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BAŞKANDAN

M. NEZİH ALLIOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BİZİM BU ŞEHRE BORCUMUZ VAR
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce bir
Aralık günü memleketin kaderini değiştirmek üzere Ankara’ya geldiğinde, dudaklarından şu cümleler dökülmüştü: “Ankara’nın ve Ankaralıların benim gönlümde
bambaşka bir yeri vardır...”
Bunlar öylesine söylenmiş, sıradan sözler değildi. Atatürk, yüksek feraseti ile Cumhuriyet’in Başkenti olacak bu
kentte, sadece o gün yaşananları değil geleceği de görüyordu. Ata’nın gönlünde bambaşka yeri olan Ankara,
100 yıl sonra da milyonların vazgeçilmezi haline gelecek,
büyük bir sevdayla kendine bağlayacaktı.
Evet, kıymetli dostlar...
Derneğimizin süreli yayın organı Global Girişim Dergisi’nin yeni sayısında bir kez daha sizlerle buluşmanın
mutluluğunu yaşarken, satırlarıma Ankara ile başlamak
istedim.
Ata’mızın bizlere emaneti başkentin genç girişimcileri
olarak Ankara’ya duyduğumuz sevgi ve bağlılığı, Ankaralılık ruhunun gelişimi için gösterdiğimiz gayreti görmenizi ve bilmenizi istedim.
Bizler reel sektörün temsilcileriyiz. Üretmek, daha fazla
üretmek, ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine katma değer
yaratmak zorundayız. Bizler aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşunun mensuplarıyız. STK olmanın gereğini
yerine getirmek, demokrasiye, kent gelişimine katkıda
bulunmak ve güçlü toplum yaratmada mihenk taşı olmak zorundayız.
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği olarak misyonumuz,
bu derneğin üyeleri olarak vazifemiz tam olarak budur.
Misyonumuz ve vazifemizden bir milim şaşmadan yolumuza devam ediyoruz. Büyük bir aşkla bağlı olduğumuz
Başkent’imiz Ankara için, yurttaşı olmaktan onur duyduğumuz güzel ülkemiz için çok çalışıyor, her yeni güne bir
sonraki günün, haftanın, ayın planını yaparak başlıyoruz.
İşte GGYD’yi yüzbinlerce STK içinden birkaç adım öne çıkaran da budur. Ankara’nın sanayide, ticarette, tarımda,
eğitimde, kısacası güçlü yarınlara dair ne varsa, her alanda
hak ettiği noktaya gelmesi için sadece kendi içimizde değil,
ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla, merkezi ve yerel yönetimlerle tam bir iş birliği içinde hareket ediyoruz. Büyükelçiler
düzeyinde yaptığımız temaslar, siyasi partiler ve belediyelerle görüşmelerimiz, çeşitli STK’larla iş birliklerimiz... Bunların
hepsi özelinde üyelerimiz için gözükse de, aslında Ankara
için, Başkent’imizin geleceği için atılmış adımlar...
Bildiğiniz üzere kısa süre önce de genel kurulumuzu yaptık. Tek adaylı olmasına rağmen genel kurula olağanüstü
ilgi gösteren kıymetli üyelerimizin teveccühüyle bir kez
daha göreve getirilmenin büyük sorumluluğunu, yeni yönetimimizin ve kurullarımızın yüksek enerjisiyle birleştirip,
yolumuza devam edeceğiz.
Çünkü, bu şehre borcumuz var.
Çünkü, Ankara’nın bizim gönlümüzde bambaşka bir yeri
var...
Sevgi ve saygılarımla...
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17. OLAĞAN GENEL KURULU

GENÇ GİRİŞİMCİLERİN BAŞKANI
5. KEZ M. NEZİH ALLIOĞLU OLDU
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nde mevcut başkan M. Nezih Allıoğlu, 17. Olağan Genel Kurulu’nda,
5. kez başkan seçilerek bir kez daha güven tazeledi.

2012 yılından bu yana derneğin başkanlığını yürüten M. Nezih Allıoğlu’nun 5. kez başkan seçildiği
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin 17. Olağan
Genel Kurulu, Ankara Sanayi Odası’nda gerçekleşti. Aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil
İbrahim Yılmaz ile STK başkan ve yöneticileri ile
GGYD üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleşti.

“GGYD, 500 KİŞİLİK BİR
GİRİŞİMCİ ORDUSU”
Genel kurulun açılışına bir konuşma ile başlayan Başkan Allıoğlu, 70-80 üyeden oluşan ve kendi yağıyla
kavrulan bir topluluktan, 500 kişilik bir girişimci ordusu yaratmanın, küçücük bir kiralık apartman dairesinde iken, her yönüyle dört dörtlük devasa bir dernek
merkezine sahip olmanın, etkinlik yapacak bütçe bulamazken, onlarca üniversite öğrencisine burs vermeye başlayacak kadar geniş bir bütçeye kavuşmanın ve
dernek merkezinde 10-15 kişi bir araya gelemezken
İş’te Fırsat Toplantıları’nda otel salonlarına sığamaz
hale gelmenin hiç kolay olmadığını, binlerce dernek
ve vakfın faaliyet gösterdiği Türkiye’de, GGYD’nin
STK’lar içinde parlayan bir yıldız olduğunu söyledi.
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ALİ ODABAŞI

8. DÖNEM BAŞKAN VEKİLİ

CEMAL TEKİN

8. DÖNEM BAŞKAN YARDIMCISI

GÜRBÜZ BEKİŞ

8. DÖNEM BAŞKAN YARDIMCISI

ELİF UFLUOĞLU
8. DÖNEM GENEL SEKRETERİ

ALLIOĞLU: “GGYD, OKYANUSTA BİR
DAMLA İKEN, NEHİRE DÖNÜŞEN
BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU”
Konuşmasını; onbinlerce sivil toplum kuruluşu arasında adeta okyanusta bir damla iken, bir nehire dönüşmek ve bugün Türkiye’nin en büyük sivil toplum
kuruluşları arasında anılmaya başlamanın da hiç kolay olmadığını vurgulayarak sürdüren Nezih Allıoğlu;
“Tabela derneği” diye anılma riskini yaşamak bir yana, bir
yılda 100’den fazla organizasyona imza atarak 3.5 güne
bir etkinlik sığdırmak da kolay olmadığının altını çizerek,
“Çok çalışmaktan, çok üretmekten, yeni şeyler söylemekten, gerekirse özel hayatımız ve iş yaşamımızdan fedakârlık etmekten çekinmedik, çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz”
dedi.

