüm sayısı da “2 milyon” diyoruz ama tanı koyamadıklarımızla
maalesef 5 milyona yakın kaybımız oldu. Salgın elbette bitecek ama virüs belki de hemen kaybolmayacak.
Covid-19’un mevsimsel bir enfeksiyon olarak kışın artan,
yazın ise azalan, tıpkı grip gibi bir hastalık olmasını bekliyoruz. En iyimser tahminle; bağışıklık 2 yıl sürerse, 2 yılda
bir ve yine özellikle kış aylarında artan, sonrasında azalan
bir hastalık olacak.”

“TAHMİNEN 1 YIL SONRA RAHATLAYACAĞIZ”
Prof. Azap konuşmasının devamında, ilaçların tıpkı grip
gibi hastalıkları tedavi ettirdiği ve toplumda yayılmayı da
önlediğini dile getirdi. Azap, “Covid-19 için şu an kullanılan ilaçların hiçbiri doğrudan virüsü ortadan kaldıran
ilaçlar değil. Virüse doğrudan etkili ilaç, önümüzdeki yılın
ocak, şubat aylarında geliştirilmiş olacak.
En iyimser tahmin; önümüzdeki sene bu zamanlar,
normale dönmüş olacağız. Maskeleri çıkarıp, mesafeyi
umursamayacağız fakat belki de yıllar boyu, bu virüsle de
tıpkı grip gibi yaşamaya devam edeceğiz!” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN; BAĞIŞIKLIK!”
Konuşmasında sık sık aşıların önemine dikkat çeken
Prof. Dr. Alpay Azap, “Şu an uygulanan bütün aşıların
ağır ve öldürücü enfeksiyon gelişimi önleme kapasitesi birbirine benzer. Son 6 ay içinde hastalığı geçirenlerin aşılanmasına veya antikora baktırmasına gerek yok.
Antikor testleri yasaklanmalı, çünkü bilimsel faydası yok.
Kandaki antikorun solunum yollarındaki virüse ne kadar
etkili olacağını kestirmeniz mümkün değil. Önemli olan;
bağışıklık! Eğer Covid-19 geçirdiyseniz, kanınızdaki antikordan bağımsız olarak en az 6-8 ay bu hastalıktan korunuyorsunuz” dedi.
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51. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI

İŞ’TE FIRSAT’TA, İZGÖREN’İN BİLGİ VE
ÜRETİM ÜZERİNE ÇARPICI SUNUMU

GENÇ GİRİŞİM VE
YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN,
PANDEMİ SEBEBİYLE
ZOOM ÜZERİNDEN ARA
VERMEDEN ONLİNE
OLARAK DÜZENLEMEYE
DEVAM ETTİĞİ İŞ’TE
FIRSAT TOPLANTILARI’NIN
51’İNCİSİ EĞİTMEN VE
YAZAR AHMET ŞERİF
İZGÖREN’İN BİLGİ VE
ÜRETME ÜZERİNE YAPTIĞI
ETKİLEYİCİ SUNUMU İLE
GERÇEKLEŞTİ.
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Dernek üyelerinin firmaları ile ilgili yaptıkları sunumlarla başlayan İş’te Fırsat Toplantıları’nın 51’incisinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan M. Nezih Allıoğlu, İş’te Fırsat’ın önemine işaret ederek, benzer toplantılardan ayıran en önemli
özelliğinin üye katılımını her daim üst düzeyde tutması ve sosyal yönünün çok
güçlü olması olduğunu vurguladı.

ALLIOĞLU: “PANDEMİYE RAĞMEN ÜRETTİK”
Daha önce tam 50 kez düzenlenen İş’te Fırsat Toplantıları’nda yalnızca önemli
konuk konuşmacıları dinleme fırsatı bulmadıklarını, aynı zamanda iş dışı ortamlarda da bir araya gelerek günün yorgunluk ve stresini attıklarını dile getiren Başkan Allıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplantılarımızda, kartvizit alışverişi yaparak
birbirimizi ve yaptığımız işi daha iyi tanıma, bu sayede de beraber ticaret yapma
fırsatı da bulduk. Salgın nedeniyle yaklaşık bir yıldır organizasyonumuzun sosyalleşme kısmından mahrum kalsak da, yine düzenli olarak bir araya geliyor, gerek

üye firmalarımızın sunumları gerekse katılımcı üyelerimiz
arasındaki güçlü diyalog ve değerli konuşmacı konuklarımızla İş’te Fırsat’ın kurumsal kimliğinden fazlasıyla faydalanıyoruz. Umuyorum ki, devam eden aşılama çalışmasıyla
giderek daha fazla hissedeceğimiz normalleşme sürecinde, buluşmalarımıza tıpkı bir yıl önce olduğu gibi yine büyük salonlarda, yine yüzyüze ve yine kalabalık ortamlarda
keyifle, neşeyle, İş’te Fırsat Toplantıları’nın ruhuna yaraşır
şekilde yeniden başlayacağız.”

İZGÖREN: “BİLGİ VE ÜRETİM ÇOK ÖNEMLİ”
51. İş’te Fırsat Toplantısı’na konuşmacı olarak katılan değerli yazar Ahmet Şerif İzgören de bilgi ve üretme üzerine
etkileyici bir sunum gerçekleştirerek, sohbet havasında
deneyimlerini paylaştı. Sunumu ve paylaştığı bilgiler katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören İzgören, bir şeyleri
değiştirmek için üretmenin öneminin ve Anadolu’nun
göç veren her bölgesine üretim ve bilim merkezleri kurulması gerekliliğinin altını çizerek, “Üretmemiz, ülkeye
örnek olmamız, ülkenin geleceğine inanan çocuklarımızın hayallerine sahip çıkmamız, onlar için bilginin kapılarını sonuna kadar açmamız gerekir” ifadesini kullandı.
Eğitim sisteminin dayattığı sınavları yapanların değil,
kendi cevabını yaratan çocukların Türkiye’yi kurtaracağını ifade eden Ahmet Şerif İzgören, oldukça verimli
geçen sunumunun sonunda katılımcıların sorularını da
yanıtladı.
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ONLINE SEMİNERLER

UZMANLARDAN
CANLI YAYIN
SEMİNERLER
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ,
PANDEMİ DÖNEMİNİN BAŞLAMASIYLA,
“DİJİTAL PLATFORMLAR” ÜZERİNDEN
İLETİŞİM KURARAK, ÜYELERİNİ SÜREKLİ
ULAŞILABİLİR KILDI. ÖZELLİKLE DE
CANLI YAYIN SEMİNERLER İLE ALANINDA
UZMAN İŞ İNSANI KONUKLARIYLA,
ÜYELERİNE GÜNDEME İLİŞKİN
SEMİNERLER GERÇEKLEŞTİRMEYE
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.
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ÖZGÜR GÜNERİ

OĞUZ YILMAZ

BTCTURK CEO

LABRİS NETWORKS KURUCU ORTAĞI

“KRİPTO PARA HAKKINDA
MERAK EDİLENLER”

“ÇOCUKLARIN DİJİTAL DÜNYASI
VE SİBER TEHDİTLER”

FUNDA BAYDAR

HAMİT TECER

TÜRK EXİMBANK
İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRÜ

ÜNYE MADENCİLİK
ŞİRKETLER GRUBU BAŞKANI

“KREDİ, SİGORTA VE
GARANTİ PROGRAMLARI”

“BENTONİT VE SAĞLIK
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ”

TAHSİN ATA

ESRA ARPINAR

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
KOORDİNATÖR BAŞKANI

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETER YARDIMCISI

“İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI”
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BİZDEN HABER

19 MAYIS’TA ÇİFTE GURUR, ÇİFTE HEYECAN
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN, 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NA DENK
GELEN 18’İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE GURUR VE HEYECAN BİR ARADA YAŞANDI. BAŞKENT OSB’DE GGYD
ADINA OLUŞTURULAN HATIRA ORMANINDA GERÇEKLEŞEN FİDAN DİKME TÖRENİ ÇOK ANLAMLIYDI.

1

9 Mayıs 2003’te Ankaralı bir avuç
girişimci tarafından temelleri atılan Genç Girişim ve Yönetişim
Derneği, 18’inci kuruluş yıl dönümünü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte kutladı.
GGYD’liler 18’inci yılın anısına, bu
yıl farklı olarak Başkent 2. OSB’de
buluşarak, her bir üye adına alınan
fidanlarla oluşturulan GGYD Hatıra
Ormanı’nın temelini attı. GGYD’lilerin eş ve çocuklarıyla, ellerinde Türk
bayraklarıyla katıldıkları etkinlikte
gurur ve heyecan bir arada yaşandı.
Başkent OSB tarafından GGYD’ye
tahsis edilen alana yüzlerce fidan diken dernek üyeleri, fidanlarına can
suyunu verdikten sonra da bayram
kutlamasına geçti.
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ALLIOĞLU: “O ATEŞ BUGÜN DE YOLUMUZU
AYDINLATIYOR”
Burada bir konuşma yapan Başkan M. Nezih Allıoğlu,
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun’a çıkışının 102’nci yıl
dönümü coşkusunu, GGYD’nin 18. kuruluş yıl dönümü
gururuyla bir arada yaşadıklarını söyledi. Başkan Allıoğlu, “102 yıl önce Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi
bugün bile bize ışık olmaya, yolumuzu aydınlatmaya
devam ediyor. O nedenledir ki, ant içtik; Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Ata’mızı emanetlerini koruyup kollayacak, ilelebet yaşatacağız... Bugün, bizleri çatısı altında
buluşturan GGYD de işte bu düşüncenin, inancın ve
kararlılığın sonucu kurulmuş bir dernektir” dedi.

“BİR FİDAN BİR GELECEK”
Doğum günü 19 Mayıs olan GGYD’nin 18 yaşına, geçmişi başarılarla dolu dinamik bir yapı olarak girdiğini
vurgulayan Başkan Allıoğlu, “Salgın nedeniyle milli ve
dini bayramları kutlayamadığımız böylesi bir süreçte,
hem Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızı
hem de derneğimizin kuruluşunu bir hatıra ormanıyla
taçlandırmak, sanırım en çok da Başkentli genç girişimcilere yakışırdı. ‘Bir Fidan Bir Gelecek’ sloganıyla bugün
tüm üyelerimiz adına toprakla buluşturacağımız fidanlar, ağaca, ağaçlar ormana dönüşecek, nesiller boyu bu
alanda Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin adı yaşayacak” diye konuştu. Başkan Nezih Allıoğlu, GGYD Hatıra Ormanı’nın oluşturulmasında katkısı olan ASO 2.
ve 3. OSB Başkanı Seyit Ardıç ve yönetim kurulu üyeleri
başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
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KAPAK KONUSU

A’DAN Z’YE
KRİPTO PARA
TAMAMIYLA DİJİTAL, TAKAS İŞLEMLERİNDE
KULLANILABİLEN, İŞLEMLERİ GÜVENCEYE
ALMAK İÇİN ŞİFRELEME KULLANAN
SANAL BİR PARA BİRİMİ OLARAK
TASARLANMIŞ KRİPTO PARA,
İLK KEZ 2008 YILINDA PİYASAYA
SÜRÜLDÜ. SİSTEMİN İLK KRİPTO
PARASI İSE ŞİMDİLERDE
ADINI OLDUKÇA SIK
DUYDUĞUMUZ BİTCOİN.

18

K

endi ortamlarında bir değişim aracı olup, fiyatı sabit olmayan kripto paranın en önemli özelliği;
diğer dijital yenilikler gibi merkeziyetsiz bir yapıda
olması. Kripto paraların merkeziyetsizliği ise genel işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri olarak işlev
gören bir blok zinciri olan “Blockchain”nden geliyor. Tanım
itibarıyla buna ilk uyan kripto para Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından piyasaya çıktı. İlk merkeziyetsiz
kripto para olarak bilinen Bitcoin’in peşinde aynı özelliğe
sahip onlarca kripto para çıkmış olsa da, onlara tam anlamıyla coin denilemiyor; altcoin olarak nitelendiriliyor.
Yatırımcıların dikkat etmesi gereken ilk faktörün, aracı kurum seçerken çok dikkatli olunması gerekliliği. İlk etapta
ilgili şirketin bilançosuna bakılması, ortaklarının ve sermaye bilgilerinin araştırılarak, bu bilgilerin şirketlerden ya
da ticari sicil gazetelerinden kontrol edilmesi gerektiğinin
altını çizen uzmanlar, dolandırıcıların daima kişilerin kolay
yoldan para kazanma isteği gibi zaaflarını kullanmalarına
dikkat çekerek, bu anlamda yatırımcıların bu tür hareketlerde bulunan şirketlerden uzak durmaları ve ünlülerle
yapılan reklam kampanyalarına karşı temkinli olmaları gerektiğini vurguluyor.

YATIRIMCILAR DİKKATLİ HAREKET ETMELİ...
Öncelikle yatırım yapılacak miktarın belirlenmesi çok
önemli. Gerekli durumlarda kullanmak için kenarda
bekletilen, kaybedilse bile kişiyi olumsuz yönde fazla
etkilemeyecek bir miktarla yatırım yapılmaya başlanmalıdır.
Bu noktadan bakıldığında; banka kredisi çekmek de
kesinlikle uygun değil. Kripto para piyasasındaki ani
dalgalanma ve fiyat düşüşleri gibi durumlar, kredinin geri
ödenmesini muhakkak riske atacaktır.
Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu yatırım yapılacak
kripto paranın çok dikkatli araştırılması gerektiği. Yatırım
yapılan kripto paranın whitepaper isimli tanıtım yazısı,
sistemde kullanılan blockzincir teknolojisi, geliştirici
proje ekibi, diğer kripto para sistemlerinden farklı olarak
sunduğu yenilikler, şimdiye dek siber saldırıya maruz
kalıp kalmadığı vb. konularda bilgi alınması da son
derece önemli. Yatırım getirisinin pazar durumuna bağlı
olarak dalgalandığı düşünülerek, tutarlı getirili yatırım
tekliflerine karşı daima dikkatli olunmalı. Uzmanlar, büyük
para hacminin olduğu ve mağduriyetlerin yaşandığı bir
piyasanın mutlaka düzenlenmesi gerektiğine dikkati
çekerek, güvenliğin kripto para piyasasında en çok
üzerinde durulması gereken faktör olduğunun ve bu
piyasada siber saldırılar, dolandırıcılık ve aldatmacanın
(ponzi şeması) sıklıkla yaşanabildiğinin altını çiziyor.

CÜZDAN KONUSUNDA İKİ FARKLI SEÇENEK
Kripto para saklama konusunda yatırımcılara sıcak ve soğuk
cüzdan şeklinde iki seçenek sunuluyor. Uzmanlar tarafından tavsiye edilen soğuk cüzdan; tüm yönetim ve şifrelerin
kullanıcıda olduğu bir tür. Kripto varlıkların şifresi kimdeyse o kişilerin bu varlıkları rahatlıkla nakde çevirebileceğinden, soğuk cüzdanın kullanılması, yatırımcıların kripto
varlıklarla ilgili herhangi bir sorun yaşamamalarını sağlıyor.
Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu kripto para borsalarında
sıcak cüzdan kullanıyor. Bu seçenekte kripto para borsalarının yatırımcı adına alım satım gerçekleştiriyor ve şifreleri
elinde bulunduruyor olması elbette ki, çok riskli bir durum.
Sağlıklı bir seçenek olan soğuk cüzdanda ise kripto para
borsaları sizin adınıza alım yapar ve ilgili şifreyi size verirler. Böylelikle yatırımcı, aracı şirketin ortadan kaybolması
gibi bir durumda dahi bu durumdan etkilenmez.

