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BAŞKANDAN

M. NEZİH ALLIOĞLU
GGYD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Değerli okurlarımız,
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğimizin süreli
yayın organı Global Girişim dergimizin 26’ncı
sayısı ile yine sizlerin karşınızdayız. Her sayımızda
olduğu gibi bu sayımızda da dergimiz, dopdolu
içeriği ve özgün tasarımıyla sizleri bekliyor…
Yeni sayımızda odağımız bu kez, “Girişimcilik ve
Ekonomi”. Bu başlık bizler için önemli; çünkü
Girişim kelimesi derneğimizin önemli yapı
taşlarından birisi. GGYD ailesi olarak girişimci
ruhumuzu canlı tutarak Türkiye ekonomisine
katkıda bulunmaya devam ediyoruz.
Girişimcilik faaliyetlerinin ekonomik büyümeye
önemli katkı sağladığı kabul görmüş bir olgudur.
Bu nedenle, bu sayımızda girişimcilik konusu
üzerine daha fazla durmamız gerektiğini
düşünerek girişimciliği, İzmir Ekonomi
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun
Küçüközmen’in “Türkiye’de Girişimcilik”
başlıklı yazısıyla ele almasını rica ettik. Prof. Dr.
Küçüközmen’in; “Herkes Girişimci Olmalı mı?”,
“Teknoloji Çağında Girişimcilik”, “Girişimin
Finansmanı”, “Nitelikli İnsan Kaynağı ve
Yetenek” ve “Türkiye Küresel Bazda Girişimciliğin
Neresinde?” başlıkları ile girişimciliği en ince
ayrıntılarıyla analiz ettiği yazısından, benim
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gibi sizlerin de öğreneceği çok şey olduğunu
düşünüyorum. Faydalanmanız dileğiyle…
Kıymetli üyelerimiz... Her sayımızda olduğu gibi
bu sayımızda da sizlere güzel haberler vermeye
devam ediyoruz. Biliyorsunuz, yerelin
dinamiklerine hâkim olarak Türkiye’ye
yayılabilmek; yani Türkiye geneline yayılan,
geniş bir çatı altında bütünleşen dinamik, güçlü
bir ‘sivil toplum kuruluşu’ olmak hedefiyle
çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Bu
kapsamda, Ankara’nın yanında İzmir’de de resmî
şubemizi açarak çalışmalarımıza hızla devam
ediyoruz. Bu sayımızda ayrıca yaz aylarındaki
yoğun çalışma takvimimizde gerçekleştirdiğimiz
etkinlik haberlerimizi ve üyelerimizin uzmanlık
alanlarına göre bizler için kaleme aldığı
makaleleri de sizlerle paylaşıyoruz.
Değerli dostlar... Artık gelenekselleşmiş olan İş’te
Fırsat Toplantılarımızla yine Türkiye gündemine
ışık tutmaya devam ediyoruz. Bu, bizler için
bir gurur. Her defasında değerli konuklarımızı
ağırladığımız, Türkiye ekonomisine dair her
ayrıntının konuşulup tartışılabildiği İş’te Fırsat
Toplantılarımızdan tüm GGYD’li üyelerimizin
faydalanmasını temenni ediyor, satırlarıma son
verirken dergimizi keyifle okumanızı dileyerek,
sizleri sevgiyle selamlıyorum... n

MAGAZİN, YAŞAM, MODA VE
KÜLTÜR SANAT KATEGORİLERİNDE
EN ÇOK OKUNANLAR ARASINDA!
S İ Z D E “ İ Z ” B I R A K M A K İ S T İ YO R SA N I Z . . .
REKLAM REZERVASYON: info@elizimiletisim.com
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AMERİKA PAZARI 55. İŞ’TE
FIRSAT’TA MERCEK ALTINDA
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN, AMERİKA’DA İŞ VE YATIRIM FIRSATLARI
TEMASIYLA ANKARA THE GREEN PARK OTELDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 55. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI’NDA
GGYD YÖNETİM KURULU BAŞKANI M. NEZİH ALLIOĞLU, KRİTİK PAZARLARIMIZDAN OLAN
AMERİKA İLE İLİŞKİLERİMİZİN ARTARAK DEVAM EDECEĞİNE VURGU YAPTI.

Dernek tanıtım filmi ve üye firmalarının sunumları
ile başlayan toplantının açılış konuşmasında
Covid-19 nedeniyle tüm dünyada büyük bir kriz
yaşandığına dikkat çeken M. Nezih Allıoğlu,
“GGYD olarak böylesine zorlu dönemlerde
çalışmalarımıza ara vermeden daha yüksek bir
hassasiyet ile devam ettik, ediyoruz. Toplam 700
üyemiz ile her gün Türkiye için çalışıyor, Türkiye
ekonomisine yılda 25 milyar liralık katma değer
yaratıyor, 30 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bugün
de 55. İş’te Fırsat Toplantısı’nda sizlerle bir araya
gelmekten mutluluk duyuyoruz” dedi. Türkiye
ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında
uzun yıllara dayanan ekonomik ve siyasi ilişkilere
dikkat çeken Allıoğlu, “Türkiye ile Amerika
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arasındaki ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara
çıkarılması yönünde ortak hedef mevcut. Ülkemizde
hâlihazırda 1.971 ABD sermayeli şirket faaliyet
gösteriyor. Amerika, bizim kritik pazarlarımızdan. Bu
rakamlar gösteriyor ki, ABD ile Türkiye arasındaki
köklü ilişkiler artarak devam edecek. Bugünkü İş’te
Fırsat toplantımızın Amerika’da yatırım yapmak
isteyen iş insanlarımız için iyi bir projeksiyon
çizeceğini düşünüyorum” dedi.

AZİZ: “AMERİKA, TÜRKİYE’NİN EN
BÜYÜK İKİNCİ İHRACAT MERKEZİ”
Amerika’da yatırım yapmak ve işini büyütmek
isteyen Türk yatırımcılara yönelik bilgilendirme

konuşması yapan ABD Büyükelçiliği Ticaret
Müşaviri Fred Aziz ise, “Covid-19 gerçekten zor
bir dönemdi; ancak bu süreçten çıkmak üzereyiz.
Pandemiden tüm dünyanın etkilendiği gibi Amerika
ve Türkiye ekonomileri de etkilendi. Bu süreçten
çıkarken güzel gelişmeler de oldu; Amerika’nın
Türkiye’ye ihracatı yüzde 10, Türkiye’nin ise yüzde
40 arttı. Böylece Amerika, Türkiye’nin ikinci en
büyük ihracat merkezi oldu. Bundan dolayı birçok
Türk firma, Amerika’ya sadece ürün satmak
için değil, yatırım yapmak için de bakar oldu”
ifadesini kullandı. Amerika’nın risk alanlarının ve
girişimcilerin ülkesi olduğuna dikkat çeken Aziz,
“Amerika, teknoloji sektörleri açısından farklılaşan
bir ülke ve pek çok alanda da gelişmiş. ABD,
50 eyalet ve iki bölgeden oluşuyor. Her birinin
kendi ekonomisi var. Bu yüzden Amerika pazarına
girmek isteyen yeni firmalar için korkutucu
olabiliyor. Bundan dolayı Türkiye’deki firmalara
Amerika pazarına girişte yardımcı olabilmek için
SelectUSA programını geliştirdik” dedi.

ÇAKILCIOĞLU: “SELECTUSA
AMERİKA’DA YATIRIMI
DESTEKLEYEN BİR PROGRAM”
Amerika pazarına girmek isteyen yatırımcılara
yönelik geliştirilen SelectUSA programı hakkında
ayrıntılı bir sunum yapan ABD Elçiliği Ticaret
Ataşe Yardımcısı Yaprak Çakılcıoğlu ise “Biz
sektörel olarak çalışıyor, neredeyse bir özel
sektör şirketi gibi hareket ediyoruz. SelectUSA
programı Amerika pazarına girmek isteyen;
Amerika’ya doğrudan satış ya da Amerika’da
yatırım yapmak isteyen ‘Start-up’lar ya da çok
büyük firmalar için kolaylaştırıcı olabilmek
amacıyla geliştirildi” dedi. Amerika’da bir
firma kurarak büyümek isteyen yatırımcılara iki
ülkenin de yatırımcılara destekleri olduğunu da
aktaran Çakılcıoğlu şöyle konuştu: “SelectUSA,
Amerika’da yatırımı destekleyen bir program.
Amerika’da istihdam sağlayarak büyüyecekseniz,
SelectUSA’yi ücretsiz bir danışmanlık hizmeti
olarak tanımlayabiliriz. Bir başka ülkede üretim
kararı almak kolay değil. Önce satış yapıp pazarı
görmek isteyebilirsiniz, kontak ofis ya da depo ile
başlamak isteyebilirsiniz. Amerika’da bir kişilik bir
istihdam da yaratsanız 500 kişilik fabrika da kuruyor
olsanız; her durumda SelectUSA desteklerinden
faydalanabilirsiniz.” u

ABD Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Fred Aziz

ABD Elçiliği Ticaret Ataşe Yardımcısı Yaprak Çakılcıoğlu

Ticaret Bakanlığı Los Angeles Ticaret Eski Ataşesi Mehmet Çetik

Başarsoft Genel Müdürü Tuncay Küçükpehlivan
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Çakılcıoğlu’nun yaptığı sunumun ardından Amerika
Pazarına Giriş ve İhracat Destekleri başlıklı sunum
gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Eski Los Angeles
Ticaret Ataşesi Mehmet Çetik ise Amerika pazarına
girmek isteyen firmalar için yasal mevzuat ve vergi
sistemleri hakkında bilgi verdi.

KÜÇÜKPEHLİVAN: “2021 YILI
CİROMUZ 100 MİLYONUN
ÜZERİNDE”
“Amerika ve Dünya İş Yapmak” başlıklı bir sunum
yapan Başarsoft Genel Müdürü Tuncay Küçükpehlivan
da Amerika’da bir firma kurarak büyümek isteyen
yatırımcılara kendi iş tecrübelerinden yola çıkarak
anekdotlar anlattı. Küçükpehlivan şöyle konuştu:

Ankara’da Ar-Ge merkezimiz var. Amerika’da 2017
yılında San Francisco ofisimizi kurduk. Amerika’da
ofisimiz daha önce Florida’daydı, saat farkı nedeniyle
San Francisco’ya taşıdık. Ayrıca Afrika’da da büyümek
istiyoruz. Uganda ofisimizi 2021 yılında kurduk”
dedi. Birçok önemli coğrafi bilgi sistemleri projesinde
Başarsoft ürünlerinin kullandığını belirten ve bilişimin
merkezi Amerika’ya Başarsoft teknoloji sattıklarını
belirten Küçükpehlivan, “Ar-Ge şirketiyiz. Bünyemizde
150’den fazla mühendis çalışıyor. Gelirlerimizin yüzde
85’ini katma değerli servislerden sağlıyoruz. Geçen yıl,
2021 yılı ciromuz, 100 milyon liranın üzerinde” dedi.
İş’te Fırsat Toplantısı, soru-cevap bölümü ve
GGYD Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Allıoğlu’nun
konuşmacılara plaket takdimi ile tamamlandı. n

“Coğrafi bilgi sistemleri ve akıllı harita teknolojileri
alanında çalışıyoruz, 1997 yılında kurulduk.
Alanımızda Türkiye’de 1 numarayız. Haritalama
konusunda uzmanız, Google ile çalışıyoruz, 2007
yılında Google Maps Resmî Harita Sağlayıcısı olduk.
Türkiye’deki navigasyon haritasını biz verdik. Amerika
maceramızda Apple ile 2017 yılında ve Aerinet ile de
2018 yılında çalışmaya başladık. Google ile yeni bir
anlaşma da yaptık. Google’ın yanında iGO ve Yandex
gibi harita servisleri için Türkiye’nin veri sağlayıcısıyız.
FİLİZ TAŞLI

DİLARA BAŞBİLEN
YAŞAR
İSİM
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SAKİNE
ÇIKMAZ
İSİM
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GGYD VE TED’DEN
EĞİTİMDE ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ
Ankara’nın iki önemli kurumu Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ile TED Üniversitesi,
eğitimde örnek iş birliğine imza attı. İki kurum arasında imzalanan protokole göre
TED Üniversitesi öğrencileri GGYD üyesi şirketlerde staj imkÂnına kavuşacaklar.

Ankara merkezli sivil toplum kuruluşu GGYD, yine
Ankara’nın önde gelen eğitim kurumlarından TED
Üniversitesi ile üniversite sivil toplum kuruluşları
iş birlikleri kapsamında örnek gösterilebilecek
bir protokole imza attı. Protokole göre TED
Üniversitesinin ilgili alanlarında öğrenim gören
öğrencileri GGYD üyelerinin şirketleri bünyesinde
staj yapabilecekler. GGYD üyelerinin de TED
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından
düzenlenen eğitimlerden faydalanma imkânları
olacak.
GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu,
TED Üniversitesi ile güzel bir adım attıklarını
vurgulayarak; “Eğitime önem veren bir sivil toplum
kuruluşu olarak bu yıl “Nilüferler Yetişiyor Eğitime
Destek Fonu” kapsamında burs verdiğimiz öğrenci
sayımızı 100’e çıkardık ve burs miktarımızı da
artırdık. Ankara’mızın önemli eğitim kurumlarından
12 GLOBAL GİRİŞİM

TED Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol,
ortak çalışma ve yeni projelerimiz için zemin
oluşturacak” diye konuştu.
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ile TED
Üniversitesi arasındaki protokol, GGYD Yönetim
Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu ve TED
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu
arasında imzalanarak hayata geçirildi. n

GGYD İLE
İZGÖREN
AKADEMİ
EĞİTİM
ORTAĞI
Genç Girişim Yönetişim Derneği ve
Uğur Böcekleri Derneği (İzgören
Akademi Eğitim ve Danışmanlık) arasında
iş birliği protokolü imzalandı. İki dernek
arasında imzalanan protokole göre
derneklerin etkinlik yapacağı bölgelerde
birbirlerine destek vermeleri konusunda
da görüş birliğine varıldı.

Ankaralı iki derneğin imzaladığı bu örnek
anlaşma çerçevesinde; Genç Girişim ve
Yönetişim Derneğinin burs verdiği “Nilüferler”e,
Vizgo Akademi de üç aylık burs açacak ve
Nilüferler için eğitim gerektiğinde (ihtiyaç
duyulan eğitim başlıkları doğrultusunda uygun
eğitmenlerinin takvimlerine bakılarak), Uğur
Böcekleri Derneği de ücretsiz eğitim desteği
sağlayacak.

ELMA YAYINEVİNDEN
GGYD’LİLERE %40 İNDİRİM

İZGÖREN AKADEMİ ARTIK
GGYD’NİN EĞİTİM ORTAĞI
İzgören Akademi tüm bunların yanı sıra GGYD
eğitim ortağı olarak düzenlenecek eğitimlerde
doğru eğitimi alma adına danışmanlık hizmeti
verecek olup GGYD’nin yapacağı etkinliklerde Kara
Oklar Ekolojik Tarım Çiftliği de yer ve bina gibi
konularda destek sağlayarak, Nilüferler için staj
imkânı da verecek. n

Elma Yayınevi GGYD üyelerine kendi kitaplarında
%40 indirim sağlayacak. (İnternet üzerinden
gerçekleşecek alışverişlerinde GGYD mail
uzantılı adrese indirim tanımlanacak. Mail adresi
GGYD uzantısı olmayan üyeler ise bilgi@elma.com
adresine taleplerini ilettiklerinde, kendilerine indirim
tanımlanacak)
Protokolde ayrıca GGYD İzgören Akademinin
ofislerinin bulunduğu şehirlerdeki bölge ofisleri
uygun olduğu zamanlarda kullanım kolaylığı
sağlayacağı konusunda da anlaşıldı.
GLOBAL GİRİŞİM 13

İŞ’TE FIRSAT TOPLANTILARI

GGYD 56. İŞ’TE FIRSAT
TOPLANTISI BU KEZ İZMİR’DE
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ, İLK ŞUBESİNİ İZMİR’E AÇIYOR... BU KAPSAMDA, GELENEKSEL
HALE GELEN VE TÜRKİYE İŞ DÜNYASI İÇİN SEÇKİN BİR MARKA HALİNE DÖNÜŞEN İŞ’TE FIRSAT
TOPLANTILARININ 56’NCISI, İZMİR’DE THE NOWNESS LUXURY HOTEL & SPA ÇEŞMEDE GERÇEKLEŞTİ.

İki gün süren İş’te Fırsat Toplantısı kapsamında
açılış konuşmasını gerçekleştiren GGYD Yönetim
Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu, Ege’nin incisi,
Türkiye’nin ilk iktisat kongresinin yapıldığı kent olan
İzmir’de bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk
duyduklarını vurguladı.
Allıoğlu, “Türkiye’de ekonomi ve ticaret hayatının
hemen her kesimini temsil ediyoruz. GGYD’mizin
ilk şubesini İzmir’e açıyoruz; çünkü GGYD olarak
İzmir’i ve İzmirlileri seviyoruz. Bu anlamda, ilk
şubemiz İzmir ile Ankara üyelerimiz arasında
kuvvetli bir bağ olacak. Yerimizi belirledik, ilk İzmirli
üyelerimizi bile yaptık” diyerek, GGYD İzmir şubesi
ile İzmir’in Türkiye ekonomisinde yarattığı katma
değeri hep birlikte daha yukarılara çekebileceklerini,
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şubeleşme çalışmalarının Ege Bölgesi ile sınırlı
kalmayacağını, GGYD olarak şubeleşmeye Bolu ve
Eskişehir ile devam edeceklerinin da altını çizdi.

ALLIOĞLU: “ARTIK YENİ BİR
DÜNYA DÜZENİ VE YENİ BİR
TİCARET DÜZENİ VAR”
Dünyada iş yapış şekillerinin değişmesine dikkat
çeken Allıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
“Bildiğiniz üzere artık küreselleşmenin sonuna
gelindi ve yeni bir dünya düzeni, yeni bir ticaret
düzeninden bahsediyoruz. İş yapma biçimlerimiz
değişiyor. Bugün Covid-19 küresel salgının yarattığı
etki ile şirketler yeni pozisyonlar alıyorlar.

GGYD İzmir Şube Başkanı Levent Çeker, Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, GGYD YÖNETİM KURULU BAŞKANI M. NEZİH ALLIOĞLU

Covid-19 ile pek çok sektör ve üründe tedarik
güvencesi maliyetten daha önemli bir unsur haline
geldi. Yıllardır geçerli olan en ucuz yerde üretim için
gerekli, tek kaynaktan tedarik dönemi rafa kalkıyor.
Yerine çok kaynaklı, yakın ve bölgesel olanın öncelikli
olduğu bir tedarik sistemi geliyor.”
Bu değişimin yanında tüm sektörlerin kendilerini
Avrupa Yeşil Mutabakatına göre konumlandırmak
zorunda olduğunu belirten Allıoğlu sözlerini;
“Türkiye’de iş yapanlar olarak bizler de bundan
azade değiliz. Bu kapsamda enerji kaynaklarının
çeşitlendirilmesi, enerji tasarrufu, yenilenebilir
enerji geçişinin hızlandırılması, iklim değişikliği,
sürdürülebilirlik konuları bizlerin de ajandasında
mutlaka yer etmeli. İşlerimizi buna göre dizayn
etmeliyiz. Yeni dünyanın kurallarına uymalıyız. Bu
uyumlanma sürecinde çok fazla fırsat ve tehditler
var elbette ancak bu kurallara uyabilirsek kazançlı
çıkabiliriz” diyerek tamamladı.

de vatanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını yürekten
temenni ediyorum” şeklinde konuştu. GGYD İzmir
olarak, öncelikle yeni üye çalışmalarına ağırlık
vereceklerini belirten Çeker, “İzmir ve Ankara
üyelerimiz arasındaki iş birliklerini geliştireceğiz.
İzmir şubemiz ile Türkiye ekonomisi için katma
değer üretmeye, daha güçlü bir gelecek için birlikte
çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

YAZAR AHMET ŞERİF İZGÖREN’DEN
“İŞ’TE FIRSAT”A ÖZEL SUNUM

LEVENT ÇEKER: “ANKARA MERKEZLİ
GGYD’NİN İZMİR’DE OLMASI
BENİ GURURLANDIRDI”
GGYD İzmir Şube Başkanı Levent Çeker de “Ankara
merkezli Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin
ilk şubesinin; Egenin incisi, benim de memleketim
İzmir’de açılmış olması, beni oldukça gururlandırdı
ve mutlu etti. İzmir şubesinin hem derneğe hem

56. İş’te Fırsat Toplantısı’nda GGYD’nin Ankara
ve İzmir üyeleri arasında pek çok B2B görüşme
gerçekleştirilirken, İzmir Ekonomi Üniversitesinden
Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen ve Yazar Ahmet
Şerif İzgören de toplantı kapsamında sunumlarını
gerçekleştirdiler. n
GLOBAL GİRİŞİM 15

İŞ’TE FIRSAT TOPLANTILARI

AHMET KİRAZ

FİLİZ ÇİMEN

ENES GÜRSES

ÇAĞRI TETİK

ZELAL AYTİN

UĞUR ÖZ

HAKAN TEKMEN (VERART GRUP İÇ MİMARLIK-KURUMSAL)

KAZIM KOTAN

ŞENER UYMA

SERKAN BİLGİLİ

S. MURAT ASİLTÜRK

RIZA ELHAN

REMZİ GÖKHAN ŞEKER

OSMAN PEHLİVAN

ONUR ŞAHİN

MURAT KANPOLAT

MELİKE SEYFİ

KÜRŞAT DEMİR
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KAPAK KONUSU

GİRİŞİMCİLİK
VE EKONOMİ
Üretim faktörleri arasında yeni bir iş fikri ile riski göze alarak diğer üretim faktörlerini
bir araya getiren ve yeni istihdam olanakları yaratma imkânı sağlayarak ekonomik
büyüme içinde önemli bir role sahip olan girişimcilik, aynı zamanda rekabetçi
bir dünyada, üretimde yenilik ya da bir farklılık yaratma süreci...
YAZI: BEGÜM TANERİ
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G

irişimcilik,
ekonomi
alanını
canlandırma
adına
önemli bir rol model olmasının
yanı sıra zor ve karmaşık bir
iş olarak; yeni iş olanaklarını
ortaya çıkarması, ürün, hizmet
ve süreçlerde yenilikler getirmesi,
karşılanamayan tüketici isteklerini
karşılaması nedeniyle de önem
kazanmaktadır. Bu alanda yaratıcı
ve yenilikçi olmak; risk alabilmek,
öngörülü olmak girişimciliğin
temel başarı etkenlerini
oluştururken, sektöre bakıldığında
tüm başarılı girişimler, önemli
yeniliklerle ilerlemelerin kapılarını
açarken, çoğu yeni girişim de
başarısızlıkla sonuçlanmakta.