GÜNEŞ YILDIRIM OKUL

8. DÖNEM BASIN SÖZCÜSÜ Y.K.Ü.

YÜCEL AHMET ÖZAY

8. DÖNEM EĞİTİM VE PROJELERDEN SORUMLU Y.K.Ü.

REYHAN SÜNGER

8. DÖNEM ORGANİZASYONLARDAN SORUMLU Y.K.Ü.

OKTAY AKÇAM

8. DÖNEM STK’LARDAN SORUMLU Y.K.Ü.

MEHTAP BUDAK

8. DÖNEM BAŞKAN YARDIMCISI

SİBEL YÜCEL

8. DÖNEM SAYMANI

H. BAHADIR KELEMCİSOY

8. DÖNEM BAŞKAN YARDIMCISI

ORÇUN ÖZBAŞI

8. DÖNEM PARLAMENTODAN SORUMLU Y.K.Ü.

GGYD’NİN YENİ YÖNETİMİ...
Nezih Allıoğlu’nun konuşmasının ardından gündemin diğer maddeleri görüşüldü ve oylamaya geçilerek;
GGYD’nin 9. dönem yönetimi ve kurulları, dernek üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin, M. Nezih Allıoğlu başkanlığındaki 9.
Dönem Yönetim Kurulu’nda Arda Alkan, Bahadır Kelemcisoy, Birkan Özmen, Birol Darçın, Cem Tunç, Çağatayhan
Acı, Ecevit Saraç, Elif Ufluoğlu, Görkem Gökçen, Gürbüz
Bekiş, Koray Durşen, Orçun Özbaşı, Rukiye Aslan, Serap
Aytekin, Sibel Yücel, Tahir Haytoğlu, Tuğçe Tanrıverdi ve
Yücel Ahmet Özay görev alırken, disiplin kurulunda Cemil Keleşoğlu, Bülent Sarıeyüpoğlu ve Köksal Avcıaydın,
denetleme kurulunda ise Bülent Ak, Zafer Karahüseyinoğlu ve Baysal Erol yer aldı.

KORAY DURŞEN

8. DÖNEM KOORDİNATÖR Y.K.Ü.

GÖRKEM GÖKÇEN

8. DÖNEM AR-GE VE ÜR-GE’DEN SORUMLU Y.K.Ü.

TAHİR HAYTOĞLU

8. DÖNEM TİCARET VE YATIRIMLARDAN SORUMLU Y.K.Ü.

ARDA ALKAN

8. DÖNEM ÜYE KABULÜNDEN SORUMLU Y.K.Ü.
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BİZDEN HABER

GGYD 9. DÖNEM YÖNETİM KURULU
ULU ÖNDER ATATÜRK’ÜN HUZURUNDA
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin 9. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri, 17. Olağan Genel Kurulu sonrası
ilk ziyaretini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedî istirahatgâhı Anıtkabir’e gerçekleştirdi.

17. Olağan Genel Kurulu ve
görev dağılımının tamamlanmasının ardından M. Nezih Allıoğlu başkanlığındaki
GGYD 9. Dönem Yönetim Kurulu ve üyeleri, Anıtkabir’e giderek Ata’nın huzuruna çıktı.
Resmi törende Başkan Allıoğlu mozoleye çelenk koyarken,
beraberindeki GGYD üyeleri
de Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’e bağlılıklarını bir kez
daha ifade etti. Saygı duruşunun ardından ise Misak-ı Milli
Kulesi’ne geçildi Anıtkabir
Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Nezih Allıoğlu, şu satırları
kaleme aldı:
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“DÜNYANIN EN İYİ GİRİŞİMCİSİ ATATÜRK”
“Çağdaş Türkiye’nin Kurucusu Büyük Atatürk; bir milletin kaderini değiştirerek değişmez liderimiz, en zor koşullarda
Türkiye Cumhuriyeti‘ni kurarak dünyanın en iyi girişimcisi oldun. Hiç şüphen olmasın ki; varlığın ile şereflendirdiğin
Başkent Ankara’yı, işte bu ilkelerin ışığında, sanayi ve ticaretin de başkenti yapma konusunda çok sağlam bir irade
göstermeye devam ediyoruz. Gösterdiğin hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, emanetlerine sonsuza dek
sahip çıkmaya söz veriyoruz…” GGYD heyeti daha sonra görevli eşliğinde Anıtkabir’i gezdi ve Anıtkabir Komutanı
Albay Hakan Osman Sert’i ziyaret etti.
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Ekonomi uzmanları, hem dünyanın hem de Türkiye’nin
içinde bulunduğu ekonomik ve küresel krizler ile bölgesel savaşlardan dolayı yaşanan zorluklar sebebiyle
2020’nin ilk yarısına oranla ikinci yarısında düzelme
öngörüyor.

YURT DIŞI PROJELERE HIZ VERİLECEK
Oldukça hızlı geçen 2019, dünya ekonomisi açısından
mikro ve makro olarak eş zamanlı planlama yapmanın
zorunlu kılındığı bir yıl oldu. Şirketler de bu bağlamda
daha çok yurt dışı projelere hız verdi. Türkiye’deki yatırımlara bakıldığında ise küresel fırsatları yakından takip
ederek yapılan yurt dışı yatırım hamleleri, aynı tablo ile
karşımıza çıkmakta.
2020 yılı geneline bakıldığında, Türkiye ekonomisini
iyimser bir tablonun beklediğini, en kötü kısmın ise geride kaldığını ifade eden uzmanlar, 2020’de Türkiye’nin
büyümesinin yüzde 3’ler seviyesinde olacağı ancak konut sektöründe bu büyümenin fazla etkisinin bulunmayacağı fikri üzerinde duruyor.

ÜRETİM VE İHRACAT ODAKLI BÜYÜME
Bilindiği üzere, 2019’da ülkeler arası ticaret savaşlarının
da etkisiyle piyasalarda bir küçülme/daralma yaşanmış,
özellikle de ‘ana pazar’ olarak tanımlanan Avrupa Birliği’nde, daralmanın etkisi ciddi şekilde hissedilmişti. Bu
durum da, haliyle yeni pazarlara açılma ihtiyacını doğurmuş ve ihracat pazarı çeşitlendirmelerle arttırılmıştı.
Hal böyleyken, 2020’de piyasaların daha istikrarlı olacağı tahmininde bulundan uzmanlar; büyümenin daha
çok üretim ve ihracat kaynaklı olacağını, 2019 ve öncesinde yapılan yatırımların sonuç ve etkilerini, 2020’de
görmeyi planladıklarını savunuyor. Kısacası tahminler,
2020 yılının; farkındalık yaratacak yeni yatırımlar yapmak, katma değerli daha iyi ürünler üretmek, teknoloji ve dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapmak esasları
üzerine kurulacağı yönünde.

ÇİN’DEN SIÇRAYAN VİRÜSÜN RİSKLERİ!
Çin’de birdenbire ortaya çıkan ve dünya ülkelerine hızla
sıçrayış yapan Korona virüsünün, alınan önlemlere rağmen dünyaya yayılışının hızlanmasının küresel satış dalgasını ciddi oranda ve kısa sürede tetiklediği, virüsten
etkilenenlerin/hayatını kaybedenlerin sayısının büyük bir
hız kazanmasının, hem piyasaları hem de dünya eko-

nomisini etkileyebilecek güçte stabil hale geldiğini vurgulayan uzmanlar, salgın haberinin yayılması itibariyle,
petrol, bakır vb. emtia piyasaları ile Asya borsalarında
bir anda yüzde 10’lara ulaşan kayıplar görüldüğünü,
Çin vadeli piyasalar ile Tokyo ve ABD borsalarının ise
2016’dan bu yana en sert satış dalgası yaşadığının altını çiziyor.