ALIM SATIMDA KULLANILAN CİHAZLARA
ANTİVİRÜS YÜKLEME UYARISI!
Kripto piyasasında çok fazla para dolaşması, doğal olarak
siber suçluları da cezbediyor. Tam da bu sebeple, kripto
cüzdan anahtarlarını çalmak amacıyla uzmanlaşmış kötü
amaçlı yazılımlarla karşılaşma olasılığı da hayli yüksek.
Yazılım şirketleri, kripto para biriminin büyük kısmının
çevrim dışı diğer bir adıyla soğuk cüzdanda, şifrelerin ise
güvenli bir yerde tutulması gerektiğini önemle vurguluyor.
Yatırımcıların, hesapları hacklenmiş olabilecek tanıdık kişilerden gelen mesajlara inanmamalarını, tüm bunların
birer aldatmaca olacağının unutulmaması gerektiğini ve
en önemlisi de internet bağlantılarını korumakla birlikte
kripto alım satımı yapmak için kullanılan tüm cihazlara
antivirüs yüklenmesinin zorunlu olduğu ifade ediyor.

KRİPTO PARA MAĞDURLARINA MESAJ...
Bilişim hukuku uzmanları, kripto para borsaları tarafından
mağdur edilen yatırımcıların ilgili kurumlar hakkında mutlaka suç duyurusunda bulunması gerektiğini hatırlatarak, aracı kurumlar için yapılacak hukuki düzenlemelerin
önemli olduğunu savunuyor. Yapılan açıklamalarda, kripto para piyasalarındaki dolandırıcılıkların kripto parayla
bir ilgisi olmadığı, bu tarz durumların defalarca yaşandığı;
yatırımcıların, kendilerine ev, araba ve hisse senedi vaatlerinde bulunan kişilere güvenerek paralarını gönderdiklerini, yapılan alım satımlarda söz konusu paralar büyük bir
hacme ulaşınca, kazanılan paraların aracı şirketler tarafından alınıp kaçıldığına vurgu yapılıyor.
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KRİPTO PARA SEKTÖRÜNÜN BİLİNMEYENLERİ
GLOBAL GİRİŞİM DERGİSİNİN YENİ SAYISINDA KONUĞUMUZ
OLAN BITCOIN VE KRİPTO PARA ALIM SATIM PLATFORMU
BTCTURK’ÜN CEO’SU ÖZGÜR GÜNERİ, KRİPTO PARA
SEKTÖRÜ VE BITCOIN’E DAİR MERAK EDİLENLERİ VE
FAZLASINI TÜM DETAYLARIYLA ANLATTI...
RÖPORTAJ: BEGÜM TANERİ
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ÖZGÜR GÜNERİ
BTCTURK / CEO

KRİPTO PARANIN HAYATIMIZA GİRMESİYLE BİRLİKTE
TÜRKİYE’DE KRİPTO PARA PİYASALARINA YATIRIMCILARIN
YAKLAŞIMI NASIL GELİŞTİ?
Türkiye’de Türk lirası ile ilk Bitcoin alım satım işleminin
BtcTurk’te gerçekleştiği 1 Temmuz 2013’ten günümüze
Türkiye, kripto para piyasalarında en aktif ülkelerden biri
haline geldi. Ülkemizde birikim yapma kültürü hakim.
Aileler, çocuklarının geleceği için çocuklarının doğumundan itibaren birikim yapmaya başlıyor. Bir değer saklama
aracı olan Bitcoin, Türklerin birikim yapma motivasyonu
için de oldukça önemli bir konumda. Kripto para piyasaları, 7 gün 24 saat açık. Bu sayede kullanıcılar, diledikleri
zaman alım satım yapabiliyorlar. Türkiye’de kripto para
alım satımı yapan kullanıcı sayısı her geçen yıl daha da
büyüyor. BtcTurk bugün 3,5 milyondan fazla kullanıcıya
hizmet veriyor.

SİSTEMDEKİ BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİ NASIL
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? ŞU AN YAYGIN OLARAK KRİPTO
PARA BİRİMLERİ İÇİN KULLANILIRKEN, SONRASI İÇİN FARKLI
UYGULAMALAR İLE KARŞIMIZA ÇIKACAK MI?
Kripto paralar, blokzincirinin en yaygın kullanılan ürünleri ancak bir veri saklama teknolojisi olan blokzinciri,

başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere daha pek
çok alanda kullanılmaya başlandı. Tedarik zincirleri, sağlık ve enerji sektörleri, kamu kurumları, verimliliği artırmak ve verileri doğrulanabilir şekilde saklamak amacıyla
blokzincirini kullanıyor. Gelecekte hemen hemen her
sektörde, özellikle de kişisel verileri saklamaya ihtiyaç
duyan sektörlerde, veri güvenliği ve doğrulama işlemleri
için blokzincirinin kullanılacağını öngörmek mümkün.

KRİPTO PARA EKOSİSTEMİNİ BÜYÜTMEK İÇİN
NE TÜR ÇALIŞMALAR YAPILIYOR? YAPILAN
ÇALIŞMALARI SİZ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?
BtcTurk olarak Bitcoin’in geleceğine inanıyor ve bu doğrultuda yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bitcoin ve kripto paraları herkesin kolayca anlayabilmesi için içerikler üretiyoruz. Kullanıcılarımızın güvenle
alım satım yapabilmesi için kullanıcılarımızın kripto para
varlıklarının en az yüzde 95’ini çevrimdışı cüzdanlarda
saklıyoruz.
Teknik altyapımıza yatırım yapmaya da devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ödenmiş sermayemizi 19 milyon
TL’den 100 milyon Türk lirasına çıkartarak, Türkiye’nin
en yüksek ödenmiş sermaye sahibi kripto para alım

>>>
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satım platformu olduk. Türkiye, küresel piyasalarda Bitcoin ve kripto para bilinirliği konusunda üst sıralarda
yer alıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler ile
birlikte küresel pazarda olduğu gibi Türkiye’de de kurumsal şirketlerin Bitcoin ve kripto paralara ilgisinin artacağına inanıyorum.

DİJİTAL SİSTEMLERDE YAŞANAN GÜVENLİK AÇIKLARINA
VE SAHTE ARACI KURUMLARA KARŞI YATIRIMCILAR
NASIL KORUNABİLİR?
Dijital dünyanın çeşitli riskler barındırdığını bilmek ve
bu bilinçle hareket etmek çok önemli. Nasıl ki e-posta hesaplarımızın parolasını 3. kişilerle paylaşmıyorsak,
benzer şekilde kripto paralarla işlem yaparken de güvenliğimize dikkat etmeliyiz.
Yakın çevreniz, arkadaşlarınız veya çok güvendiğiniz birileri öneriyor olsa bile işlem yapacağınız platformu ya
da almak istediğiniz kripto parayı mutlaka araştırmalısınız. Market verilerine ulaşamadığınız, verilerin doğruluğundan şüphe ettiğiniz platformları tercih etmemelisiniz. Kripto paraları satın alırken, sadece fiyatına bakmak
22

ya da birileri tavsiye ettiği için işlem yapmak, kayıplara
neden olabilir.

KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN GELECEĞİNİ NASIL
GÖRÜYORSUNUZ? MEVCUT DURUMUN İSTİKRARLI BİR
ŞEKİLDE GELİŞEREK KABUL GÖREN BİR FİNANSAL
ARACA DÖNÜŞECEĞİNE DAİR YORUMLAR VAR.
BU KONUDA SİZİN GÖRÜŞÜNÜZ NEDİR?
Bitcoin, hem geleceğin finans dünyasını hem de dünyanın paraya bakışını önemli ölçüde değiştirmeyi başardı.
Bitcoin, kısa bir süre önce El Salvador’da resmî para birimlerinden biri olarak kabul edildi. Japonya, bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika’da, kripto paraları ve kripto para
alım satımını düzenleyen kanunlar yürürlüğe girdi.
Merkez bankaları, paraların dijitalleşmesi için kripto paraları örnek alarak blokzinciri tabanlı dijital paralar geliştirmeye başladı. Stabil kripto para olarak adlandırılan
ve itibari paralara endeksli kripto paraların uluslararası
ticarette kullanılmasına yönelik çeşitli adımlar atılıyor.
Kısacası, kripto paralar finansal hayatımızın bir parçası
olarak kabul görmeye başladı.

SON ZAMANLARDA YATIRIMCILARIN ÇIKARI GÖZETİLEREK
PİYASAYA BİR DÜZENLEME GETİRİLMESİ VE VERGİ ALINMASI
ÖNERİLERİ KONUŞULUYOR. KONUYLA İLGİLİ OLARAK
SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
BtcTurk olarak, kripto paralar ve kripto para alım satım
platformları için düzenlemelerin yapılmasının sektörü
daha da ileri taşımak için önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Yapılacak düzenlemeler sayesinde kullanıcılar,
kötü niyetli girişimlerden korunabilecek. Aynı zamanda
Türkiye’de kurumsal şirketlerin Bitcoin ve diğer kripto para
varlıklarına yatırım yapabilmesi kolaylaşacak. Kullanıcıların kripto paralardan elde ettikleri gelirlerinin vergilendirilmesi, ülkemiz ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine
katkı sağlayacak. Bu doğrultuda yapılacak düzenlemeleri
destekliyoruz. Tüm düzenlemelerin, ülkemizin bu alandaki fırsatları değerlendirmesine imkan tanıyacak şekilde
ortaya konması da oldukça önem taşımaktadır.

2021 YILINA YÖNELİK OLARAK KRİPTO PARA PİYASALARINA
İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNİZİ ALABİLİR MİYİZ?
İçinde bulunduğumuz yıla, Bitcoin’in hızlı fiyat hareketleri nedeniyle oldukça hareketli başladık. Küresel piyasalarda, tanınmış şirketlerin ve fon yöneticilerinin portföy-

lerine Bitcoin’i dahil etmesi, Bitcoin’e olan ilginin daha
da artmasına neden oldu. Bitcoin’in 60 bin dolar seviyesini aştığı dönemde, kripto para ekosisteminin toplam
değeri 2 trilyon doları aştı. Ana akım medya organları
artık döviz, altın, hisse senedi bilgilerinin yanı sıra Bitcoin
ve kripto para haberleri de veriyor.

VERDİĞİNİZ BİLGİLER İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ.
SON OLARAK KRİPTO PARA DÜNYASINI MERAK EDEN VE
YATIRIM YAPMAK İSTEYENLERE NELER TAVSİYE EDERSİNİZ?
Kripto paralara ilgi duyan ve kripto para almak isteyen
kullanıcılara mutlaka detaylı araştırma yapmalarını tavsiye ederim. Yalnızca fiyat hareketlerine bakmak, kullanıcıların yanlış kararlar vermesine yol açabilir. Finansal piyasalar, deneyimsiz ya da panikle işlem yapan kullanıcılar
için daha riskli olabilir. Bu nedenle, herhangi bir kripto
para almak isteyen biri, o kripto paranın teknik dokümanını okumalı, projenin ve kripto paranın hangi amaçla
üretildiği konusunda bilgi sahibi olmalı. Bunun yanında
kripto paralara yatırım yapmaya karar verenler için bütçe
yönetimi ve risk planları yapmalarını da öneririm. Özellikle de düzenli ya da belirli aralıklarla alım satım yapmayı
düşünenlere, her türlü piyasa hareketine hazırlıklı olacak
şekilde planlama yapmalarını tavsiye ederim.
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BAŞKENTLİ STK’LARDAN ABB BAŞKANI
MANSUR YAVAŞ’A VEFA ÖDÜLÜ
ANKARA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU
(ASTOP) GELENEKSEL VEFA ÖDÜLLERİ SAHİBİNİ BULDU.
ASTOP ÇATISI ALTINDAKİ DERNEKLERİN BU SENE LAYIK
GÖRDÜĞÜ İSİM İSE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI MANSUR YAVAŞ OLDU.

A

STOP’un bu yılki ödülünün GGYD tarafından Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a verildiği törende konuşan Yavaş, samimi açıklamalarda
bulunmasının yanı sıra projelerini de anlattı. Dernekler
adına ödülü Başkan Yavaş’a, Genç Girişim ve Yönetişim
Derneği Başkanı M. Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulu
üyeleri takdim etti. Pandemi sebebiyle az sayıda kişinin
katılımı ve mütevazı bir törenle gerçekleşen ödül takdiminde Başkan Allıoğlu, kente değerli katkılarından ötürü
Başkan Yavaş’ı kutlayarak, vefa ödülünün bu amaçla verildiğini ifade etti.
Başkan Mansur Yavaş’ın göreve geldiği tarihten bu yana
dek akıllara gelmeyecek çalışmalara imza attığını, salgın
döneminde restoran sahiplerinden terzilere kadar hemen hemen her kesime ciddi destek sağladığını anımsatan Nezih Allıoğlu, “Bunların her biri teşekküre, takdire
değer. İnanıyorum ki, insanlarımızın kalben dualarını da
alıyorsunuz” ifadesini kullandı.
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YAVAŞ: “HER OLAYDA EMPATİ YAPIYORUM”
Başkentli STK’lara ve genç girişimcilere vefa ödülü nedeniyle teşekkür eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş da, Ankara’ya layık olmaya çalıştığını, tek
beklentisinin; adının iyilikle ve duayla anılması olduğunun
altını çizdi.
İşini yaparken empati kurmaya çalıştığını da vurgulayan
Başkan Yavaş, “Karşınızdakinin neler hissettiğini ve ne beklediğini içinizde duyuyorsanız, iş çok kolay. Samimi olarak
söylüyorum ki; Keçiören’de, Yenimahalle’de bir haneyi sel
bastığında, benim hanemi sel basmış gibi hissediyorum.
Hemen ekibimi gönderiyor ve bir daha sel basmayacak diyorum” dedi.

“STANDART KURSLARIN YERİNE YAPAY ZEKA”
Başkan Mansur Yavaş, yeni dönem projelerine ilişkin bilgi
verirken, standart belediye kurslarının yerine yapay zekanın,
bilişimin konuşulacağı, geliştirileceği merkezler kurmaya
başladıklarını belirtti. Bilişimle Ankara ekonomisi ile sanayisini yan yana getirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Yavaş,
sözlerine şöyle devam etti:“Ulus’ta kullanılmayan binayı,

100 olan oda sayısını daha da arttırarak start up merkezi
yapmaya çalışıyoruz. Keçiören’deki merkezimiz bitti, yakında açacağız. Dikmen Vadisi ve Çayyolu’nda, ardından
Gölbaşı’nda açacağız. Bir yandan da kendi teknokentimizi
kuruyoruz. Açacağımız start up merkezlerinde, gençlerimiz yapay zeka üzerine çalışacak.
Bunları sanayiciyle, tüccarla birleştireceğiz. Sanayici ya da
tüccar, yaptığı işi yazılımcıyla nasıl geliştirir; ona bakacak.
Artık drone yapan, yapay orman yapan gençlerimiz olacak. Tüm bunlar için bir ekibimiz var. Dünyanın en iyi iki
hologramcısından biri bizde. Hayvanat bahçesini de ona
göre yapacağız. İçinde bulunan tüm hayvanlar, sizin hareketinize hamle yapacak ama hepsi dijital.”

“ANKAPARK’I HENÜZ ALAMADIK”
Başkan Yavaş, GGYD Başkanı Allıoğlu’nun, Ankapark’ın
akıbetine yönelik sorusu üzerine, “Ankapark’ı henüz alamadık. Eğer alırsak, orayı da geliştireceğiz. Şu anki zararı
110 milyon, içerdeki zararı ile birlikte bu rakam 500 milyon. İşletmeci vermiyor. Aldığımızda, tamamı 2000 dönüm olan bu alanda Atatürk Orman Çiftliği’ne layık şekilde
tüm Ankaralıyı toplayabileceğiz. Aklımızda orası ile ilgili
çok proje var” yanıtını verdi.