GİRİŞİMCİLİK
EKONOMİK
BÜYÜMEYE FAYDA
SAĞLAR
İçinde bulundukları sektöre
sundukları yeni ürün ve hizmetler
sayesinde en son gelişmeleri
yakından takip edebilen
girişimciler, aynı zamanda yatırım
yapmayı düşünen işletmeleri de
teşvik ederek, ekonomik kalkınma
üzerinde hızla büyüyebilen bir
etki yaratabilmekteler.

MİLLİ GELİRE
KATKIDA BULUNUR
Girişimler ve girişimciler bir yandan
yeni ve büyük bir servet yaratırken,
diğer yandan mevcut işletmeler,
mevcut pazarlarla sınırlı kalıp
gelir konusunda kısır döngüye
girme riskini taşırlar. Bu noktada
girişimciler, yaratacakları yeni
ve geliştirilmiş ürün, hizmet ya
da teknoloji sayesinde oluşacak
yepyeni pazarların geliştirilmesine,

bununla birlikte yeni zenginlik
kaynaklarının yaratılmasına da ön
ayak olurlar. Elde edilen bu artı
kazanç, sektörün mevcut birkaç
oyuncusunu gereksiz kılma riskine
rağmen, mevcut işçilerin eğitimi
için harcanabilir, ekonomiye
yönelik olası bir engel, az da
olsa yumuşatılabilir.

SOSYAL DEĞİŞİM
YARATIR
Girişimciler, benzersiz ürün ve
hizmetler sunan gelenekleri de
bertaraf ederek, eski sistem ve
teknolojiye olan bağımlılığı da
azaltmaya yardımcı olurlar. Bu
durum, hayat standartlarında
belirgin bir yükselme ve çok
daha fazla ekonomik özgürlük
anlamına gelmektedir. Örnek
vermek gerekirse; su kıtlığından
muzdarip bir bölgede insanlar su
kaynağı bulmak uğruna işlerini
bırakmak zorunda kalabilirken,
bu durum eş zamanlı olarak
işletmeleri ve üretkenliği de aynı
oranda etkiler. İşte tam da bu
durum üzerine bir girişimci; su
depolarını dolduracak yenilikçi ve
otomatik bir pompa yarattığında,
insanların, işletmelerin adı geçen
gereksinimler için endişelenmeden
işlerine odaklanmalarını sağlar.
Bu örneği, az gelişmiş bir ülkede
yaşayan bir girişimci üzerinden
verecek olursak; o girişimci,
gelişmiş bir ülkenin zengin bir
girişimcisiyle rekabet edecek güçte
bir ürün yaratarak, çok hızlı bir
yükselişe sahip olabilir.

TOPLUMSAL
FAYDAYA
ODAKLANIRLAR
Girişimciler kendi düşüncelerine
benzer düşüncedeki girişimleri
de desteklemelerinin yanı sıra

toplumsal projelere de yatırım
yaparak, hayır kurumlarına mali
destek sağlarlar. Toplumsal fayda
odaklı bu yaklaşım, girişimden
de öteye geçip daha büyük işlere
imza atılmasına vesile olur.
Dünyadan ve Türkiye’den çoğu
girişimci, yatırımlarını eğitimden
halk sağlığına kadar toplumsal
fayda odaklı faaliyetleri finanse
etmek amacıyla kullanmıştır.
Girişimciyi girişimci yapan
niteliklerle, bir girişimciyi yapılan
tüm bu emeklerin karşılığını
vermeye teşvik edecek olan
harcamalar yapmaya motive eden
her şey birbiriyle paraleldir.
Girişimcilik, hem girişimciler hem
de girişimle alakalı tüm işletmeler
açısından eşit derecede önemlidir;
çünkü yaşam standartlarını
geliştirmelerini ve zenginlik
yaratmalarını sağlar.
Girişimciler, yeni ya da gelişmiş
ürünlerin yaratılmasına veya
yeni pazarların geliştirilmesine
olanak tanıyan inovasyon gücü
sayesinde değişimi yönlendirmeye
yardımcı olurlar. Girişimcilik
faaliyetleri sayesinde elde edilecek
ekonomik avantaj sağlayacak
milli hasılat, vergi gelirlerini
artırabilir.
Girişimcilerin topluma olan
katkıları yalnızca ekonomik
boyutta değildir. Onlar, toplumsal
projelere yatırım yapmak ve hayır
kurumlarını desteklemek vb.
faaliyetlerle de yaşadıkları
topluma katkıda bulunurlar.
Her şeyin fazlası nasıl zararsa
girişimcilik faaliyetlerinde aşırıya
kaçmak da (serbest meslekteki
artış) problemlere yol açabilir.
Dahası, ekonomik kalkınma
süreci sekteye uğrayabilir. n
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TÜRKİYE’DE
GİRİŞİMCİLİK
PROF. DR. COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN
İzmir Ekonomi Ünİ. Finans Profesörü
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HERKES GİRİŞİMCİ OLMALI MI?

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA GİRİŞİMCİLİK

Öncelikle girişimcilik neden önemli? Yeni iş kurmak
ve onu işletmek, herhangi bir ekonomide hayati
bir süreçtir. Yeni işletmeler; yeni işleri, istihdam
olanaklarını ve gelirleri de beraberinde getirir. Katma
değer yaratan yeni fikirler, yeni teknoloji ve ürünleri
topluma kazandırabilir. Ancak girişimcilikten sadece
yeni bir iş kurmayı anlamamak gerekir. Girişimciliğin
aynı zamanda mevcut bir işletmede yeni bir iş alanı
yaratma olabileceğini dikkate almak gerekir. ‘İç
girişimcilik’ olarak isimlendirilen bu olgu, mevcut
işletmelerin gelecekleri açısından her zaman göz
önünde bulundurmaları gereken bir konudur.
Girişimcilik bu noktada inovasyonla birlikte ele alınan
bir konu haline gelmektedir. İnovasyon; farklı bir iş,
ürün veya hizmet oluşturmak üzere değişimden fırsat
olarak yararlanma faaliyeti veya sürecidir. İnovasyonu
girişimciliğe eklemlediğimizde karşımıza şöyle bir
tanım çıkmaktadır: “İşleri doğru yapmaktan” önce
“yapılacak doğru işleri bulmaya” odaklanmak ve bu
bağlamda gerekli kaynak ve çabalara yoğunlaşmak1.

Teknolojik girişimcilik; bilimsel, teknik, kültürel,
sosyal, ekonomik, yasal ve siyasal unsurların birbirine
karmaşık biçimde eklemlendiği bir ortamda, bir
teknoloji odaklı kuruluşun yaratılması veya mevcut
olanın çağın ve tabii ki piyasanın gereklerine uygun
olarak yenilenmesi yoluyla oluşturulan bir süreçtir.
Teknolojik girişimcilik, bilim ve/veya teknolojinin
ekonomik değere dönüştürülmesi sürecidir. Bu işte
pazarın ihtiyacı olan inovatif ürün, hizmet veya süreçler
oluşturmak üzere maddi ve gayri-maddi kaynaklar bir
araya getirilir. Bu faaliyetler dizisi, riskler ve kararlar
içeren teknoloji odaklı yeni bir firma oluşturulması
deneyimi veya mevcut olanın dönüştürülmesi yoluyla
gerçekleştirilir.

Peki, girişimci kime denir? Girişimci
olabilmek için sahip olunması
gerekenler nelerdir? nasıl girişimci
olunur bunu başarılı bir şekilde
yapmanın koşulları nelerdir?
Başarılı olamamış girişimcilerin aslında işi yapmaya
istekli olmayanlar ve işin ilerlemesi konusunda
yeterli iç motivasyondan yoksun olanlar olduğu
görülmektedir. Bazı kişiler girişime gerçekçi olmayan
beklentilerle başlarlar ve bunun çok zor olduğunu
görüp sonrasında girişimlerinden vazgeçerler.
Başarılı girişimciler ise öncelikli olarak iç motivasyona
sahiptirler. Bir girişimin yıllar içinde inşa edildiğinin
bilinmesi ve sabır gösterilmesi de esastır. Esnek olma
istekliliği de başarılı olmak için gereklidir ve neyin işe
yarayıp neyin yaramadığını öğrenmek, hızlı bir şekilde
adaptasyon önemlidir. Bir girişimci ayrıca belli bir
bilgi ve deneyim seviyesinde olmalıdır; her şeyin hızla
değiştiği bu yeni çağda yeni nesil girişimciliğin yeni
dünyanın gerçeklerini anlayabilecek yapıda olması
gerekir. Detaylıca yapılmış ve iyi araştırılmış bir iş planı,
bir girişimcinin yol haritasıdır. Zaten bir girişime de
yol haritasını gösteren, her şeyi iyi ortaya koymuş iş
planları düzenlendikten sonra başlanmalıdır. Her şey
özellikle günümüzde çabuk değiştiği için girişim yolu
boyunca bu planların revize edilmesi gerekebilir 2.

Girişimcilik veya yeni iş kurma dediğimizde;
çoğu durumda yeni bir işletmenin kurulmasını
anlıyoruz. Ancak girişimcilik ve inovasyon açısından
baktığımızda; yeni teknoloji tabanlı (odaklı)
işletmelerin en umut verici kategori olduğunu görürüz.
Bu tür firmalar inovasyon yapma, teknolojik standartlar
geliştirme ve yeni işler oluşturma potansiyeli taşırlar.
Bir başka tanımlama, teknoloji tabanlı firmaya
araştırma ve geliştirmeye dayalı teknolojik inovasyona
vurgu yaparak yapılıyor. Buna göre; yeni teknoloji
tabanlı firma, ileri teknoloji sanayilerinde güçlü bir
AR-GE yönelimi ile teknolojik inovasyonların
yaratılmasına, geliştirilmesine ve bunlardan
yararlanılmasına odaklanmış, ayakta kalma veya
büyüme sürecinde bulunan bir girişimci kuruluştur.

GİRİŞİMİN FİNANSMANI

3

Girişimlerin kurulum ve gelişim aşamalarında finanse
edilmesi, her zaman temel sorunlardan biri olmuştur.
Banka kredisi yoluyla finansman, kullanılan yollardan
biri olsa da kredi karşılığında teminat ya da ipotek
istenmesi ve de kredi maliyetlerinin yüksek olması bu
yola başvurulmasını önemli derecede engellemektedir.
Bu noktada devreye risk sermayesi ya da girişim
sermayesi girmektedir. Girişim sermayesi, fikirlere ve
başlangıç dönemindeki şirketlere, pay karşılığı sermaye
aktarımı yoluyla gerçekleştirilen finansman yöntemi
olmanın yanında satın alma, yeniden yapılanma ve
kısa vadede büyüme hedefi güden şirketlere yapılan
büyüme ve genişleme yatırımlarını da kapsamaktadır.
Girişim sermayesi yoluyla yatırımına sermaye arayan
sermaye bulmuş olacak, sağladığı sermaye karşılığı
pay sahibi olan girişim sermayedarı da yatırımın u
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başarılı olması sonrası bu paylarda oluşan yüksek
getiriden faydalanacaktır. Ancak unutulmamalıdır
ki, girişimin başarısız olması durumunda girişimci
ortaya koyduğu emeğini, girişim sermayedarı da
kullandırdığı sermayeyi kaybetmiş olacaktır.
Bir girişimcinin aklında girişimi için ne zaman
finansman aramaya başlaması gerektiği sorusu hep
vardır. Girişim sermayesinin kullanılma zamanına
ilişkin dört aşamalı bir gruplandırma vardır.
ÇEKİRDEK FİNANSMANI (SEED INVESTMENT)
Yeni ürün veya hizmetin araştırma ve geliştirme
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılmasında
kullanılacak sermayenin sağlandığı dönemdir.
Örneğin; ticari marka haline getirilmek istenen
ürünün prototipi yapılarak somutlaştırılması,
bu dönemde gerçekleşir.
BAŞLANGIÇ FİNANSMANI (START-UP
INVESTMENT)
Çekirdek finansmandan farklı olarak kuruluş
aşamasında ya da kurulduktan sonra ortaya çıkan
işlem maliyetlerini karşılar. Örneğin; önceki aşamada
prototipi üretilmiş olan ürünün ticari bir marka
olarak piyasaya çıkarılması, bu dönemde gerçekleşir.
İKİNCİ-ÜÇÜNCÜ AŞAMA “BÜYÜME/
GENİŞLEME FİNANSMANI” (EXPENSİONAR)
Bu aşamada ürün, piyasada ticari bir marka haline
gelmiştir; ancak özellikleri açısından güncellemelere
ve daha iyi bir dağıtım ağına ihtiyaç vardır. Markanın
reklam yoluyla da rekabet açısından güçlendirilmesi
gerekmektedir. Bu gereksinimlerin karşılandığı
dönemdir.
KÖPRÜ YA DA DESTEK FİNANSMANI
(BRİDGE FİNANCE)
Artık piyasada görece güçlü bir ticari markaya
sahip olmuş olan girişimin halka açılmadan
önce gereksinim duyduğu fonu karşılamak
için başvurduğu girişim sermayesi türüdür.
Bu gruplandırmaları dikkate alacak olan girişimci,
fikri ya da şirketi için girişim sermaye yoluyla
finansman sağlamanın en doğru zamanını stratejik
bir karar alarak belirlemelidir. Her girişim için
piyasa şartları, girişim sermayedarının ilgi alanları
ve beklentileri ve girişimcinin hedefleri açısından
en doğru zaman ve yer farklı olduğu için tüm bu
koşullar bir bütün olarak dikkate alınarak hareket
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edilmesi halinde, olası tehlikeler en aza
indirilmiş olacaktır.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI
VE YETENEK
Girişimcilikte parlak bir fikrin yanı sıra ihtiyaca
yanıt verme, içinde bulunduğunuz coğrafya ve
tabii ki gereken sermaye gibi birçok unsur, işin
olmazsa olmaz koşullarındandır. Bu listeyi uzatmak
mümkündür; ancak en önemlisi, sanırım gerekli
niteliğe sahip yeterli sayıda insan kaynağıdır.
Girişimcilerin kısa vadeli en büyük hayali hiç
şüphesiz girişimine yatırım almak, diğer bir ifade
ile finansman sağlamaktır. Bunun için başta melek
yatırımcılar olmak üzere kitlesel fonlama ve benzeri
türde fon bulabilmektir. Diğer taraftan bu tür küçük
girişimler fon bulsalar dahi ellerinde doğru insan
kaynağı yoksa daha faaliyete başlamadan yok olup
gidiyorlar. Bu çerçevede tüm dünyada “ekip kalitesi”
adeta ilk başta ortaya konulması gereken bir varlık
olarak öne çıkıyor. Burada bir çıkmazdan söz
edebiliriz. İyi insan kaynağını çekmek için iyi yatırım
almış olmak gerekiyor; ancak iyi yatırım almak için
de iyi bir ekibe sahi olacaksınız. Herbiri, bir diğerinin
koşulu olan bu çıkmaz nasıl aşılabilir? Öncelikle
hikâyeniz olmalı, insanlar inanmalı ve yetenekleri
daha başlangıç aşamasında keşfedip onların
bitmek tükenmek bitmeyen enerjilerini yaptıkları
işi sahiplendirerek merdivenleri tırmanabilirsiniz.
Bugün karşımızdaki her yeteneğin bir gençlik
çocukluk öyküsü vardır. Bu yetenekleri keşfetmek ve
ortaya çıkarmak, girişimcilerin öncelikleri arasında
ilk sıralarda yer almalıdır. Bu çerçevede ilk ve orta
öğretim çağları ve bu çağlarda verilen eğitim, bu
gençlere sunulacak olan seminer, panel ve benzeri
etkinlikler yoluyla yapılacak bilgilendirmeler, büyük
önem taşımaktadır.

TÜRKİYE KÜRESEL BAZDA
GİRİŞİMCİLİĞİN NERESİNDE?
Peki Türkiye girişimci bir ülke mi?
Girİşimcilik için uygun koşullar var mı?
Küresel Girişimcilik Endeksi (Global Entrepreneurship
Index), ABD merkezli The Global Entrepreneurship
and Development Institute tarafından derlenen bir
ekonomik faaliyet endeksidir ve dünya genelindeki

ülkelerin girişimciliği teşvik etmek için nasıl kaynak
ayırdıklarını inceler. Global Entrepreneurship
Index, Toplam Erken Aşama Girişimcilik Faaliyeti
/ Total early-stage Entrepreneurial Activity (TEA)
kavramını ortaya çıkartmıştır. Burada bir firmanın
fiili başlangıcından önceki ve hemen sonraki döneme
odaklanılmaktadır. Ürün veya hizmet satışından ilk
gelir elde etmek, Start-Up olarak tanımlanmaktadır.
Türkiye’de 18-64 yaş arasında yeni bir girişimci veya
yeni bir işletmenin sahibi-yöneticisi olanların oranı
15% görülmektedir ve Avrupa’da ön sıralardadır.
Özellikle Latin Amerika ve Karayipler’de yoğun bir
girişimcilik söz konusudur.

Grafik - 1 Yeni bir girişimci veya yeni bir işletmenin sahibi-yöneticisi olan
18-64 nüfusun yüzdesi. Kaynak: Global Entreprenurship Monitor Adult
Population Survey, 2018

Küresel Girişimcilik Endeksi bir ekonominin
girişimcilik açısından durumunu Ekonomik Çerçeve
Koşulları (Economic Framework Condition) açısından
tanımlar ve değerlendirir. Ekonomik Çerçeve
Koşulları, bir ülkenin ekosisteminin, yeni işletmelerin
yaratılmasını artıran veya engelleyen koşullarını
belirler ve dokuz tanedir: (1) Girişimci finansmanı,
(2) Devlet politikası, (3) Devlet girişimcilik
programları, (4) Girişimcilik eğitimi, (5) Araştırma ve
geliştirme transferi, (6) Ticari ve hukuki altyapı, (7)
Pazar açıklığı, (8) Fiziksel altyapı ve (9) Kültürel ve
sosyal normlar. Ekonomik Çerçeve Koşullarıı belirli
bir ülkenin sosyal, kültürel ve politik bağlamından
etkilenirken, girişimcilik faaliyetleri ve girişimcilik
kapasitesi üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu
nedenle, bu koşullar, iş dinamiklerini ve yeni iş
yaratma ortamını değerlendirmek için önemli
faktörlerdir. Bu çerçevede 2018/2019 ve 2021/2022
Küresel Girişimcilik Endeksinde yer alan Ekonomik
Çerçeve Koşulları üzerinden değerlendirmeler
yapılmıştır:

Grafik 2 – 2018/2019 Küresel Girişimcilik Endeksi - Ekonomik Çerçeve
Koşulları Grafiği (Türkiye). Kaynak: Global Entrepreneurship Index 2018

2018/2019 raporunda, 54 ülke üzerinden
Ekonomik Çerçeve Koşulları açısından sıralamalar
yapılmış ve sonuçları Grafik 2’de yer almaktadır.
Türkiye girişimci finansmanı açısından 21. sıradadır.
Siyasi yönetim ile ilgili kriterlere bakıldığında ise
destek ve ilgi açısından 24. sırada yer alınmıştır.
Ancak siyasi yönetim ile ilgili diğer iki konudan
girişimcilik programlarında 32. ve vergiler ile
bürokraside ise 36. sırada yer alınmıştır. Girşimcilik
eğitimleri bir diğer önem verilen konudur. Okul sonrası
girişimcilik eğitimlerinde 20. sırada olan Türkiye, okul
çağı eğitiminde 35. sıradadır. AR-GE transferleri, ticari
ve yasal altyapı ile iç piyasa dinamikleri konularında
Türkiye 13.-15.sıra aralığındadır ve bu sıralamalar
ülkenin en iyi sıralamalarıdır. İç pazar sınırlamaları
ya da giriş düzenlemeleri konusunda yine gerilere
düşüldüğü ve 36. sırada yer alındığı görülmektedir.
Pandemi dönemi öncesi olan bir önceki rapordan
sonra pandemi sonrası diyebileceğimiz 2021/2022
raporuna baktığımızda, 47 ülkeye yer verildiği
görülmektedir. Ülke detayında raporlar biraz daha
detaylandırılmıştır. 47 ülke ekonomik olarak gelişmişlik
seviyesine göre Level A, B, C olarak üçe ayrılmıştır
ve Türkiye B grubundadır.
Toplam Erken Aşama Girişimcilik Faaliyeti / Total
early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) açısından
2021/2022 raporunda da bir sıralama söz
konusudur. Bu konuda birçok sıralama yapılırken,
bir önemli değerlendirme de 18-34 ve 35-64 olarak
iki grup oluşturulmasıdır. Gelir seviyesi en düşük
olan Level C’den en yüksek olan Level A’ya gittikçe
girişimcilik oranlarında genel bir düşüş görülmektedir.
Türkiye başta olmak birçok ülkede ise 18-34 yaş
grubunun girişimcilik oranı 35-64 yaş grubuna
göre yüksektir; ancak oranlar yine 15% civarındadır
(Grafik 3). u
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sosyal ve kültürel normlarda 15. sırada, fiziksel altyapıda
ise 18. sıradadır. Grafik 5’de Ekonomik Çerçeve Koşulları
açısından genel değerlendirme yapılmıştır. Türkiye’nin
sadece iki kriterde yeterli seviyede olduğu görülmektedir.

Grafik 3 – Toplam Erken Aşama Girişimci Faaliyet / Total early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) düzeyi / 18-34 yaş arası yetişkinler ve 35-64 yaş arası
yetişkinlerin her yaş grubundaki yetişkinlere oranı
Kaynak: GEM Adult Population Survey 2021

2018/2019 raporunda 48 ülke üzerinden Ekonomik
Çerçeve Koşulları açısından sıralamalar yapılmıştır ve
sonuçları Grafik 4’de yer almaktadır.