HİSSE VE ALTIN ÖNE ÇIKIYOR
Hisse ve altın konularında, yılın henüz ilk aylarındaki gündemine göz atacak olursak; piyasalarda getiri,
ağırlıklı olarak hisse senedinde ve altında umut arıyor.
Yapılan çalışmalara göre, düşük faiz ve istikrarlı hali ve
yaklaşık yüzde 30’luk payla, kur ortamında en fazla
dikkat çeken yatırım aracı olarak görünen hisse senedi.
Hisse senedini, yaklaşık olarak yüzde 20’lik payla altın
takip etmekte. 2020 piyasasında döviz ve altına yaklaşık
olarak yüzde 14’er pay ayrılmışken, sabit getirili Türk
Lirası faizi arayışında olanlar içinse tahvil-bono ve özel
sektör tahvilleri alternatif olarak sunuluyor.
Uzmanlar, 2020 yılının ilk yarısında, enflasyonda tek
hane ve düşük faiz politikası beklentisi, büyümede yüzde 5’lik beklentilerle borsanın pozitif beklentisini desteklerken, yurt dışı tarafta genişleyici para politikaları
olacağını tahmin ettiklerini ifade ediyor. ABD-Çin ticaret
anlaşması süreci halen devam ediyor. Tüm bunların yanı
sıra ABD başkanlık seçimi sürecinde FED’in faiz indirmesine yönelik baskılar da sürebilir deniyor. Koronavirüsün
etkileri de hesaba katıldığında, belirlenen tüm bu faktörler, fiyatlama davranışında pozitif görünüm senaryosunu güçlendiriyor.

DÜZELME İKİNCİ YARIDA
Yılın ilk yarısında en dikkat çeken; tüm dünyada etkili
olup özellikle de Avrupa’yı sıkı bir şekilde saran durgunluk, ülkeler arası ticaret savaşlar gibi küresel ekonomiyi
negatif etkileyen unsurların, dünyada ekomomik büyümenin yüzde 1-2 arasında kalmasına neden oluşu.
Türk uzmanlar ise ülke genelinde yüzde 2-3 gibi bir büyüme beklediklerini, enflasyon düşerken beraberinde
satın alma gücünü de düşürdüğünü, yurt dışı ilişkilerdeki ani iniş-çıkışların belirsizlikleri arttırdığının altını çiziyor. Tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda; uzmanlar ilk altı ayın gerek dünya gerekse Türkiye
için çok iyi geçmeyeceği ancak ikinci yarıda beklenen
düzelmenin geleceği düşüncesini savunuyor.
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MURAT SAĞMAN

EKONOMİST / BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖVEVLİSİ

2020’DE RİSKLER VE FIRSATLAR
GLOBAL GİRİŞİM’İN “KONUNUN UZMANINDAN” KÖŞESİNİN KONUĞU; EKONOMİST MURAT SAĞMAN. SAĞMAN
YAZISINDA, ÜLKELER ARASI GERGİNLİKLER, DOĞAL AFETLER VE SON OLARAK DA YILIN İLK AYLARI İTİBARİYLE
GÜNDEME OTURAN “CORONA VİRÜSÜ” SALGINI GİBİ ÇOK CİDDİ SORUNLARDAN DOLAYI; 2020 YILININ EKONOMİ
AÇISINDAN OLDUKÇA ZOR BİR YIL OLACAĞINI, BUNA PARALEL OLARAK RİSKLERİ DOĞRU YÖNETME KONUSUNUN
ÖNEMİNE DEĞİNDİ...
2020 yılına çok hızlı girdik. İlk önce İran Generali Kasım Süleymani ile başlayan ABD-İran gerginliği, sonra
maalesef ülkemizde yaşanan Elazığ depremi ile çığ felaketi ve sonunda dünyayı kasıp kavuran Corona Virüsü vakası. Bu yazıyı ele aldığımızda, 100 binden fazla
Corona Virüsü vakası ve bunlar arasında 3000 binden
fazla hayatını kaybedenler var.

yasa beklentisi %15’lik geçen seneki hedefe çok yakın
bir rakamla; %11.84 seviyesinde yılı kapatttık (YEP’de
hedef %12 idi). Bununla birlikte cari denge, milli gelirin yüzde 3,5’i civarında bir açıktan, milli gelirin yüzde 0,1’i civarında bir fazlaya geçti. Elbette ki, burada
ekonominin küçülmesi ve ithalatın ciddi yavaşlamasının etkisi var.

2020 yılına devam etmeden kısaca geçen yılının özetini yapalım. 2018 Ağustos’unda yaşanan devasa
şoka rağmen Türkiye 2019 yılını yüzde 0,9 ile pozitif bir büyümeyle kapatmayı başardı. 2018 sonunda
yapılan tahminler, 2019 yılı için sert bir küçülmeye
(-%2- %3) işaret ediyordu. Enflasyon cephesinde pi-

Daha önce bu şekilde cari fazla verdiğimiz yıllar,
1994 ve 2001 yılları idi. Son aylarda gördüğümüz
toparlanmanın büyük sebebi, agresif faiz indirimleri
(ertelenen talebin devreye girmesi) ile kamu kaynakları kullanılarak ekonominin canlandırılmaya etkisi.
2018 yılında milli gelirin yüzde 2,0’sinde seyreden
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bütçe açığı, 2019 yılında milli gelirin yüzde 2,9’una
yükseldi. Merkez Bankası’nın geçmiş yıl yedek akçelerinin
aktarılmasıyla sağlanan bir defalık gelir (milli gelirin
yüzde 1,0’i) olmasaydı bütçe açığı milli gelirin yüzde
4,0’üne yaklaşacaktı.
2020 yılına geçersek, Avrupa ekonomisinin durgunluk tehdidi altında olduğu ve özellikle Corona Virüsü
ile ilgili küresel ekonomiye ait belirsizliklerin devam
ettiği bir konjonktürde, 2020 dönemine ait büyüme
hedefimiz halen yüzde 5,0.

cinde elbette ilerleme kaydedilmektedir fakat halen
emsal ülkelere göre enflasyon oranı yüksektir. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığı için Merkez Bankası’ndan
mutlaka temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bunun için de ülke risk priminin düşürülmesi,
enflasyondaki yapışkan ve katılıkların azaltılması için
yapısal reformlar ( hukuk, eğitim, demokrasi) uygulanmalıdır. Uzun vadeli faizler ancak bu takdirde iner
ve nihai hedef olan yüzde 5 enflasyon oranını realize
etmek mümkün olur. Bir diğer gereklilik ise maliye politikasındaki disiplinin mutlak devamlılığıdır.

Toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde 17’si sanayi üretimine bağlı, yıllık 180 milyar dolar (yarısı daralma sürecindeki AB pazarına) ihracat yapan, 2018’de
yüzde 2.6, 2019’da ise yüzde 0.9 büyüyen Türkiye
ekonomisinin, 2020 yılında son 10 yıl ortalamasının
üzerinde, nasıl yüzde 5 büyüyeceği iddialı olacak.
Büyüme hedefini geçen yıl sıfıra yakın bir seviyeden
yüzde 5’e yükseltirken aynı zamanda 2020 enflasyon
hedefinin yüzde 9,8’den yüzde 8,5’indirilmesi zor
olacak.

“İç talebin canlandığı
ve Merkez Bankası’nın
faizleri agresif indirdiği bir
konjonktürde, enflasyon
düşüşünün yavaşlaması
kolay olmayacak.”