Törende ASTOP Başkanı Veli Sarıtoprak da, Başkan Mansur Yavaş ile görüntülü bir görüşme yaptı. Başkan Yavaş’ın
icraatlarıyla gurur duyduklarını vurgulayan Sarıtoprak,
“Türk kamuoyuna şeffaf belediyeciliği, dürüst ve mertliği
gösteriyorsunuz, her zaman yanınızdayız. 7/24 Ankara için
çabalayan size, bizden gelen her ödül helali hoş olsun”
dedi.
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GİRİŞİMCİ İYİLİK BU RAMAZAN’DA
YİNE GÖREV BAŞINDAYDI
GGYD, BU SENE DE PANDEMİ SEBEBİYLE GERÇEKLEŞTİREMEDİĞİ GELENEKSEL TOPLU İFTAR ORGANİZASYONU
YERİNE “RAMAZAN YARDIM KOLİSİ” KAMPANYASI DÜZENLEYEREK, DERNEK ÜYELERİ TARAFINDAN SATIN ALINAN
1000 ADET YARDIM KOLİSİNİ, KISA SÜREDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRDI.

G

enç Girişim ve Yönetişim Derneği, bu sene de pandemi sebebiyle alınan kısmi kısıtlamalar sebebiyle gerçekleştiremediği toplu iftar organizasyonu yerine, Mamak Kaymakamlığı iş birliğiyle belirlenen ihtiyaç
sahibi ailelere gıda yardımında bulunmak amacıyla bir yardım kampanyası
düzenledi. Kampanyaya hem yönetim kurulu hem de tüm dernek üyeleri
yoğun ilgi gösterdi. GGYD bünyesinde kısa süre içerisinde satın alınan bin
adet yardım kolisi, kaymakamlığın desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken, Başkan M. Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de ailelerin
kapısını çalarak, kolilerini bizzat teslim etti.

26

ALLIOĞLU: “YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
KONUSUNDA DUYARLI BİR MİLLETİZ”
Yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile birlikte Ramazan
kolisi dağıtımına bizzat katılan GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, ailelerle sohbet ederek hatırlarını sorma fırsatı da
buldu. Pandemi koşullarına uygun gerçekleşen organizasyonda Mamaklı ihtiyaç sahipleri, GGYD yönetici ve
üyelerine dua ve teşekkürlerini iletirken, Nezih Allıoğlu,
bu durumun insanlık vazifeleri olduğunu belirterek, hiçbir salgının kalıcı olmadığını, ülke olarak milli ve manevi
değerlere sahip çıkıldığı, düşenin elinden tutulduğu, geleceğe umutla ve güvenle bakıldığı sürece, bu zorlu günlerin de atlatılacağını ifade etti. Böyle zor bir dönemde,
salgının yol açtığı ekonomik sıkıntılara rağmen Ramazan
kampanyasına büyük ilgi gösteren, sadece bağış yapmakla kalmayıp, hediyelerin dağıtılmasına bizzat katılan
dernek üyelerine ayrıca teşekkür etti.

“BU SIKINTILI GÜNLERİ AŞACAĞIZ”
Sözlerine “Bizi, biz yapan da işte bu dayanışma ve yardımlaşma ruhumuzdur” şeklinde devam eden Başkan
Allıoğlu, koşullar ne kadar ağır olursa olsun, Ramazan
ve bayram gibi müstesna günlerde ihtiyaç sahiplerine
destek olmaya, toplumsal dayanışmanın gereğini yerine getirmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Bu yılki
gıda yardımlarının daha büyük bir anlam taşıdığını da
anımsatan Allıoğlu, “Salgının etkisini her yerde görmek
mümkün. Ne yazık ki, insanlarımızın alım gücü biraz
daha düşmüş durumda. Yine de umutsuz değiliz. Hayırsever, yardımsever bir milletiz. Birbirimize omuz vererek, bu sıkıntılı günleri aşacağız” dedi.

27

BİZDEN HABER

GÖRME ENGELLİ DOSTLAR UNUTULMADI
GGYD’LİLER, BU RAMAZAN’DA DA GÖRME ENGELLİ DOSTLARIN YARDIMINA KOŞTU. DERNEK ÜYELERİNİN DESTEĞİYLE
HAZIRLANAN RAMAZAN PAKETLERİ, TÜRKİYE KÖRLER VAKFINA BAĞIŞLANDI.

G

enç Girişim ve Yönetişim Derneği üyeleri her yıl olduğu
gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere yüzlerce koli gıda
yardımında bulundu. GGYD’liler, Mamak bölgesindeki
dezavantajlı kesimlere yönelik yardım faaliyetinin ardından
görme engelli dostları da ihmal etmedi. Başkan M. Nezih
Allıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Gürbüz Bekiş, Elif Ufluoğlu, Cem Tunç, Serap Aytekin ve Oktay Akçam’ın eşliğinde,
Türkiye Körler Vakfı (TKV)’nı ziyaret ederek hem vakıf üyelerine Ramazan kolisi hediye etti hem de vakıf yöneticileriyle görüştü.

ALLIOĞLU: “GÖNLÜMÜZ ELVERMEDİ…”
Ziyarette, TKV Başkanı Prof. Dr. Ayşe Topalkara ile TKV
Genel Sekreteri Sema Evren, vakıf üyelerini unutmayan
GGYD’lilere anlamlı destekleri ve ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederken, Başkan Nezih Allıoğlu’na bir de şükran
plaketi verdi. Bayramların dostlukları, dayanışmayı, yardımlaşmayı hatırlatan ve pekiştiren özel günler olduğunu
söyleyen Başkan Allıoğlu, “Ancak ne yazık ki, bir yılı aşkın
süredir devam eden salgın nedeniyle bayramları bayram
gibi kutlayamıyor, bu güzel duyguları gönlümüzce paylaşamıyoruz. Ancak yine de, GGYD olarak bu yıl da hem
ihtiyaç sahibi ailelerimizi hem de görme engelli dostlarımızı ihmal etmeye gönlümüz elvermedi. Bu kutsal günlerde
tüm dileğimiz, önce sağlık. Gerisi nasıl olsa hallolur” dedi.
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GİRİŞİMCİNİN SESİ

PANDEMİDE AÇIK ARA ATAK YAPAN SEKTÖR:

E-TİCARET

DÜNYA GENELİNDEKİ HACMİ, SON ÜÇ YILDA YÜZDE 73 ARTIŞ GÖSTEREN
E-TİCARET SEKTÖRÜ, COVID-19 PANDEMİSİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ATAĞA GEÇTİ.
BU DÖNEMDE İLK KEZ E-TİCARET İLE TANIŞANLAR İSE İHTİYAÇLARININ NEREDEYSE
GENELİNİ ONLINE PLATFORMLAR VASITASIYLA SAĞLIYOR.
YAZI: BEGÜM TANERİ
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Ş

irketler zorlu geçen pandemi sürecinde e-ticaret alanına yaptıkları yatırımları arttırmayı planlarken, e-ticarete yeni giriş yapmak isteyenler için de
yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Pandeminin başlamasından bugüne dek hızlı bir büyüme kaydeden global e-ticaret pazarının 2021 yıl sonu hedeflerine ise salgın nedeniyle daha kısa sürede ulaşacağı öngörülüyor.
Ciddi bir krizin yaşandığı dünyada artık ekonominin itici
gücünün e-ticaret olduğu kabul edilirken, yaşanan süreç sebebiyle online alışverişe yönelimin hızını daha da
arttıracağı, belki de 4-5 yılda gelinecek olan noktaya,
bu dönem içinde ulaşılacağı düşünülüyor. Resmî verilere göre pandemide zorunlu market ihtiyaçları en fazla
satışı artan kategori olurken, internetten gıda ve ev temizlik ürünü satın alma sıklığı yüzde 50 dolayında arttı.

BÜYÜME TRENDİ SÜRECEK
Dijital ekonomiye dönüşüm sürecinin Covid-19 salgınıyla birlikte oldukça yüksek bir ivme kazandığını belirten uzmanlar, yaşanan bu olağanüstü dönemde e-ticareti şimdiye dek hiç kullanmayan kesimin de, kullanıcıya
dönüşmesine tanık olduklarını belirtiyor.
Pandemiyle birlikte insanların günlük ihtiyaçlarını artık
e-ticaret vasıtasıyla karşılarken daha önce ulaşılamayan
kitlelerin de e-ticareti kullanarak alışveriş yapmaya başladığı belirtilirken, online alışverişin kolaylığına ve hızına
alışan tüketicilerin önümüzdeki dönemde de bu alışverişi sürdüreceği ve e-ticaret sektörünün büyüme trendinin bu yıl da devam edeceği öngörülüyor.
Fiziksel kanalda ticaretin durma noktasına geldiği Covid-19 salgını döneminde, mağazalarını kapatmak
zorunda kalan ya da mağazası açık olsa dahi müşteri
sayısında düşüş yaşanan perakende işletmelerinin satışa devam etmek için e-ticaret seçeneğini değerlendirme
yoluna gittiği, bununla birlikte salgın sebebiyle evlerinden çıkmayı tercih etmeyen tüketicilerin ihtiyaçlarını
mecburen internetten karşılamaya başlaması da, yeni
normalin yadsıyamayacağı bir gerçek haline geldi.

SANAL MARKETLERE İLGİ KATBEKAT ARTTI
Pandemi süresince e-ticarette en fazla büyüyen alanlardan biri de sanal marketler oldu. Yetkililer, sanal marketlere olan talebin bu dönemde 6-7 katına çıktığını, hızlı
teslimat modeliyle ürünleri müşterilerin kapısına getiren sanal marketlerin mağaza sayısının da artırıldığını
vurguluyor. Yine bu dönemde teknoloji alışverişleri de

e-ticaret kanalları üzerinden yapılıyor, bu durum da şirketlerin satış oranlarına yansıyor. Teknoloji mağazalarının ilk çeyrek dönemdeki online satışları geçen yılın aynı
dönemine göre yaklaşık olarak yüzde 100 büyüme sağlarken, teknoloji devleri, işletmelerinin bugüne kadar
gerçekleştirdiği dijitalleşme yatırımlarının hem müşterilere sundukları hizmetin devamlılığını hem de operasyon
süreçlerinin sürdürülmesi noktasında bu yeni ve zorlu
koşullara hızla adapte olmalarını sağladığını belirtiyor.

GİRİŞİMCİLER İÇİN YEPYENİ FIRSATLAR
Pandemi döneminden önce bir kez bile online alışveriş
yapmayan milyonlarca kişinin bu duruma fazlasıyla alışması, şirketler ve girişimciler için de yeni fırsat kapıları açıyor. Yetkililer, e-ticaret sitesi kurmak için ilk adımda e-ticaret inisiyatif stratejisini net olarak belirlemenin önemini
ve teknolojik altyapı, dijital pazarlama giderleri başta olmak üzere bir gereksinim ve yatırım planı ortaya koymanın gerekliliğini vurgularken, bu dönemde piyasada belirli bir yer edinmiş, yıllardır bu işi yapmakta olan, hemen
hemen aynı ürünleri satan firmalara rakip olmak yerine
tasarımsal, organik ürünler sunan iş modellerinin daha
başarılı olabildiğini ifade ediyor. Tüm bunların yanı sıra
sağlam bir alt yapı ile ürün çeşitliliğine sahip olan, güvenilir ödeme sistemi sunan, lojistik sorunu yaşatmayan,
iyi müşteri ilişkileri departmanı edinmiş şirketlerin daha
uzun vadede iş hayatında kaldığına da dikkat çekiliyor.
Uzmanlar, bu dönemde gerçek zamanlı veri analizi,
makine ve derin öğrenme, görüntü işleme, veri görselleştirme, kişiselleştirme ve büyük veri alanlarında çalışıldığını söylerken, tüketicilerin anlık ihtiyaç duyduğu
ürünlere öncelik verebilmek adına lojistik, tedarik zinciri,
satın alma ve üçüncü parti süreçlerinde değişiklikler yaptıklarını, çalışmalar doğrultusunda ürün yelpazelerinin
öncelikli ürün kategorilerinde genişletildiğinin önemine
değiniyor.

LOJİSTİK VE EKİP KRİTİK BİR ÖNCELİK
Pandemiyle birlikte e-ticaret satışları birdenbire yükselişe geçince, lojistik ve insan kaynağı da büyük önem
kazandı. Bu kadar hızlı yükseleceği akıllara gelmeyen
e-ticarete hazırlıksız yakalanan şirketlerde, özellikle sipariş takibi ve teslimat süreçlerinde yaşanan yoğunluk,
çoğu zaman müşteri kayıplarını da beraberinde getirdi.
Bu süreçte sipariş ve teslimat süreçlerini tamamen dijitalleştiren, bazen de bu alanda üçüncü parti desteği
alan şirketlerin daha başarılı bir şekilde öne çıkıyor.
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DİJİTAL DÜNYA

TİCARETİN DİJİTAL YÜZÜ:

BİVARBİYOK.COM

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN ADINA YAKIŞIR BİR PROJE OLARAK
HAYATA GEÇİRDİĞİ BİVARBİYOK, TAM ANLAMIYLA BİR GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ.

T

eknoloji çağında oluşumuzun yanı sıra dijital dünyanın
her geçen gün ezberleri bozan değişimleriyle karşı karşıyayız. Son olarak da 2020 yılında tanışmaktan hiç memnun olmadığımız Covid-19 ile birlikte online hizmetlerin
her zaman olduğundan daha fazlasıyla ipi göğüsleyen ayrıcalığı, Bivarbiyok’un doğmasında rol üstlendi.

ediniyor, böylelikle dernek üyeleri arasında daha fazla bilinirlik sağlanabiliyor. Bivarbiyok.com üzerinden reklamlar satın
alınabilir ve ister hizmetin ister ürünlerin reklamı, dernek
üyeleri haricinde daha fazla kişiye de ulaştırılabilir. Bir web
sitesine sahip olmayanlar, pazar yerinde açacakları mağaza
ile kendilerine bir tanıtım yüzü de oluşturabiliyor.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği İktisadi İşletmesinin, ülkenin ekonomik gücüne güç katan ve milli ekonomiyi destekleyen bu projesi, online alışveriş alanında güveni temsil eden
bir pazar yeri sunmayı hedefliyor. Dernek üyelerinin, hizmet
verdiği sektörde ticaretinin sınırlarını genişletecek olan proje,
alanında bir ilk! Hem ürün hem de hizmet satışı yapılabilir bir
sistem hazırlanarak, Türkiye genelinde köklü pazar yerleri arasında olmaya aday.

Mağaza sahipleri, yükledikleri ürünler ve hizmetlerde kendi
belirlediği görseller ve açıklamalarla birlikte markalarına ait
afiş ve logolarını kullanabiliyor, ayrıca işletmelerinin tarihçesini de paylaşabiliyor; böylelikle ticaretlerine dair reklamlarını
Bivarbiyok aracılığı ile ücretsiz olarak yapabiliyor. Bununla
birlikte mağazanın linkini istedikleri platformlarda kullanarak, sosyal medya hesaplarında da paylaşabiliyor.

Bivarbiyok, 3 bin 500’e varan kategori çeşitliliği ile yaşamın
her anında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmete bizleri ulaştıran
bir platform. Farklı alanlardaki faaliyetleri ve bir arada düşünülemeyecek sektörleri tek çatı altında toplayan pazar yerinde,
bir yandan damak tadına hitap eden lezzetlerin siparişi verebilirken diğer yandan araç bakımları yaptırılabilir, ev ve ofisler
temizletilebilir ya da dekorasyonları değiştirilebilir. Tüm bunların yanı sıra kişiler aile boyu alışveriş yapabilir ve sevdiklerine
gülümseten hediyeler alabilir.