Grafik 4 – 2018/2019 Küresel Girişimcilik Endeksi - Ekonomik Çerçeve Koşulları
Grafiği (Türkiye) Kaynak: Global Entrepreneurship Index 2021

18 ülke Level A’da yer almaktadır. Türkiye’nin yer aldığı
B Grubunda ise 19 ülke bulunmaktadır. Türkiye girişimci
finansmanı açısından 8. sıradadır. Siyasi yönetim ile
ilgili kriterlere bakıldığında ise destek ve ilgi açısından
13. sırada yer alınmıştır. Ancak siyasi yönetim ile ilgili
diğer iki konudan girişimcilik programlarında 10. ve
vergiler ve bürokraside ise 16. sırada yer alınmıştır.
Girşimcilik eğitimleri, bir diğer önem verilen konudur.
Okul sonrası girişimcilik eğitimlerinde 17. sırada olan
Türkiye, okul çağı eğitiminde 16. sıradadır. Özellikle
okul sonrası eğitimde geriye gidildiği görülmektedir.
AR-GE transferleri açısından 7. sırada olan Türkiye
için bu konuda bir gerileme söz konusudur. Ticari ve
profesyonel altyapı açısından grup içinde 18. sırada
olan Türkiye’nin aynı şekilde gerileme yaşaması
söz konusudur. İç pazar sınırlamaları ya da giriş
düzenlemeleri konusunda Türkiye, grup içinde 1.
sıradadır. Daha önceki raporda olmayan iki kriterden
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Grafik 5 – 2021/2022 Küresel Girişimcilik Endeksi - Ekonomik Çerçeve
Koşulları Genel Değerlendirme. Kaynak: Global Entrepreneurship Index 2021

SONUÇ
Girişimciliği, keşfetmeye benzetebiliriz. Dünyanın
ünlü kaşiflerine bakıldığında, Avurpa kıtasında belli
ülkelerde yoğunlaştığını görmek mümkün (Portekiz,
İngiltere vd). Keşif, merak etmekle ve işe başlamakla;
yani girişimle mümkün. Girişim, bu bağlamda bir
yolculuk olarak da değerlendirilebilir. Dayanıklılığınızı,
ısrarınızı, inatçılığınızı ve sabrınızı test edecek zorlu
bir yolculuk. Günün büyük markalarının öyküleri hep
küçük adımlarla, küçük yolculuklarla başlamıştır. Bu
işin okulu yoktur demek yanlış olur; ancak bu işin ilk
okulu, öncelikle aileniz ve yaşadığınız ortamdır. Eğitimin
girişimciliğe yer verecek şekilde tasarlanması önemlidir.
Zira girişimcilik hayatın her alanını kapsamaktadır.
Hatta günümüzde ciddi boyutta disiplinlerarası iş birliğini
gerekirmektedir. Türkiye’nin genç nüfusu, internet
kullanımının yaygınlaşması ve fakındalık seviyesinin
artması neticesinde, genç girişimci sayısı her geçen gün
artmaktadır. Bunlar arasından hedefe ulaşanlar, küçük
bir yüzdeyi oluştursalar da unicorn ligine üst sıralardan
girmemiz hâlâ mümkündür. Yeter ki, gerekli yönetimi
ve hakları koruyacak ve sağlayacak bir hukuk sistemi ile
elverişli ve adil bir çalışma ve rekabet ortamı olsun. n

https://girisimsavascisi.org/herkes-girisimci-olabilirmi/
3 Özsoy, Kübra (Erişim tarihi: 15 Eylül 2022)
Teknolojik Girişimcilik Nedir? https://www.academia.
edu/33195631/
4 Bu bölümde kapsamlı bir şekilde https://
startuphukuku.com/girisim-sermayesinde-finansmanasamalari/ linkinden faydalanılmıştır.
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MAYIS’TA ÜÇ ‘19’
BİR ARADA!
2003 YILININ 19 MAYIS’INDA KURULAN GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ,
KURULUŞUNUN 19. YIL DÖNÜMÜNÜ ÇOK ÖZEL VE ANLAMLI BİR GÜNDE; 19 MAYIS’TA,
SAMSUN’DA ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN KURTULUŞ MÜCADELESİNİ
BAŞLATTIĞI YERDE “ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI” İLE BİRLİKTE KUTLADI.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, kuruluşunun
19. yıl dönümünü coşkuyla kutlamak amacıyla
119 üyesi ile birlikte Samsun’a giderek ve Zafer
Heykeli’ne çelenk koyarak ölümsüzleştirdi.
Samsun’da iş yeri olan GGYD üyesi Adil Yavuzel’in
fabrika ziyareti ile başlayan Samsun gezisi,
19 Mayıs akşamı kuruluş balosu ile renklendi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Demir makamında ziyaret edilirken, Yönetim
Kurulu Başkanı M.Nezih Allıoğlu ve beraberindeki
heyet, GGYD hakkında bilgi vererek şubeleşme
adımları atan derneğin Samsun’da şubeleşmesi ile
ilgili desteklerini de istediler.
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Görüşmede, milli mücadelenin başlangıcının
önemine de vurgu yapan Demir, yönetim kurulu
üyelerini ile beraberindeki heyeti Ankara’da derneği
ziyaret etme sözü vererek ağırladı.
GGYD’liler tarafındani öğlen yemeğinde dernek
üyesi Hakan Sancur’un işletmesi olan Öncü
Dönerde yenilen yemek sonrasında bir çevre gezisi
gerçekleştirildi.
İki gün süren etkinlik programının dönüşünde Sinop
üzerinden gidilerek; Sinop Kalesi, Hamsilos Koyu ve
İnceburun’a uğrandıktan sonra Ankara’ya dönüldü.

ALLIOĞLU: birliktelik ve
aidiyetin önemi BÜYÜK!
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nda birliktelik ve aidiyetin önemine
de vurgu yapan Nezih Allıoğlu, şu ifadeleri
kullandı: “Bu yılki 19 Mayıs, Genç Girişim ve
Yönetişim Derneği için üç tane ‘19’u içinde
barındıran bir gün. Birincisi, bildiğiniz gibi 19
Mayıs 1919; Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı
tarih, yani Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün.
İkincisi, derneğimiz 19 Mayıs 2003 tarihinde
kuruldu. Üçüncüsü ise bu yıl derneğimizin
19. kuruluş yıl dönümü. Bu üç ‘19’un bir araya
gelmesi ve Samsun’da üyelerimizle beraber
sabah 06.30’daki Bandırma Vapuru’nu
karşılayabilmiş olmamız, gurur verici.” n
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19. YILA YAKIŞIR KUTLAMA!
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN 19. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ, GGYD BAŞKANI
M. NEZİH ALLIOĞLU VE DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN EV SAHİPLİĞİNDE,
DERNEK ÜYELERİNİN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞEN GÖRKEMLİ BİR GECEYLE KUTLANDI.

GGYD’nin 19. kuruluş yıl dönümü nedeniyle
yönetim, dernek üyeleri ve ailelerini bir araya getiren
coşku ve gurur dolu organizasyonda, derneğin yeni
üyelerine plaketleri verilirken, Başkan Nezih Allıoğlu
gecenin başlangıcında etkili ve anlamlı bir konuşma
yaptı. Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin
yüzbinlerce dernek ve vakfın faaliyet gösterdiği
ülkemizde, bu yapıların arasından sıyrılarak öne
çıkan, güçlü isminden etkinliğinden ve gücünden
söz ettiren çok güçlü bir kuruluş olduklarına
vurgu yapan Allıoğlu, GGYD’nin bir STK için kısa
sayılabilecek 19 yıla sığdırdığı bu başarı; derneğin
çabasının, mücadelesinin ve özverili emeğinin, her
yeni gün bir önceki günden daha çok çalışmasının,
yepyeni fikir ve projelerle bıkmadan, usanmadan
çalışan ve üretenlerin ürünü olduğunu, son yıllarda
kat be kat büyüyen üye sayısıyla, çok güçlü bir aile
haline geldiklerinin de altını çizdi.
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FİGEN KONAK

UĞUR DÜLGER

FİLİZ TAŞLI

ADNAN EBETÜRK

F. EZGİ DİNÇKAN

ERCAN AKDOĞAN

“19 YILA ÇOK FAZLA ŞEY SIĞDIRDIK”
Başkan Nezih Allıoğlu konuşmasının devamında,
Türkiye’nin en hızlı büyüyen STK’sı olarak faaliyetleri ile
adeta kamu yararına çalışan, yalnızca üyelerine değil,
toplumun tüm kesimlerine hizmet eden iş dünyasını
layıkıyla temsil ederken, kimsesizlerin kimsesizi olmayı
başarabilen, üyelerini çok sayıda platformda onur ve
gururla temsil eden, kardeşlik, arkadaşlık ve en önemlisi
de yardımlaşma ve dayanışmanın merkezi haline gelen
GGYD’nin, Türkiye’nin en verimli ve en hızlı büyüyen
STK’sı olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini
belirtti.

NİLGÜN BİRBAŞ

ATA’YA “ASLA PES ETMEK YOK!” SÖZÜ
Başkan Allıoğlu’nun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Yalnız bir tek şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!”
sözünü örnek vererek, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı’nda, burada, hep birlikte söz veriyoruz
ki; Değerli Atam, açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe,
durmadan yürüyecek, Türkiye’mizin dünyanın sayılı ülkeleri
arasında yer alması için tüm varlığımızla çalışmaya devam
edecek, asla ve kat’a pes etmeyeceğiz!” sözleri, salonu
dolduran tüm davetlilerden büyük alkış aldı. Gecede 19.
kuruluş yıl dönümünün en büyük coşkusu ise GGYD’lilerin
ellerinde Türk bayrakları ve seslerinin son perdesi ile 10. Yıl
ve İzmir Marşı’nı söyledikleri dakikalar oldu. n

ADA SOĞANCILAR

NAZAN SAYIN
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GİRİŞİMCİNİN SESİ

GİRİŞİMCİLİKTE

UNICORN
ÇAĞI
Amerikalı ünlü yatırımcı
AIleen Lee tarafından
girişim dünyasına
kazandırılan “UnIcorn
Girişim” tanımı, 1 milyar
doları aşan şirketler için
kullanılmakta. Yani girişim
şirketinin 1 milyar dolar ve
üzeri değeri varsa, o şirket
unIcorn girişim kapsamına
girmiş oluyor. UnIcorn
girişimlerin fark yaratan
özellikleri arasında ise dijital
reklamcılık, satış ve reklam
olanakları yer alıyor.
YAZI: BEGÜM TANERİ
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G

ünümüzde
dünya
geneline
baktığımızda,
son verilere
göre girişimcilik ekonomisi
neredeyse 3 trilyon dolarlık bir
hacme ulaşmış durumda. Yeni nesil
girişim şirketlerinin sayısının hızla
arttığı bir dönem; diğer bir tabirle
‘unicorn çağı’nda yeni nesil girişim
şirketleri dünya ekonomileri üzerinde
şekillendirici ve dönüştürücü bir
etkiye sahip, dolayısıyla da ekonomik
büyüme ve kalkınmanın itici güçleri
arasında. Bu eğilime benzer şekilde
ülkemizdeki verilere bakıldığında
da yine 1 milyar dolar ve üzeri
değerlemeye sahip olan girişim
şirketlerimizin sayısında
artış gözleniyor.
Gözlenen bu artışa bağlı olarak
‘unicorn’ kavramı ve ‘decacorn’
kavramı ile daha önce hiç olmadığı
kadar sık karşılaşılıyor. Kısa bir özetle
unicorn, hisseleri halka açık olmayan
ve nispeten hızlı bir şekilde 1 milyar
dolar ve üzerinde bir değere ulaşan
girişim şirketlerini tanımlamak için
kullanılan bir kavram...

GİRİŞİM
ŞİRKETLERİNİN
HIZLI YÜKSELİŞİ
Uzmanlar kaydedilen verilere göre
dünya üzerinde bine yakın unicorn
olarak tanımlayabileceğimiz girişim
şirketi bulunduğunu ifade ederek,
bu şirketlerin büyük bir kısmının
ABD (yaklaşık yüzde 50’si) ve
Çin’de (yaklaşık yüzde 20’si) yer
aldığını belirtiyor. Türkiye’nin girişim
ekosisteminde ise küresel çapta
adından söz ettiren ve milyar dolarlık
şirket değerine ulaşan beş Türk
teknoloji şirketi de bu yarışta yerini
almış durumda.

HANGİ SEKTÖRLER
ÖN PLANDA?
Birbirinden farklı alanlarda faaliyet
gösteren girişimciler, unicorn
sahnesinde kendine yer bulmaya
başlamış görünüyor. Teknolojideki
gelişmelerin başında gelen
dijitalleşmenin yaygınlaşması,
farklı sektör ve alanlarda faaliyet
yürüten girişimcilere unicorn
olabilme bakımından daha fazla
fırsat sunuyor. Uzmanlar teknolojik
alanlara ek olarak eğitim, sağlık,
iletişim, seyahat, tedarik zinciri ve
temel bilimleri kapsayan çeşitli
alanlarda da dikkate değer sayıda
unicorn çıktığına dikkat çekiyor.

DERİN TEKNOLOJİDEN
ÖNEMLİ ATILIMLAR
Derin teknoloji girişimlerini,
bilimsel atılımlara ve mühendislik
yeniliklerine dayalı ürünler
geliştiren girişim şirketleri olarak
tanımlanıyor. Bu teknolojiler aynı
zamanda dünyada karşılaşılan
sorunları çözerek, etki ettikleri keşif
alanlarında dönüştürücü etkiye de
sahipler. Veri bilimi, yapay zeka,
görüntü işleme, artırılmış sanal
gerçeklik, biyoteknoloji, otonom
araçlar, robotlar ve mekanik,
nesnelerin interneti ve nanoteknoji
başlıca derin teknoloji alanlarını
oluşturuyor.

E-TİCARET sektörü
avantajlı
Yenilikçi iş modelleri aracılığıyla
ticaretin elektronik ortamda
gerçekleştirilmesine olanak sağlayan
e-ticaret, yeni nesil müşterilerin
beklentileri ve tüketim davranışları,
doğrudan tüketiciye ulaşmayı
mümkün kılan kendi alanındaki

platformları ölçeklenme açısından
oldukça avantajlı bir konumda.

HAYALLER GERÇEĞE
DÖNÜŞÜYOR
Günümüze baktığımzda
unicornların, girişimcilerin hayal
ve hedefleriyle çıktıkları yolda,
şirketlerini yüksek değerlemelere
ulaştırmaları sonucunda dünya
çapında yüzlerce örneğini
görebiliyoruz. Çok yakın bir
zamanda bu miktarın binler ile ifade
edileceğini vurgulayan uzmanlar,
girişimci ruha sahip donanımlı bir
ekip tarafından yönetilen ve gerçek
bir soruna çözüm sunan, değişen
trendlere hızlıca uyum sağlayabilen,
ölçeklenme için gereken koşulları
yerine getiren ve doğru zamanda
gereken yatırımı yapabilen
girişimcilerin önünün oldukça açık
göründüğünün altını çiziyor.

TÜRKİYE’DEKİ
UNICORN GİRİŞİMLER
2020 yılına kadar Türkiye’den
herhangi bir unicorn girişim
çıkmamıştı; ancak İstanbul
merkezli mobil oyun şirketi Peak
Games, 1,8 milyar dolara ABD’li
oyun devi Zynga’ya satılmasıyla
ilk unicorn girişimimizi böylece
çıkarmış olduk.
Son iki yılda oldukça hızlı bir
yükselişe geçen yerli girişimimiz olan
sipariş uygulaması Getir, ‘Türkiye’nin
ikinci unicorn’u unvanını almıştır.
Getir’in kurucusu Nazım Salur,
sermaye artırımından sonra beş
ortağın hisse oranının yüzde 60’ın
üzerinde kaldığını, yeni kaynağın
ise Sequoia Capital ve Tiger başta
olmak üzere mevcut ortaklardan
geldiğini ifade ediyor. n
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YİNE BİR PANAYIR TADINDA
GEÇEN YAZ BULUŞMASI
DERNEK ÜYELERİNİN AİLELERİYLE BİRLİKTE KATILDIĞI GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN
GELENEKSELLEŞEN YAZ BULUŞMASI, ADETA BİR PANAYIR HAVASINDA GEÇTİ.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği
yaz buluşması, bu yıl da İncek’te bulunan Hamaklı Bahçede gerçekleşti.
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GGYD’LİLER STRES VE YORGUNLUK ATTI
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ve bu yıl da yine İncek’teki
Hamaklı Bahçede gerçekleşen, Başkan M. Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde yapılan
etkinliğe büyük ilgi gösteren GGYD üyeleri, öğleden sonra başlayıp gece geç saatlere kadar süren bu
renkli buluşmaya aileleriyle birlikte katılarak stres ve yorgunluk attı.
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EĞLENCELİ AKTİVİTELERLE
RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Panayır tadındaki etkinlikte çocuklar dev jenga,
babul show, oyun havuzu, palyaço ve sihirbaz
ile eğlenirken, büyükler de bahçenin dört bir
yanına dağılan aktivitilere katıldı. Kimi rodeoda
şansını denedi, kimi tavla turnuvasında, tünel
şut becerisinde, halat çekmede, voleybol ve canlı
langırtta mücaele etti, kimi de kareoke ile keyifli
dakikalar geçirdi.
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HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ “NİLÜFERLER”E DESTEK YAĞDI
Etkinlikte, GGYD’nin en uzun soluklu projelerinden biri olan ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs
desteği sağlayan Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’na yine destek yağdı. Üyeler tarafından verilen
bağış hediyeleri çekilişle dağıtılarak Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’na aktarıldı. GGYD Yönetim
Kurulu Başkanı Nezih Alloğlu yaptığı konuşmada “Artık geleneksel hale gelen yaz buluşması etkinliğimiz,
her zaman olduğu gibi hepimize moral oldu. Üyelerimizin, eş ve çocuklarının duyduğu memnuniyet, beni
ve yönetim ekibimi çok mutlu etti. Dileğim, etkinliklerimizin her daim sıklıkla devam etmesi” dedi. n
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STK GÜCÜ

İYİLİK ÜZERİNE ÇIKILMIŞ BİR YOLCULUK:

UĞUR BÖCEKLERİ
DERNEĞİ
BİLGİNİN IŞIĞINI YAYMAK, HOŞGÖRÜ, YURT SEVGİSİ, DÜRÜSTLÜK, GİRİŞİMCİLİK VE
İŞ KALİTESİ DEĞERLERİNİ YAŞATMAK AMACIYLA KURULMUŞ OLAN UĞUR BÖCEKLERİ DERNEĞİ,
“İYİLİK YAP, KARŞILIK BEKLEME. BİLGİYİ PAYLAŞ, KARŞILIK BEKLEME” DİYEREK YOLA ÇIKMIŞ.
DERNEK, GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ EĞİTİM VE SEMİNERLERİN YANI SIRA “KÜÇÜK İYİLİK FİKİRLERİ”
ADINI VERDİKLERİ YÜZLERCE PROJEYLE DE ÖNEMLİ VE SES GETİREN İŞLERE İMZA ATIYOR.

U

ğur Böcekleri
Derneği, Ahmet
Şerif İzgören’in
önderliği ile 2004
yılında Türkiye
Uğur Böcekleri projesi (TUP)
adı altında İzgören Akademi
tarafından başlatılan ve 2015’te
dernekleşerek Uğur Böcekleri adını
alarak kurumsal kimlik kazanmış
bir dernek. Ülkenin her tarafında
faaliyet gösteren derneğin varoluş
amacı; hoşgörü, yurt sevgisi,
dürüstlük, girişimcilik ve iş kalitesi
ilke ve değerlerini yaşatmak.
Dernek, dünyanın her yerinde ve
her dönemde toplumların baş tacı
ettiği, bütün kimliklerin, aidiyetlerin
ve günlük siyasetin ötesinde, dışında
ve üzerinde olan bu ilke ve değerleri
anlatan seminerler veriyor.
Karşılık beklenerek yapılan iyiliğin
iyilik olmadığına inanan, Uğur
Böcekleri “İyilik yap, karşılık
bekleme. Bilgiyi paylaş, karşılık
bekleme.” ilkesini benimsemişler.
Bunun için de bireysel, kurumsal,
grupsal, siyasi, ticari ve benzeri
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çıkarlardan uzak duruyor, güzel
gönüllerinin verdiği güçle gönüllü
seminerler veriyor, faydalı bilginin
olabildiğince fazla kişiye yayılması
için emek harcıyorlar. Tüm bunların
yanı sıra “Küçük İyilik Fikirleri” adını
verdikleri irili ufaklı projelerle de
öncelikle Türkiye’ye, sonrasında ise
dünyaya ve insanlığa faydalı olmaya
çalışıyorlar.
Daha iyi bir dünyanın her daim
mümkün olduğuna ve buna
çıkar beklemeden katkıda
bulunabileceğine inanan, hayatını
değerler üzerine inşa eden,
almaktan çok vermeye inanan,
dokunduğu şeye değer katabilen,
öğrenmeye ve gelişime açık, bilgisini
paylaşabilen, “Daha iyisini nasıl
yaparım” diye sorabilen, çözüm
odaklı, iletişim becerileri güçlü,
azimli, yüksek ahlaklı ve idealist
herkesi “Uğur Böceği” olmaya
davet ediyorlar. Uğur Böcekleri,
2004 yılından bu yana ülkenin her
yerinde yaklaşık 491.000 kişiye
toplamda 4.448 ücretsiz seminer
veriyor, bilgiyi ve iyiliği özellikle

zor ulaşan yerlere ulaştırıyor. En
çok verdikleri seminer de ilke
ve değerleri örneklendirerek ve
hikâyeleştirerek anlattıkları “Kendi
Hayatınızın Lideri Olun” (KHLO)
başlıklı seminer.

FAALİYET ALANLARI
VE ÖZELLİKLERİ
Uğur Böcekleri Derneği, iki temel
faaliyet alanına sahip. Bunlardan
ilki; faydalı bilgiyi paylaşmak ve
bilginin ışığını yaymak için verdikleri
seminerler. İkincisi ise “Küçük
İyilik Fikirleri” projeleri. Bunları
hem kendi gönüllüleriyle hem de
ortak hedeflere sahip siyasi, ticari
ya da başka amaçlar gütmeyen
sivil toplum kuruluşları ile iş birliği
yaparak uygulamaya koyuyorlar.
Başlangıçta sadece üniversite
öğrencilerinin yer aldığı bir oluşum
olan Uğur Böcekleri, artık her
yaştan ve toplumun her kesiminden
üyeye sahip. Üyeler arasında
öğrenciler, emekliler, ev hanımları,
sağlık personeli, öğretmenler, esnaf

ve öykülerini “Küçük İyilik
Fikirleri” isimli kitapta
toplamışlar. Geçici iyilik
yapma heveslerine değil,
iyiliğin sürekliliğine inanan
bu özel dernek, sağ elin
verdiğini sol elin görmemesi
ilkesiyle hareket ediyor;
yapılan iyiliğin hiçbir karşılık
beklenmeden yapılmasının,
onu daha değerli kıldığını
savunuyor.

ve iş adamları yer alıyor.
Kısacası, dernekte her
meslekten “Uğur Böceği”
var.