İç talebin canlandığı ve Merkez Bankası’nın faizleri agresif indirdiği bir konjonktürde, enflasyon düşüşünün
yavaşlaması kolay olmayacak. Bu dezenflasyon süre-

Merkez Bankası’ndan bahsedecek olursak; son yaptığı toplantıda bir haftalık repo faizini 50 baz puan
indirerek %11,25’ten %10,75’e düşürdü. >>>
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Böylelikle geçen yıl Temmuz ayında başlayan faiz
indirimleri, toplamda 1325 baz puana yükseldi.
TCMB’nin açıkladığı karar metnindeki en önemli değişiklikler ise şöyle; enflasyona ilişkin olarak daha temkinli
ifadeler var:
“Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte,
enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelme sürmektedir” cümlesi çıkarıldı. Enflasyon beklentileri, iç talep
koşulları ve üretici fiyatları ile birlikte çekirdek enflasyon
göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyretmesini sağlayan
faktörlere eklendi. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahmini (%8.2) ile büyük ölçüde uyumlu olduğu belirtildi.
Büyüme görünümüne ilişkin daha olumlu ifadeler var;
“Yatırımlardaki zayıf seyir”, “yatırımlarda ve istihdamda
toparlanma sinyalleri alınmakla birlikte zayıf seyir sürmektedir” şeklinde değiştirildi. Politika faizinde Ocak
ayında yapılan 75 baz puanlık indirim “ölçülü” olarak
tanımlanmıştı. Şubat ayında yapılan 50 baz puanlık indirim ise “daha ölçülü” olarak tanımlandı.
2020 yılı için en önemli konu şüphesiz Corona Virüsü olacak ki; virüs küresel ekonomiyi şimdiden tehdit etmeye başladı. İleride nasıl biteceği bilinmediği
için de tam olarak nasıl bir etki yapacağı da tahmin
edilemiyor. Birçok ürün ya da ara parça Çin’de üretiliyor ancak ülkedeki fabrikaların bir kısmı kapalı.
16

Sadece üretim değil hizmet sektörü de Corona Virüsü tehlikesi altında. Dünyanın en kalabalık turist grubu Çinliler ülke dışına çıkamazken, salgının küresel
ekonomiye etkisinin 1,1 trilyon dolar olacağı tahmin
ediliyor. IMF ise Çin’in büyüme oranını yüzde 5,6’ya
düşürdü.

“Dünyanın en kalabalık
turist grubu Çinliler ülke
dışına çıkamazken, salgının
küresel ekonomiye etkisinin
1,1 trilyon dolar olacağı
tahmin ediliyor.”
Salgın, dünyanın üretim atölyesi olarak bilinen Çin’de
fabrikaların kapanmasına, üretimin durmasına neden
oldu. ABD’den sonraki en büyük ikinci ekonomi olan
Çin’deki gelişmeler, küresel piyasalarda yankı bulmaya başladı bile...
Gıda, oyuncak, otomotiv sektörü, turizm, sinema,
teknoloji, akıllı cihazlar endüstrisi, çip üretimi, havacılık, alışveriş ve daha birçok ürün ve hizmet, Çin’e
göbekten bağlı durumda.

Oxford Economics’in yaptığı tahminlere göre ise
hastalığın Çin ekonomisinin büyümesini %6,0’dan
%5,4’e; yaklaşık 0,6 yüzde puan düşürmesi, küresel
büyümeyi ise %0,2 düşürmesi bekleniyor.
Virüsün etkisinin, Avrupa büyümesini de %0,2 oranında yavaşlatacağı tahmin ediliyor. Çin’in ekonomik
yavaşlamaya karşı ciddi parasal genişleme ile karşılık vermesi ve ekonomiyi desteklemesi, sağlık krizinin
umulandan kısa sürede sonuçlanması, bu tahminlerin aşağıya çekilmesini sağlayacaktır.

“Virüsün Çin ekonomisinin
büyümesini %6,0’dan
%5,4’e; yaklaşık olarak
0,6 yüzde puan düşürmesi,
küresel büyümeyi ise %0,2
düşürmesi bekleniyor.”
Çin halihazırda dünyanın en büyük mal ve hizmet
üreticisi durumunda. 1,4 milyar nüfusuyla dünyanın
en kalabalık ülkesi olan Çin, aynı zamanda önemli bir

ham madde tüketicisi olarak da biliniyor. 2020 yılı
için riskleri ve fırsatları özetleyecek olursak;

RİSKLER
•
•
•
•

ABD-Çin Ticaret Savaşı / ABD-İran olası gerginliği
Corona Virüsü ve küresel ekonomilerde küçülme
Türkiye’de döviz, enflasyon ve faiz ile ilgili olan
gelişmeler
S-400, Halkbank davası, Suriye, ABD ve Rusya ile
ilişkiler

FIRSATLAR
•
•

•

Başta Fed olmak üzere merkez bankaların faiz ve
likidite desteği
ABD’de seçim yılı olması (Geçmişte ikinci kez
aday olan mevcut adayın seçilmesi ile birlikte piyasalar ve ekonomi iyi performans göstermiş.)
Türkiye’de seçim döneminin bitmesi. İlk seçim
tarihi olan 2023 yılına kadar yapısal reformlar
yapma fırsatı.

2020 yılı gerçekten zor bir yıl olduğundan, amaç riskleri yönetmek olacak. “Riskleri yönetemezseniz, krizleri yönetmek zorunda kalırsınız.”
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EKONOMİST MURAT SAĞMAN’DAN TÜRK
EKONOMİSİNE DAİR ÇARPICI TAHMİNLER
Yeni sezonun ilk toplantısı olan 40. İş’te Fırsat Toplantısı’nda GGYD’lilerle buluşan Bilgi Üniversitesi Öğretim
Gövevlisi ve Ekonomist Murat Sağman, Türk ekonomisinin geleceğine dair, dolar ve faize ilişkin ise önemli ve
çarpıcı tahminlerde bulundu.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, Türkiye’nin en
önemli iş ve tecrübe paylaşım organizasyonu olan İş’te
Fırsat Toplantılarının 40’ıncısında, yine yüzlerce konuğu bir araya getirdi. Green Park Otel’de düzenlenen
toplantıya, dernek üyelerinin yanı sıra Türk ekonomisinin geleceğini merak eden her kesimden davetli katıldı.
Dernek Başkanı M. Nezih Allıoğlu her zaman olduğu
gibi yaptığı açılış konuşmasında, uzun yaz döneminde
de çalışmalarına ara vermeden, bir sivil toplum kuruluşundan beklenmeyecek yüksek performansla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Ülke olarak ihtiyaç
olan yegane unsurun daha çok çalışmak ve daha fazla
üretmek olduğunu vurgulayan Allıoğlu, “Ekonomide
toparlanma için ekonomi yönetiminin, finans dünyasının ve reel sektörün bir an önce radikal adımlar atması
kaçınılmazdır” dedi.

SAĞMAN: “YENİ İNDİRİM 24 EKİM’DE”
Toplantıda Başkan Allıoğlu’nun konuşmasının ardından, kürsüde yerini isabetli tahminleriyle tanınan Ekonomist Murat Sağman aldı. Merkez Bankası’nın art
arda yaptığı faiz indirimiyle oranların, yüzde 24’ten
16.5’e gerilediğini anımsatan Sağman, “Merkez Ban18

kası 24 Ekim’de de 50 ila 100 arası baz puan arasında faiz indirimi yapabilir. Üstü çok riskli olur. Eğer
hedef enflasyonu düşürmek ise buna devam etmeli.
Bizde sorun şu; aynı anda hem enflasyonu düşürüp
hem büyümek istiyoruz. Enflasyonu düşürmeden büyümeye kalkıyoruz. Bu iktisatta imkansız” dedi. Türkiye’nin büyümesi için yatırıma, yatırım için de özel
bankaların kredisine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan
Sağman, “Batık şirketler yerine üreten; ihracat yapan
şirketler desteklenmeli, kamu tasarruf etmeli. Buradan
elde edilecek gelir reel sektöre aktarılmalı ki, yatırım,
üretim, ihracat ve dolayısıyla da büyüme olsun” diye
konuştu.