BİVARBİYOK DİJİTAL DÜNYADA
KÖTÜ GÜN DOSTU
Bivarbiyok, hem mağaza sahipleri hem de müşteriler
için adeta kötü gün dostu! İşletmelerin bilinirliğini arttırarak ve bölgesel ya da ülke genelinde faaliyetlerde
bulunarak satışların çoğalmasını sağladığı gibi aynı zamanda iyi bir reklam vasıtası görevi de üstlenmekte.
Verilen hizmetlerin bilinirliği daha önce sözde kalırken, artık görseller ve yazılı ilanlarla hafızalarda çok daha iyi bir yer
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Ticaretlerin dijital yüzü olan pazar yeri ayrıca iyi bir kartvizit görevi de görüyor. Dernek bünyesinde oluşturulmuş bir
proje olması sebebiyle güvenilirlik kazanması ise potansiyel
müşterilerde artış sağlayarak, kâr marjını da yükseltiyor.

BİVARBİYOK’TA YOK YOK!
Binlerce kategorisi ile sınırları ortadan kaldıran paBinlerce
kategorisi ile sınırları ortadan kaldıran pazar yerinde her mağaza ayrıca müşteri de oluyor. Tek bir panelden satışı yapılan
ürünlerin takibi yapılabildiği gibi sepet takibi de yapılabiliyor
ve ihtiyaçlar karşılanırken, diğer ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyaçları karşılanmış oluyor.
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği İktisadi İşletmesi, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bu projeyi hayata geçirerek, çağın
da takipçisi olurken, düşük komisyon oranlarıyla kâr paylarını
yüksek tutmasıyla, bir sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye’de
bir ilke imza atıyor.
Türkiye’nin tek online alışveriş sitesine sahip derneği olarak,
pazar yeri satışlarından kazanılan kâr ile daha fazla alanda

yardımlar yapmayı hedefliyor. Bunların yanı sıra daha fazla
“Nilüfer”e destek olmak ve ticaretten elde edilen kazançlarla
pazar yeri platformunda iyileştirmeler yaparak profesyonelliği en üst seviyeye taşımak da, hedefleri arasında yer alıyor.

BİVARBİYOK HEDEFLERİNİ BÜYÜTÜYOR
Öncelikle dernek üyeleri arasında hem ticareti hem de bilinirliği arttırmak amacı ile hayat bulan proje, gün geçtikçe
hedefini büyüterek, bugün artık tüm Türkiye genelinde
faaliyet vermekte olan bir projeye dönüştü.
Adrese teslim kargo imkanları, indirimli fiyatlar, ücretsiz
kargo fırsatları, taksit avantajları, SSL koruma, güvenli
ödeme sistemi, kredi kartı, peşin ve havale ile ödeme seçenekleri ise alışverişin en kolay ve keyif veren hâli oluyor.
İade hakkı, tekliflerle toplu sipariş verebilme özelliği, aynı
sektördeki farklı mağazalardan teklif isteyerek ticareti daha
kârlı bir şekilde gerçekleştirme ayrıcalığı da, yine Bivarbiyok
sisteminde!

Kişiler, mağazalarına ürün ve hizmetlerini eklerken, görsellerde zaman içerisinde değişiklik yaparak en güncel hâlleri ile
satışa sunabiliyor. Bununla birlikte fiyatlandırmalarda değişiklikler yapabilir, ürün veya hizmetlerde indirim uygulayabilir, ayrıca açıklamalarını güncelleyebilir ve genişletebilirler.
Burada her şey daha iyi bir satışla daha çok kâr ve müşteri
memnuniyetine odaklı yürürken, mağazaların da memnuniyeti ön planda tutularak, karşılıklı memnuniyet anlayışıyla ilerlemektir.
Bivarbiyok, birbirinden farklı onlarca sektörün, tek çatı
altında güvenle ürün ve hizmet satışı yapabilmesi ve tüketicilere güvenli bir alışveriş keyfi sunulması için daima
teknolojik yenilikleri takip ederek, zamanın bir adım önünde olmayı amaçlayan vizyonu ile emin adımlarla ilerliyor.
Kısacası her şey parmakların ucunda; ürün satmak da
alışveriş yapmak da artık çok kolay! iOS ve Android mobil
uygulamaları ile cep telefonu ve tablet üzerinden kolaylıkla giriş sağlanarak, panel yönetimi yapılabiliyor. Evde,
işte, seyahatte... Kısacası o, her yerde! Siz de sınırlarınızı
Bivarbiyok ile genişletmeye ne dersiniz?
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18. MALİ GENEL KURULUNDA
GGYD YÖNETİMİ GÜVENOYU ALDI
YAKLAŞIK BİR BUÇUK SENEDİR DEVAM EDEN PANDEMİ BOYUNCA FAALİYETLERİ DURMAYAN; DİJİTAL MECRALARDA
AKTİF OLARAK YER ALARAK PROJELER ÜRETEN VE ÜYELERİYLE İLETİŞİMİNİ HİÇBİR SURETLE KOPARMAYAN GGYD
YÖNETİMİ, MART AYINDA FAALİYET RAPORU VE BÜTÇENİN SUNULDUĞU 18. MALİ GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ.

G

GYD’nin, City Hotel’de gerçekleştirilen 18’inci mali genel
kurulu, pandemi kuralları çerçevesinde; maske, mesafe ve
hijyen kurallarına özen gösterilerek yapıldı. Mali genel kurulunun açılışında bir konuşma yapan Başkan M. Nezih Allıoğlu,
aylar sonra yüz yüze buluşmanın verdiği heyecan ve mutluluğu
dile getirerek, derneğin hizmet sektöründeki işletmelerin yoğun olduğu bir sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlattı.

ALLIOĞLU: “BAZI ÜYELERİMİZ OLDUKÇA
ZOR BİR YIL GEÇİRDİ”
Bazı üyelerin salgın sürecindeki maddi manevi kayıplarının çok
büyük olduğunu söyleyen Başkan Allıoğlu, “Sayısız sektördeki
binlerce işletme ve onbinlerce çalışan adeta çıkmaza girdi. Sivil
toplum kuruluşlarının da bu süreçte faaliyetleri sınırlandırıldı.
Ancak derneğimiz pandemi öncesinden daha yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürdü. Üyelerimizin içinde bulunduğu
sıkıntıları, iki ayrı araştırmamızla raporlayarak, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderdik. Ticaretimizi olabildiğince kendi içimizde yaparak salgının
yaralarını birlikte sarmaya çalışıp, motivasyonumuzun düşmemesi için birbirimize omuz ve güç verdik” dedi.
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FAALİYETLER VE BÜTÇE ONAYLANDI
Mali genel kurulunda yapılan konuşmaların ardından GGYD Genel Sekreteri Elif Ufluoğlu’nun sunumu ile derneğin
bir yıllık faaliyetleri, Sayman Sibel Yücel’in sunumu ile derneğin tahmini bütçesi ve Denetleme Kurulu Başkanı, Yeminli
Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi; Bülent Ak tarafından denetleme raporu okunarak ibra edilirken, 2021 yılı tahmini
bütçesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının sonuna gelindiğinde, GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu yaptığı teşekkür konuşmasında, mali genel kurulların,
yönetimlerin geriye dönük yılları için hesap verme, güven tazeleme, yeni dönem tahmini bütçesi için yetki isteme
günleri olduğunu söyleyerek, yönetime güvenoyu veren üyelere teşekkür etti ve “Yeni normalde de daha çok çalışma,
daha fazla üretme” mesajı verdi.
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DİJİTAL PLATFORMLARDA
BİLGİ KİRLİLİĞİ
TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA
ALAN COVID-19 SALGINI
SONRASINDA SOSYAL MEDYADA
PAYLAŞILAN YALAN HABER
VE YANLIŞ BİLGİ ORANI CİDDİ
ORANDA ARTMIŞ DURUMDA.
İNSANLARI TEDİRGİN EDEN
YANLIŞ BİLGİLER, VİRÜSE
YAKALANDIĞI İDDİA EDİLENLER
VE ÇOK DAHA FAZLASI...
YAZI: ELİF UFLUOĞLU
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S

osyal medyada yalan haberlerin gerçek haberlere göre altı kat daha fazla yayıldığı şu dönemde, başta Twitter olmak üzere Instagram,
Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında bir gönderiyi okurken ya da o bilgileri
paylaşırken, dikkat edilmesi gereken önemli detaylar var. Sosyal medyada bir bilginin doğru olup olmadığını, aslında herkes teyit edebilir.

BİLGİ KİRLİLİĞİ ENDİŞE KATSAYISINI ARTIRIYOR!
Bu dönemde sosyal medyada bilgi kirliliğinin yanı
sıra sahte ve bot hesaplar da diğer zamanlara göre
daha fazla artış gösterdi.

olan içerikleri değiştirerek (dezenforme ederek) sunar. Genelde bu hesapların diğer sosyal paylaşım ağlarında profili olmaz.
Sahte hesaplar, gerçek hesaplara oranla daha fazla retweet ve beğeni yaparlar. Kendileri asla içerik
oluşturmaz, tweet atmazlar. Profil bilgileri genellikle eksiktir, profil fotoğrafları her zaman aynıdır,
fotoğraf ya da video gibi içerik ve mesajlara ise pek
fazla yorum yapmazlar.
Ünlü kişiler adına açılan sahte hesaplarda, gerçek
kullanıcı isminde bir iki harf değişikliği yaparlar ki,
bu durum ilk bakışta aktif kullanıcıların hesabın
sahte olduğunu anlayamamasına neden olur.

Twitter için resmî kurum ve kişilerde onaylanmış
hesap (mavi tık) olup olmaması önemli. Bunu anlamak için paylaşılan bilginin resmî bir hesapta olup
olmadığına bakılmalıdır. Profil fotoğraflarının sahte
olup olmadığı da arama motorlarından tespit edilebilir. Twitter’da takipçi sayısı düşükse, resmî hesap
değildir, hesap yeni açılmışsa genelde bottur.

Sahte hesapların paylaşım zamanlaması da değişiklik gösterir. Yine etkileşim sayıları da, bu tip hesapların tespitinde büyük katkı sağlar.

Instagram’da ise etkileşime bakılmalıdır. Etkileşim
düşükse, parodi hesap (ünlü kişileri taklit eden) yazıyorsa gerçek değildir. Kendi resmini kullanmıyorsa,
ismi açık değilse, bir karakterse gerçek olmayabilir.

Bilen ile bilmeyen, iyi veya kötü, doğru ile yalan, enformasyon (haberleşme, bilgilendirme) ile dezenformasyon (yanlış ya da doğru olmayan bir haberin
bilerek yayılması) arasındaki farkın belirsizleştiği
sosyal medya ortamlarında, kullanıcılar genellikle
popüler kültürün ve trendlerin etkisiyle, paylaşım
rüzgarına kapılıyor.

Toplumsal panik, infial ve kaos dönemlerinde, bu
tür hesapların paylaşım sayısı daha da artıyor. Böyle
zamanlarda, kullanıcılar yine birkaç ipucu sayesinde bilgi kirliliği yayan hesapları anlayabilir. Devletin
resmî kurumlarından yapılan açıklamalara itibar etmek her zaman daha doğru olacaktır. Bu detaylar
bile sosyal medya hesaplarının güvenirliği için ön
bilgi edinilmesini sağlar.

WHATSAPP’TAN GELEN SES KAYITLARI
Bu kayıtların kaynağının sorulması, gruplara gelen
mesajların güvenilir kaynaklardan gelip gelmediğine dikkat edilmesi, referans hesaplara bakılması,
geleneksel medya kaynaklarının paylaşımlarının
dikkate alınması, dikkat edilmesi gereken başlıklar
olmalı.

EN FAZLA SAHTE HESAP TWITTER’DA!
Sahte hesapların çoğunluğu Twitter’da yer alır. Bu
tarz hesaplar genellikle kişisel içerik üretmez, var

GÜVENİLİR “FARKLI” KAYNAKLARDAN
TEYİT ÖNEMLİ

Bununla birlikte, kaynağı bilinmeyen bilgiler, videolar, ses kayıtları ve haberlere araştırmadan inanılıyor
ve bu içerikler hızlıca, kontrolsüz şekilde paylaşılıyor.
Dolayısıyla da, var olan bilgi kirliliğine hizmet etmiş
olunuyor.
Tüm bu sebeplere bakıldığında; yanlış haberler,
günümüzde mücadele edilmesi gereken ciddi bir
sorun haline geldi. Bu durumda, öncelikle eleştirel
bir bakış açısı edinmek, doğrulanmamış bilgileri
paylaşmamak, özellikle sosyal medyada karşılaşılan
bilgilere sağlıklı bir şüphe ile yaklaşmak ve bilgiye
ulaşılan kaynaklar hakkında fikir sahibi olmak, yalan haberlerle mücadele kapsamında yapılması gerekenlerin başında geliyor.
Bunlara ek olarak, paylaşım yapmadan önce genel bir araştırma yapmak ve ulaşılan bilgileri en az
3 farklı güvenilir kaynaktan teyit etmek de, doğru
bilgiye ulaşmanın olmazsa olmazları.
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SANAYİCİLER VE GİRİŞİMCİLERDEN
“YERLİ-MİLLİ ÜRETİM” VURGUSU
M. NEZİH ALLIOĞLU BAŞKANLIĞINDAKİ GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU, KONTROLLÜ
NORMALLEŞME SÜRECİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE YÜZ YÜZE FAALİYETLERİNE HIZ KAZANDIRDI.

M

erkezi idare ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalarına yeniden başlayan
GGYD, bu kapsamda OSTİM Başkanı Orhan Aydın
ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ALLIOĞLU: ‘GÜÇLÜ ANKARA’, ‘GÜÇLÜ TÜRKİYE’
Görüşmede, ticaret hayatının temsilcileri olarak ‘güçlü
Ankara’, ‘güçlü Türkiye’ hedefine ulaşmak için sanayicilerle omuz omuza çalıştıklarını vurgulayan Başkan Allıoğlu,
bu anlamda OSTİM’i de çok önemsediklerini vurguladı.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin, ülkemizin gururu
olduğunu, milli ve yerli üretimde tüm illere liderlik ve rol
modellik yaptığını da söyleyen Allıoğlu, “Milli ve yerli üretimin ne denli önemli olduğunu pandemi döneminde bir
kez daha anladık. Sınırların kapandığı, üretimin aksadığı,
dış ticaretin durma noktasına geldiği, tedarik zincirinde
kopmaların yaşandığı bu süreci, yerli üretimimizin büyük
katkısıyla en az hasarla atlatıyoruz. İş insanları, girişimciler,
esnaflar olarak biz de yerli ve milli üretimi destekliyor, bu
konuda her türlü iş birliğine açık olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi.
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AYDIN: “7 SEKTÖRDE KÜMELENME OLUŞTU”
Heyete bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi veren OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise “OSTİM’de son
yıllarda Kümelenmeler, Ostim Teknopark A.Ş. ve Ostim
Teknik Üniversitesi gibi güzel yapı ve kurumlar oluştu.
7 sektörde faaliyet gösteren kümelenmelerimiz, Ankara’nın en güçlü sivil toplum kuruluşu yapısına sahip.
Milli ve yerli üretimi çok önemsiyoruz. Savunma sanayi
dahil pek çok alanda, eskiden dövizle bile satın alamadığımız ürünler, bugün OSTİM’de yapılıyor” dedi.

SANAYİCİLERDEN İŞ BİRLİĞİ SÖZÜ...
KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİNDE YÜZ YÜZE FAALİYETLERİNİ HIZLA SÜRDÜREN GGYD YÖNETİM KURULU,
SON ZİYARETLERİNİ İÇASİFED BAŞKANI AHMET KURT İLE OSİAD BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER TAYFUN ANGIN’A GERÇEKLEŞTİRDİ.

İ

ç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Genel Başkanı Ahmet Kurt,
görüşmenin başlangıcında GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu ve yönetim kuruluna; çalışmalarının toplumsal
açıdan farkındalık yaratması sebebiyle GGYD’yi her
zaman takdir ettiğini, yapacakları projelerde paydaş
olmayı istediklerini ve bu anlamda da derneğin her
türlü talebine federasyon olarak cevap vereceklerini
söyleyerek, karşılıklı iş birliğine açık olunduğu vurgusunu yaptı.