POTANSİYEL
UĞUR BÖCEKLERİ
KİMLER?
Uğur Böceği olmak için
birkaç yol var. Birincisi,
derneğin yılda iki kez
açtığı herkese açık
Eğiticinin Eğitimi. İkincisi
üniversite öğrencilerine
yönelik Liderlik Kampı.
Üçüncüsü ise İzgören
Akademinin Eğitmen
Uzmanlık Programına
katılmak. Bu eğitimler
öncesi ve sonrasında
Uğur Böceği adaylarının
makale ödevleri, video
sunumları, sunum
demoları gibi ince elenip
sık dokunan aşamaları
içeren bir süreçten
geçmeleri gerekiyor.
Dernek, almaktan çok
vermeye odaklanmış,
samimi, özverili, “Ben” ve
“Biz” dengesini kurabilen,
bilgi peşinde koşan,
bilgiyi yaymaktan zevk alan, liderlik
yeti ve donanımlarına sahip güzel
insanların adının “Uğur Böceği”
olmasını, sayılarının çoğalmasını,
daha çok uçup daha çok gönüle
girebilmeleri için uğraşıyor. Dernek
ayrıca eğitimler sonunda adaylardan
kendi projelerini hayata geçirebilen
Uğur Böceği olmalarını da bekliyor.

“KÜÇÜK İYİLİK
FİKİRLERİ” BÜYÜK
İŞLERE İMZA ATIYOR!
Uğur Böcekleri Derneği, adına
“Küçük İyilik Fikirleri” dese de bazı

18 YILDA 194
KÜÇÜK İYİLİK FİKRİ
HAYATA GEÇTİ...

projeleri oldukça büyük. Küçük
büyük dinlemeden hayata geçirilen
her bir iyilik fikrini, ‘büyük bir iyilik
fikri’ olarak gören dernek, hiçbir
şey yapmamanın erdem haline
geldiği ve her türlü tüketmenin
moda olduğu bir dünyada, başkaları
için ne kadar küçük olursa olsun,
iyi bir şey yapmanın hem insanlık
hem de kendimiz için iyi bir şey
yapmak olduğunu savunuyor.
Yaptıklarının bir bölümünü, neden
yola çıktıklarını, gönüllülerini,
yaşadıklarını, hayatlarına
dokundukları kişileri, hayatlara
dokunurken kendi gönülleri
zenginleşen Uğur Böceklerini

Uğur Böcekleri ülkemizde
yaşanan depremlerde,
Kastamonu’da gerçekleşen
sellerde ve Marmaris’teki
yangınlarda oralardaydı.
Birçok köyde kütüphane
kurdukları “Geleceğimiz
Kitapta”, üniversite
öğrencilerine mentorluk
verdikleri “Yarınlara
Yolculuk” ve onlarca Uğur
Böceğinin düzenli eğitimler
verdiği “İyilik Akademisi”
sadece birkaç örnek...
Başlıca amaçları; iyi ve
güzel insanların iyi ve güzel
projelerde yan yana gelmesi. Her
durumda “iyimser” olan ve öyle
de kalabilen bu güzel dernek,
Türkiye’de ve dünyada olabilecek
tüm güzel şeylerde katkıları olsun
istiyor.
Evet, “İnsanlığın ilerleyişi, her daim
hep daha iyiye doğru olmuştur”
mantığından yola çıkarak biz de
diliyor ve umuyoruz ki; torunlarının
torunları da bir gün Uğur Böceği
olsunlar. Olsunlar ki; iyilik ve bilgi
dalga dalga yayılsın. n
Derleyen: Begüm TANERİ
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ANLATILAN SENİN
HİKÂYENDİR “NİLÜFERLER”
İÇİN SAHNELENDİ
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ, “ANLATILAN SENİN HİKAYENDİR”
İSİMLİ TİYATRO OYUNUNUN NİLÜFERLER YETİŞİYOR EĞİTİME DESTEK FONU YARARINA
ANKARA NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİNDE SAHNELENMESİNE VESİLE OLARAK
ÇOK ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE İMZASINI ATTI.

Levent Üzümcü ve Cengiz Toraman’ın birlikte
sahne aldığı ve GGYD üyelerinin yoğun ilgi
gösterdiği “Anlatılan Senin Hikayendir” isimli
tiyatro oyunu öncesinde Genç Girişim ve Yönetişim
Derneği Yönetim Kurulu Başkan M. Nezih
Allıoğlu yaptığı konuşmada, “Dernek olarak en
hassas olduğumuz, en önem verdiğimiz görev ve
sorumluluklardan biri de eğitim. Eğitime yapılan
her yatırım daha aydınlık, güçlü ve refah bir
gelecek demek” dedi.
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ALLIOĞLU: “BUGÜNE KADAR
100’DEN FAZLA ÖĞRENCİYE
DESTEK OLDUK”
Bu kapsamda eğitime erişimde zorlanan tek
bir öğrenci kalmayana kadar geliri, doğrudan
‘Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’na
aktarılmak üzere etkinlikler düzenlemeye devam
edeceklerini belirten Allıoğlu, “Bundan tam 10
yıl önce 2012 yılında bir şehit çocuğuna eğitim

desteği sağlanması ile başlayan Nilüferler
Yetişiyor Eğitime Destek Fonu kapsamında
bugüne kadar 100’den fazla öğrenciye destek
olduk. Bugünkü tiyatro etkinliğimize sizlerin yoğun
ilgisini görmekten çok mutluyuz. Sizlerin huzurunda
kıymetli tiyatro sanatçılarımız Levent Üzümcü
ve Cengiz Toraman’a ve Ankara Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a ayrıca teşekkür
ederiz” ifadelerini kullanırken, Ankara Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise “Genç Girişim ve
Yönetişim Derneğinin, geliri üniversite öğrencileri
için oluşturulan fona aktarılmak üzere organize
ettiği tiyatro gösterisine Nazım Hikmet Kongre
ve Sanat Merkezimizde ev sahipliği yapmaktan
memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

COVID-19 SÜRECİNDE DE
DESTEK DEVAM ETTİ
Kendi imkânları ile okumakta zorluk çeken
başarılı üniversiteli kız öğrencilere burs
vermek amacıyla oluşturulan Nilüferler
Yetişiyor Eğitime Destek Fonu, bugün sadece
kız öğrencilerle sınırlı kalmayıp başarılı erkek
öğrencilere de burs verirken, bugüne kadar
100’den fazla öğrenciyi mezun etti. Fon,
dünyanın içinde bulunduğu küresel salgın
Covid-19 sürecinde de öğrencilere verilen
bursları asla kesintiye uğratmadan eğitim
desteği sağlamaya devam etti. n
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SİZ DE BUGÜN
BİR GENCİN
ELİNDEN TUTUN,
GELECEĞİNE
UMUT OLUN!
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği
geleceğimize yön verecek
gençlerimizin onurlu yaşam
şartlarında eğitim yapabilmelerini
kolaylaştıracak olan Nilüferler
Yetişiyor Eğitime Destek Fonu ile
ihtiyaç sahibi bir öğrencinin öğrenim
görememe riskini, yapılacak
bağışlarla ortadan kaldırmaya
yardımcı oluyor.
Genç Girişim ve Yönetişim
Derneğine gelen her başvuru,
Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek
Fonu Kurulu tarafından gerekli
araştırmalar tamamlandıktan sonra
dernek yönetim kurulu kararı ile
burslu öğrenci olarak kabul ediliyor.
Öğrencilerin başarısı, burs
süresince de takip ediliyor.
Tüm operatörlerden “NLFR” yazıp 7106’ya
kısa mesaj göndererek, 20 TL bağışta
bulunabilirsiniz.
Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği
tarafından oluşturulan bir fondur.
Valilik izin numarası: 06 - 0 68 - 0 21

BAĞIŞLARINIZ İÇİN
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği
Vakıfbank / IBAN TR 39 00015001 5800 7316 3839 02
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İÇİMİZDEN BİRİ

BERCİS
BODUR
Ankara Özel Bankacılık
Şube Müdürü
İÇİMİZDEN BİRİ KÖŞESİNDE DERNEK
ÜYELERİMİZDEN ANKARA ÖZEL
BANKACILIK ŞUBE MÜDÜRÜ BERCİS
BODUR, ÖZEL BANKACILIK, AKTİF
BANKIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ, BANKACILIKTA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM KONULARININ YANI
SIRA KADINLARIN BANKACILIKTAKİ
KONUMUNA DA DEĞİNDİ.

Kendinizden biraz bahseder misiniz?
Eğitimleriniz, çalışmalarınız neler?

1976 Samsun doğumluyum. Lisans eğitimimi
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamladım. İş
hayatına 1999 yılında Eskişehir’de başladım.
23 yıllık iş hayatı geçmişimin büyük bir bölümünü
yerli ve yabancı sermayeli bankaların Yatırım
Bölümlerindeki görevlerim oluşturuyor. Piyasaların
farklı bir yöne evrildiğini gördüğümde Özel
Bankacılık serüvenim başladı. 2020 yılından bu
yana Aktif Bank bünyesinde Ankara Özel Bankacılık
Şube Müdürü olarak görev yapıyorum. Evliyim
ve biri kız biri erkek olmak üzere ikiz annesiyim.
Değişime açık ve yenilikçi yanımı çok seviyorum.
Her zaman ne istediğini bilen biri oldum.
Kolay pes etmem ama olmuyorsa kendime
yeni hedefler yeni yollar aramayı seçerim.
Hayatımın genelinde disiplinli ve kararlıyımdır.
Özel bankacılık nedir? Tanımlayabilir

müşterilerimizin yatırım tercihlerini ve beklentilerini
dinler, kişiye ve ihtiyaçlara göre hizmet vermeye
çalışırız. Müşteri temsilcisi arkadaşlarım ve ben
tüm dünyadaki gelişmeleri yakından takip eder,
araştırma ekiplerimizin raporlarını da dikkate alarak
müşterilerimizi anlık bilgilendirmeye özen gösteririz.
Özel Bankacılık aktif ve hızlı hareket etmeyi
gerektirir. Örneğin, “Şu dosyayı akşam incelerim”
gibi bir lüksümüz yoktur. Piyasanın hızı ile
senkronize bir şekilde davranmamız gerekir.
Bu noktada müşterimizi iyi tanımak, ne istediğini
bilmek ve zamanı geldiğinde bilgilendirmek kilit
rol oynar. Özel Bankacılığın bilgi, tecrübe, piyasa
analizi ve öngörüsü dışında bir iletişime dayalı
olduğuna inanıyorum. Evimize gelen misafirimizi
nasıl ağırlıyorsak müşterilerimizi öyle ağırlamaya
çalışıyoruz. Tıpkı evimize gelen misafirlere yaptığımız
hazırlıklar gibi, Özel Bankacılıkta da müşterilerimizin
karşısına hazırlıklı bir şekilde çıkarız. Aktif Bank da
tam olarak böyle bir banka. Müşterisine kulak
veren, her yönü ile insan odaklı...

misiniz?

Özel Bankacılık Bölümü genel olarak bildiğimiz
banka şubelerinden biraz daha farklı hizmet veren
şubelerdir. Karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurarak,
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Aktif Bank’ı biraz anlatabilir misiniz?
Dünden bugüne nasıl gelişti? Vizyonu
nedir?

Aktif Bank, Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım
bankası olarak varlık gösteriyor. Bankamız, yatırım
bankacılığını yeniden yorumladığı inovatif iş modelleri
4ve teknoloji yatırımları ile Türkiye’nin en kapsamlı
finansal teknolojiler ekosistemi olarak faaliyetlerini
sürdürüyor. Bunun yanında müşteri odaklı bir yaklaşımla;
iştirakleri ve iş ortaklarıyla birlikte 10’un üzerinde iş
kolunda krediden sigortaya, ulaşımdan kart hizmetlerine,
ödeme sistemlerinden eğlence dünyasına kadar geniş
bir yelpazede hayatın 360 derece her noktasında
10 milyondan fazla müşterisine hizmet veriyor.

bu yana 9 yıldır hizmet veriyor. Özel Bankacılık şubemiz
ise 2020 yılında faaliyete geçti. Bildiğiniz gibi 2020
yılında dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde
zorlu bir mücadeleye adım atıp, Özel Bankacılık
şubemizin kapılarını açtık. Zorlu şartlara rağmen elde
ettiğimiz büyüme ile çok başarılı bir ivme kazandık.
Yakın zamanda ise şubemizin tüm mimari ve kreatif
dizaynını yeni özel bankacılık konseptimiz olan “
Tek Kişilik Bankacılık” vizyonu paralelinde yeniledik.
Müşterilerimizi yeni kurumsal kimliğimizle karşılamak
bize büyük heyecan veriyor.

Türkiye genelinde ise 13 şubemiz var. Bu şubelerden,
ağırlıklı olarak kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı
ve özel bankacılığa odaklanıyoruz. Sunduğumuz hizmeti
ilişki bankacılığı ifadesiyle tanımlamak doğru olur, bizim
için müşterilerimizin ihtiyaçları önde gelir, ürün satmaya
değil, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırız. Perakende
bankacılık tarafında ise ülkemizin dört bir yanında
müşteri gereksinimlerine göre dijital ve fiziksel hizmeti
birleştirerek yaygın bayi ağı ile perakende sektörlerde
ekonomiyi destekliyoruz.

Dijitalleşmeyi doğru yapabilen bankaların

Özel bankacılık tarafındaki vizyonumuzu biraz daha
detaylı anlatmak gerekirse, yakın zamanda hayata geçen
ve özel bankacılığa bakış açımızı temsil eden “Tek Kişilik
Bankacılık” konseptimizden bahsetmek isterim. Aktif
Bank’ta odağımız her zaman müşterimizdir, yaşattığımız
özel ve yegâne deneyimlerdir. Yani, özel olan bankanın
kendisi değil, müşteridir, önceliğimiz her zaman
kendilerine ne kadar biricik olduklarını hissettirmektir.
Herkese aynı şablonu uygulamak, herkese aynı yaklaşımı
göstermek yerine herkes için ayrı bir ‘özel’ banka olmayı
önemsiyoruz. Müşterilerimize her konuda açık
olmayı ve tüm resmi görmelerini sağlamayı
hedefliyoruz. Bilgiyi paylaşırken vakit kaybetmemek,
oyalanmamak, hızlı olmak bizim için büyük önem taşıyor.
Daha önce de belirttiğim üzere Aktif Bank olarak
Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankasıyız,
yüzlerce çalışanımız var ve müşterilerimize tüm
çalışanlarımızın dünyada sadece tek onlar için hizmet
verdiği hissini yaşatmak önceliğimiz. İşimizi yatırım
bankacılığının sağladığı uzmanlık ve geniş perspektifle
yapıyor, müşterilerimizi hedeflerine güvenle ulaştırıyoruz.
Özetle, Aktif Bank’ta müşterilerimiz her ortak
hareketimizde, bir bankanın tüm gücünü hissediyor.
Aktif Bank’ın Ankara’daki yapılanması
hakkında bilgi verir misiniz?

Aktif Bank olarak Başkent’te iki şubemiz ile hizmet
veriyoruz. Kurumsal şubemiz, 2013 tarihinden

bir adım önde olduğu biliniyor. Dijital
dönüşüme Aktif Bank’ın yaklaşımı nasıl?

Aktif Bank’ı bir yatırım bankası olmanın ötesine geçen,
ülkemizin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi
olarak tanımlıyoruz. Odağımızda bankamız ve onun
teknik, organizasyonel becerileri bulunuyor. Sigortadan
portföy yönetim şirketlerine, biletleme uygulamasından
ulaşım sistemlerine, uluslararası para transferinden
fatura ödeme kuruluşuna kadar zengin bir servis
yelpazemiz var. Bunun yanında değişen bir dünya,
hayatın her alanına nüfuz eden dijitalleşme var. Dijital
dönüşüm hızlanırken ve regülasyonlar da bu yönde
değişirken, biz en iyi deneyime hizmet eden işler yapmak
zorunda olduğumuzun farkında olarak yol haritamızı
çiziyor, yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz.
Kadınların sektörünüzdeki ve İş dünyasında
varlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Toplumun yüzyıllardır kadına biçtiği rol, bugünün
iş dünyasında kadınlar için dezavantajlar yaratabiliyor.
Çocuklarına ve ailesine karşı sorumluluklarını hem
doğası hem de kendisine atanan rolü gereği, her şeyin
önünde tutan bir kadın, en azından belli bir dönem iş
yaşamında dezavantajlı duruma düşüyor. Bu ciddi ve çok
önemli sorumluluğu sırtlanan kadınlar, üzerine bir de
iş yaşamındaki mücadelelerle de başa çıkması
gerektiğinde elbette güçlük çekebiliyor.
Bu durum özellikle üst yönetimdeki istihdam rakamlarına
da yansıyor. Örneğin bankacılık sektöründe çalışanlarda
yüzde 51’e 49’luk bir oranla, kadın çalışanların fazla
olduğunu görsek de üst yönetimde bu oran ne yazık ki
yüzde 15’lere düşüyor. Bu veriler eşliğinde, Aktif Bank’ı
ayrı bir yere konumlandırmalıyız. Bugün bir kadının
liderlik ettiği Aktif Bank’ta altı kadın Genel Müdür
Yardımcımız görev yapıyor. Üst yönetimde kadın erkek
dengemiz 50-50. Ben de böyle bir yapı içerisinde görev
yapmaktan bir kadın olarak da gurur duyuyorum. n
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elizimiletisim

PA Z A R Y E R İ M A N T I Ğ I İ L E T Ü R K İ Y E ’ D E B İ R İ L K !
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TİCARETİN DİJİTAL YÜZÜ:

B İ VA R B İ YO K . C O M

Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin, ülkenin
ekonomik gücüne güç katan, milli ekonomiyi
destekleyen ve ticaretinin sınırlarını genişleterek
online alışveriş alanında güveni temsil eden
bir pazar yeri sunmayı hedefleyen bu girişimi,
alanında bir ilk! bivarbiyok.com, hem ürün hem de
hizmet satışı yapılabilir sistemiyle Türkiye genelinde
köklü pazar yerleri arasında yerini aldı.

w w w . b i v a r b i y o k . c o m
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İÇİMİZDEN BİRİ

OĞUZHAN
ÇİÇEK
İSTATİSTİK ATÖLYESİ
KURUCU ANALİSTİ
DERNEK ÜYELERİMİZDEN OĞUZHAN ÇİÇEK,
BU SAYIMIZDA; İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ
bilgi çağında OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR
YERE SAHİP OLAN malzemelerden
“veri” KONUSUNU, İstatistik bilimiNİ
VE KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA BİLİM
İNSANLARI VE ŞİRKETLER İÇİN ARAŞTIRMA
VE VERİ ANALİZİ HİZMETLERİ SAĞLAYAN
“İSTATİSTİK ATÖLYESİ”Nİ ANLATTI.

Veri Her yerde
Peki Bilgi Nerede?
Günümüz bilgi çağında en kıymetli malzemelerden
biri de veri; üretim, planlama, satış gibi alanların
tamamında veriler yer almaktadır. Küçük ya da
büyük işletmelerin üretim verileri, stok verileri, satış
verileri, finansal verileri başta olmak üzere şirketler
ve devlet kurumları tarafından veriler sürekli olarak
tutulmakta ve saklanmaktadır. Giderek büyüyen
veri yığınları içerisinde keşfedilmeyi bekleyen sihirli
bilgiler bulunmaktadır. İstatistik bilimi ise tam
olarak bu noktada devreye girmektedir.
İstatistik bilimi, çeşitli analiz tekniklerinin bilgisayar
programları aracılığı ile veri yığınlarından bilgi
edinilmesini sağlayan bilim dalıdır. Yapılan analiz
çalışmaları ile geçmişi daha iyi anlamak ve buna
göre geleceği daha iyi okuyabilmek oldukça
mümkündür. Örneğin, üretim verimliğini etkileyen
ve buna bağlı olarak üretimi artıracak çözümlere
ulaşılmasını sağlayan bilgiyi bizlere sunan istatistik
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ile geçmiş satış verilerinden hareketle gelecek satış
tahminlerini yapmak da oldukça mümkündür.
İstatistik Atölyesi, kurulduğu 2012 yılından bu yana
bilim insanları ve şirketler için araştırma ve veri
analizi hizmetleri sağlamaktadır. Bilim dünyasında
kullanılan en güncel ve geçerli analiz tekniklerini,
danışmanlık verdiği özel sektör kuruluşlarına
aktaran İstatistik Atölyesinde çalışan memnuniyeti,
müşteri memnuniyeti gibi araştırmalar ile
çalışan performansı ölçümü, üretim, satış ve
kârlılık analizlerinin yapılacak gelecek trendlerin
belirlenmesi gibi hesaplamalar yapılmaktadır.
İşletmelerin sistemlerinde biriken verileri
derinlemesine inceleyerek, insan gözü ve tecrübesi
ile görülemeyecek sistemli bilgilere erişmektedir.
Bu sayede işletme yöneticileri geçmişi ve geleceği
insan faktöründen ayrı olarak tamamen bilimsel ve
rasyonel analizlere dayanarak elde edilen bilgilerle
değerlendirme ayrıcalığına ulaşabilmektedir.
Unutulmamalıdır ki rekabetin bu denli yoğunlaştığı
bir dünyada, bir işletmeyi rakiplerinin önüne
geçirebilecek her veri ve bilgi altın değerindedir. n
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ZİYARETLER

KIRICI: “Ankara Barosu,
lider barodur”
Ankara Barosu Başkan Adayı Av. Veysel Kırıcı ve ekibi, Genç Girişim ve
Yönetişim Derneğini ziyaret etti. GGYD’ye daveti için teşekkür eden ve projelerini
GGYD üyeleri ile paylaşan Ankara Barosu Başkan Adayı Av. Veysel Kırıcı,
Avukatlara uzun süreli uzmanlık eğitimleri vereceKLERİNİ BELİRTTİ.