“SIKINTI, DÖVİZE ÇOK BORÇLANMAK”
Konuşmasında, Türkiye’nin sanıldığı kadar borçlu bir
ülke olmadığını, borcumuzun bizim gibi gelişmekte
olan ülkelerle neredeyse aynı ve hatta gelişen ülkelere
göre daha iyi olduğumuzu, sıkıntımızın ise dövize çok
borçlanmamızdan kaynakladığını savunan Murat Sağman, en çok merak edilen doların seyrine ilişkin olaraksa, Merkez Bankası’nın 12 ay sonrası döviz kuru beklentisinin 6,27 olup, Ekim ayında faiz indirimi olursa kendi
tahmininin de bu yönde olduğunu dile getirdi.

“ÖNCELİKLE REFORMLAR VE ENFLASYON”
Murat Sağman konuşmasında hukuk başta olmak üzere her alanda yapısal reformların seneye mutlaka hayata
geçirilmesi gerektiğini, ülke olarak enflasyonun düşmesine odaklanmamızın şart olduğunu, bu sorun halledildiğinde sorunların yüzde 70-80’inin ortadan kalkacağını
da dile getirdi. Enflasyon indiğinde faizlerin de ineceğini
hatırlatan Sağman, “Bütün bu sorunları çözdüğümüzde
büyüme sevdasına düşelim. Her şeyi aynı anda halletmek
istiyoruz. Böyle olmaz, sabırlı olalım” dedi.
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40. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI’NDA
FİRMA SUNUMU YAPAN ÜYELER
Her İş’te Fısrat Toplantısı’nda ticari ve ekonomik güç birliği ile dayanışma ve yardımlaşma amacıyla birbirlerine
destek veren GGYD üyeleri, tek tek kürsüye gelerek kendilerini ve firmalarını tanıtma fırsatı bulmaları ve bunun
devamında iş birliği ve ortaklık konusunda GGYD’nin öncülüğünün büyük bir anlam ifade ettiğinin önemine dikkat çekiyor ve aynı zamanda toplantıların sonunda derneğin bir ferdi olarak kendilerine verilen bu şansı en verimli
şekilde iş hayatlarına yansıttıklarını ve yansıtacaklarını ifade ediyorlar. İş’te Fırsat Toplantılarının 40’ıncı konuşmacı
konuklarından olan Kutluay Yılmaz, Reyhan Erol, Ali Işık, İsmail Fırat Çevik, Ekin Bakır ve Serkan Melikoğlu da,
firmaları hakkında ayrıntılı birer sunum gerçekleştirdi.

KUTLUAY YILMAZ
NOBLE HOME / YILMAZ TEKSTİL

REYHAN EROL
DR. REYHAN EROL MUAYENHANESİ

ALİ IŞIK
TEKKART A.Ş.

İSMAİL FIRAT ÇEVİK
SALTUR - TURİZM / SİGORTA / AJANS

EKİN BAKIR
BE DESIGN MİMARLIK

SERKAN MELİKOĞLU
KULİS SANAT MERKEZİ
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BİZDEN HABERLER

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

Kurucusu ve Başkanı Veli Sarıtoprak’ın ev sahipliğinde düzenlenen; ülkenin geleceğine, bilim, sanayi ve kültürüne, sivil toplum alanında çalışma
yapanlara verilen ve Genç Girişim ve Yönetişim
Derneği’nin bu seneki ödülünü; özel çocuklara
yönelik olağanüstü çabalarından ötürü Ankara
Bizim Çocuklar Spor Kulübü Müdürü Sibel Kancaoğlu’na takdim ettiği; Ankara Sivil Toplum
Kuruluşları Platformu (ASTOP)’nun “Geleneksel
Vefa Ödülleri” törenine, Ankara Ticaret Odası
(ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası
(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleri
katıldı.

BARAN: “BİR ÜLKEDE GÖNÜLLÜ
ÇALIŞMA VARSA, O ÜLKEDE
MUTLULUKTAN BAHSEDİLEBİLİR”
Yatırımcı ve Sanayi İş Adamları Derneği (YATSİAD)
Başkanı ASTOP Dönem Sözcüsü Yıldıray Yoldar ve
ASTOP Kurucu Onursal Başkanı Türk Sanayici ve İş
Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak’ın
açılış konuşmaları ile başlayan törende ATO Başkanı
Gürsel Baran da konuklara hitap etti.
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ATO’nun Türkiye’nin en büyük ikinci sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Baran, 160 bin üyesi ve Ankara’ya karşı olan
sorumluluğu ile ATO’nun da gönüllüler arasında olduğunu dile
getirdi. “Bir ülkede eğer gönüllü çalışma varsa o ülkede ancak
mutluluktan bahsedilebilir” diyen Başkan Baran, yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladıkları plastik atık dönüşüm projesinden de bahsetti. Ankara’da bulunan zincir marketlerin üst
düzey yöneticileri ile görüştüklerini belirterek, “Ankara olarak
bu projeye öncülük edecek ve önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz. Bir merkez oluşturarak toplanan plastiklerin dönüşümüyle
plastik hammaddesi elde etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaptığı
çalışmalarla kente ve ülkeye yaptığı katkılar nedeniyle Ankara
Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) tarafından “Üstün
Sivil Toplum Gönüllüsü Beratı”na da layık görüldü.

NİLÜFERLER YETİŞİYOR PROJESİ’NE
“EĞİTİME DESTEK” ÖDÜLÜ
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin 2012 yılında hayata geçirdiği ve maddi durumu yeterli olmayan
öğrencilere burs desteği sağlayan Nilüferler Yetişiyor Projesi, TÜSİAV tarafından bu sene de “Eğitime Destek”
ödülüne layık görüldü.

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Eğitim Platformu’nun eğitime gönül ve destek veren kişi ve kuruluşları ödüllendirmek amacıyla düzenlediği “Eğitimin
Çınarları ve Eğitime Destek Verenler” ödül töreni, Ankara Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirildi.
Eğitime destek veren ve katkı sağlayan akademisyenler,
dernekler ve kuruluşların ödüllendirildiği ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in ev sahipliğinde
gerçekleşen törene, eğitimin çınarı akademisyenlerin
yanı sıra eğitime destek veren kişi ve kurum temsilcileri
katıldı. TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve TÜSİAV Eğitim
Platformu Başkanı Öztuna Norman yaptıkları konuşmada, eğitim dünyasına sağladıkları katkılardan dolayı
ödül kazanan tüm isimlere teşekkür ederek, eğitimin ve
doğru insan yetiştirmenin önemine işaret etti.