KURT: “SANAYİDE ÜRETİM DESTEKLENMELİ”
Toplantıda sektörle ilgili önemli konulara da değinen
Ahmet Kurt, KOBİ’lerin daha güvenli bir ortamda
iş yapabilmeleriyle ilgili girişimlerde bulunduklarını
söyledi. Gençlerin de sivil toplum kuruluşları içinde yer almasıyla ilgili vurguda bulunan Kurt, güçlü
Ankara için çalışmalara hız verilmesiyle birlikte sanayide üretimin desteklenmesi gerektiği ve bu noktada hammaddeler ilgili sıkıntıların ortadan kalkması
konusunda girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.
Konuşmasının devamında STK’ların bir araya gelerek
federasyon olmasının son derece önemli olduğunu
ifade ederek, federasyonların çatı olarak dernekleri
beslediğini ve bu açıdan çok büyük önem taşıdığının
altını çizdi.
Ziyaretin sonuna gelindiğinde GGYD Başkanı Nezih
Allıoğlu, İÇASİFED Başkanı Ahmet Kurt’a plaket takdiminde bulundu.

Z

iyaretin başlangıcında GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu
ve yönetiminin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği
(OSİAD) Başkan Yardımcısı Ömer Tayfun Angın, kendilerini yakından takip ettiklerini ve GGYD ile birlikte yapılacak her türlü organizasyona hazır olduklarını belirtti.

ANGIN: “KADIN İSTİHDAMI DAHA DA ARTMALI”
Konuşmasında iş dünyasındaki eksikliklere de değinen
Ömer Tayfun Angın, Türkiye’de kadın çalışanların her
alanda desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu
bağlamda kadın istihdamının çoğalmasına yönelik
farklı bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu projenin
özellikle şiddet mağduru kadınlara destek konusunda önemli bir çalışma olduğuna ve proje kapsamında
şiddet mağduru 50 kadını kaynakçı ustası yaptıklarına
dikkat çeken Angın, OSİAD olarak kadınların statüsünün yükseltilmesi ve istihdamının arttırılmasına yönelik
çalışmalara her zaman açık olduklarını da ekledi.
Bir diğer önemli çalışmalarının Genç OSİAD’lılar Grubu olduğunu belirten Tayfun Angın, grubun; çalışanların çocuklarından; ikinci jenerasyondan oluştuğunu,
gençlerin üretimin içinde olması, atasından gelen işe
sahip çıkması ve tüm bunları gelişmiş teknoloji ve akılcı
bir yaklaşımla geliştirmeleri amacıyla kurulduğunun altını çizdi. Toplantıda sanayileşmeye de değinen Angın,
bu konunun milli davamız olduğuna, özellikle de yerli
ve milli üretimin öneminin pandemi döneminde daha
da ortaya çıktığına vurgu yaptı.
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BESİYAD İLE GENÇ GİRİŞİMCİLERDEN
ORTAK PROJELERDE YER ALMA KARARI
BEŞİKTAŞLI SANAYİCİ İŞ İNSANLARI VE YATIRIMCILAR DERNEĞİNİN YAKLAŞAN SEÇİMLERİ ÖNCESİ BAŞKANLIĞA
ADAY OLAN GGYD ÜYESİ SİNAN AKSOY İLE EKİBİNİN, GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNE YAPTIĞI VE
PROJELERİNİ DETAYLANDIRDIĞI ZİYARET OLDUKÇA VERİMLİ GEÇTİ.

H

er iki derneğin de, ortak projelerde yer almak adına
bilgi alışverişi yaparak birlikte hareket etmek için söz
verdiği, son derece samimi bir havada gerçekleşen
ziyarette, M. Nezih Allıoğlu ve GGYD Yönetim Kurulu tarafından ağırlanan Sinan Aksoy ve ekibi, kendilerini tanıtmalarının yanı sıra projelerini de detaylandırarak
GGYD ekibini bilgilendirdi. Ziyarette ayrıca Sinan Aksoy,
GGYD’nin içinden doğduklarını vurgulayarak; her iki derneğin de aslında çok sayıda ortak üyesinin bulunduğunu
belirtti.

ORTAK PROJELERDE BİRLİKTE YOL ALMA SÖZÜ
Verimli geçen toplantıda BESİYAD ve GGYD üyeleri,
sadece futbol ve ticari iş birliği değil tüm bunların haricinde de hayata geçmesi için öncülük edilecek olan projelerde birlikte yol alma ile ilgili olarak iş birliği konusunda
görüş birliğine vardılar. Ziyaretin sonunda gelindiğinde
ise Sinan Aksoy, GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu’na misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerini iletirken, Nezih Allıoğlu da Aksoy ve ekibine başarılar dileyerek, kendileriyle
iş birliğine daima hazır olduklarını ifade etti.
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YÖNETİM KONUŞUYOR

H. BAHADIR
KELEMCİSOY:
“GGYD’NİN DİĞER
STK’LARDAN FARKI
DİNAMİZMİDİR”
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM
DERNEĞİ BAŞKAN YARDIMCISI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
H. BAHADIR KELEMCİSOY, “YÖNETİM
KONUŞUYOR” KÖŞEMİZDE;
GGYD’NİN, DERNEK ÜYELERİNİN
İHTİYAÇ DUYABİLECEKLERİ
NEREDEYSE HER SEKTÖRDEN BİR
BAŞKA ÜYEYE ULAŞMALARINA
İMKAN VERDİĞİNİN ALTINI ÇİZDİ.
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ÖNCELİKLE BİZE KISACA KENDİNİZİ VE FİRMANIZI
TANITIR MISINIZ?
1978 Ankara doğumluyum. Babam doktor, annem
eczacı olduğu için çocukluğumdan beri sağlık sektörünün içindeyim. 1997 yılından beri de faal olarak bu sektörde çalışıyorum. Yurt içinde ailece Güniz Eczanesi aracılığıyla perakende ilaç satışı yapıyoruz. Ayrıca ben bizzat
sahibi olduğum Güniz Ecza Deposu aracılığıyla yurt dışına ilaç ihracatı gerçekleştiriyorum. Bununla beraber ilaç
araştırmalarında faal olan Kobay A.Ş.’nin de ortağıyım.

2021 YILI İÇİN FİRMANIZ ADINA BELİRLEDİĞİNİZ
HEDEFLER NELER?
2021 yılı, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi sağlık sektörü için hareketli ancak oldukça riskli bir yıl. Hastanelerin
hasta kabul etmedikleri dönemlerde ilaç sirkülasyonunda büyük değişiklikler meydana geliyor. Bu risklerin iyi
analiz edilmesi gerekiyor. Bu nedenle, 2021 yılında ilaç
sektöründeki büyüme hedeflerimizi, biz de revize ettik.
Laboratuvarımız ise büyük bir atılım içinde. Dünya çapında geçerliliği olan GLP yani İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk beyanını, 2020 yılının sonunda aldık.
Ülkemizde gerçekleştirilen aşı ve ilaç çalışmalarında da
oldukça faal olarak yer alıyoruz. Hem şirketimiz hem de
halk sağlığı açısından hayati önem taşıyan bu araştırmalarda, laboratuvarımızın katkıları gurur verici. Çalışmaların başarıyla sonuçlanarak etkili aşı ve ilaçların bulunması
en büyük hedefimiz.

GGYD SİZİN İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?
Dört dönemdir yönetiminde bulunduğum ve şu anda
başkan yardımcısı görevini yürüttüğüm GGYD, üyeler
arasında aile olma duygusunun çok yoğun hissedildiği
bir dernek. Bu kadar uzun zamandır içinde bulunduğum
derneğe, gerçekten bizlerin de ailemizden fazla zaman
ayırdığımız dönemler oluyor. Emeklerimizin karşılığını ise
sık ve başarılı organizasyonlarımız sonucunda, üyelerimize faydalı olabildiğimizde alıyoruz. Dernek içindeki bu
aile olma ve memnuniyet durumu, bizim için en büyük
mutluluk kaynağı. Yapılan her başarılı iş, bir sonraki çalışmamızda bizlere daha çok azim katıyor.

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN SİZE VE
FİRMANIZA SAĞLADIĞI KATKILAR NE YÖNDE?
Böyle içten bir ortamda elbette ticari faydalar da söz konusu oluyor. Mal veya hizmet aldığınız bir işletmeyi böyle

bir ortam aracılığıyla tanıyorsanız, işleriniz daha da kolaylaşıyor. Şahsen ben, faaliyet gösterdiğim ilaç sektöründe
üyelerimize yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yaptığımız işin hayati bir boyutu olduğunu da düşünürsek; örneğin aradığı ilacı bulamayan bir üyemizin bu
sıkıntısını çözmek, benim için işten çok mutluluk oluyor.
Ayrıca dernek içindeki ticari ilişkileri sadece yaptığınız işteki
mal veya hizmet alışverişi olarak görmemek lazım. GGYD,
üyelerin ihtiyaç duyabilecekleri neredeyse her sektörden
bir başka üyeye ulaşmalarına imkan veriyor. Üyelerin tadilat, yeme-içme, giyim, güzellik ve daha birçok sektörde,
nereden iyi hizmet alabileceklerini düşünmelerine gerek
yok. Dernekte biraz faal olarak birçok sektörün duayeniyle
tanışma imkanınız var.

DİĞER STK’LARDAN FARKINIZ NEDİR? GİRİŞİMCİLER
NEDEN ÜYE OLMAK İÇİN GGYD’Yİ TERCİH ETMELİ?
Uzun süredir Ankara’da ticari hayatımı sürdürdüğümden,
buradaki birçok STK’ya üyeyim. Hatta bazılarının kurucu
ekibi içindeyim. Bu durum bana detaylı bir karşılaştırma
yapma imkanı veriyor. Diyebilirim ki, GGYD’nin diğer
STK’lardan farkı “dinamizmi”dir. Pandemi, yaz, kış, kapanma gibi hiçbir durum, GGYD’nin faaliyetlerine ara vermesi veya yavaşlamasına neden olamıyor. Bunda elbette ki,
dinamizmi hiç eksilmeyen başkanımızın rolü çok büyük.
GGYD Yönetim Kurulu olarak içinde bulunduğumuz kısıtlamalar altında nasıl faaliyetler yapabileceğimizi düşünmediğimiz bir gün bile yok. Bir yılı aşkın süredir devam
eden kapanma süreci de, bunun en güzel göstergesi. Bu
dönemde ülke çapında nam salmış konuklarla onlarca
toplantı yapıp, üyelerimizin birçok konuda bilgilenmelerini
sağlamaya çalıştık. Ayrıca fırsat bulduğumuz her dönemde bir araya gelerek, hasret ve sıkıntı gidermeye çalıştık.

SON OLARAK, GLOBAL GİRİŞİM DERGİSİ ARACILIĞI İLE
GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?
Maliyetlerin çok değişken olduğu bu dönemde, araştırma büyük önem kazanıyor. Pandemi nedeniyle birçok
işin dengesi değiştiği gibi yeni iş fırsatları da doğdu.
Özellikle ticaretin internete kayması gibi bir durum söz
konusu. Ancak bu cazipleşen pazarda da fizibilite çalışmalarının iyi yapılması ve bu sektörde tecrübeli partnerlerle çalışılmasını tavsiye ederim. Üyelerimizden online
pazara girmek isteyenler, yine derneğimizin üyelerimize
bir hizmeti olan “bivarbiyok.com”a mutlaka katılsınlar.
Üyelere sunulan büyük avantajları kaçırmasınlar.
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ÖNCE SAĞLIK

COVID-19 VE DOĞAL KORUNMA
KORONAVİRÜS HASTALIĞI 2019 (COVID-19 ŞİDDETLİ AKUT SOLUNUM SENDROMU KORONAVİRÜSÜ 2
(SARS-COV-2)’NİN NEDEN OLDUĞU BULAŞICI BİR HASTALIKTIR. İLK VAKAYLA İSE 2019 YILININ
ARALIK AYINDA, ÇİN’İN HUBEİ EYALETİNİN VUHAN ŞEHRİNDE KARŞILAŞILMIŞTIR.

V

irüs o zamandan bu yana yayılmaya devam etmiş ve devam
eden bir pandemiye dönüşmüştür. 23 Mayıs 2021 itibarıyla dünyada 167.346.635 Onaylanmış vaka,
virüs nedeniyle 3.449.117 Hasta kaybedilmiştir. [1] Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sağlık boyutunda
yarattığı problemin yanında, üretim
ve lojistik süreçlerini de etkilediği için
dünyaya sosyoekonomik boyutta da
ciddi zararlar vermiştir. Özellikle ülkemizde son zamanlarda artan vaka sayıları ve bunu önlemek için alınan tam
kapanma tedbirleri, dünyadaki sürece benzer etkileri bizim de derinden
hissetmemize neden olmuştur. Ülkemizde Sağlık Bakanlığının yayınladığı
verilere göre 23 Mayıs 2021 itibarıyla
5.186.487 vaka tespit edilmiş olup,
46.268 insanımız hayatını kaybetmiştir.
Koronavirüs hastalığı SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bir hastalıktır.
Bu etken RNA virüsü olup insan hücresinin genetik ve hücresel materyalini
kullanıp çoğalmaktadır. Özellikle insan hücrelerinde bulunan ACE-2 reseptörleriyle insan hücrelerini enfekte
etmektedir. [2] Klinik olarak damarları tutarak vaskülit adı verilen tabloyla
beraber bağışıklık sistemi hücrelerinde artmış bir cevap oluşturarak sitokin
fırtınası oluşturur. Bu tablo özellikle
akciğer hücrelerinde zatürre, sonrasında solunum yetmezliği ve ölümle
sonuçlanan bir sürece neden olur. [3]
Hastalığın tespitinde ve tanısında
insan boğaz ve burun bölgesinden
özel materyallerle alınan örneklerde
COVID 19 PCR testi kullanılmaktadır.
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Ayrıca kandan bakılan COVID Ig M
antikorları hastalığın erken döneminde hastalık tanısını desteklemede kullanılmaktadır. Kandan bakılan COVID
Ig G antikorları ise hastalığın geçirilip
geçirilmediğini ya da aşı olunduysa
ikinci dozdan 1 ay sonra aşı cevabının değerlendirilmesinde kullanılır.
Koronavirüs hastalığının özellikle ileri
yaş, kronik hastalığı olan ve bağışıklık sisteminde sıkıntısı olan insanları
daha çok etkilediği ve bu gruplarda
yoğun bakıma girme ve ölüm riskinin
arttığı bilimsel olarak gösterilmiştir. [4]
Hastalığın tüm dünyadaki dağılımı ise
farklılıklar göstermektedir. 23 Mayıs
2021 itibarıyla Norveç’de vaka sayısı
122.414, ölüm sayısı 781; Finlandiya’da vaka sayısı 91.526, ölüm sayısı
932’dir. ABD devletlerinin kuzeyinde
vaka sayıları yüksekken, güneyinde
daha az vaka sayısı vardır. Özellikle
Kuzey İskandinav ülkelerinde kış aylarında güneş ışığının yeterli olmaması
nedeniyle Vitamin D eksikliğini gidermek için hükümetler tarafından düzenli olarak halkın Vitamin D alınması
sağlık politikası haline getirilmiştir. Avrupa’daki en yüksek Vitamin D düzeyleri (25-30 ng/ml) bu bölge insanlarına aittir. Vakaların en çok görüldüğü
İtalya ve İspanya’da ise bu değerler
12-16 ng/ml aralığında bulunmaktadır. [5] Koronavirüs hastalığının Vitamin D ile olan ilişkisiyle ilgili toplam
618 bilimsel makale yayımlanmıştır.
Bu yayınlarının çoğunda düşük Vitamin D düzeylerinin hastalığa yakalanmayı kolaylaştırdığı ve risk oluşturduğu, hastalığa düşük Vitamin D
düzeyleriyle yakalanan bireylerin daha
ağır hastalık süreci geçirdikleri, yoğun
bakıma girme oranlarının ve ölüm

oranlarının yüksek olduğu gösterilmiştir. Vitamin D’nin bu hastalıktan
bizi nasıl koruduğu da mekanizmalarıyla ortaya konulmuştur. Özellikle
solunum hücrelerinin dolaşımdan yeterli miktarda Vitamin D’nin öncü formu olan 25 OH Vitamin D3’ü alarak
aktif formu olan 1,25 Vitamin D3’e
dönüştürdüğü (normalde bu işlevin
böbreklerin fonksiyonu olduğu) tespit
edilmiştir. Solunum hücresindeki 1,25
Vitamin D3 sentez düzeylerinin yüksek olmasının, Koronavirüs öldürücü
bazı proteinlerin sentezini arttırdığını
ve solunum hücresi içine giren virüsün
çoğalmasına fırsat kalmadan inaktive
edilerek ortadan kaldırıldığı tespit edilmiştir. SARS-CoV-2 virüsünün neden
olduğu bağışıklık hücrelerinin aşırı
uyarılarak neden olduğu sitokin fırtınasının, 1,25 OH Vitamin D3 tarafından baskılanarak hastalığın ilerlemesi,
yoğun bakıma girme riskini azalttığı
gösterilmiştir. SARS-CoV-2 virüsünün
neden olduğu hastalıktan ölenlerin
Vitamin D düzeylerinin daha düşük
olduğu birçok çalışmayla da gösterilmiştir. [6]
SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu hastalığın önlenmesinde doğal
korunmanın çok önemli olduğunu
belirtmek isterim. Özellikle kapalı
mekanlara girdiğimizde uygun maskelerin kullanılması gerekmektedir.
Pandemi bitene kadar maskesiz bir
hayat artık zor görünmektedir. Bunun yanında alacağımız basit doğal
korunmalarda hastalığı bizden uzak
tutmada etkili olacaktır.
Şimdi de maddeler halinde bunlardan
bahsetmek istiyorum...