Toplantıda genç avukatların bir konuda uzman
olsalar dahi iş bulmakta, işveren ile iletişim
kurmakta zorlandıklarına dikkat çeken Veysel
Kırıcı, “İşverenler de konusunda uzman avukat
bulmakta zorlanıyorlar. Avukat sayısı çok
fazla ancak enerji hukukunda uzman avukat
arıyorum dendiğinde zorluk yaşıyorlar. Uzmanlık
eğitimlerinin sonunda baro olarak sınav
yapacağız, sınavı geçenlere sertifika vereceğiz.
İlgili sektördeki işveren temsilcileri avukatlar ile
buluşturup network çalışması yapmak istiyoruz”
dedi. Türkiye Barolar Birliğinde Sözleşmeler
Hukuku eğitimlerini başlattıklarını da belirten
Av. Kırıcı, “Böyle bir eğitim üniversitelerde yok.

48 GLOBAL GİRİŞİM

Sözleşme nasıl hazırlanır, bu eğitim üniversitelerde
yok. Bu noktadaki eğitimlerimize artırarak devam
edeceğiz” diye konuştu.

KIRCI: “TÜRKİYE’DE EKONOMİK
SORUNLARI KONUŞMAK İÇİN
ÖNCE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ
KONUŞMALIYIZ”
Türkiye’de ekonomik sorunları konuşmak için
önce hukukun üstünlüğünü konuşmak gerektiğinin
altını çizen Av. Veysel Kırıcı, “Türkiye’de yatırımın
önündeki en büyük engel hukuk ve hukukun
üstünlüğünün günden güne zarar görmesidir.

Baroların bu konuda çok önemli
görevleri var. Şimdiye kadarki
tüm Barolar Birliği Başkanlarımız
Ankara Barosu Başkanlığı
yapmışlardır. Ankara Barosu,
lider barodur. Ankara Barosunu
lider baro yapan, kurulları ve
merkezleridir. Bir yerde doğa
katliamı, hak ihlali varsa orada
Ankara Barosu vardır. Ankara
Barosu 98 yıllık tarihi olan bir
kurum. Ankara Barosu 100.
yılına girerken ilk defa bir istifa
süreci ile karşı karşıya kaldı.
Ankara Barosunun bu şekilde
anılmasını istemeyiz” diyerek,
kurumsallaşmanın önündeki en
büyük önemin hukuka verilen
önem olduğunu, iş dünyasının
avukatlara sadece sorun
çıktığında daha fazla ihtiyaç
varmış gibi düşünüldüğünü ve
bu yüzden de önleyici hukukun
ne olduğu, şirketlerin neden
bir hukuk müşavirine ihtiyacı
olduğunun daha çok anlatılması
gerektiğini vurguladı. n
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ZİYARETLER

ORHON: “EĞİTİM EN ÖNEM
VERDİĞİMİZ KONU”
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğini dernek merkezinde ziyaret eden Ankara
Barosu Başkan Aday Adayı Av. Hava Orhon ve ekibi, projelerini GGYD başkanı
m. nezih allıoğlu İLE beraberindeki yönetim kurulu ve üyeleriYle paylaştı.

Dernek üyelerinin firma tanıtımları ile başlayan
ziyarette GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih
Allıoğlu, Av. Orhon ve ekibine ziyaretleri için
teşekkür ederek dernekleri hakkında bilgi verdi.
Allıoğlu konuşmasında sivil toplum kuruluşlarında
kadın üye oranının ortalama olarak yaklaşık yüzde
10 olduğunu, GGYD’nin ise şu an için yüzde 37
kadın üyesi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

ALLIOĞLU: İZMİR’DEN SONRA
DİĞER İLLERDE DE ŞUBELEŞECEĞİZ
“Genç Girişim ve Yönetişim Derneği 19 Mayıs’ta
kurulan bir dernek ve hemen hemen her meslek
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dalından üyemiz var. Çok yakın bir sürede
İzmir’de bir şube açıyoruz. Şubeleşmeyi diğer
illerimizde de devam ettirip 700 olan üye sayımızı
yılbaşına kadar bine çıkarmayı hedefliyoruz.
İzmir’den sonra diğer illerde de aynı şekilde
şubeleşeceğiz. 56. İş’te Fırsat Toplantısı’nda 2426 Haziran tarihlerinde Çeşme’de düzenleyeceğiz.
Ankara’daki üyelerimizle İzmir’deki üyelerimizi bir
araya getirip B2B görüşmeler gerçekleştireceğiz.
Bu onlar için ciddi iş fırsatları sunuyor. Eğitim
alanında çalışmalarımız hızla devam ediyor.
“Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu” ile
mezun ettiğimiz öğrenci sayısı 100’ü geçti. Her
sene bunu artırmayı planlıyoruz.”

KAYNARCA: “HEDEFİMİZ BARONUN İÇİNDE STAJYER YETİŞTİREREK
FARKLILIKLAR YARATMAK”
Ankara Barosu Başkan Aday Adayı Av. Hava Orhon ise, “Ekip olarak eğitim en fazla önem verdiğimiz
konuların başında geliyor. Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonu ve Gölbaşı Tesisimizde geliri
Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu kapsamında bizler de organizasyonlar düzenlemeyi çok isteriz.
Konferans salonumuzda kendi tiyatro gruplarımızla geliri Nilüferler Eğitime Destek Fonu’na bağışlanmak
üzere bir katkı sağlayabiliriz. Gölbaşı tesisimizde de birlikte organizasyonlar düzenleyebiliriz” diye konuştu.
Ankara’da yaklaşık 8 bin avukatın olduğunu belirten Ankara Barosu Başkan Adayı Av. Hava Orhon,
avukatların mesleki aidiyet duygusundan uzaklaştıklarına işaret etti. Av. Hava Orhon ekibinden Av.
Erkan Kaynarca ise, “Okullarımızdan ve hukuk eğitiminden başlayarak baronun içinde stajyer yetiştirerek
farklılıklar yaratmak gerektiğini düşünüyoruz. Av. Hava Hanım’ın iyi bir başkan olacağına inanıyoruz.
Yalova’dan başlayarak Artvin’e kadar neredeyse bütün Karadeniz kadın başkanlarla yönetiliyor. Biz de cam
tavanları kırmalıyız” dedi. n
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Allıoğlu: “Türkiye
ekonomisine yılda
25 milyar TL katkımız var”
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin Parlamento ve Kamu İlişkileri Kurulu, İŞKUR
Genel MüdürÜ Oğuz Kağan Güldoğan’ı makamında ziyaret etti. Toplantıda işçi-işveren
ilişkileri başta olmak üzere kadın istihdamı ve işsizlik konuları değerlendirildi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği tarafından
İŞKUR Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan’a
makamında yapılan ve işçi-işveren ilişkileri başta
olmak üzere kadın istihdamı ve işsizlik konularının
değerlendirildiği ziyarette, GGYD Yönetim Kurulu
Başkanı M. Nezih Allıoğlu, “Türkiye ekonomisine
yılda 25 milyar lira katkımız var. Üyelerimizin
yaklaşık 35 bin çalışanı bulunuyor. Hepimiz bilfiil
ticaretin içindeyiz. İŞKUR desteklerinden de
faydalanıyoruz” dedi.

Avusturya ve Kıbrıs’ta temsilciliklerimiz var.
Azerbaycan, Fransa gibi ülkelerde de temsilciler
açacağız” diye konuştu. GGYD heyetinde yer
alan Kamu ve Parlamento Kurulu İlişkileri Başkanı
Alev Tiritoğlu da toplantıda, “Biz üyelerimize ve
personellerine eğitimler verilmesi için çabalayan
bir sivil toplum örgütüyüz. Bu bağlamda GGYD
ve İŞKUR arasında mesleki eğitimler konusunda
iş birliği geliştirmek karşılıklı fayda sağlayacaktır”
dedi.

Türkiye’de şubeleşme çalışmalarına devam
ettiklerini aktaran Allıoğlu, “Öncelikle İzmir, daha
sonra diğer şehirlerde şubelerimizi faaliyete
geçirmek ve üye sayımızı artırmak istiyoruz.

Toplantı sonrası GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu,
İŞKUR Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan’a
plaket takdim ederken, GGYD heyeti ve Güldoğan,
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. n
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AKSOY: “BESİYAD, GGYD İLE
İŞ BİRLİĞİNE DAİMA HAZIR”
GGYD YÖNETİM KURULU, BEŞİKTAŞLI SANAYİCİ İŞ İNSANLARI VE YATIRIMCILAR DERNEĞİ (BESİYAD)
BAŞKANI SİNAN AKSOY İLE EKİBİNİ DERNEK MERKEZLERİNDE ZİYARET ETTİ. GGYD YÖNETİM KURULU
BAŞKANI M. NEZİH ALLIOĞLU TOPLANTININ BAŞINDA, BESİYAD BAŞKANI SİNAN AKSOY’U SEÇİM
BAŞARISINDAN DOLAYI TEBRİK EDEREK, GGYD AİLESİ ADINDA BAŞARILAR DİLEDİ.

BESİYAD Yönetimi ile üyelerinin büyük ilgi gösterdiği
ve son derece samimi bir havada gerçekleşen
ziyarette, Başkan Sinan Aksoy, GGYD’nin içinden
geldiklerini anımsatarak; her iki derneğin de çok
sayıda ortak üyesi bulunduğuna vurgu yaptı. GGYD
Başkanı Nezih Allıoğlu ise dernek bünyesinde her
takımdan taraftar bulunduğuna işaret ederek aynı
zamanda tüm üyelerin uyum ve dayanışma içinde
hareket ettiğini de vurguladı.

ORTAK PROJELER ÜZERİNE...
Ziyarette dernek yöneticileri ve yönetim kurulu
üyeleri, futbol ve ticari iş birliği dışında da ortak
çalışmaların hayata geçmesi için öncülük edilecek
olan projelerde birlikte yol alma ile ilgili olarak

iş birliği konusunda görüş birliğine vardılar. Ziyaretin
sonunda gelindiğinde GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu,
Başkan Sinan Aksoy’a misafirperverliklerinden ötürü
teşekkürlerini iletirken, Sinan Aksoy da Allıoğlu ve
ekibine başarılar dileyerek, kendileriyle iş birliğine
daima hazır olduklarını ifade etti. n
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GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM
DERNEĞİ İZMİR MEDYA
TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU
GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu İLE üst yönetimi, 56. İş’te Fırsat
ToplantıSI’Nın hemen öncesinde, İzmir’de medya ziyaretlerinde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda İzmir’de gerçekleşen ve
geleneksel hale gelerek Türkiye iş dünyası
için seçkin bir marka haline dönüşen İş’te
Fırsat Toplantılarının 56’ncısının hemen
öncesinde, İzmir’de medya ziyaretlerinde
bulunan Genç Girişim ve Yönetişim Derneği
ekibi, Hürriyet İzmir, Dünya Ege Bölge
Temsilciliği, İzmir Gazeteciler Yayın Organı
9 Eylül Gazetesi ve İzmir Ticaret gazetelerine
gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında,
İzmir ve bölge ekonomisi ile Türkiye ekonomi
gündemine ilişkin görüş alışverişinde
bulunurken, GGYD Yönetim Kurulu Başkanı
Nezih Allıoğlu, İzmir basın temsilcileri ile
GGYD’nin İzmir şubesi ile ilgili bilgi paylaşımı
da yaptı. n
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Duman: “dijitalleşme
yolunda önemli
adımlar atıyoruz”
GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih AllIoğlu ve beraberindeki
yönetim kurulu üyeleri, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman’ı,
Ankara Vergi Dairesi Başkanlık makamında ziyaret etti.

Ankara Vergi Daire Başkanı Yüksel Duman; GGYD
heyetini toplantı salonunda Gelir Kanunları Gelir
Vergileri Grup Müdürü Halil Çağdaş Baran, Usul
Müdürü Durmuş Erdem Arslanoğlu, Tahsilat Müdürü
Hasan Aydınoğlu ve Strateji Müdürü Recep Serdar
ile birlikte kabul etti.
Samimi geçen tanışma ve sohbetin ardından karşılıklı
fikir alışverişinde bulunulurken, iki kurum yapılan
toplantıda ileriye dönük fikirleri ve inovatif stratejileri
konuşuldu. GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu ve yönetim
kurulu üyelerinin GGYD’nin çalışmaları ve projeleri
hakkında bilgi vermesinin yanı sıra Başkan Yüksel
Duman da dijitalleşme yolunda atılan adımları
ve genel değerlendirmelerini paylaştı. Duman,

GGYD gibi sivil toplum kuruluşlarının genellikle
İstanbul’da kurulu olduğunu belirterek, Ankara
merkezli derneklerin ne kadar önemli olduğundan
söz etti. Yapılan görüşmenin ardından GGYD Başkanı
Nezih Allıoğlu, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel
Duman’a dernek adına bir de plaket takdim etti. n
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VILLALBA: İKİ ÜLKENİN TİCARİ
İLİŞKİLERİ İÇİN BURADAYIZ
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, Paraguay Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi
Prof. Dr. Maria Elena VIllalba ile Paraguay Ticaret ve Sanayi Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Karakoca’yı ağırladı.

Toplantının başında GGYD Yönetim Kurulu Başkanı
Nezih Allıoğlu Paraguay heyetine ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ederken, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin
gelişmesi için çalışmalarda bulunacaklarını da belirtti.

“ÜLKELERİMİZ BİRBİRLERİNİ
TAM OLARAK TANIMIYOR”
Paraguay Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Prof.
Dr. Maria Elena Villalba ise Türkiye’ye üç ay önce
geldiğini, Paraguay ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri
geliştirmek için burada olduklarını vurgulayarak
Paraguay’ın Türkiye Büyükelçiliğinin üç yıl önce
açıldığını hatırlatırken, “Ülkelerimiz birbirlerini tam
olarak tanımıyor. Karşılıklı diyaloğumuzu geliştirmek
için çalışacağım” ifadelerini kullandı. Paraguay Ataşesi
Villalba ve Paraguay Ticaret ve Sanayi Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Karakoca, GGYD
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üyelerine ülkeleri ile ilgili olarak hazırladıkları sunumları
gerçekleştirirken, Prof. Dr. Maria Elena Villalba da
Paraguay’ın yerel ürünlerini GGYD Yönetim Kurulu
Başkanı M. Nezih Allıoğlu’na sundu. Ziyaret, heyetlerin
hediyelerini karşılıklı olarak vermesi ile noktalandı. n

YAŞAM ALANINIZA DEĞER
DETAYLARINIZA İNCELİK KATIYORUZ

Elif AKKAŞ
İÇ MİMAR

+90 534 881 48 18
arkheicmimarlik@gmail.com
arkhetecture
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BARAN: “ATO, GGYD’NİN
ÇALIŞMALARINA KATKI VERMEKTEN
MUTLULUK DUYuyor”
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, GGYD Yönetim Kurulu, GGYD Parlamento ve
Kamu İlişkileri Kurulu üyelerinin katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı
Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti Ziyarette GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih
Allıoğlu, ATO Başkanı Baran’a GGYD faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Samimi bir havada gerçekleşen toplantıda, sivil
toplum kuruluşlarının çoğunluğunun İstanbul
merkezli olduğunu ve bu yüzden Ankara’da
kurulan derneklerin Ankara iş dünyası açısından
daha bir önemli hale geldiğini belirten Başkan
Allıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

ALLIOĞLU: “TÜRKİYE GENELİNDE
VAR OLAN BİR DERNEK OLMAK
İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ”
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“Sivil toplum kuruluşları, dernekler genellikle
İstanbul’da kurulup daha sonra Ankara’ya
gelirler. Biz ise Ankara’da kurulmuş bir derneğiz.
Derneğimizin misyon ve vizyonuna uygun bir
şekilde daha yaygın; yani Türkiye genelinde
var olan bir dernek olmasını sağlamak için ekip
arkadaşlarımız ile sürekli çalışıyoruz” dedi. ATO
ve GGYD arasındaki iş birliği ve ilişkilere de dikkat
çeken Allıoğlu, “Ankara Ticaret Odası bizim
odamız, GGYD ise sizin derneğiniz. Birbirimize
karşılıklı destek olabilmişsek ne mutlu bize.”

Ankara merkezli derneklere
her zaman destek olacaklarını
vurgulayan ATO Başkanı Gürsel
Baran ise “Ankara Ticaret Odası
olarak Genç Girişim ve Yönetişim
Derneği’nin çalışmalarına her
zaman katkı vermekten büyük
mutluluk duyacağız” ifadesini
kullandı.

BARAN’A “HAYATIN
MATEMATİĞİ” İSİMLİ
KİTAP ARMAĞAN
EDİLDİ
Toplantıda, ATO ev sahipliğinde
30-31 Mart tarihleri arasında
düzenlenen, GGYD’nin de katıldığı
Eko İklim Zirvesi ve Fuarı ile
Ankara ve Türkiye gündemine
ilişkin görüş alışverişinde
bulunulurken, geleceğe yönelik
potansiyel projeler ve iş birlikleri
hakkında da konuşuldu.
Toplantının ardından GGYD
Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih
Allıoğlu, ATO Başkanı Gürsel
Baran’a plaket, GGYD üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. Sibel Arda ise ATO
Başkanı Gürsel Baran’a “Hayatın
Matematiği” isimli kitabını
armağan etti. n
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NİYAZİ AKDAŞ: “GGYD’NİN
GÜZEL BİR MİSYONU VAR”
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ, SİNCAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANI
VE AYNI ZAMANDA SON YAPILAN GENEL KURUL İLE YENİDEN GENÇLERBİRLİĞİ SPOR
KULÜBÜ BAŞKANI SEÇİLEN NİYAZİ AKDAŞ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

GGYD’nin faaliyetleri ve gelecek dönem projeleri
hakkında karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette
GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu,
konuşmasına “Size yeni görevinizde, Gençlerbirliği’ne
de ligde başarılar dileriz” diyerek başladı. Türkiye’nin
en sosyal derneği olarak çalışmalarına devam ettiklerini
belirten Nezih Allıoğlu, “Ankara merkezli bir dernek
olarak tüm Türkiye’de aktif faaliyet gösteren bir STK
olmak amacıyla çalışıyoruz. Merkezimiz Ankara’da,
İzmir’de ise resmî şubemizi açtık. Dinamik bir ekibiz;
Ankara, İzmir ve İstanbul’da yaklaşık 800 üyemizle
üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Sincan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve
Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş
ise GGYD yönetimine ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ederken, “GGYD’nin güzel bir misyonu
var. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini
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kullandı. GGYD Genel Sekreteri Elif Ufluoğlu ise, Genç
Girişim Derneği olarak bu yıl 19 Mayıs’ta Samsun’da
19. kuruluş yıl dönümlerini kutladıklarını ve bundan
büyük gurur duyduklarını belirtirken, 9 Eylül’de de
İzmir’de olduklarını ve GGYD İzmir şubesini resmî
olarak açtıklarını vurguladı. n

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tel: +90 312 428 04 13 Mail: info@desifre.com.tr
Adres: Büklüm Sokak 40/11 Kavaklıdere Çankaya Ankara
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ELİF ÖZGE BAYIR
BASIN SÖZCÜSÜ Y.K.Ü
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BİZE KENDİNİZİ VE
FİRMANIZI KISACA
TANITIR MISINIZ?
1982 İskenderun doğumluyum.
Türkiye’nin birçok şehrinde
ilk, orta ve lise eğitimimi
tamamladıktan sonra, 2004
yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun
oldum. 1 yıllık staj döneminden
sonra Ankara’da avukatlık
hayatıma başladım. Mesleğimi
büyük bir heyecanla hiç ara
vermeksizin devam ettirdim ve
halen de devam ettiriyorum. 9
yaşında Elif Mira isminde bir kızım
var. Hayatımın yıldızıdır kızım :)
Bayır Hukuk, 1976 yılında babam
Av. Mehmet Bayır tarafından
kurulmuştur. Daha sonra 2002
yılında ağabeyim Av. Arb.
M. Özgür Bayır’ın katılımı ile
Bayır Hukuk, 2. nesil hukukçu
olarak yenilikleri de beraberinde
getirmiştir. Son olarak benim de
katılımım ile enerjisi yüksek bir
büro olarak yolumuza devam
etmekteyiz. Bayır Hukuk’un
merkezi Ankara’da olup İstanbul,
İzmir ve İskenderun’da beraber
çalıştığımız ofislerimiz mevcuttur.
Bayır Hukuk olarak önleyici
avukatlığın çok önemli olduğuna
inanıyoruz, bunun için de
Türkiye genelinde birçok şirkete
danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
Müvekkillerimize Ticaret Hukuku,
Vergi Hukuku, İdare Hukuk, Ceza
Hukuku ve daha birçok alanda
kapsamlı bir hizmet sunmaktayız.
Aynı zamanda arabulucu olarak
da hizmet vermekteyiz.
FİRMANIZ ADINA
YAKIN DÖNEM İÇİN
BELİRLEDİĞİNİZ
HEDEFLERİNİZ NELER?
Türkiye’de “önleyici hukuk”un
tüm ticari hayatta farkındalığının

artırılması gerektiği inancındayız.
İş insanlarının her zaman
ulaşabileceği, her adımda
destek alabileceği hukukçularla
çalışması, Türkiye şartlarında
önem arz etmektedir. Bu
nedenle, şu anki müvekkillerimize
sağladığımız bu süreci, yeni
müvekkillerimiz ile de sağlamak
istiyoruz.
GGYD’NİN SİZİN İÇİN
TANIMI NEDİR?
2014 yılının Nisan ayında
başlayan dernek üyeliğim,
2022 yılı itibarıyla da yönetim
kurulu üyesi olmam ile devam
etmektedir. GGYD, Ankara için
önemli bir STK olup yaptığı
etkinliklerle her zaman Ankara’da
adından söz ettiren bir dernek
olduğu açıktır.
Özellikle de “Nilüferler Yetişiyor
Eğitime Destek Fonu” projesi,
derneğe üye olan ya da olmayan
herkesin içini ısıtan bir projedir.

sayısının çokluğu ve çeşitliliği, bu
derneği diğer derneklerden farklı
kılmaktadır. Bu nedenle, Genç
Girişim ve Yönetişim Derneğinin
tercih edilmesi kaçınılmaz
olmaktadır.
GİRİŞİMCİLERE DERGİMİZ
ARACILIĞIYLA NE TAVSİYE
EDERSİNİZ?
Öncelikle, kadın ya da erkek
ayırt etmeden her bireyin
iş hayatında var olmasını,
üretmesini, sosyalleşmesini
çok önemsiyorum. Ancak
özellikle kadınların iş hayatı ile
ilgili bir şeyler söylemek gerekirse,
kadınların aile hayatı ile iş
hayatını, -bir de üstüne STK’larda
çalışıyorlarsa- bunların hepsini
dengelemek zorunda kalması
gerçekten çok zor bir süreç;
ama asla imkânsız değil.