ALLIOĞLU: “EĞİTİME OLAN
YATIRIMLARIMIZ HIZ KESMEYECEK”
Ödül töreninde, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin,
2012 yılından bu yana maddi anlamda ihtiyacı olan öğrencilere eğitim bursu vererek hayatlarına değer katan

“Nilüferler Yetişiyor” projesi, TÜSİAV Eğitim Platformu
tarafından bu yıl da “Eğitime Destek” ödülüne layık görüldü. GGYD adına ödülü almak üzere kürsüye çıkan
Dernek Başkanı M. Nezih Allıoğlu, bugüne dek yüzlerce
çocuğu Nilüfer Yetişiyor Eğitime Destek Fonu desteğiyle mezun etmenin onurunu yaşadıklarını vurgulayarak,
bunun yanı sıra kentin dezavantajlı bölgelerindeki öğrencilere kırtasiye, giysi, bot ve ayakkabı yardımı yaptıklarını da ifade etti. Allıoğlu, ödülü, küçük birikimleriyle
büyük bir organizasyona imza atan Genç Girişim ve
Yönetişim Derneği’nin, emeği geçen tüm üyeleri adına
aldığını söyleyerek, eğitime yatırımlarının bundan sonra
da hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi.
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41. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI’NDA
TÜRK DIŞ POLİTİKASI KONUŞULDU
İş’te Fırsat Toplantılarının 41’incisi, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’nın, Türk dış politikasından, ABD ile ilişkilere kadar pek çok konuda
önemli açıklamalarda bulunduğu sunumuyla Green Park Hotel’de gerçekleştirildi.

Ankara’nın en önemli iş ve tecrübe paylaşım organizasyonlarından
biri haline gelen İş’te Fırsat Toplantılarının 41’incisinin açılış
konuşmasını yapan Başkan M. nezih Allıoğlu, İş’te Fırsat
Toplantıları’nın önemine işaret ederek; “41 kere maşallah. Yıllardır
aynı azim, gayret, heyecan ve istekle İş’te Fırsat’a katılım gösteren,
emeklerimizi boşa çıkarmayan, çalışma azmimizi perçinleyen,
kendileri ve kentleri için değer yaratan tüm üyelerimize teşekkür
ediyoruz” dedi. Konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Allıoğlu, Barış Pınarı Harekatı’na da geniş yer ayırdı.

ALLIOĞLU: “DEVLETİMİZİN YANINDA,
ASKERİMİZİN ARKASINDAYIZ”
Sözlerini; “Ordumuzun 9 Ekim’de başlattığı; büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürdüğü, Amerika ve Rusya ile yapılan mutabakatlarla
önemli bir aşamaya gelen bu mücadelede, devletimizin yanında,
Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin arkasındayız. Barış ve huzur için, terör örgütlerinin kanlı ellerini ülkemizin üzerinden çekmeleri için,
güvenli yarınlar için atılacak her adımı destekliyoruz” diyerek sürdüren Allıoğlu, konuşmasının devamında, derneğin 2020 yılının
Ocak ayında yapılacak genel kurulunda yeniden aday olacağını da
açıkladı. TÜSİAV Başkanı Sayın Veli Sarıtoprak ile Ayfonkarahisar
Eski Milletvekili Dr. Mahmut Koçak’ın da katıldığı programda daha
sonra kürsüye, uluslarası ilişkiler konusunda ülkemizin en önemli
akademisyenlerinden olan Prof. Dr. Hüseyin Bağcı çıktı.
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BAĞCI: “ABD İLE TÜRKİYE
DÜŞMAN DEĞİL”
Türk dış politikası, dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren ülkelerle ilişkiler, son sınır ötesi operasyonu gibi pek çok önemli konuda girişimcilerle görüşlerini paylaşan Prof.
Dr. Hüseyin Bağcı, sanılanın aksine Türkiye ile
Amerika yakınlığının Menderes döneminde
değil İsmet İnönü’nün Hipodrom konuşmasıyla başladığını söyledi. ABD ile Türkiye’nin
birbirine düşman olduğunu düşünmediğini
vurgulayan Prof. Bağcı, “ABD’nin, Türkiye’yi
yok etme politikası yoktur. Türkiye’nin zayıflamasını isteyebilir ama ortadan kaldırılmasını istemesi çok zor” ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimin
ise kayıkçı kavgası olduğunu kaydeden Bağcı, “NATO’nun içinde olduğumuz sürece, iki
ülke arasında savaş söz konusu olamaz. NATO’dan çıktığımız an durum değişir. Türkiye
NATO’da olduğu için Rumlar NATO üyesi değil. Biz istemediğimiz için üye olamadı” dedi.

“TÜRKİYE BU KONUDA
DOĞRU YAPIYOR”
Suriye’deki gelişmelerin, Türkiye’nin en büyük sorunu olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin bu coğrafyada askeri açıdan zayıf
olma lükse yoktur” diyen Prof. Bağcı, “Türkiye’nin son operasyonda varmak istediği
iki hedefi var; biri terör örgütleri, diğeri ise
mültecileri sağlıklı biçimde geri göndermek.
Doğru yapıyor Türkiye. Çünkü bu insanların
ana vatanlarına geri dönmelerini sağlamak
siyasi sorun değil aynı zamanda ahlaki bir
sorundur” diye konuştu.
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41. İŞ’TE FIRSAT TOPLANTISI’NDA
SUNUM YAPAN ÜYE VE KATILIMCILAR
İş’te Fırsat Toplantılarının 41’inci konuşmacı konuklarından olan Betül Cindoruk, H. Emre Varlık, Aynur Teziş, Bahar
Çınar, Birkan Özmen, Tülin Kuşgözoğlu ve Meriç Okçu firmaları hakkında ayrıntılı birer sunum gerçekleştirdi.

BETÜL CİNDORUK

BETÜL ACIÖZ BESLENME VE DİYET DAN. MERKEZİ

BAHAR ÇINAR

BDM HUKUK BÜROSU
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H. EMRE VARLIK

VVA HUKUK DANIŞMANLIK

BİRKAN ÖZMEN

DOLLS & BOYS KIDS

AYNUR TEZİŞ

AYNUR TEZİŞ EĞİTİM KURUMLARI

TÜLİN KUŞGÖZOĞLU

ARGOS DANIŞMANLIK

MERİÇ OKÇU

OKÇU SOĞUK BUHAR

REZERVASYON
REZERVASYON
REZERVASYON
REZERVASYON

REZERVASYON
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Sağlıklı ve genç bir cilt için...
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AGASSI ile

AMELİYATSIZ
YANAK İNCELTME
artık bizde!

Yanakta bulunan yağ yastıklarının fazla
olduğu yüzlere uygulanan ve ameliyatsız
bir inceltme prosedürü olan HOLLYWOOD
YANAĞI ile yanak bölgesindeki yağ
dokusunu azaltarak, inceltip sıkılaştırıyor ve
yüz hatlarını belirginleştiriyoruz!

YAZGÜLÜ GÜZELLİK STÜDYOSU

ADRES: GÜVENLİK CAD. NO: 55/A A. AYRANCI - ANKARA
TEL: 0 312 428 30 40 / 0 530 777 98 47

YAZGÜLÜ GÜZELLİK VIP

ADRES: GÜVENLİK CAD. NO: 39/C A. AYRANCI - ANKARA
TEL: 0 312 428 30 41 / 0 530 938 30 41

* Randevunuzu almayı unutmayın!

Q E yazguluguzellikstudyosu
1 www.yazguluguzellik.com
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59. HÜKÜMET SANAYİ VE TİCARET BAKANI
ALİ COŞKUN’DAN GGYD’YE ZİYARET
59. Hükümet Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, beraberinde Eski Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Mahmut
Koçak ile birlikte Başkan M. Nezih Allıoğlu ve GGYD Yönetim Kurulu’nu dernek merkezinde ziyaret etti.

TÜSİAV Başkanı Sayın Veli Sarıtoprak’ın da hazır
bulunduğu, dernek yönetimi ve üyelerin büyük
ilgi gösterdiği ziyarette Ali Coşkun, toplantının
başlangıcında, faaliyet ve başarıları ile ilgili olarak
dernek adına Başkan Allıoğlu’na tebriklerini dile
getirdi. Coşkun toplantıda, hem siyaset, ticaret ve
sanayideki tercübelerini aktardı hem de Türkiye
için yapılması gereken en önemli şeyin, üretim
kanallarının açılması olduğunu vurguladı.