SU TÜKETİMİNİ ARTIRMAK: Vücudumuzun üçte ikisi sudan oluşmaktadır.
Günde en az 2,5 litre su tüketmek bizi
birçok hastalıktan koruyacağı ve antioksidan etki göstereceği açıktır.
YETERLİ VE ZAMANINDA UYKU: En geç
saat 23:00’da uyumak insan vücudu
için önemlidir. Vücudun en önemli
yenileyicisi olan melatonin hormonu
kaliteli bir uykuyla salınmakta ve bizi
tüm kronik hastalıklar ve enfeksiyonlara karşı korumaktadır.
MEVSİMİNE UYGUN BİTKİSEL GIDALAR
TÜKETMEK: Her mevsimdeki sebze ve
meyveler bizi dönemsel olarak hastalıklardan korumakta ve enfeksiyonlara
karşı bizim için savaşmaktadır.
DAHA FAZLA SAĞLIKLI YAĞ TÜKETİMİ:
Özellikle zeytinyağı tüketmek ve yemeklerde kullanmak gerekmektedir.
İçerdiği antioksidanlarla adeta ilaç
özelliği olan bu yağ hayati öneme
haizdir. Bunun yanında margarin, sanayi tipi yağlar, kızartma yoluyla yapılan tüm yağ tüketimini hayatımızdan
mümkün olduğunca çıkarmamız gerekir. Omega-3 içeren besinler ve takviyelerde insan sağlığı için elzemdir.
FERMENTE YİYECEKLERE ÖNCELİK: Ev
yapımı turşular (tansiyon hastaları
hariç), yoğurt ve kefir tüketimini artırmak gerekmektedir. Düzenli ev yapımı
elma sirkesi tüketimi özellikle sağlıklı
bağırsak sistemi için elzemdir.
KARBONHİDRATLARI AZALTMAK: Çağımızın en tehlikeli gıdalarından olan;
rafine şeker, un ve un mamulleri, kolalı ve gazlı içecekler, taze sıkılmamış
meyve suları, tatlandırıcı eklenmiş
içecekler ve her türlü hazır gıdaların alımını asgari düzeye çekmemiz
gerekmektedir.
DÜZENLİ SPORTİF FAALİYETLER: Özellikle akşam 18:00-21:00 arasında en az
yarım saat tempolu yürüyüş yapmak
veya fizik yapımıza uygun spor faali-

DOÇ. DR. SERKAN TAPAN

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI / ENA LABORATUVARLARI DİREKTÖRÜ
yetlerinde bulunmak kilo kontrolünde
değerli bir hamledir.

STRES AZALTACAK FAALİYETLERDE BULUNMAK: Dans, dinlendirici müzik dinlemek, yoga ve meditasyon yapmak,
stres yönetiminde bize destek olacak
unsurlardır.
Bunların yanı sıra vücudumuzdaki
metabolik denge, vitamin ve mineral
düzeyleriyle ilgili testleri 6 ayda bir
akredite ve yetkili laboratuvarda ölçtürerek gerekli vitamin ve takviyelerini
doktor kontrolünde yapmak önemlidir. Vitamin D değerlerimizi en az 50
ng/ml düzeylerinde tutmak, bu vitaminle birlikte yeterli K2 vitamini almak, yeterli miktarlarda Vitamin B12
ve folat vitaminlerini almak, hücre içi
Magnezyum ve Çinko değerlerini ölçtürerek, eksiklikleri gidermek, idrar
iyot atılımına bakarak yeterli miktarda
iyot almak da son derece önemlidir.
Ayrıca, tüm bu saydıklarımızı düzenli
olarak hayatımızım merkezine yerleştirmek, iyi bir bağışıklık sistemi ve
SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu
hastalığın önlenmesinde doğal korunmanın en güçlü destekçileri olacağı açıktır.
Unutmamak gerekir ki, insan vücudu
kendisine iyi bakıldığı ve sağlıklı besinlerle takviye edildiğinde, kendini

ciddi şekilde onarabilen ve dışarıdan
gelen her türlü hastalığa karşı korunabilen özelliğe sahiptir.
Sağlıklı günler dileğiyle.
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YÖNETİM KONUŞUYOR

GÜRBÜZ BEKİŞ:
“GGYD KENDİ
YAPISINI AŞMIŞ,
TÜM TÜRKİYE’YE
MODEL OLMUŞ
BİR DERNEK”
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ
BAŞKAN YARDIMCISI YÖNETİM KURULU
ÜYESİ GÜRBÜZ BEKİŞ, “YÖNETİM
KONUŞUYOR” KÖŞEMİZDE; GGYD’NİN,
YARDIMLAŞMA, BÜTÜNLEŞME, TİCARET
VB. BİRÇOK YAPIYI İÇİNDE AHENKLE
BARINDIRAN BİR DERNEK OLDUĞUNA
DİKKAT ÇEKİYOR.
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ÖNCELİKLE BİZE KISACA KENDİNİZİ VE FİRMANIZI
TANITIR MISINIZ?
1969 Ankara doğumluyum. Eğitimimi Ankara’da tamamladım. İş hayatıma ise 1982 yılında; henüz okul
yıllarımdayken başladım. Lise yıllarında çocuk doktoru
olmak istiyordum ancak bu isteğim olmadı ve şimdiki
işim olan turizm işletme ve gıda üzerine eğitim aldım.
Yaklaşık 38 yıldır Ankara’da kafe, lokanta ve restoran
sektöründe çalışmakta ve hizmet vermekteyim.
1998 yılından 2020 yılına kadar geçen süreçte, yedi adet
işletmem ve yüzlerce çalışanım vardı. Bu yıllar arasında
Rıfkı, Hüsnü, Behzat ve Tabu isimli markaları yarattım.
2020 yılına geldiğimizde ise Covid-19 pandemisinin
başlamasıyla; yaklaşık 16 aydır kapalı geçen süreç içinde
aç-kapa şeklinde hizmet vermeye çalışıyoruz.

2021 YILI İÇİN FİRMANIZ ADINA BELİRLEDİĞİNİZ
HEDEFLER NELER?
Covid-19 pandemisinin başlamasından bu yana geçen
süreçte maalesef birkaç işletmemizi kapatmak durumunda kaldık ve biraz daha küçülerek butik çalışmaya
başladık.
Muhtemelen 2021 yılı sonuna kadar da pandemiyle bu
şekilde; hem kendimizi hem de iş yerlerimizi koruyarak
yaşamaya devam edeceğiz.

GGYD SİZİN İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?
GGYD benim için çok değerli bir atmosfer ve yaklaşık 10
yıldır da bu güzel atmosferin içindeyim. Atmosfer dememin sebebi; yardımlaşma, bütünleşme, sosyalleşme,
ticaret vb. birçok yapıyı, ahenkle içerisinde barındırıyor
olması...
Derneğimizde yaklaşık 3 dönemdir yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği yapmaktayım. Hem başkanım Sayın Nezih Allıoğlu hem de sevgili yönetim kurulu üyesi
arkadaşlarımı, ahenkli çalışmalarından dolayı kutluyorum.

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN SİZE VE
FİRMANIZA SAĞLADIĞI KATKILAR NE YÖNDE?
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ailesi içerisinde
yer almaktan dolayı son derece mutluluk duyuyorum.

GGYD bana yıllardır çok ciddi iş imkanlarını, çevresini ve
kapılarını açtı. Derneğimiz vasıtasıyla yeni iş insanlarıyla
tanışma, çalışma ve aile bağları kurma şansı yakaladım.
Umuyorum ki, bizdeki bu azim ve güçle, GGYD çatısı altında hep birlikte daha uzun yıllar, çok daha güzel yollar
kat edecek, güzel ve verimli işler ile başarılara imza atacağız.

DİĞER STK’LARDAN FARKINIZ NEDİR? GİRİŞİMCİLER
NEDEN ÜYE OLMAK İÇİN GGYD’Yİ TERCİH ETMELİ?
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, iş insanlarını bir araya
getiren, Ankara’nın en ileri gelen, en çok çalışan, sosyal
aktiviteler konusunda nerdeyse durmak nedir bilmeyen,
kendi yapısını aşmış ve tüm Türkiye’ye model olmuş bir
dernektir.
Bu sebeple farkımızı fark eden girişimci iş insanları, derneğimize mutlaka üye olmalıdırlar. GGYD ailesine katıldıklarında, hem Ankara’da hem de dernek içinde kendilerini
ifade edebilecekleri en doğru yeri bulmuş olacaklar.

“GGYD, ANKARA’NIN EN İLERİ GELEN,
EN ÇOK ÇALIŞAN, SOSYAL AKTİVİTELER
KONUSUNDA NERDEYSE DURMAK
NEDİR BİLMEYEN BİR DERNEKTİR”
SON OLARAK, GLOBAL GİRİŞİM DERGİSİ ARACILIĞI İLE
GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin sosyal medya
üzerinden ve yerel basından paylaşımlarını ön plana
çıkaran, dopdolu içeriği ve özgün tasarımıyla dikkatleri
çeken Global Girişim dergisine çok teşekkür ediyorum.
Ayrıca dergimiz vasıtasıyla da tüm üye arkadaşlarıma
dernek içerisinde kendilerini her daim hatırlatmalarını ve
aktivitelerimize mümkün olduğunca katılmalarını tavsiye ederim.
Unutulmamalıdır ki, dernekler üyeleri için vardır. Biz
üyeler var oldukça, bilgi ve becerilerimizi arttırdıkça,
GGYD’miz de uzun yıllar hiç duraklamadan daha da ileriye gidecek ve her daim var olacaktır.
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HUKUKİ BAKIŞ

PANDEMİ DÖNEMİNDE
UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ
GLOBAL GİRİŞİM DERGİSİNİN YENİ SAYISINDA, “HUKUKİ BAKIŞ” KÖŞEMİZİN KONUSU, PANDEMİ TEDBİRLERİNDEN
BİRİ OLAN VE ÇOĞU İŞ YERİNDE UYGULAMAYA GEÇEN “UZAKTAN ÇALIŞMA” MODELİ OLDU.

AV. YİĞİT GÖKÇEN
GÖKÇEN HUKUK BÜROSU

D

çalışma” özellikle Covid-19 pandemisinde tüm dünyada en sık başvurulan çalışma yöntemlerinden biri oldu.
Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu
kapsamında iş görme edinimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile
iş yeri dışında yerine getirmesi esasına
dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle hem bilişim sektörü hem de satış
sektöründe sıkça kullanılan uzaktan
çalışma uygulaması, teknolojik gelişmelere kendisini adapte edebilmiş
birçok iş yeri tarafından da tercih edilmektedir.
4857 sayılı İş Kanunu’na atipik çalışma modellerden olan uzaktan
çalışma, 2016 yılında eklenmiştir.
(İş Kanunu md.14) Ancak konu ile
ilgili yönetmelik ancak beş yıl sonra Covid-19 pandemisi sonrasında
10.03.2021 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile
uzaktan çalışma konusunda mevcut
olan eksiklikler giderilmiş olup pek
çok iş yerinin bu çalışma modelini benimsemesine olanak sağlamıştır.

ünya Sağlık Örgütü tarafından
“pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dün
yayı etkisi altına aldı. Milyonlarca
insan bu salgından olumsuz bir şekilde etkilendi. Çoğu ülke virüsü kontrol
altına almak adına pek çok kısıtlama
getirdi. Bu dönemde uygulanan kısıtlamalar neticesinde sağlık, eğitim,
ekonomi, istihdam gibi sektörler büyük zarar gördü. Özellikle de salgının
istihdam üzerindeki olumsuz etkileri
nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde
oluşan yükün azaltılması amacıyla
destek tedbirlere başvuruldu.

UZAKTAN ÇALIŞMA İŞ
SÖZLEŞMESİNDE DÜZENLENMESİ
GEREKEN HUSUSLAR

Bu tedbirlerden biri de, çoğu iş yerinde uygulanan “uzaktan çalışma”
yöntemi oldu. Halk arasında “home
office”, “remote working” “evden
çalışma” olarak da bilinen “uzaktan

Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmalıdır. Dolayısıyla yazılı iş sözleşmesi olmadan uzaktan çalışma kanuni olamayacaktır.
Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şek-
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li, işin yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından
sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile
genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin
hükümlerin yer alması gereklidir. İşin
yerine getirilmesinden kaynaklanan
mal veya hizmet üretimiyle doğrudan
ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar
da sözleşmede belirtilmelidir. Ayrıca
uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman
aralığı ve süresi de iş sözleşmesinde
belirtilmelidir. Mevzuatta öngörülen
sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla
taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir. Fazla çalışma, işverenin
yazılı talebi üzerine işçinin kabulü ile
mevzuat hükümlerine uygun olarak
yapılabilecektir.