GİRİŞİMCİLER NEDEN
GGYD’YE ÜYE OLMALI?

Sivil toplum kuruluşlarında
yer alan kadınlar, iş hayatında
gösterdikleri varlığın yanı sıra
geliştirip yürüttükleri, sosyal
fayda sağlayan çalışmalarla
toplumsal hayata daha etkin
katılıyor, bu süreçte başka
kadınlara da ilham veriyor ve en
önemlisi de diğer kadınlar için
güçlü birer rol model oluyorlar.
STK’larda daha aktif rol alan
kadınlar toplum içinde güçlü
özneler halinde yer alırken,
ayrıca toplumsal cinsiyet
eşitliğinin da önemli birer rol
üstleniyorlar. Bu nedenle, tüm
kadınların daha çok iş hayatında
ve daha çok sivil toplum
kuruluşlarında görev almasını
yürekten destekliyorum.

GGYD’ de hem üyeler hem de
yönetim kurulu üyeleri, gönüllülük
esası ile inanılmaz bir özveriyle
derneğe katkı sağlayabilmek için
çalışmaktadır. Bu durum, benim
açımdan çok etkileyici. Üye

Tolstoy’un çok sevdiğim bir
sözü var; “İnsanın gerçek
gücü sıçrayışta değil, sarsılmaz
duruşundadır.” Bu söz, bence
tüm hayatımızda başarılı olmanın
kilit cümlesidir. n

GENÇ GİRİŞİM VE
YÖNETİŞİM DERNEĞİ SİZE
VE FİRMANIZA NE YÖNDE
KATKI SAĞLADI?
Derneğimizin düzenlemiş
olduğu etkinlikler network
ağımızın genişlemesine yardımcı
olduğu gibi güzel dostlukları
da beraberinde getiriyor. Her
zaman yanınızda kocaman bir
ailenin olduğunu bilmek, çok iyi
hissettiriyor.
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ÖNCESAĞLIK
SAĞLIK

HPV
ENFEKSİYONU
VE AŞILAR
PROF. DR. M. SERDAR OĞUZ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ UZMANI

HPV VİRÜSÜ NEDİR?
HPV virüsü (İnsan Papiloma virüsü)
Papilloma virüs grubundan bir
DNA virüsüdür. Bu virüs insanlarda
başlıca rahim ağzı kanserlerinden
ve genital siğillerden sorumludur.
100 fazla çeşidi bulunan virüslerin
tipleri; düşük, orta ve yüksek riskli
olarak gruplandırılır. Düşük riskli
tipler kansere yol açmazlar. Bu tipler
nonkarsinojenik HPV olarak anılır ve
Tip 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61,
70, 72, ve 81 olarak bilinir. En yaygın
olanları, siğillere yol açan tipler; Tip
6 ve Tip 11’dir. Virüsün yüksek risk
taşıyan Tip 16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 ve
82 adı verilen tiplere ise karsinojenik
HPV adı verilir. Yaygın olarak kansere
yol açan tipler ise 16, 18, 31 ve
45’tir.

HPV VİRÜSÜ NASIL
BULAŞIR?
HPV virüsü her iki cinsiyette de
görülebilir, kişiden kişiye cinsel
temasla bulaşır; ancak bulaş için
tam bir cinsel ilişkinin olmasına gerek
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yoktur. Bulaş için cilt veya mukozal
temas olması yeterlidir. Kondom
kullanımı bulaş riskini belirgin
derecede azaltmakla beraber,
kondomun örtmediği genital
bölgedeki deri temasıyla
da HPV bulaşabilir. Araştırmalar,
virüsün cansız yüzeylere temas
sonucunda bulaşmadığını ortaya
koymuştur. Genital siğiller görünür
olmasa da HPV enfekte derinin
genital bölgeye teması virüsün
bulaşması için yeterlidir.
HPV bulaştıktan sonra uzun yıllar
vücutta sessiz kalabilir ve herkeste
genital siğile neden olmaz. Birçok
kişide HPV, vücudun savunma
sistemi tarafından etkisiz hale getirilir.
Genital siğillere yol açan HPV
virüsü ile enfekte olunduktan sonra
siğiller birkaç ay ya da birkaç yıl
sonra ortaya çıkabilir ve bu süreçte,
kişi taşıyıcı durumda olup hastalığı
başkalarına bulaştırabilir. HPV
taşıyan gebelerde, doğum sırasında
anne bebeğe bu enfeksiyonu
geçirebilir. Genital siğillerin hangi
partnerden geçtiği ve virüsün ne
kadar zamandır vücutta olduğunu
anlamak mümkün değildir. Tedavi
edilmeyen hastalarda siğiller
çoğalabilir ve boyutları büyüyebilir.
HPV öpüşmekle, havlu, çatal-bıçak
ve bardak kullanımı ya da tuvaletten
bulaşmaz.

ENFEKSİYONUN
BELİRTİLERİ
HPV enfeksiyonu, hiçbir belirti
vermeyebilir. En sık görülen belirti,
virüs bulaştıktan sonra ortaya çıkan
siğillerdir. Genital siğiller, toplu
iğne başı büyüklüğünde, ciltten
kabarık pürtüklü yapılardır. Siğiller
tek veya grup halinde ciltten yüksek
veya yassı olabilir, bir araya gelip
karnabahar görüntüsü oluşturabilir,
başlangıçta deri renginde veya
kahverengi kabartılar şeklinde
görülebilirler. Siğiller genellikle acıağrı gibi şikâyetlere neden olmazken,
bazen kaşınıp cinsel ilişki sırasında
kanayabilirler. Erkeklerde penis,
skrotum ve anal bölgeye yerleşirken,
kadınlarda vulva, vajen, serviks
ve anal bölgeye yerleşme
eğilimdedirler.
Son 25 beş yıllık dönem içinde
elde edilen çok sayıda klinik ve
epidemiyolojik kanıt nedeniyle
insan papilloma virüsü (HPV)
enfeksiyonu, serviks kanserinin ana
nedeni olarak kabul görmektedir.
Halen, HPV enfeksiyonu için aşı
çalışmaları ve HPV testleri ile yapılan
taramalar, serviks kanserine bağlı
hastalık ve ölüm yükünü azaltma
konusunda gelecek vaat eden
profilaktik önlemler olarak kabul
görmektedir.

HPV SIKLIĞI VE RAHİM
AĞZI KANSERİ
Serviks kanseri önemli bir ölüm
nedenidir ve dünyanın her yerindeki
kadınlarda, prekanseröz lezyonlar
nedeniyle önemli duygusal ve fiziksel
rahatsızlığa neden olmaktadır.
Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin yeni
serviks kanseri vakasına tanı konulduğu
ve yaklaşık 270 bin kadının bu hastalık
nedeniyle öldüğü tahmin edilmektedir.
Serviks kanseri, onkojenik HPV tipleri
ile gelişen enfeksiyon sonucu ortaya
çıkar. İnsanları etkileyen diğer kanser
türlerinden hiçbirinin, bu kadar açıkça
belirlenmiş bir ‘gerekli etken’i mevcut
değildir. Çoğu HPV enfeksiyonu, iki yıl
içinde iyileşir. Serviks kanseri gelişmesi
için onkojenik insan papilloma virüsü
(HPV) ile persistan enfeksiyon gerekir.
Cinsel olarak aktif tüm kadınlar, serviks
kanserine neden olabilen onkojenik
HPV enfeksiyonu riski altındadır. HPV,
cinsel aktivite sırasında kolayca bulaşır
ve genital bölgede deri teması ile
alınabilir. İnfeksiyon için penetrasyon
gerekli değildir. Bu nedenle kondomlar
HPV enfeksiyonuna karşı tamamen
koruyucu değildir. Tüm dünyada
serviks kanseri olgularının %70’inden
fazlası onkojenik HPV tip 16 ve 18
ile ortaya çıkar. Daha sonra HPV tip
45 ve 31 izlenmektedir. HPV’nin
bu dört tipi, dünyada serviks
kanserlerinin %80’inden sorumludur.
Tüm kadınlar, onkojenik HPV
enfeksiyonu riski altındadır. Yaşamları
boyunca kadınların %50-80’inin HPV
enfeksiyonu geçireceği ve bu vakaların
%50’sine onkojenik bir HPV tipinin yol
açacağı tahmin edilmektedir.
HPV enfeksiyonu, 25 yaşın altındaki
kadınlarda en üst noktaya ulaşsa da
insidans ve yaygın enfeksiyon, daha
sonraki dönemde onkojenik tiplerle
enfeksiyon nedeniyle erişkinlikte de
devam etmektedir. 35 yaş ve üzeri
kadınlarda görülen enfeksiyonun
persistan olma olasılığı ve serviks

kanseri gelişme olasılığı gençlere göre
yüksektir. Tüm serviks kanserlerine
yaygın bir virüs olan HPV’nin onkojenik
tipleri ile ortaya çıkan persistan
enfeksiyon neden olmaktadır. HPV’nin
serviks kanseri için “gerekli etken”
olduğu gösterilmiştir. Dünya genelinde
serviks karsinomu örneklerinde HPV
tipinin prevalansı %99,7 olarak
hesaplanmaktadır. Serviks kanserine
ek olarak, anus, vulva, vajina, penis,
orofarinks ve ağız kanserlerine de
neden olabilir. Hastalığın yükü ve
bu kanserlerde onkojenik HPV
enfeksiyonuna bağlı olabilecek oran,
serviks kanserinde olduğundan
çok daha düşüktür. Serviks kanseri,
genellikle serviksin transformasyon
bölgesinde oluşur. Transformasyon
bölgesindeki metaplastik değişimin
oranı, bu bölgeyi HPV enfeksiyonuna
ve mutasyon oluşumuna açık hale
getirir. Burada metaplastik aktivite
pubertede ve ilk gebelikte en üst
düzeye çıkar ve menopozdan sonra
azalır.

HPV TANISI VE AŞI
İLE KORUNMA
Dünyadaki en güncel tarama
programları, prekanseröz hücre
değişimlerinin saptanması
amacıyla yapılan pap smear sitoloji
değerlendirmelerine dayanmaktadır.
PCR testi ile HPV virüsünün varlığı ve
tiplendirilmesi de yapılabilinmektedir.
Dünyada 45 ülkenin aşılama
programına girdiği ve yaklaşık 40
milyon kadının bu virüse karşı aşılandığı
belirtiliyor. Aşıların kullanımında en
etkin hedef kitle, seksüel ilişkide
bulunmayan 11-12 yaş grubundaki
kız çocuklarıdır. Avrupa birliği
ülkelerinde aşının 9-45 yaş arasında
uygulanmasına onay veriliyor.
Aşılanmadan doğal enfeksiyon
geçirilmişse, aşı o tipe karşı koruma
sağlamaz. Buna karşın aşının içerdiği
tiplerin tümüne karşı doğal enfeksiyon
geçirme olasılığının sadece yüzde 1
olduğunun unutulmaması gerekir.

Her aşıda olduğu gibi, HPV aşılarının
da bu hastalığa yakalanmadan
önce yapılması gerekir. Türkiye’de
şu an bulunan aşı HPV’nin 4
tipine karşı bağışıklık sağlarken,
ülkemizde bulunmayan 9’lu aşı ise
HPV’nin 9 farklı tipine karşı bağışıklık
sağlamaktadır. Bu aşılar, rahim ağzı
kanserine neden olan tiplerin yüzde
70-80’lik bölümüne karşı yüzde 100
koruma sağlar. Ancak söz konusu
aşılar, HPV 16 ve 18 dışında kanser
yapan diğer tiplere karşı koruma
sağlayamadıkları için aşılandıktan
sonra da düzenli olarak Pap Smear
testi ve jinekolojik muayane yaptırmak,
etkin korunma açısından son derece
önemlidir. Kadınların çoğu rahim
ağzı kanseri aşısının rahim ağzına
yapıldığını düşündükleri için aşıdan
korkmaktadırlar. Oysaki aşı, sanıldığının
aksine rahim ağzına değil, üst kola
yapılmaktadır. Bu aşı 6 ay içinde; 3
doz olarak 0. ay, 2. ay ve 6. ay olmak
üzere toplam 3 doz uygulanır. 9-14 yaş
grubunda ise 0 ve 6 ay olmak üzere
toplam 2 doz yeterli olmaktadır.
Serviks kanseri iki düzeyde önlenebilir.
Birincil önleme, hastalığın nedeninin
önlenmesi; Persistan onkojenik
HPV enfeksiyonu (örn. Profilaktik
aşılama), ikincil önleme ise hastalığın
belirlenmesi (örn. tarama) ve tedavisi
(örn. kanser öncesi tedavi). Aşıların
geliştirilmesiyle, son 200 yılda modern
tıbbın tüm alanlarında yaşam beklentisi
artmıştır. Serviks kanserinin getirdiği
anlamlı yük göz önünde tutulduğunda,
önleme ve tedavi stratejilerine acilen
ihtiyaç duyulmaktadır. Güncel önleyici
girişimler, öncelikle erken saptama
için taramayı ve anormal hücrelerin
yok edilmesini kapsamaktadır.
Dünyanın büyük çoğunluğunda
kadınlar, tarama programlarına ya hiç
katılmamış ya da nadiren katılmıştır.
HPV enfeksiyonunun serviks kanseri
gelişiminde merkezi bir rolü vardır.
Bu nedenle de HPV enfeksiyonu ve
bulaşının önlenmesi, serviks kanseri
insidansını önemli ölçüde azaltabilir. n
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BİZE KENDİNİZİ VE
FİRMANIZI KISACA
TANITIR MISINIZ?
1979 yılında Ankara’da doğdum.
Evliyim ve iki çocuk annesiyim. İşletme
ve çocuk gelişimi alanlarında lisans
eğitimlerimi tamamladım. 22 yıldır
sevgiyle, adım adım büyüttüğüm
Sevgim Anaokullarının kurucusu olarak
iş hayatında ve eğitim sektöründe aktif
rol almaktayım. Sevgim Anaokulları,
Çayyolu bölgesinde üç ayrı binadan
oluşan, üç büyük bahçenin içinde
kampüs bir anaokuludur. 0-6 yaş
gruplarını kapsayan okulumuz;
özgüvenli, kendini tanıyan, soran ve
sorgulayan, yeniliklere hızlıca ayak
uyduran, çözümcül, laik, çağdaş ve
Atatürkçü nesiller yetiştirmektedir. En
temel gaye adına çocuklarımıza, kaliteli
bir eğitim ile koşulsuz ve karşılıksız
bir sevgi sunuyoruz. Değerlerimiz
ise “insana saygı”, “topluma saygı”,
“doğaya saygı”, “dürüstlük ve açıklık”,
“kalite ve yenilikçilik”, “Atatürk ilke ve
inkılâplarına bağlı bir gelecek” tir.
FİRMANIZ ADINA YAKIN
DÖNEM İÇİN BELİRLEDİĞİNİZ
HEDEFLERİNİZ NELER?
Öncelikli olarak yirmi iki yıldır vizyon ve
misyonundan taviz vermeyen Sevgim
Anaokullarını her geçen gün daha
iyi şekilde sürdürebilmektir. Yıllardır
eğitim sektörünün öncülerinden
olan kurumumuzun, yenilikleri takip
etmesi ve tüm eğitim sektöründe
örnek uygulamalara devam etmesidir.
Çocuklarımızı sadece bir birey olarak
değil, topluma ve insanlığa faydalı birer
“dünya insanı” olarak yetiştirmektir.
GGYD’NİN SİZİN İÇİN
TANIMI NEDİR?
GGYD benim için hem yönetim
kurulunda görev aldığım hem de
üyesi olmaktan gurur ve mutluluk
duyduğum, Ankara’nın en güçlü ve
en sosyal sivil toplum kuruluşudur.

GGYD; tüm projeleri, etkinlikleri ve
profesyonel çalışma ağıyla üyelerine
yönelik son derece faydalı iş ağları için
imkân sunmakta ve bununla birlikte
toplumun birçok kesimini etkileyen
faydalı sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştirmektir. Bu projeler içinde
benim için en önemlisi ise “Nilüferler
Yetişiyor” projesi kapsamında,
geleceğimiz olan gençlerimize
sağladığı eğitim destekleridir. Bir bireyin
yaşamına dokunduğunuzda, aslında
dalga etkisiyle toplumun tümünün
geleceğine dokunmuş olursunuz. Bu
nedenle derneğimiz aracılığıyla eğitim
hayatına dokunduğumuz her bir
“Nilüfer” imiz, ülkemize sunacakları
katkı için beni gerçekten çok
heyecanlandırıyor.
GENÇ GİRİŞİM VE
YÖNETİŞİM DERNEĞİ SİZE
VE FİRMANIZA NE YÖNDE
KATKI SAĞLADI?
İş dünyasının önemli ve ileri gelen
iş insanları ile bir arada olmak, fikir
alışverişi yapmak, yaratıcı girişimler
görmek ve birbirimize destek olmak
en değerli kazanımlardandır. Ticari
ağımız sayesinde yıl içerisinde farklı
iş kollarındaki ihtiyaçlarımızı, dernek
üyelerimiz ile hızlıca ve güvenilir şekilde
sağlama imkânını yakaladık. Böylesine
güçlü bir STK’nın parçası olduğunuzda,
pek çok kapının çok daha kolay
açıldığını görmek, size güven veriyor.
GİRİŞİMCİLER NEDEN
GGYD’YE ÜYE OLMALI?
GGYD, pek çok farklı iş kolundan
iş insanlarının bir araya gelerek
oluşturduğu, Ankara’nın en büyük
derneğidir. Ancak bana göre en
temel fark; üyelerimiz arasındaki
güçlü iletişim bağıdır. Her zaman
sosyal faaliyetlerin aktif olması, aile
yaşantılarımız ile dernek aktiviteleri bir
araya getirilerek samimi, sıcak
ve dinamik bir ortam sunulması ve
bu aktiviteler sayesinde tanıdığımız

gerek işlerinde başarılı gerekse
arkadaşlık ilişkilerinde güven veren
insanlarla güçlü bir ailenin parçası
olmak, çok güzel bana göre. Ayrıca
sık sık düzenlenen “İşte Fırsat
Toplantıları” ile yeni üyelerimiz için
tanışma, işlerini anlatma ve yeni
ağlar kurma adına fırsatlar sunarız.
Derneğimiz, yeni dönemle birlikte
büyüme hedefleri içerisine; ülkemizin
başka illerinde de şubeler açmayı
koymuş ve bunun ilkini İzmir’e bir şube
açarak gerçekleştirmiştir. Bu, beni
gerçekten heyecanlandırıyor; çünkü
bugüne kadar Ankara’da iş insanları
ile kurduğumuz güçlü bağların ilimiz
sınırlarını aşarak başka illere de taşması
gerek dostluk ağlarımızın gerekse
iş ağlarımızın büyümesi açısından
son derece önemli olacaktır. İşte bu
nedenlerden dolayı tüm girişimci iş
insanlarını aramızdan görmek için
heyecan duymaktayız.
GİRİŞİMCİLERE DERGİMİZ
ARACILIĞIYLA NE TAVSİYE
EDERSİNİZ?
Yıllardır bir işveren ve girişimci
olarak en önemli tavsiyem; öncelikle
inandıkları yola ilk adımlarını
attıklarında, yol her ne kadar zorlu
ve yıldırıcı olsa da yılmadan ilerlemeye
ve inandıkları için çalışmaya devam
etmeleridir. Girişimcilik, stratejik
bakış açısı gerektirir, tüm stratejiler
için de iyi bir sosyal ağa ihtiyaç
duyarsınız. Bu nedenle iyi iletişim
kurabilecekleri ve gerektiğinde
onlara yol gösterecek insanlara kolay
ulaşabilecekleri bir STK bağlantısı
kurmak son derece önemlidir. Bu
noktada, tüm girişimci dostlarımıza
yol göstermek için onları aramızda
görmek isteriz. Girişimci olmak;
güncel yaşamda aktif olmayı,
yenilikleri takip etmeyi, güçlü bağları
ve işiniz için güvenilir bir ağ kurmayı
gerektirir. Bunun için de Genç Girişim
ve Yönetişim Derneğine ve resmî
yayın organımız olan Global Girişim
dergisine teşekkür etmek isterim. n
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ARAŞTIRMA

MARKA OLUŞTURMADA
KONUMLANDIRMA
SÜRECİ
Marka, bir firmanın en değerli parçasıdır; çünkü BİR
firmanın sahip olduğu marka, onun benzer ürünler
üreten firmalardan kolayca fark edilmesini sağlar. Bir
markanın gücünde iki temel yapı taşı vardır. Mantığa ve
performansa bağlı yararlar ile duygusal ve imaja bağlı
yararlar. Bir markanın konumlandırılması söz konusu
olduğunda ise mantık ve performansı baz alan yararlarının
yanı sıra duygusal ve imaja bağlı yararlarının da dikkate
alınarak pazara konumlandırılması gerekmektedir.
YAZI: ELİF UFLUOĞLU
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MARKA KONUMLANDIRMASINI
SEÇME STRATEJİSİ

çıkarılır. Bir marka tüm açılardan
güçlü olamaz. O yüzden de en
güçlü olduğu taraflara ağırlık
vermek gerekir.

Birçok marka konumlandırması
stratejisi başarılı olabilir
fakat firmayı uzun vadede
en iyi sonuca götürecek
kriterlerin uygulanması
için konumlandırma
dikkat çekici olmalıdır.
Müşterilerin kaliteli olarak
algılayamayacakları bir hususta,
marka konumlandırmasını
gerçekleştirmek yararsızdır.
Konum, gerçek marka güçlerine
dayandırılmalıdır. Eğer mesaj
verilmeyecek bir şeyi vaat
ediyorsa, tüketicinin ürünü satın
alma ihtimali azalacak, belki de
duracaktır.