ALİ COŞKUN’A ONUR ÜYELİĞİ
BERATI İLE VEFA BELGESİ
Son derece samimi bir ortamda geçen ziyarette
eski liderler ve milletvekilleriyle aralarında geçen
renkli hatıralarını da anlatan Ali Coşkun’a, Başkan
Nezih Allıoğlu tarafından onur üyeliği beratı, 40
yıllık kadim dostu TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak
tarafından ise Vefa Belgesi takdim edildi. Ali
Coşkun da, ziyaret sonunda bu verimli geçen
görüşme için Nezih Allıoğlu başkanlığındaki
genç girişimcilere teşekkür ederek, kendilerine
çalışmaları konusunda bir kez daha başarılar
diledi.
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GGYD’LİLER TBB BAŞKANI AV. METİN
FEYZİOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, GGYD Yönetimini makamında kabul etti. Oldukça
verimli geçen ve tarafların kent ve ülke gündemi ile Türkiye’nin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu
ziyarette Feyzioğlu; Yargı Reformu Paketi, Kıbrıs ve Suriye stratejisi gibi TBB’nin üzerinde ciddiyetle durduğu
çalışmalardan söz etti.

M. Nezih Allıoğlu başkanlığındaki GGYD Yönetim Kurulu,
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nu makamında ziyaret etti. Feyzioğlu, Türkiye Barolar
Birliği’nin önemle üzerinde durduğu çalışmalarının yanı
sıra TBB tarafından hazırlanan, birincisi yasalaşmış ve içinin oldukça dolu bir paket olduğunu vurguladığı; Yargı
Reformu Paketi hakkında da bilgi verdi.

FEYZİOĞLU: “YABANCI YATIRIMCILAR
BUNU BEKLİYOR”
Yargı Reformu Paketi’nin ilkinin yasalaşmasıyla ilgili detaylı
anlatımda bulunan Metin Feyzioğlu, “10 bin kişinin kanun
çıkar çıkmaz infazı durdu. Paket, işte böylesine güçlü bir
içeriğe sahip. Dünyanın çok güçlü yatırımcıları bu paketi
bekliyor. İşler düzelecek havası bile işleri düzeltir, Türkiye’ye
yatırım gelir” şeklinde konuştu. Başkan Feyzioğlu ayrıca
TBB’nin; Türkiye’nin Kıbrıs ve Suriye stratejisini belirleyecek
ciddiyette bir kurum olduğunu da söyledi.

“MARAŞ BÖLGESİ, ÖLÇÜSÜZ KAZANÇ”
“Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde dünyanın en büyük uluslararası sempozyumunu yaptık” diyen Feyzioğlu, bu sempozyum sonucunda ülkemizin Doğu Akdeniz’de ciddi bir strateji değişikliğine gittiğini vurguladı.
Kıbrıs’taki Kapalı Maraş Bölgesi’nin, TBB’nin planladığı
şekilde açılması halinde ise dünyanın en değerli toprak
parçası üzerinde, başta inşaat sektörümüz olmak üzere

birçok sektörün olağanüstü kazanç elde edeceğini de
belirtti. Feyzioğlu ayrıca Suriye politikasına da değindi.
“Suriye ile derhal anlaşıp, küslüğü bırakıp, ilişkilerimizi
sürdürmeliyiz. Bu işi Suriye Hükümeti’ne bırakmalı, Ruslar ve Çinlilerle birlikte Suriye’nin imar inşaasına girmeliyiz” diyen Metin Feyzioğlu, “Al sen yönet, bizim şirketlerimiz yatırımcı olacak” dediğimizde, Esat’ın buna karşı
çıkacağını hiç düşünmüyorum” diyerek üzerinde önemle durulması gereken açıklamalarda bulundu.

“ALLIOĞLU: ÖNCELİKLE GÜÇLÜ
BİR HUKUK SİSTEMİ”
GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu ise güçlü Türkiye ekonomisi için önce güçlü hukuk sistemine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yargıda reformun özellikle yabancı yatırımcıların birinci önceliği olduğunu dile getiren Allıoğlu,
bu anlamda Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan
Yargı Reformu Paketi’ni çok önemsediklerini ifade etti.
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BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ
GGYD YÖNETİMİ İLE BİR ARADA
GGYD yönetimini Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi’nde ağırlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,
toplantının başlangıcında kendisine yaptıkları ziyaretten ötürü teşekkürlerini dile getirerek, GGYD’nin
faaliyetlerini beğendiğini ve başarılarını takdir ettiğini vurguladı.

Başkan Mustafa Destici tarafından samimi bir havada ağırlanan
Başkan M. Nezih Allıoğlu, bir yandan Mustafa Destici’yi
GGYD’nin kapsamı, öncelikli olarak Ankara’ya verdikleri
hizmetlerle birlikte ekonomik, sosyal ve kültürel etkinlikleri
hakkında da bilgilendirirken, öte yandan iş dünyasının sorunlarını
ve beklentilerini de dile getirdi.

DESTİCİ: “SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ
ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK”
Ülke ekonomisi ve buna bağlı olarak gelişen durumların
da görüşüldüğü toplantıda Mustafa Destici ise sivil toplum
kuruluşlarının önemine dikkat çekti. GGYD’nin faaliyetlerini
beğendiğini, diğer sivil toplum kuruluşları arasından başarıyla
sıyrılarak öne çıkışını ve konuşulan başarılarını takdir ettiğini
dile getiren Destici, çalışmaları ile ilgili olarak başarı dileklerinde
bulundu.
Verimli geçen toplantı süresince GGYD’lilerin kendisine yönelttiği
soruları da cevapsız bırakmayan Mustafa Destici, Nezih Allıoğlu
ve beraberindeki yönetim kuruluna, kendisine yapılan ziyaretten
duyduğu memnuniyetle teşekkür ederken, Başkan Alıoğlu da
Destici’ye, kendilerine gösterdikleri misafirperverlikten ötürü tüm
dernek adına bir teşekkür plaketi takdim etti.
32

GGYD’LİLER İYİ PARTİ BAŞKANI MERAL
AKŞENER İLE EKONOMİYİ KONUŞTU
M. Nezih Allıoğlu başkanlığındaki GGYD Yönetimi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile parti genel
merkezinde bir araya geldi. Ülke gündemine dair görüşlerin paylaşıldığı ziyarette, Akşener; “Türkiye’nin
geleceği için güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş bir parlementer sisteme ihtiyaç var” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, GGYD heyetini ekonomi
kurmaylarıyla birlikte ağırlarken, GGYD Başkanı Nezih
Allıoğlu da, derneğin yapısı ve faaliyetleri hakkında
Akşener’e bilgi vererek; GGYD’nin bugün 500’e
ulaşan üye sayısı ile Türkiye’nin en aktif sivil toplum
kuruluşlarından biri olduğunu ve ekonomik alanda
büyük bir mücadele verdiklerini vurguladı.