UZAKTAN ÇALIŞMADA
SAĞLANMASI GEREKEN İMKANLAR
VE GEREKLİ ORGANİZASYON
Uzaktan çalışan işçisinin mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve
iş araçlarının, iş sözleşmesinde aksi
kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması gereklidir. Bu malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları
ile bakım ve onarım koşulları açık ve
anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana
bildirilmelidir. İş araçlarının işveren
tarafından sağlanması halinde, bunların işçiye teslim edildiği tarihteki
bedellerini belirten iş araçları listesi,
işveren tarafından yazılı olarak işçiye

teslim edilmesi gerekmektedir. İşçiye
teslim edilen belgenin işçi tarafından
imzalı bir nüshası ise işveren tarafından işçi özlük dosyasında saklanmalıdır. İş araçlarının listesi, iş sözleşmesi
içerisinde veya sözleşme tarihinde iş
sözleşmesine ek olarak düzenlenirse,
ayrıca yazılı belge düzenlenmesi şartı
aranmamaktadır.
Tarafların, işin yerine getirilmesi sırasında kullanılan donanım ya da
malzemelerden kaynaklı giderler ile
internet ve enerji gibi giderlerin nasıl
karşılanacağını yazılı olarak kararlaştırmaları gerekir. Eğer taraflar arasında bu husus yazılı olarak kararlaştırılmamışsa, iş organizasyonundan
kaynaklanan giderlerin sorumluluğu
işverende olduğu için bu giderler işveren tarafından karşılanmak zorundadır. İşveren tarafından karşılanması
zorunlu olan giderler, işin yerine getirilmesiyle doğrudan ilgili olan giderlerdir. Dolaylı giderler ile zaten uzaktan çalışma mekanının kendi olağan
giderleri olan harcamalar, işveren tarafından karşılanmak zorunda değildir. Ancak taraflar bu konuda da elbette farklı düzenlemeler yapabilirler.
Uzaktan çalışmanın yapılacağı mekan çalışmaya uygun hale getirilmelidir. Gerekli olması halinde, çalışmanın
yapılacağı mekan ile ilgili düzenlemeler, iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanmalıdır. Bu düzenlemelerden
kaynaklanan maliyetlerin karşılanma
usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenecektir. Uzaktan çalışmada işveren ve işçi iletişim
halinde olmalıdır. İletişimin yöntemi
ve zaman aralığı, uzaktan çalışan ile
işveren tarafından belirlenmelidir.

İŞVERENİN UZAKTAN ÇALIŞMA
DURUMUNDA SORUMLULUKLARI
NELERDİR?
Uzaktan çalışma ilişkisi içerisinde işveren, iş verdiği işçinin yaptığı işin özelliklerini göz önünde bulundurarak iş
sağlığı ve güvenliği önlemleri husu-

sunda bilgilendirmek, gerekli eğitimi
vermek, sağlık gözetimini sağlamak
ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli
iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. Ayrıca işveren uzaktan
çalışma esasına göre çalışan işçisini,
emsal işçiye göre farklı işleme tabi
tutmayacaktır. Bu durumda, emsal
işçiyle uzaktan çalışan işçinin işveren
tarafından farklı muameleye tabi tutulmalarının önüne geçilmiş olacaktır.
İşveren, uzaktan çalışanı, iş yerine ve
yaptığı işe dair verilerin korunması ve
paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve
ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmeli ve bu verilerin korunmasına yönelik
gerekli tedbirleri almalıdır.

HANGİ İŞLERDE UZAKTAN
ÇALIŞMA YAPILAMAZ?
Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi ya da söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik
etkenlere maruz kalma riski bulunan
çalışma işlemlerini içeren işlerde,
uzaktan çalışma yapılamayacaktır.
Bunlar dışındaki işlerde uzaktan çalışma yapmak, hukuken mümkün olmakla birlikte işin niteliği gereği uzaktan çalışma yapılması fiilen mümkün
olmayan işlerde de uzaktan çalışma
yapılamaz.

UZAKTAN ÇALIŞMA TALEBİ VE
TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma
sözleşmesi ile kurulabilir. Ya da halihazırda iş yerinde çalışan işçinin iş
sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir. Bu durumda
halihazırda iş yerinde çalışmakta olan
işçinin, uzaktan çalışma yapma talebi
yazılı olarak yapılmalıdır. Yazılı yapılan
talep işverence iş yerinde belirlenen
usul doğrultusunda değerlendirilir. İşveren talebi değerlendirirken,
işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan

çalışmaya uygunluğu ile işverence
belirlenecek diğer kıstaslara göre değerlendirme yapacaktır. Talebe ilişkin
değerlendirme sonucunun otuz gün
içinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilmesi gerekmektedir. Talep
olumlu karşılandığı taktirde, mevzuata uygun şekilde sözleşme yapılır.
Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle iş yerinin
tamamında ya da bir bölümünde uygulanacak olması halinde ise uzaktan
çalışmaya geçiş için işçinin talebi ya
da onayı aranmayacaktır.
Uzaktan çalışmaya geçen işçi, yukarıda belirtilen usulle tekrar iş yerinde
çalışma talebinde bulunabilecektir.
İşçi daha sonra tekrar iş yerinde çalışmaya geçiş talebinde bulunduğunda, bu talebine de aynı şekilde cevap
verilmesi gerekir. Çalışanın bu talebi
öncelikli olarak değerlendirilecektir.

SONUÇ
Özetlemek gerekirse, uzaktan çalışma özellikle tüm dünyada etkisini
göstermiş olan Covid-19 pandemisi
nedeniyle gündeme gelmiş ve birçok
iş yeri, salgın hastalık önlemleri kapsamında uzaktan çalışma modelini
uygulamaya koymuştur. Uzaktan çalışma yöntemi kanununda düzenlenmiş ve pandemi döneminde pek çok
sektörün bu çalışma yönetimine geçmesi neticesinde yayınlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile genel
çerçevesi oluşturulmuştur. Yukarıda
ayrıntılı olarak açıkladığı üzere mevcut düzenlemeler doğrultusunda;
bu çalışma yönetimini benimseyen iş
yerlerinde, işverenler yükümlülüklerinin bilincinde hareket ettikleri takdirde, uzaktan çalışma yönteminin pek
çok sektör tarafından benimsenmesi
ve çalışma modelinden yüksek verim
alınması kaçınılmaz olacaktır.
YAZARLAR:
Av. Begüm ARSLAN
Av. Yiğit GÖKÇEN
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YÖNETİM KONUŞUYOR

OKTAY AKÇAM:
“ANKARA’NIN
EN AKTİF VE
SÜREKLİ KENDİNİ
GELİŞTİREN
DERNEĞİYİZ”
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN
EĞİTİM VE PROJELERDEN SORUMLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ OKTAY AKÇAM,
YÖNETİM KONUŞUYOR KÖŞEMİZDE;
GGYD’NİN ÜYELER ARASI TİCARETİ
GELİŞTİRMEK İÇİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
PROJELERİNİN HER DAİM ÖNCÜ
OLDUĞUNU İFADE ETTİ.
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ÖNCELİKLE BİZE KISACA KENDİNİZİ VE FİRMANIZI
TANITIR MISINIZ?
1974 yılında Diyarbakır’da doğdum. 1980 yılında Ankara’ya yerleşmemizle birlikte ilkokulu Hamdullahi Suphi İlköğretim Okulunda, ortaokul ve liseyi Bahçelievler
Cumhuriyet Lisesinde, üniversiteyi ise Doğu Akdeniz
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde okudum.
Evliyim, Deren ve Vedat Doruk adında iki çocuğum var.
Boş zamanlarımda bağlama çalmayı, müzik dinlemeyi,
film ve futbol maçı izlemeyi seviyorum. Gururluyum,
güçlüyüm; Ankaragüçlüyüm.
Çocukluğumdan beri inşaatın içinde olmamdan dolayı
üniversiteyi bitirip, askerliğimi tamamladıktan sonra iş
hayatına adapte olmam çok zor olmadı. Mevcutta bulunan aile şirketimiz Akçamlar İnşaat A.Ş.’nin bir üyesi
oldum. Daha sonra Ertay İnşaat Ltd. Şti. ile Akçam Enerji
Ltd. Şti.’ni kurduk.
Sonrasında ise içimdeki girişimcilik ruhu ile ithalat yapmaya karar verdim ve arkadaşlarımla G.M.F. İthalat İhracat ve İnşaat Ltd. Şti.’ni kurarak, sitelerde ev aksesuarları
ve bahçe mobilyaları üzerine “Renewhome” mağazasını açtık. Bir yandan aile şirketimle inşaat taahhüt işlerine devam ederken diğer yandan kendi mağazamla
ilgilenmek yorucu oldu. Bu sebeple mağazayı kapatıp,
www.renewhome.com.tr üzerinden online satış sistemine geçirdim. Ağırlığı da tekrar inşaat, taahhüt ve dekorasyon işlerine verdim.

2021 YILI İÇİN FİRMANIZ ADINA BELİRLEDİĞİNİZ
HEDEFLER NELER?
Pandemiden dolayı 2020 hedeflerimizi maalesef tutturamadık. 2021’de de mevcut durumumuzu korumak
düşüncesindeyiz. Hayatın normal akışına dönmesi ise
en büyük dileğimiz. Piyasaların canlanması ile birlikte
yazlık site ve güneş enerjisi santrali projelerimizi hayata
geçirmeyi planlıyoruz.

GGYD SİZİN İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin anlamı benim
için çok büyük; ikinci ailem diyebilirim. Yaklaşık 6-7 yıldır bu derneğin üyesiyim ve iki dönemdir de derneğin
yönetim kurulundayım. Eğitim ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesiyim. Ayrıca Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu ile Bivarbiyok Pazar yeri projeleri için oluşturulan komisyonlarda yer almaktayım.
Özellikle yönetim kurulu üyeliğine seçildikten sonra belki

de kendi işlerimden ve ailemden çok GGYD’ye seve seve
zaman ayırdım. Bu dernek sayesinde kazandığım dostluklara ve sosyal sorumluluk projeleriyle birçok insanın
hayatına pozitif dokunuşların verdiği mutluluğa, paha
biçilemez. Özellikle başkanımız Sayın Nezih Allıoğlu’nun
bitmek bilmeyen enerjisi, pandemi süresince bizleri
ayakta tuttu. Sayesinde karamsar olmadan aktivitelerimize ve projelerimize hiç ara vermeden devam ettik.

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN SİZE VE
FİRMANIZA SAĞLADIĞI KATKILAR NE YÖNDE?
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin bana en büyük
katkısı, Ankara’nın değerli iş insanlarıyla tanışmama fırsat vermesi oldu. Çok güzel dostluklar ve arkadaşlıklar
kurdum. Dernek üyesi arkadaşlarımın birçoğu ile karşılıklı
ticaretimiz de oldu. Herhangi bir konuda sıkıntım olduğunda, bana yardım edecek kişilere dernek üyeleri ve onların çevreleri sayesinde kolaylıkla ulaşabildim.

DİĞER STK’LARDAN FARKINIZ NEDİR? GİRİŞİMCİLER
NEDEN ÜYE OLMAK İÇİN GGYD’Yİ TERCİH ETMELİ?
GGYD’ye üye olmaları için o kadar çok neden var ki...
Çünkü GGYD, 550’ye yakın saygın iş insanının oluşturduğu kocaman bir ailedir ve Ankara’nın en aktif ve sürekli
kendini geliştiren derneğidir.
Gerek üyeler arası ticareti geliştirmek için gerçekleştirdiği
projeler (İş’te Fırsat Toplantıları, Bivarbiyok Pazar yeri) gerekse sosyal sorumluluk projeleri (Nilüferler Yetişiyor) ile
her daim öncü olmuştur.
Bir derneğe üye olmak, işinizi ve çevrenizi büyütmeye yetmez. Kesinlikle dernekte aktif rol oynamanız gerekmektedir. GGYD, bu konuda da diğer STK’lardan çok farklıdır.
Her üyenin aktif rol alabilmesi için kurulları ve bu kurullar
içerisinde kulüpleri vardır.
Bütün üyelerimiz kendi işleriyle ilgili kurullara ve kendi hobileriyle ilgili kulüplere üye olarak hem aktif oluyor hem
de derneğimizin gelişimine katkıda bulunuyorlar.

SON OLARAK, GLOBAL GİRİŞİM DERGİSİ ARACILIĞI İLE
GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?
Girişimci arkadaşlara en büyük tavsiyem; hangi şehirde
olursa olsunlar, network için o şehrin en etkili sivil toplum kuruluşunu araştırıp üye olsunlar ve hiç çekinmeden aktif rol alsınlar. Bu şekilde işlerini geliştirmeleri ve
hayallerine kavuşmaları çok daha çabuk olacaktır.
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GGYD KİTAP KULÜBÜ

ÜNLÜ EKONOMİST DR. MAHFİ EĞİLMEZ İLE
GGYD’LİLERİN EDEBİYAT BULUŞMASI
GGYD EĞİTİM VE
PROJELER KURULU
ARACILIĞIYLA OLUŞTURULAN
“KİTAP KULÜBÜ” TARAFINDAN
ORGANİZE EDİLEN ETKİNLİĞİN
KONUĞU, TÜRKİYE’NİN
TANINMIŞ EKONOMİSTLERİNDEN
OLAN DR. MAHFİ EĞİLMEZ’Dİ.
FAKAT BU BULUŞMA,
DİĞERLERİNDEN FARKLIYDI;
EKONOMİ DEĞİL
EDEBİYAT ÜZERİNEYDİ.

DR. MAHFİ EĞİLMEZ

G

GYD Eğitim ve Projeler Kurulunun “Kitap Kulübü”
etkinliğin konuğu Dr. Mahfi Eğilmez’in son kitabı
olan ve kamu ihalelerindeki yolsuzlukları araştıran
bir maliye müfettişi ile o yolsuzluklarla bağlantılı görünen cinayeti aydınlatmaya çalışan polis komiserini,
aynı konuyu farklı açıdan soruşturan savcıyı ve olayların peşinden koşan bir gazeteciyi nefes nefese bir takip
içinde buluşturan Inferis, GGYD’lilerden tam not aldı.

BİRBİRİNDEN ÇARPICI ANILAR...
Bu anlamlı etkinlikte, yeni romanını ekonomi kitaplarında yaptığı gibi bir plan çerçevesinde yazmadığını ifade
eden Dr. Mahfi Eğilmez, “Kitap genel olarak parça parça,
ayrı öyküler gibi yazıldı, aynı amaç için bir araya toplandı.
Ana karakter olan maliye müfettişi ben değilim ancak ortak özelliklerimiz bir hayli fazla” dedi. Eğilmez,
GGYD’lilerin sorularını da yanıtlarken, maliye müfettişliği ve hazine müsteşarlığı yaptığı yıllara ait birbirinden
çarpıcı anılarını da anlattı.
Caliban ve Cadı, Körlük, Direksiyon, Tahran’da “Lolita”
Okumak, Tatar Çölü ve Engereğin Gözü ise üyelerini
kitap ve edebiyat etkinliklerinde çok özel konuklarıyla
buluşturmaya devam eden “GGYD Kitap Kulübü”nün
düzenli olarak gerçekleştirdiği buluşmalarda incelenen
diğer eserler.

CALIBAN
VE CADI

Silvia Federici
Konuk:
Dırahşan
AKINÖZÜ ERGİN
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DİREKSİYON
KÖRLÜK

Jose Saramago

Üstün Dökmen
Konuk:
Üstün DÖKMEN

TAHRAN’DA
“LOLİTA”
OKUMAK
Azer Nefisi

TATAR ÇÖLÜ
Dino Buzzati

ENGEREĞİN
GÖZÜ

Zülfü Livaneli

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ…
• Mimari Tasarım / Proje ve Uygulama Hizmetleri
• İç Mimari Tasarım / Proje ve Uygulama Hizmetleri
• Anahtar Teslim Projeler
• Sabit ve hareketli mobilya tasarımı
• Mekanik,
Elektrik, İnşaat Mühendisliği ve Peyzaj gibi farklı disiplinler arası
Me
proje-uygulama koordinasyonunun sağlanması

ARIMIZ…
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ…

leri
• Mimari Tasarım / Proje ve Uygulama Hizmetleri
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• Sabit ve hareketli mobilya tasarımı
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Me
• Mekanik,
Elektrik, İnşaat
Mühendisliği ve Peyzajarası
gibi farklı disiplinler arası
sı
proje-uygulama koordinasyonunun sağlanması

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ…

• Mimari Tasarım / Proje ve Uygulama Hizmetleri
• İç Mimari Tasarım / Proje ve Uygulama Hizmetleri
• Anahtar Teslim Projeler
• Sabit ve hareketli mobilya tasarımı
• Mekanik,
Elektrik, İnşaat Mühendisliği ve Peyzaj gibi farklı disiplinler arası
Me
proje-uygulama koordinasyonunun sağlanması

“Bir Tasarımın Gücü Sadeliğindedir...”