MARKAYI YENİDEN
KONUMLANDIRMA

Konum, rekabete dayanan
avantajı yansıtmalıdır. Rakiplerin
konumlandırdıkları alanlarda
konumlandırma yapmamaya
dikkat edilmelidir. Herhangi bir
farklılık olmaksızın yapılacak
konumlandırma, tüm ürünlerin
aynı oldukları riskini yaratacak
ve satın alma fiyata
dayanacaktır. Konumlandırma,
piyasa için açık ve motive
edici bir yolla ifade edilebilir
olmalıdır. Eğer konumlandırma
çok karmaşık veya markanın
aşırı kullanımına dayanıyorsa,
müşterilerin mesajı algılamalarını
beklemek hata olur.
Bir marka, pazarlama
karmasının tüm unsurlarını
aynı ilgi çekici ve ayırt edici
mesajla dizayn etmelidir.
Konumlandırma yapılırken
şirketin güçlü ve zayıf taraflarının
analizi yapılmalıdır. Bu analizden
sonra konumlandırmaya katkısı
olmayan yönler dizayndan

Yeni bir marka lanse etmek iyi bir
alternatif değilse, yöneticilerin
mevcut markalarının gücünden
nasıl yararlanabileceklerini
düşünmeleri gerekir. Çeşitli
olanaklar vardır; bunlardan
birisi, markayı yeni bir
pazarda tamamen yeniden
konumlandırmaktır. Bunun
yollarından biri de markanın
fiyatını düşürmektir. Bu yaklaşım
beraberinde risk de taşır.
Birincisi, fiyat indirimlerinin mali
yükü çok büyüktür. İkinci olarak,
markanın imajına büyük bir zarar
verebilir. Fiyat indirimi, fiyatı
rekabetin esas konusu haline
getirir ve müşteriler de markanın,
özellikle kalite açısından farklı
yanı olmadığı algısını güçlendirir.
Bir marka değerinin imajının
bozulma riskini azaltmanın yolu,
yapılan fiyat indiriminin, kaliteyi
feda ederek yapılmadığını
gösteren bir imaj geliştirmektir.
Öte yandan aile markası
çizgisi üzerinde markanın
genişlemesinin etkilerini
anlayabilmek önemlidir çünkü
markanın özü değişebilir ya
da daha fazla farklılaşabilir
bu durumda da markanın
pazara konumlandırılması zarar
görebilir. Bu yüzden markayı
yeniden konumlandırmadan
önce pazarı ve markayı anlamak
ve bir sonraki adımı düşünerek
ilerlemek, mantıklı ve güvenilir
yoldur.

Konumlandırma, kuruluşun,
çalışanlar, müşteriler, pazar
ortakları ve kamuya karşı
hedeflerini, aynı zamanda
da çevre kaynaklarının
kullanılması ve bunlara karşı
olan davranış anlayışını ve
saptadığı hedefleri ifade eder.
Konumlandırma stratejisinde,
yönetim ve kuruluştaki görüş
önderleri ile yakın iş birliği içinde
çalışılmalıdır. Davranışa uygun
olunmalı ve tüm çalışanların
işin canlı bir unsuru olduğu
unutulmamalıdır.
Marka oluşturan stratejistlerin
görevi, marka stratejisinin
merkezini teşkil edecek müşteri
algılamasını yaratmaktır.
Bu aşamadan sonra firmayı
bekleyen mücadele, yaratmış
olduğu markayı, hedef kitlenin
ilgisini çekecek ve algılamasını
sağlayacak bir şekilde
konumlandırmaktır.
Konumlandırma stratejisinin
hedefi, sürdürülebilir rekabet
eden bir avantaj yaratmaktır. Bu
avantaj, firmanın faaliyetlerinin
herhangi birinden gelebilir. Firma
tarafından yaratılan bu avantaj,
piyasadaki hedef kitle tarafından
değerlendirilecektir.
Yaratılan markanın da bu
düşünceden hareketle,
tüketicinin kafasında algılanabilir
bir değer yaratması, yani
konumlandırılması gerekir. Yerel
ve global pazarlarda, sürekli
olarak değişen tüketici isteklerine
cevap vermeli ve zamana
uygun olmalı, çağa uygun
yenilikleri bünyesinde taşımalı,
tüketicinin algılamasını artırmalı
ve markanın büyüme eğrisini
yukarılara taşımalıdır. n
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BİZE KENDİNİZİ VE
FİRMANIZI KISACA
TANITIR MISINIZ?
1999 yılında kurmuş olduğum ilk
şirketimle, konser organizasyonları
ve eğlence mekanlarının ses ve
ışık sistemlerinin satış ve kiralama
işlerini yapmaya başladım.
Devam eden yıllarda bu işlere
ilave olarak ZEPLİN CASE Ltd.
(endüstiriyel koruma kutuları)
LED ekran kiralama şirketi, düğün
salonları gibi işletmeleri faaliyete
geçirdim.
Şu anda ağırlık verdiğim işim
olan ZEPLİN CASE üzerinden
savunma sanayi ekipman ve
yazılımları üretim ve satış işlerini
yürütmekteyim. Bu bağlamda,
özellikle insansız hava araçları
ve helikopterler için 10 civarı
patentli ürünümüzü halihazırda
üretmekteyiz.
FİRMANIZ ADINA
YAKIN DÖNEM İÇİN
BELİRLEDİĞİNİZ
HEDEFLERİNİZ NELER?
Firma olarak ülkemizin dışa
bağımlılığını azaltabilmek adına
gerekli olan savunma sanayi
ürün ve yazılımlarını üretmek
başlıca hedefimiz olup, bu amaç
doğrultusunda AR-GE yatırımları
yapmak ve yabancı kaynaklı
ürünlere alternatif çözümler
üretmek için çalışmak da
önceliklerimiz arasındadır.
GGYD’NİN SİZİN İÇİN
TANIMI NEDİR?
GGYD, sektörel çeşitliliği belki
de Türkiye’de en fazla olan
Ankara’nın en etkili derneğidir.
Bu sayede gerek ticaret gerekse
yardımlaşma konusunda
katkıları çok fazladır. Sosyal

etkileşim organizasyonları, eğitim
seminerleri, yardım kampanyaları
gibi önemli işlerin yanı sıra
Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek
Fonu projesi takdire şayandır.
Derneğimiz ayrıca her bir üyesine
dokunmaya çalışan ve onlarla
sürekli iletişim halinde olan
yegâne dernektir.
GENÇ GİRİŞİM VE
YÖNETİŞİM DERNEĞİ SİZE
VE FİRMANIZA NE YÖNDE
KATKI SAĞLADI?
Genç Girişim ve Yönetişim
Derneğinin en önemli katkısı,
tartışmasız network ağımızın
genişlemesine dairdir.
Bunun yanı sıra gerçekleştirdiği
eğitim seminerleri ile kişisel
gelişimimize, bilgi ve becerimize
büyük oranda katkı sağlamıştır.
İş’te Fırsat Toplantıları, sosyal
etkinlikler, kutlamalar, balolar ve
yardım organizasyonları, özellikle
de son yıllarda ruhumuz için
adeta bir ilaç niteliğinde
olmuştur. Üye arkadaşlarımızın
acil ihtiyaçlarda birbirlerine
karşılıksız koşarak yardım eli
uzatması ise bizleri her daim
çok güçlü hissettirmiştir.
Rengarenk insanlarla dolu
derneğimizde, hemen hemen
tüm alanlarda işinin ehli olan
dostlarımızın olmasıysa, her
alanda danışılabilecek ve bilgi
alınabilecek dev bir kütüphane
anlamı taşıyor. Ben de şahsım
adına bunu sürekli olarak yaşıyor
ve hissediyorum.
GİRİŞİMCİLER NEDEN
GGYD’YE ÜYE OLMALI?
Derneğimiz temelinde ticaret
esaslı bir dernektir. Tam da bu
noktada, diğer derneklere göre
birkaç büyük farkla; güvene

dayalı ticaret geliştirmek için çaba
harcar, sadece tek bir alanda
değil, tüm alanlarda faaliyet
gösteren üyeleri vardır.
Genç Girişim ve Yönetişim
Derneği, yardım (yangın,
sel, deprem, gıda, kıyafet,
dezavantajlı kesim vb.)
konularında da başı çeker.
Diğer yandan, üyelerini bir
arada tutmak için (balolar,
eğlenceler, kutlamalar, ziyaretler,
spor aktiviteleri vb.) maksimum
gayret gösterir.
Eğitim konusu ise derneğimizin
hassasiyet gösterdiği konuların
başında gelmektedir. Bu
bağlamda da eğitim ihtiyacı
ve zorluğu yaşayan öğrenciler
için Nilüferler Yetişiyor Eğitime
Destek Fonu ile sonsuz çaba
harcamaktadır. Tüm bunların
yanı sıra sürekli geliştirdiği yeni
projeleriyle diğer STK’lar
arasında bir adım öne
çıkmaktadır.
GİRİŞİMCİLERE DERGİMİZ
ARACILIĞIYLA NE TAVSİYE
EDERSİNİZ?
Türkiye’de marka olma
konusunda en güçlü
derneklerden biri olan Genç
Girişim ve Yönetişim Derneği,
mutlaka çatısı altında yer
alınması gereken bir dernektir.
Diğer derneklerden farklı ve
güçlü olmasını sağlayan sektörel
çeşitliliği, her alanda katkı
sağlayacaktır.
Ticaret haricinde bakarsak;
derneğimiz alanında uzman
doktor, avukat, hizmet sektörü
üreticileri gibi neredeyse tüm
alanlarda çok büyük bir gücün
oluşmasına neden olmuştur.
Tam da bu anlamda tavsiyem,
bu gücün bir parçası olunmalıdır. n
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AV. FERDİ KAROĞLU
ÖZTERZİ & KAROĞLU
Attorneys at law

DERGİMİZİN
HUKUK KÖŞESİNİN
BU SAYIMIZDAKİ
KONUĞU AV. FERDİ
KAROĞLU, İşveren
ve işçi arasındaki
ilişkisinin korunması
konusu ile birlikte İŞ
GÜVENCESİ VE İŞE İADE
DAVASI ŞARTLARInı
AYRINTILARIYLA
ELE ALDI...
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İŞ GÜVENCESİ
VE İŞE İADE
DAVASI
ŞARTLARI
İşveren ve işçi arasındaki
ilişkisinin korunması,
günümüzde iş hukukunun
en önemli konuları arasında
yer almakta, işçinin
işveren karşısındaki zayıf
durumu nedeniyle işini
kaybetme riskinden kaynaklı
olarak işçinin korunması
gerektiği düşüncesi, yasal
düzenlemelerde dikkate
alınmaktadır.

İş güvencesi kavramının
uluslararası dayanağını
oluşturan Hizmet İlişkisine
İşveren Tarafından
Son Verilmesi Hakkında 158
sayılı ILO Sözleşmesi, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde
onaylanarak iç hukukun bir
parçası halini almıştır. Bu
sözleşmeye uygun olarak
hazırlanan 4857 sayılı İş
Kanunu’nda yer alan iş

güvencesine ilişkin hükümler
düzenleme alanı bulmuştur.

Borçlar Kanunu ve Deniz
İş Kanunu’na tabi işçiler
de iş güvencesi kapsamı

4857 sayılı İş Kanunu
madde 18’de bu koşullar
sayılmıştır. İlgili madde başlığı
“Feshin geçerli bir sebebe
dayandırılması” olup kanun
koyucunun iradesini ne yönde
şekillendirdiği hakkında bu
başlık bize önemli bir fikir
vermektedir. Feshi geçerli bir
sebebe dayandırılmayan işçi,
maddede sayılan diğer koşulları
da sağlıyorsa, iş güvencesinden
yararlanabilecektir. Başka bir
deyişle, iş güvencesi kapsamına
giren işçiler açısından
sözleşmelerinin feshi için
geçerli bir nedenin varlığı
zorunludur.

dışında bırakılmışlardır 3. Buna
karşılık Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu uyarınca
iş güvencesi hükümlerinin
işyeri sendika temsilcisine
uygulanması konusunda
herhangi bir ayrım yapılmamış
olup temsilciye mutlak nitelikte
bir güvence verilmiştir. Buna
istinaden, işyeri sendika
temsilcisi Borçlar Kanunu veya
Deniz İş Kanunu’na tabi bir
işyerinde çalışıyor olsa dahi
iş güvencesi hükümlerinden

İş güvencesinin uygulanmasının
şartlarından bahsetmek için
ilk olarak işçinin, İş Kanunu
veya Basın İş Kanunu
kapsamında iş sözleşmesi
ile çalışan bir işçi olması
gerekmektedir. İş Kanunu ve
dolayısıyla iş güvencesinin
kapsamına İş Kanunu m. 2
uyarınca bir hizmet akdine
dayanarak çalışıp İş Kanunu
m.18/1’de belirtilen koşulları
sağlayan işçilerle, Basın İş
Kanunu m.6/son uyarınca
gazeteciler girerler. Yasanın bu
düzenlemesi ile kural olarak İş
Kanunu m.2/1 uyarınca “işçi”
sıfatını taşıyıp, İş Kanunu m.4
hükmünün kapsamı dışında
bir “işte” veya “işyerinde” iş
sözleşmesi ile çalışan işçiler
iş güvencesinin kapsamına
alınmıştır 1. Bu anlamda, iş
sözleşmesine dayanarak
çalışmayan, sözleşmeli
personel, çırak veya stajyer
iş güvencesi hükümlerinden
faydalanamayacaktır 2.

yararlanır 4.

“işçinin, İş
güvencesinden
yararlanmanın
şartlarından
biri de işçinin
an az altı
aylık kıdeminin
olmasıdır.”
Sayılan şartlardan ikincisi
işyerinde otuz ve daha fazla
işçi çalıştırılmasıdır. Aynı
zamanda İş Kanunu m. 4/1-b
uyarınca İş Kanunu kapsamına
alınan tarım işlerinde ise en
az elli bir işçinin çalıştırılması
halinde, işçi iş güvencesinden
faydalanabilecektir. Bu şartın
sağlanıp sağlanmadığına
bakarken işçi sayısına kimlerin
dahil olduğuna dikkat
edilmelidir.
İş Kanunu m.18/4 uyarınca
işverenin aynı iş kolunda birden
fazla işyeri varsa, işyerinde

çalışan işçi sayısının tespitinde
bu yerlerdeki toplam işçi
sayısı esas alınır.
Yargıtay bu sayının
belirlenmesinde belirli-belirsiz
süreli, tam-kısmi süreli,
daimi-mevsimlik iş sözleşmesi
ile çalışanlar arasında bir
ayrım yapılmadan dikkate
alınacaklarını, bunların fesih
tarihinde fiilen çalışmalarının
gerekmediği, iş sözleşmelerinin
devam etmesinin yeterli
olacağını belirtmiştir.
Ayrıca konumu itibarıyla iş
güvencesi hükümlerinden
yararlanamayan işveren vekilleri
ve yardımcılarının da işyerinde
çalışan işçi sayısında dikkate
alınacağını belirtmiştir. Ancak,
işçi sıfatı taşımayan çırak,
stajyer ve meslek öğrenimi
gören öğrencilerle süresiz
işlerde çalışanlar, geçici (ödünç)
iş ilişkisiyle çalışanlar ve alt
işverenin işçileri, bu sayının
hesabında dikkate alınmaz 5.
İş güvencesinden yararlanmanın
üçüncü şartı işçinin an az altı
aylık kıdeminin olmasıdır. Bu
şart işverenler tarafından kötü
niyetli olarak kullanılabilmeye
açıktır. Kıdemin dolmasına
yönelik kötü niyetli fesihlerle
karşılaşılabilmektedir. Bu altı
aylık süre, işçinin işe fiilen
başladığı tarihten itibaren
hesaplanacak ve sözleşmede
İş Kanunu m.15 uyarınca
belirlenmiş bir deneme
süresi olması halinde, bu
süre de kıdem süresine dahil
edilecektir. Altı aylık sürenin
hesaplanmasında işçinin
hangi işyerinde veya hangi
iş kolunda çalıştığı önem
arz etmemektedir. u
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Önemli olan iş sözleşmesinin
ne kadar devam ettiğidir.

halinde ise bunun belirsiz
süreli iş akdine dönüşeceğini
ve işçinin mevsim başında
işe çağrılmaması halinde,
iş sözleşmesinin sona
erdirildiği ve böylelikle iş
güvencesi hükümlerinden
faydalanabileceğini kabul

Dördüncü koşul, belirli
konumdaki işveren vekillerinden
olmamaktır. İş Kanunu m.18/
son uyarınca; “İşletmenin
bütününü sevk ve idare eden
işveren vekili ve yardımcıları
etmektedir 7.
ile işyerinin bütününü sevk ve
idare eden ve işçiyi işe alma ve
İş Kanunu m.18’de sayılan
işten çıkarma yetkisi bulunan
bu koşulları kümülatif
işveren vekilleri hakkında bu
olarak sağlayan ve en başta
madde, 19 ve 21 inci maddeler
bahsettiğimiz üzere iş akdi
ile 25 inci maddenin son fıkrası
geçerli bir nedene dayanmadan
uygulanmaz.” Bu düzenlemenin
feshedilen işçi, işe iade
amacı konumları itibarıyla
davası açabilir.
işverenin güvenmesi
gereken işveren
vekillerinin bu güveni
“işverenin işçiyi
sarsıcı davranışlarda
bulunması halinde
işe başlatmaması
işverenin hiçbir
halinde ise işveren,
neden göstermeksizin
işçiye en az dört aylık
iş akdini sona
ve en çok sekiz aylık
erdirebilmesine imkân
sağlamaktır.
ücreti tutarında
İş Kanunu m.18’de
sayılan son koşul
ise işçinin belirsiz
süreli iş sözleşmesi
ile çalışmasıdır. Bu noktada
belirsiz süreli iş sözleşmesinin
kısmi ya da tam zamanlı
olması önemarz etmemektedir.
Aynı şekilde, mevsimlik iş
sözleşmeleri de ardı ardına
tekrarlanmaları halinde,
belirsiz süreli iş sözleşmesi
olarak değerlendirilip
işçiler iş güvencesinden
yararlanabilmektedirler 6.
Yargıtay mevsimlik işlerde belirli
süreli iş sözleşmesinin tek bir
mevsim için yapılabileceğini
kabul etmekte olup, mevsimlik
işin her yıl yenilenmesi
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tazminat ödemekle
yükümlüdür.”
Ancak işçinin bu davayı
açabilmesinin ön şartı,
arabulucuya başvurmasıdır.
İşe iade davası açmak
isteyen işçi, geçersiz olduğunu
düşündüğü feshin bildirim
tarihinden itibaren 1 ay içinde
arabulucuya başvurmak
zorundadır. Bu süre, hak
düşürücü süredir.
Arabuluculuk faaliyetleri
sonucunda anlaşmaya
varılamaması halinde, son
tutanağın düzenlenme
tarihinden itibaren iki hafta

içinde iş mahkemelerine dava
açılmalıdır. Aksi halde işçi,
işe iade davası açamaz.
Dava sonucunda işçinin işe
iade talebinin kabulü halinde
işçi, kesinleşen mahkeme
kararının kendisine tebliğ
tarihinden itibaren on gün
içinde işverene başvurursa,
işveren bir ay içinde işçiyi
işe başlatmak zorundadır.
İşveren aynı zamanda fesih
bildiriminden mahkeme
kararının kesinleştiği tarihe
kadar doğmuş olan en çok
dört aya kadar ücret ve diğer
haklarını ödemekle yükümlüdür.
Diğer haklar olan
bahsedilenler; ikramiye,
gıda yardımı, yol yardımı
ve servis hizmeti gibi para
ile ölçülebilen haklardır.
İşçinin süresi içinde
işverene başvurmasına
karşın işverenin işçiyi işe
başlatmaması halinde ise
işveren, işçiye en az dört
aylık ve en çok sekiz aylık
ücreti tutarında tazminat
ödemekle yükümlüdür.
Aynı zamanda işçinin bu
durumda işe başlatılmaması
iş sözleşmesinin işverence
sona erdirildiği anlamına
geleceğinden, işverenin kıdem
ve ihbar tazminatı da ödemesi
gerekecektir. n

Tankut Centel, İş Güvencesi, İstanbul
2013, s. 29.
2 Centel, s. 28-29.
3 Centel, s. 29.
4 Centel, s. 29.
5 Y9. HD, 31.3.2008, E. 2007/27669,
K. 2008/6006 43 Y.9.HD, 3.7.2006,
E. 2006/9818, K. 2006/19560
6 Göktaş, İş Sözleşmesinin Feshi, s. 22.
7 Y.9. HD. 10.1.2005, E. 2004/21961,
K. 2005/110.
1
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YÖNETİM KONUŞUYOR

ÖMER SABRİ YOLAŞ
PARLAMENTO VE KAMU İLİŞKİLERİNDEN SORUMLU Y.K.Ü
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BİZE KENDİNİZİ VE
FİRMANIZI KISACA
TANITIR MISINIZ?
1971 yılında Afyonkarahisar’da
doğdum. İşletme, İktisat,
Uluslararası İlişkiler Fakültesini
bitirdikten sonra Ankara
Üniversitesi Gayrimenkul
Geliştirme Yönetimi Anabilim
Dalı bölümünde yüksek lisans
yaptım.
Çok küçük yaşlarda çalışma
yaşamına atılıp çeşitli sektörlerde
yönetici olarak görev yaptıktan
sonra 2005 yılında Kırmızı Beyaz
G.Y.O’yu kurarak gayrimenkul
sektörüne adım attım.
Çalışma hayatımın yanı sıra sivil
toplum örgütlerinde de çeşitli
görevlerde bulundum. Halen Tunalı
Hilmi İşadamları Derneği, SEDD
Sorumlu Emlak Danışmanları
Derneği başkanlıklarını
yürütmekteyim. Fenerbehçe,
Ankaragücü, Gençlerbirliği spor
kulüpleri kongre delegesiyim.
FİRMANIZ ADINA YAKIN
DÖNEM İÇİN BELİRLEDİĞİNİZ
HEDEFLERİNİZ NELER?
Sektörümüzde verdiğimiz hizmet
ile farkımızı ortaya koyan
vizyonumuz, teknolojiyi yakından
takip eden son teknolojiyi
kullanan, müşteri memnuniyeti
odaklı, kazanma ve kazandırma
tecrübesini misyon edinmiş bir
marka olarak Kıbrıs ve Ayvalık
temsilciliklerimizden sonra İzmir
ofisimizi de bu yılın sonuna kadar
kıymetli yatırımcılarımızın hizmetine
sunmuş olacağız.
Yeni dönem digital dünyada da
yerimizi alarak yatırımcılarımıza
metavers evreninde de kazandırmak
için tüm hızımızla hazırlıklarımızı
sürdürüyoruz.

GGYD’NİN SİZİN İÇİN
TANIMI NEDİR?
Tüm sektörlerden kendi alanında
uzman değerli iş insanlarını bir araya
getiren ve onları tek çatı altında
toplayan çok özel, saygın bir sivil
toplum kuruluşu olan GGYD, hem
mesleki hem de sosyal ve kültürel
anlamda samimi içten ve kaliteli
bir ortamda olmanın ayrıcalığını
tüm üyelerine yaşatmaktadır.
Dinamik yapısı ve verdiği hizmetlerle
de farkını ve ayrıcalığını ortaya
koymuştur. Ayrıca böylesine büyük
bir sivil toplum kuruluşunun yönetim
kurulunda görev almaktan ve üyesi
olmaktan da onur duyduğumu
belirtmek isterim.
GENÇ GİRİŞİM VE
YÖNETİŞİM DERNEĞİ
SİZE VE FİRMANIZA NE
YÖNDE KATKI SAĞLADI?
Ankara’nın en büyük sivil toplum
kuruluşunda olmak ve mottosu
‘üyelerle ticaret hacmini büyütmek’
olan derneğimizde, kendi
sektörümden ve kendi alanım
dışındaki sektörlerde hizmet veren
diğer iş insanları ile tanışmamıza
vesile olduğu gibi daha fazla çevre
daha fazla paylaşım ve büyük bir
pazar imkânı sunuyor.
Düzenlenen sosyal etkinlikler de
tüm üyelerle tanışıp kaynaşmamıza,
aile ortamındaymışız gibi samimi ve
güven içerisinde iş birliği yapmamıza
vesile oluyor.
DİĞER STK’LARLA
ARANIZDAKİ FARK NEDİR?
GİRİŞİMCİLER NEDEN ÜYE
OLMAK İÇİN GGYD’Yİ
TERCİH ETMELİ?
Benim için en önemli kısım;
“Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek
Fonu” projesinin bir parçası olmak
ve kız çocuklarının eğitimine katkı

sağlamak. Bu da derneğimizi diğer
sivil toplum kuruluşlarından ayıran
en önemli özelliklerden biri diye
düşünüyorum.
GGYD; dinamik, yenilikçi, samimi,
işine önem ve özen gösteren
insanlardan oluşan bir yönetim
kuruluna sahiptir. Üye sayısına
bakıldığında da diğer derneklerden
daha fazla üyeye sahip olduğunu
görmekteyiz. Bu durum da derneğin
çalışmalarının ne kadar yerinde
ne kadar etkili ve ne kadar faydalı
olduğunun, üyelerin memnuniyetinin
ve kalitesinin ne kadar yüksek
olduğunun bir göstergesidir.
Herkesi sıcak bir şekilde kucaklayan
GGYD, üyelerinin her anlamda
birbirine destek olmaları ve iş
potansiyellerine katkı sağlamaları
çabası ile hizmet etmektedir.
GİRİŞİMCİLERE GLOBAL
GİRİŞİM DERGİSİ ARACILIĞI
İLE NE GİBİ TAVSİYELERDE
BULUNURSUNUZ?
Yeni girişimcilere tavsiyem; öncelikle
özel hayatlarında ve iş hayatlarında
iç disipline ve iş disiplinine önem
versinler. Sadece işlerine bağlı
kalmasınlar; sosyal çevre ve
statülerini de genişletip networklerini
çoğaltsınlar. GGYD’ye üye oldukları
taktirde, bu imkânı fazlasıyla bulup
kendilerini ve işlerini genişletmeleri
için önemli bir adım atmış
olacaklardır.
Her zaman söylerim; “Ne yaparsanız
yapın, aşk ile yapın. İşinizi sevin.”
Benim için işim, bir gereklilik ya da
iş değil, bir yaşam tarzıdır. Siz de
işinizle kendinize yeni bir yaşam
tarzı oluşturun. Unutmayın ki; yeni
dünya düzeni ne kadar sermayeniz
olduğuna değil, networkünüzün
ne kadar kuvvetli olduğuna göre
kuruluyor. n
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BİR HAYALİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ:

Genç Global
Girişim A.Ş.
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği üyelerinin 88 hisse ile
bir araya gelMESİYLE KURULMUŞ, 15 Ocak 2019 tarihinde 2.376.000 TL
ödenMİŞ sermayeYle ticari hayatına başlamış bir ticari girişim
olan Genç Global Girişim A.Ş.’nin kurulma amacı; bireysel
ticaretin yanı sıra dernek üyeleriyle birlikte adım atarak küçük
yatırımlarla da çok büyük işler yapılabileceğini ispatlamak.
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2019 yılının Ocak ayında her bir üyenin taksitle
toplam 25.000 TL ödeme yaparak kurucu ortağı
olduğu Genç Global Girişim A.Ş.’nin kurulmasından
günümüze kadar geçen yaklaşık 3 buçuk yılda;
100’ün üzerinde otel, okul, restoran, hastane, HES,
GES vb. projeler incelenmiş olup gerek yatırım bütçesi
gerekse işletme kolaylığı açısından Güneş Enerji
Santrali (GES) alınmasının daha uygun olacağı kararı,
şirketin yönetim kurulunda hasıl olmuştur.
Bu karar, 12 Mart 2022 tarihinde yapılan kongrede,
ortakların olurlarına sunulmuş ve kongreden Güneş
Enerji Santrali (GES) alınması ve bunun alınabilmesi
için de sermaye artırımı yapılması kararı çıkmıştır.
Bunun üzerine sermaye artırmak isteyen şirket
ortakları, 2022’nin Haziran ayından itibaren beher
hisse başı 3 eşit taksitte toplam 75.000 TL daha
ödeyerek şirketteki hisse oranlarını artırmıştır.
Şirket yönetim kurulu ise satılık durumdaki yaklaşık 25
santrali detaylı olarak inceleyip en verimli ve f/p oranı
en yüksek olan santralleri değerlendirmeye almıştır.
Bu değerlendirme sonucunda, İzmir ili Selçuk ilçesi
sınırlarındaki 480 kw DC güce sahip Güneş Enerji

Santrali, hem üretim
değerleri hem de
şirketin bütçesi açısından
en uygun santral olarak
değerlendirilmiş ayrıca 19 Eylül
2022 tarihi itibarıyla 675.000
USD karşılığı şirketin bünyesine
devralınmıştır.
Santral devir tarihi her ne kadar 19 Eylül
tarihli olsa da satıcı firma ile yapılan pazarlıklar
sonucunda 01 Eylül 2022’den itibaren santralin
gelirinin Genç Global Girişim A.Ş.’nin olması
hususunda anlaşma sağlanmıştır. Haliyle
üretimin en pik yaptığı yaz aylarında 19 günlük
ekstra kazanç da GGYD üyelerinin lehine
olmuştur.
2022’nin Eylül ayı itibarıyla Genç Global
Girişim A.Ş., birincil amacına ulaşmış olmasına
rağmen yenilikçi ve her zaman gelişime açık
vizyonu sebebiyle kendisine yeni yol haritaları
çizerek daha da büyümeye ve hem üyelerine
hem de ülke ekonomisine yeni katma değerler
katmaya devam edecektir. n
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GGYD’DEN RAMAZAN’DA
BİN 500 KİŞİLİK İFTAR
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği
iftar organizasyonu pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra bu yıl ilk kez
Çankaya Belediyesinin Türközü’nde açtığı çadırda gerçekleştirildi.

Ramazan ayında birlik ve beraberliğe vurgu
yapan GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih
Allıoğlu, “Bugün tüm üyelerimiz canla başla
vatandaşlarımız ile birlikte oldular, onlara hizmet
ettiler. Biz geleneklerimizde olduğu üzere evimize
gelen misafirlere en iyi şekilde hizmet ederiz.
İftar çadırımızda gelen vatandaşlarımız da bizim
misafirlerimizdir. Onları en iyi şekilde karşılamak
bizim görevimizdir. Üyelerimiz aileleri ve çocukları
ile burada yer aldılar. Bu anlamda da birbirimize
destek olup bir arada olmanın huzurunu yaşıyoruz.
Böylesine özel günlerde birlik ve beraberliğin önemi
daha çok fark ediliyor” diye konuştu.
GGYD ev sahipliğinde halka açık olarak
gerçekleşen iftarda, Başkan Nezih Allıoğlu
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öncülüğündeki GGYD Yönetim Kurulu Üyeleri
ile dernek üyeleri, iftara katılım gösteren
vatandaşların yemek dağıtımını birebir yaptılar.
Misafirlerini kapıda karşılayan dernek üyeleri, yaşlı
davetlileri masalarına kadar geçirip yemek dağıtım
seremonisine eşlik ettiler. İftar yemeği dağıtımının
ardından Allıoğlu ve GGYD üyeleri davetlilerle
birlikte oruçlarını açtılar. Yemeğin ardından
davetlilerle sohbet eden Allıoğlu, misafirlerle
hatıra fotoğrafı da çektirdi.

BİN 200 RAMAZAN KOLİSİ
İki yıl aradan sonra verilen iftar davetinin herkesi
mutlu ettiğini aktaran Başkan Allıoğlu, “Pandemi
nedeni ile geçen yıl maalesef toplu bir organizasyon

yapılamasa da yaklaşık bin 200 Ramazan kolisini
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık” diyerek şu ifadeleri
kullandı: “İftar çadırında bir araya gelebilmek bayram
gibi. Evinde hastası olana, taksiciye, esnafa, oruç
tutana, tutmayana, ihtiyaç sahiplerine ulaşıp herkese
faydalı olabilmek bizim için en büyük şans. Bundan
sonra GGYD olarak Yenimahalle Belediyesinin
gerçekleştireceği bir yardıma destekte bulunacağız.

Ayrıca Ramazan ayında üniversite bursu verdiğimiz
öğrencilerimiz, “Nilüferlerimiz” için bursumuzun
dışında ayrıca bir katkıda bulunacağız. Birlik ve
beraberlik genlerimizde var. Yardımlaşmak en çok da
böyle birlikteyken güzel ve değerli. Kıymetini bilmemiz
ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmamız
gerekiyor. Gelecek bayramımızın, güzel ve sağlıklı
günlere vesile olmasını temenni ediyoruz.” n
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İKİ YILLIK ARADAN SONRA
GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin yıllardır düzenli olarak gerçekleştirerek
geleneksel hale getirdiği iftar yemeği davetİ, pandemi dolayısıyla verilen İKİ YILLIK
BİR aradan sonra ilk kez oldukça geniş bir katılımla davetlileri bir araya getirdi.

GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu ile yönetim
kurulu üyelerinin sahipliğinde gerçekleşen iftara,
aralarında Ak Parti Milletvekili Nevzat Ceylan,
Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un
da bulunduğu bürokratlar, büyükelçiler, parti ilçe
başkanları, ABB basın koordinatörü, sivil toplum
kuruluşlarının başkanları ve aileleri katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI
İftar yemeğinin başlangıcında bir konuşma yapan
Başkan Allaıoğlu, Ramazan ayının önemine işaret
ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi ve aynı
zamanda milli ve manevi değerlerimize de dikkat
çekti. Allıoğlu, hem milli ve manevi değerleri
yaşamak ve yaşatmak hem de kuruluşundan
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bugüne dek çok sayıda ve büyük işler yapan
GGYD’nin kuruluş yıl dönümüne de az bir
süre kaldığını anımsatarak derneğin, 19 yılda
hedeflerinin çok çok ötesine geçtiğini ifade etderek;
“Bir avuç genç girişimciden, yaklaşık 700 kişilik
devasa bir yapıya dönüşen derneğimiz bugün;
işlerliği, eylemleri ve söylemleriyle, toplumun hemen

her kesimine yönelik çalışmaları, sürekli olarak
gelişen yepyeni projeleri ve bitmek tükenmek
bilmeyen enerjisiyle, Ankara’nın en çalışkan, etkin
ve güçlü STK’sıdır ve ulusal STK olma yolunda
da emin adımlarla ilerlemektedir” vurgusu yaptı.
İftar yemeği daveti, ney dinletisi eşliğinde hayranlık
uyandıran semazen gösterisi ile son buldu. n
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GGYD’LİLERDEN KEYİFLİ
BAYRAMLAŞMA
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ailesi, her sene olduğu gibi yine
dernek merkezinde keyifli bir bayramlaşma programında bir araya geldi.

Bayramlaşma etkinliklerine yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte katılan Başkan M. Nezih Allıoğlu
yaptığı konuşmalarda ülkemize ve milletimize
sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde
bulunarak bayramlarımıza dair özel anlamlı
mesajlar verdi. Etkinliğine katılarak birbirlerinin
bayramını, iyi dilekler eşliğinde kutlayan GGYD
üyeleri de Başkan Allıoğlu ve yönetim kuruluna
teşekkürlerini iletti. n
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GGYD’LİLER 23 NİSAN
COŞKUSUNU ÇOCUKLARLA
BİRLİKTE YAŞADI
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINA
ARMAĞAN ETTİĞİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NI ÜYELERİ VE ÇOCUKLARI İLE
BİRLİKTE KUTLADI. ANKARA’DA “NEŞELİ KÖY”DE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILAN ÇOCUKLAR, BANDO
MIZIKA TAKIMI VE MARŞLAR EŞLİĞİNDE OYUNLAR OYNAYARAK KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİLER.

Ünlü çizgi film karakteri Niloya ile fotoğraf
çektiren, İllüzyon Müzesi, Tepetaklak Ev ve Tren
turu aktivitelerine katılan çocukların oldukça
eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte, GGYD
Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gün olan
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını dile getirdi.
Dünya lideri, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün
yıllar öncesinde ortaya koyduğu vizyonu hatırlatan
Başkan Allıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
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ALLIOĞLU: “DÜNYA LİDERİ
ATATÜRK’ÜN VİZYONUNU
ÇOCUKLARIMIZA AŞILAMAYA
ÇALIŞIYORUZ”
“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya
çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı bizler de büyük
bir coşkuyla kutluyoruz. Bu vizyonu gençlerimize
aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın bugünü
bir bayram gibi yaşamaları için elimizden geleni
yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“BU YILKİ 19 MAYIS’TA
ÜÇ ‘19’ BİR ARAYA GELECEK”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda
birliktelik ve aidiyetin önemine de vurgu yapan
Nezih Allıoğlu, şu ifadeleri de kullandı: “Aileler
ve çocukların bir araya gelmesi önemli, onlar için
güzel bir ortam hazırladık. Burada olan herkes ve
özellikle çocuklar çok mutlu ve keyifliler. Bir defa
düşüncemizi değiştirdik ve Ters Ev ziyareti yaptık.
Çocuklarımız için nereden, nasıl bakacaklarını
sorgulayabilecekleri, vizyonlarını genişletip,
öğrenebilecekleri, bakış açılarını değiştirebilmelerini
sağlayabilecekleri verimli ve aynı zamanda
eğlenceli bir aktivite gerçekleştirdik. İllüzyon
Müzesi de öyle, keyifli anlar yaşadılar. Çocukların
bu özel günlerini unutmayacakları şekilde
yaşamalarını sağlıyoruz.

Önümüzde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı’mız var. Bu yıl 19 Mayıs günü, Genç
Girişim ve Yönetişim Derneği için üç tane “19”u
içinde barındıran bir gün olacak. Birincisi, bildiğiniz
gibi 19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a ayak
bastığı tarih, yani Kurtuluş Savaşı’nın başladığı
gündür. İkincisi derneğimiz 19 Mayıs 2003
tarihinde kuruldu ve üçüncüsü bu yıl derneğimizin
19. kuruluş yıl dönümü. Bu üç 19 bir araya gelecek
ve bu yıl Samsun’da üyelerimiz ile beraber sabah
06.30’daki Bandırma Vapuru’nu karşılayacağız.” n
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KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞI
KAMPANYASI’NA TAM DESTEK
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ, TÜRK KIZILAYI İŞ BİRLİĞİNDE ‘KAN VE KÖK
HÜCRE BAĞIŞINA BİR GÜN HERKESİN İHTİYAÇ DUYABİLECEĞİ’ DUYARLILIĞI
ÇERÇEVESİNDE, GELENEKSEL OLARAK HER YIL YOĞUN KATILIMLA DÜZENLEDİĞİ
“KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞI” KAMPANYASINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Balgat Konya yolu üzerinde bulunan ‘Göral
Peugeot’da 5’incisi gerçekleşen bu anlamlı
kampanyaya, 100’ün üzerinde GGYD üyesi katılarak
kan ve kök hücre bağışında bulundu. Tüm Türkiye’yi
kan ve kök hücre bağışlamaya davet ettiklerini dile
getiren GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu, “Dernek
olarak her yıl Türk Kızılayı ile Kan ve Kök Hücre
Bağışı Kampanyası düzenliyoruz. Öncelikle kendi
üyelerimiz arasında sonra çevremizde ardından
da tüm ülkede farkındalık oluşturmak istiyoruz.
Verdiğimiz bir ünite kanın üç kişinin hayatını
kurtarabileceği bilinci ile hareket ediyor, kanın acil
değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurguluyoruz. Bu
yüzden sağlık durumu uygun olan herkesi kalabalık
alanlarda kurulan stantlarda kan vermeye davet
ediyoruz. Bir STK olarak insan hayatını ilgilendiren bu
konularda toplumu bilinçlendirmeli, örnek çalışmalar
yapmalıyız. Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı ile bu tür
farkındalık oluşturacak kampanyaları önümüzdeki
yıllarda ülke geneline yayarak yapacağız” dedi. n
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ONUR ŞENYÜZ

MÜNİR ÖZDEN

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ

ONUR ŞENYÜZ VE
MÜNİR ÖZDEN
MAALESEF YAŞAMA VEDA ETTİLER.

GGYD AİLESİ OLARAK KENDİLERİNİ
RAHMETLE ANIYORUZ.

SİZLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ,
RUHUNUZ ŞAD OLSUN...
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GGYD AİLESİ YENİ ÜYELERİNE
“MERHABA” DEDİ
GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ, yeni üyelerine, Yönetim Kurulu Başkanı
Nezih Allıoğlu Ve Yönetim Kurulunun ev sahipliğinde, CPAnkara Hotelde
düzenlenen BİR kokteyl ile “Merhaba” dedi.

Kokteylin açış konuşmasını
gerçekleştiren Genç Girişim
ve Yönetişim Derneği Başkanı
M. Nezih Allıoğlu, “Böylesine
güzel bir kalabalıkta sizlerle bir
arada olmak keyif verici”
diyerek GGYD’nin her geçen
gün daha da büyümesinden
duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Allıoğlu konuşmasını şu sözlerle
sürdürdü: “Son üç ayda üye
olan arkadaşlarımız ve bugün
aramıza yeni katılan üyelerimiz
ile bir arada olduğumuz için
çok mutluyuz. Yeni üyelerimizin
varlığıyla derneğimizin daha da
güçleneceğine inanıyorum. Hep
birlikte Türkiye için daha çok
çalışmaya, üretmeye
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devam edeceğiz. Tanışma
kokteylimize geldiğiniz için
hepinize teşekkür ederim”
dedi.

Bu toplantımızda üyelerimiz
kendi işleri ile ilgili programlar
yapacak ve tecrübelerini
aktaracaklar” diye konuştu.

“YOĞUN BİR İŞ
TAKVİMİ BİZLERİ
BEKLİYOR”

Nezih Allıoğlu ayrıca 14
Ağustos’ta Hamaklı Bahçede
gerçekleştirecekleri GGYD
Yaz Etkinliği’nde GGYD üye
ve aileleri ile bir araya
geleceklerini de sözlerine
ekledi.

GGYD üye sayısının gün
geçtikçe arttığına dikkat
çeken Başkan Allıoğlu; “Her
yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun
bir iş takvimi bizi bekliyor. 28-30
Ekim tarihleri arasında 29 Ekim
balosunu gerçekleştirmek üzere
Diyarbakır’a gideceğiz.
Eylül ayında ise 57. İş’te
Fırsat Toplantısı’nı yapacağız.

Allıoğlu’nun konuşmasının
ardından GGYD Kurul
Başkanları ile GGYD Topluluk
Başkanları söz alarak kurul
çalışmaları hakkında GGYD’ye
katılan yeni üyelere bilgi
verdiler. n

DİLARA BAŞBİLEN YAŞAR

GERÇEK BUDAK

ETACONCEPT / MİRKAN AYDIN

FİLİZ TAŞLI

BANU HANÇER

OZAN EMRE NAS

HAMİYET ÜNSAL

TAYFUN YOSUNKAYA

GAMZE GENÇ

FERKAT KURULTAY

ÖZLEM ALAKUŞ

MERTCAN CENGİZ

SELEN YILDIRIM

GÜRAY YALÇIN

NİLGÜN BİRBAŞ

MUSTAFA SOYDAN

SEDA SEVGİ CİVEK

HAKAN KILIÇ
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REZAN AYŞE BAYAT

GÖNENÇ SAZER

MURAT ŞAHİN TEMİZ

MELİKE SEYFİ

YELİZ ÖZKARAOĞLU

MEVLÜT ÖNER

SÜLEYMAN GÜLER

ŞAHİN KARABACAK

SABİT AKCAN

KEREM KÜÇÜKOĞLU

TALİP IĞDIR

EMRE DİNÇER

EMRE AKHAN
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GÖKSEL TOPRAK

MESUT AKHAN

EMRAH GÜNER

BURAK İŞKÜR

İSMAİL FIRAT ÇEVİK

ALİ ALPARSLAN

BURAK ÖZDEMİR

HAKAN TEKMEN (VERART GRUP İÇ MİMARLIK)

NADİR EDİZ TANER

ADNAN AYDOĞAN

CAHİT SERKAN KUMDAKÇI

SÜLEYMAN İYİGÜN

BURAK TAŞKIRAN (VERA PROJE MİMARLIK)

YASİN KARAKÖSE

HAKAN AKÇA (HAKAN AKÇA SİGORTA)

BEKİR YILDIRIM

ZAFER ALBAYRAK

ÖZGÜN GÖR
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BASINDA

GGYD

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN BASINDA ÇIKAN HABERLERİ
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