“Bir Tasarımın Gücü Sadeliğindedir...”
Sadeliğindedir...”

“Bir Tasarımın Gücü Sadeliğindedir...”
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YÖNETİM KONUŞUYOR

SERAP AYTEKİN:
“GGYD,
ANKARA’DA
DERNEK İÇİ
TİCARETİ
EN AKTİF
KULLANAN
DERNEK”
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM
DERNEĞİNİN DİLEK VE ŞİKAYETLERDEN
SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SERAP AYTEKİN, YÖNETİM KONUŞUYOR
KÖŞEMİZDE; GGYD’NİN, ÇOK BÜYÜK BİR
ÇATI OLDUĞUNU VE ALTINDA BİRÇOK
GÜZELLİĞİ BARINDIRDIĞINI VURGULADI.
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ÖNCELİKLE BİZE KISACA KENDİNİZİ VE FİRMANIZI
TANITIR MISINIZ?

den kıymetli insanlar. Sanıyorum ki, GGYD her birimizin
hayatına çok kıymetli insanlar kattı.

Ankara doğumluyum. Annem ve babam Sivaslı, eşim Ankaralı. 17 yaşında üniversiteye hazırlanan bir kızımız var.

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN SİZE
VE FİRMANIZA SAĞLADIĞI KATKILAR NE YÖNDE?

Yapı-dekorasyon işi yapıyorum. Kısaca tarif edecek olursam; Autocat çizimi ve 3D modelleme ile
anahtar teslim proje işleri gerçekleştiriyoruz. Bunun
içerisinde tüm alt yapı işleri (elektrik, mekanik, su) zemin, tavan ve duvar uygulamaları, sıva üstü malzeme
(parke, vitrifiye, banyo mobilya ve elemanları, mutfak
mobilya ve elemanları, sabit ve hareketli tüm mobilyalar,
tekstil ürünleri, aydınlatma elemanları tedarik ve uygulamalar yer alıyor.
Her işimiz komple olmayabiliyor. Müşterilerimizin ev ya
da iş yerinin bir bölümünde sadece yenileme ihtiyacı
oluyor; örneğin sadece banyo ya da mutfağını yenileyebiliyoruz.

2021 YILI İÇİN FİRMANIZ ADINA BELİRLEDİĞİNİZ
HEDEFLER NELER?
2020 yılının mart ayından bu yana çok yerden sınandığımız
bir süreçten geçiyoruz ve bitmesi için önümüzde daha yol
var. Bu sebeple de bitmesini bekleme şansımız maalesef
yok. Daha geriye gitmemek içinse çok çalışmamız lazım.
Umarım çabalarımız kendimize ve çevremize faydalı olacak şekilde ileriye gider. Bu anlamda bir an önce koşulların hepimiz adına normalleşmesini umut ediyorum.
Ben bu süreçte, işimizi büyütmeye ve hedefler koymaya
devam ediyorum. 2021- 2022 yılları için işimle ilgili planım; İncek , Çayyolu, Alacaatlı bölgelerinde komple kaba
inşaatı dahil villa yapmak. Hazırlıklarına başlamış bulunuyoruz, kısmet olursa Eylül ayında başlayacağız.

GGYD SİZİN İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?
GGYD çok büyük bir çatı ve altında birçok güzelliği barındırıyor. İş’te Fırsat Toplantıları, Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu, çalışma kurulları, toplulukları, sosyal
etkinlikleri gibi saymakla bitmeyecek birbirinden kıymetli
işler yapıyoruz hep beraber... Rahmetli babam hep; “İnsan biriktir; her şeyin değeri zamana göre düşer, çıkar
ama insan insana hep değer katar” derdi. İşte bu sebeple benim için en önemli katkısı hayatıma kattığı birbirin-

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, Ankara’da güçlü
networkü sayesinde dernek içi ticareti en aktif kullanan
dernek. Tüm üyelerimiz gibi ben de, özellikle yaptığım
işlerde tedarik konusunda oldukça fayda sağlıyorum.
Güvenilir firmalarla, uygun koşullarda mal ve hizmet temin edebiliyorum. Ayrıca bizden evi ve iş yeri ile ilgili
hizmet alan üyelerimiz de var.

“GGYD’E ÜYE OLMAK DEMEK;
GERÇEKTEN İŞ YAPAN VE ÜRETEN,
VİZYONU GENİŞ BİR SİVİL TOPLUM
KURULUŞUNUN İÇERİSİNDE
YER ALMAK DEMEK”
DİĞER STK’LARDAN FARKINIZ NEDİR? GİRİŞİMCİLER
NEDEN ÜYE OLMAK İÇİN GGYD’Yİ TERCİH ETMELİ?
Hangi birini sayayım ki... En önemli sebep, gerçekten iş
yapan ve üreten, vizyonu geniş bir sivil toplum kuruluşunun içinde yer alacak olmaları.
Dernek içinde aktif olmaları halinde network ve ticaretlerine sağlayacakları katkı, İş’te Fırsat ve diğer eğitim ve
bilgilendirme toplantıları ile kendini ve işini geliştirme
fırsatı bulmaları.
GGYD’nin yaptığı sosyal sorumluluk faaliyetleri ile topluma sağlanan katkı, yapılan balo vb. çeşitli etkinliklerle
iş hayatının rutininden uzaklaşıp kendine zaman ayırma
fırsatı. Aslında daha birçok şey sayabilirim bunlar gibi...

SON OLARAK, GLOBAL GİRİŞİM DERGİSİ ARACILIĞI İLE
GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?
Piyasa koşulları hem zorlaştı hem de oldukça daraldı.
Piyasayı iyi okumalıyız, değişime hızla ayak uydurarak
kendi işimizle ile ilgili inovatif olmalıyız. Ve en mühimi
çok ama çok çalışmalıyız.
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GGYD ÇALIŞMA KURULLARI

SAYIN: “ÖNCELİĞİMİZ; ANKARA DIŞINDAKİ İŞ
İNSANLARINA MİSYON VE VİZYONUMUZU ANLATMAK”
GLOBAL GİRİŞİM DERGİSİNİN
BU KÖŞESİNDE, GGYD BÖLGELER
KURULU BAŞKANI MÜMTAZ SAYIN,
KURULUN; GÜCÜ VE DİNAMİZMİ
İLE TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN
DERNEKLERİNDEN BİRİ OLAN
GGYD’NİN BAYRAĞINI, ÜLKENİN
HER BİR NOKTASINA YAYMAK
AMACIYLA KURULDUĞUNU
VURGULUYOR.

MÜMTAZ SAYIN
BÖLGELER KURULU BAŞKANI

KURULUNUZUN NİTELİĞİ VE OLUŞUMU
HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin öncelikli hedefi; ülke geneline yayılan, daha
geniş bir çatı altında bütünleşen güç birliğini oluşturmak ve Türkiye adını isminin
önüne koyarak gücü ve dinamizmi ile Türkiye’nin önde gelen derneklerinden biri
olmak.
Bu hedef doğrultusunda kurulan Bölgeler
Kurulu da, GGYD’nin bayrağını ülkemizin
her bir noktasına yaymak amacıyla kurulmuştur. Tam da bu anlamda, dernek üyelerinin birçoğu derneğimizin merkezi olan
Ankara ili dışında ikamet eden üyelerden
oluşmaktadır.

GGYD BÖLGELER KURULU KAÇ KİŞİDEN
OLUŞUYOR?
Kurulumuz 7 kişiden oluşuyor. Ancak
pandemi şartlarının, kurulumuzun görev
yapmasını çok fazla etkilemesinden dolayı, üye sayımızı artırmak konusunda zorluk
çekmekteyiz.

GÖREV VE YETKİLERİNİ NE ŞEKİLDE
YAPILANDIRILIYORSUNUZ?
Bölgeler Kurulu, kurul başkanı, başkan yardımcısı, sekreter ve üyelerden oluşmakta
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ve direkt olarak GGYD Yönetim Kuruluna
bağlı şekilde çalışmaktadır. Kurulumuzun
en önemli ve öncelikli görevi; Ankara dışında ikamet eden iş insanlarına Genç Girişim
ve Yönetişim Derneğinin misyon ve vizyonunu anlatarak, gerçekleştirdiğimiz etkinliklere onları da ortak ederek farklı illerde
de GGYD üyeleri kazanmak, sonrasında ise
üye sayılarının illerdeki çoğunluklarına bakılarak, il bazında temsilcilikler ve şubeler
açmak.

TOPLANTILARINIZIN USULÜ, ZAMANI
VE KATILIM SAĞLANMASI NASIL
GERÇEKLEŞMEKTE?
Pandemi öncesinde dernek merkezimizde
yüz yüze gerçekleşen toplantılarımızı maalesef ki, bu süreçte çevrimiçi toplantılara
çevirerek, Zoom uygulaması üzerine almak
durumunda kaldık.

“AMACIMIZ; FARKLI
İLLERDE ÜYELER
KAZANARAK,
O İLLERDE DE
TEMSİLCİLİKLER
VE ŞUBELER AÇMAK.”
KARAR ALMA VE UYGULAMA ŞEKİLLERİNİ
KISACA ANLATIR MISINIZ?
Kurulumuz öncelikli olarak derneğimizin
üye alma prosedürüne, sonrasında ise dernekler masası şube açılış işlemlerine bağlı
kalmak zorunda olduğu için karar almak
durumunda pek kalmamakta. İstisnai durumlarda alınması gereken kararlar ise
GGYD Yönetim Kuruluna sunularak alınıyor.

D
Y
GG

ARTIK SAHALARDA

GGYD Spor ve Akt v teler Kurulunun öncülüğünde dernek üyeler nden
oluşturulan voleybol, basketbol ve futbol takımları, ş rketler arası l glere katılmaya
devam ed yor.
Takım ruhunu ortaya koyarak antrenman yapmanın yanı sıra dernekte
gösterd kler ek p ruhunu sahaya taşıyarak herkese ek p duygusunu gösteren GGYD
Voleybol Takımı, lk maçını DecatIon takımı le yaparak sahada ve tr bünde büyük b r
heyecan yaşattı. Takım hız kesmeden, pandem neden yle ara ver len l gler n yen sezon
hazırlıklarına, ﬁleler yen den havalandırmak ç n en yakın zamanda başlayacaktır.
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GGYD ÇALIŞMA KURULLARI

KÖKSOY: “GGYD KİTAP KULÜBÜ, BUGÜNE KADAR
HİÇBİR STK’DA OLMAYAN BİR OLUŞUM”
olmayan bir oluşumu gerçekleştirdik;
GGYD Kitap Kulübünü kurduk.

HACER KÖKSOY
EĞİTİM VE PROJELER
KURULU BAŞKANI

GGYD EĞİTİM VE PROJELER
KURULU BAŞKANI HACER
KÖKSOY, KURULUN; FARKINDALIK
YARATACAK PROJELER ÜRETMEK
AMACIYLA KURULDUĞUNU
BELİRTİYOR.

KURULUNUZUN NİTELİĞİ VE OLUŞUMU
HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
Eğitim ve Projeler Kurulu, adından da
anlaşılacağı üzere üyelerine eğitim
faaliyetleri düzenlemek ve üyelerinin
ihtiyaçlarını göz önüne alarak farkındalık yaratacak projeler üretmek için
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği
bünyesinde kurulmuş bir kuruldur.
Kurulduktan kısa bir süre sonra Covit-19 virüsü ülkemizi ve dünyayı etkisi
altına almasıyla birlikte, kurul olarak
öncelikle her pazartesi değerli Başkanımız Nezih Allıoğlu’nun önderliğinde
Instagram canlı yayınları yaparak birbirinden değerli 12 konuğu ağırladık.
Misyonumuz; derneğimize yenilik getirmek ve birçok alanda farkındalık yaratmaktı. Bugüne kadar hiçbir STK’da
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“Okumak lâzımdı, her an ve her ne
olursa olsun...” diyerek yanından kitabını eksik etmeyen, savaş dönemlerinde dahi savaşın sert ve soğuk yüzünün kendisini çok etkilememesinin
önüne geçmek ve zihnini rahatlatıp
doğru hareket edebilmek için elinden
kitabını düşürmeyen Büyük Önderimiz Atatürk’ten ‘hem öğrenilecek çok
şeyimiz hem de ona borcumuz var’
düşüncesiyle “GGYD Okuyor” başlığı
ile bir kitap kulübü kurarak, derneğimiz adına örnek bir etkinlik başlatmış
olduk.
Kitap kulübümüz, kuruluşundan bugüne birbirinden değerli konuğu ağırlama fırsatına sahip oldu. 16 Mayıs
2020’deki ilk buluşmamızda, Küçük
Prens kitap sunumuyla sevgili Mehmet Sobacı Hocamız bizleri yalnız bırakmadı. Sonrasında bir Yaşar Kemal
efsanesi olan ve Anadolu’nun Hamlet’i denilen Yılanı Öldürseler kitabını rahmetli Yaşar Kemal’in eşi sevgili
Ayşe Semiha Baban ile değerlendirdik.
Inferis kitabıyla sevgili Dr. Mahfi Eğilmez’i çok güzel bir sunumla ağırladık.
Caliban ve Cadı kitabının yorumunda
sevgili Dırahşan Akınözü Ergin bizleri
yalnız bırakmadı ve Direksiyon kitabıyla sevgili Üstün Dökmen Hocamız
kitap kulübü buluşmalarında konuğumuz oldu. Kıymetli danışmanımız
Taner Önem Hocamızla birlikte, kitap
kulübümüzde bugüne kadar toplam
15 kitap değerlendirmesi yapıldı.
Cumhuriyet Bayramı’nda Eğitim ve
Projeler Kurulu olarak, derneğimizin
kıymetlileri olan “Nilüferler”imiz için
“Gençler için Fotoğraflarla Nutuk” kitabını, kitap kulübü üyeleriyle birlikte
“Nilüferler”imize hediye ettik.

Kurul olarak, skolyoz ve diğer omurga
eğrilikleri konusunda toplumda farkındalık yaratmaya yönelik çocuklarımızın ve gençlerimizin evde yapabilecekleri egzersizleri gösteren videolar
hazırlayıp, derneğimizin Youtube kanalında yayınladık.

GGYD BÖLGELER KURULU KAÇ KİŞİDEN
OLUŞUYOR?
Kurulumuz; dernek başkanı, yönetim
kurulu üyesi, koordinatör yönetim kurulu üyesi, başkan, başkan yardımcısı
ve üyeler olmak üzere toplam 20 kişiden oluşmaktadır.

GÖREV VE YETKİLERİNİ NE ŞEKİLDE
YAPILANDIRILIYORSUNUZ?
Takım ruhuna inanan bir kurul olduğumuz için, üye arkadaşlarımızın bilgi, beceri ve deneyimine göre gönüllülük esasıyla iş bölümü yapıyoruz.

TOPLANTILARINIZIN USULÜ, ZAMANI
VE KATILIM SAĞLANMASI NASIL
GERÇEKLEŞMEKTE?
Kurulumuzca, toplantılarımızın iki haftada bir perşembe günleri yapılması
kararlaştırılmıştır. Pandemide toplantılarımızı online olarak gerçekleştirdik ve
bugüne kadar 16 toplantı yaptık.

KARAR ALMA VE UYGULAMA
ŞEKİLLERİNİ KISACA ANLATIR MISINIZ?
Eğitim ve Projeler Kurulu olarak, şeffaflık ve takım çalışması prensibiyle, tüm
kararları kurulumuzda tartışıp sonuca
bağlıyoruz. Sonrasında kurulda aldığımız kararları yönetim kurulunun onayına sunarak, karar alma ve uygulama
sürecine geçiyoruz.
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