ALLIOĞLU: “BİZİM BU ALANLARDA
BİR SAVAŞIMIZ VAR”
Sözlerini “Sadece ekonomide değil toplumumuzu
ilgilendiren her konuda savaşımız var. Hem çalışıp,
üretiyoruz hem de kazandıklarımızla şehrimizde
ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal sorumluluk çalışmaları
gerçekleştiriyoruz. Dernek olarak tüm kurum ve
kuruluşlarla güçlü bir iş birliği tesis ederken, siyasi
partilerimizle de diyalogu çok önemsiyor, her partiye
aynı mesafede duruyoruz” diyerek sürdüren Allıoğlu,
“Bugün derneğimiz bünyesinde neredeyse tüm
partilerde görev alan, meclis üyesi ya da milletvekili
seçilen arkadaşlarımız var. Bu da bizim en büyük
zenginliğimiz” diye tamamladı.

AKŞENER: “HİÇBİR STK’DAN
GÖRÜŞME TALEBİ GELMEDİ”
İYİ Parti Lideri Meral Akşener de GGYD’lilerin
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
çevrecilerden, hayvanseverlerden, kadınlarla ilgili
çalışma yapan kuruluşlardan görüşme talebi geldi-

ğini ancak bugüne kadar iş dünyasını temsil eden
STK’lardan hiç bir görüşme talebi almadığını dile
getirdi.

“YENİ BİR PARLEMENTER SİSTEME
İHTİYAÇ VAR”
İYİ Parti’nin hem genel hem de yerel seçimlerde
elde ettiği sonucu, sıfırdan kurulan bir parti için
“büyük başarı” olarak tanımlayan Meral Akşener, son
ekonomik gelişmelere göre ekonomideki gidişatın
sokaktaki vatandaşın cebine vurduğunu, gerekli
tedbirlerin alınmaması halinde sıkıntının daha da
derinleşmesinden endişe ettiklerini, Türkiye’nin
geleceği için, rahatlaması için güçlendirilmiş ve
iyileştirilmiş bir parlementer sisteme ihtiyaç olduğunu
vurguladı.
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29 EKİM ÖZEL ETKİNLİĞİ

GGYD’LİLER 29 EKİM’DE KURTULUŞ SAVAŞI’NIN
DÖNÜM NOKTASI DUATEPE’DE
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, Cumhuriyet’imizin 96’ncı yıl dönümüne özel olarak; Kurtuluş Savaşı’nda
düşman işgalinden kurtarılan ilk tepe olan Duatepe’ye, özel ve anlamlı bir gezi düzenledi. Gezi, katılan
herkese Kurtuluş Savaşı ruhuyla dolu saatler yaşattı.

Başkan M. Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin öncülüğünde gerçekleşen geziye, dernek
üyelerinin yanı sıra üye yakınları, aileleri ve çocuklar da büyük ilgi gösterdi.
Malıköy Tren İstasyonu Müzesi’ne yapılan ziyaretle
başlayan gezi, Pota Müzesi ve ardından Kurtuluş
Savaşı’nda düşman işgalinden kurtarılan ilk tepe
olan Duatepe ve Şehitlik ziyaretleriyle devam etti.
Bando ve kahramanlık marşlarının eşlik ettiği bu
anlamlı gezinin başlangıcında, Başkan Nezih Allıoğlu her zaman olduğu gibi anlamlı bir konuşma
yaptı. Allıoğlu konuşmasına, özellikle milli bayramlarımızı ve milletimizin yüreğinde çok anlamlı
bir yere sahip özel tarihleri, derneğimize yakışır
etkinliklerle hatırladıklarını ve hatırlattıklarını vurgulayarak başladı. Allıoğlu ayrıca, burada 96 yıl
önce temelleri atılan, çağdaş yaşamın en büyük
sembolünü; Cumhuriyet ve bağımsızlığı kutlamak
üzere toplanmış bulunduklarının altını çizdi.
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ATA’MIZIN EN BÜYÜK ESERİ...
Konuşmasına Cumhuriyet’in, içi asla ve asla doldurulamayacak bir kavram olduğunu söyleyerek devam eden
Başkan Allıoğlu, “Vatan topraklarını savunmak, bağımsızlığını canı pahasına korumak için işgalcilere karşı onur
savaşı veren bir milletin küllerinden yeniden doğuşu olan
ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet, geleceğimiz adına da en büyük güvencemizdir. Bu nedenle bizlere düşen görev; Cumhuriyet’e
sımsıkı sarılmak, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet’i
yüceltmek ve güçlendirmek olmalıdır. İşte o zaman Cumhuriyet’imiz ilelebet yaşayacaktır” dedi.
Duatepe Gezisi’nin sonuna gelindiğinde, GGYD’liler
Cumhuriyet’in faziletini ve üstünlüğünü bir kez daha
hissederken, bu eşsiz toprakları bizlere vatan yapan; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi
saygı, minnet ve rahmetle andılar.
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GİRİŞİMCİNİN SESİ

GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK
EN KAPSAMLI DESTEK:

KULUÇKA DESTEĞİ
START UP’LARIN İLK AŞAMA
YATIRIMCISI VE REHBERİ OLAN
KULUÇKA MERKEZLERİNİN SAYISI HER
GEÇEN GÜN DAHA DA ARTMAKTA.
KULUÇKA MERKEZLERİ GİRİŞİMCİLER
İÇİN ŞİMDİYE DEK HAZIRLADIKLARI
PROGRAMLARIN YANI SIRA YURT DIŞINDA
OFİS İMKANI, KARŞILIKSIZ TOHUM
SERMAYE DESTEĞİ VB. KATKILAR SUNMAK
İÇİN HAZIRLANIYOR. GİRİŞİMCİNİN SESİ
KÖŞEMİZDE, ÜLKEMİZDE GİRİŞİMCİLERE
DESTEK VEREN KULUÇKA MERKEZLERİNİN
YENİ DÖNEM GİRİŞİMCİLERE VERECEKLERİ
DESTEKLERİ, BÜYÜME PLANLARINI
VE KULUÇKA MERKEZLERİNE
KATILIM ŞARTLARINI ELE ALDIK.

YAZI: BEGÜM TANERİ
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Bir fikrin hayata geçebilmesi için kurulan kuluçka merkezleri, girişimcilere ilk adım sermaye desteği sağlamalarının
yanı sıra mentorluk hizmetleri, yatırımcıyla girişimci arasında köprü kurma, networking aktiviteleri, profesyonel hizmetler konusunda danışmanlık vb. farklı alanlarda imkanlar sunuyor. Genel amaçları arasında teknolojik iş fikri olan
girişimcilere destek olmakla birlikte teknolojiye dayalı firmaların kuruluşunu hızlandırma da yer alan kuluçka merkezlerinin, girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve büyümesinde önemli bir desteği var. Girişimciler bu tür merkezlerde
aldıkları hızlandırıcı programlarla, projelerini çok daha hızlı
bir şekilde hayata geçirerek şirketlerini kurabiliyor.

ŞİRKETLER DESTEKLENECEK
Yeni yapılanma sonucunda teknoloji transfer ofisleri kurulması ve bununla birlikte kuluçka merkezlerinin de bu
yapıların içerisinde yer alacağını söyleyen uzmanlar, merkezlerin, öğrenci fikirlerinin desteklenmesinin yanı sıra
şirketleştirme ve kurulmuş olan şirketleri destekleme faaliyetlerine başlama yönünde hedeflerinin bulunduğunu dile
getiriyor.

TEKNOPARKLAR KURULACAK
Dijitalleşme ve akıllı şehirler alanında yapılan faaliyetlerin bir
teknoloji bağlantı noktası haline getirilmesi hedeflenmesiyle birlikte bu kapsamda odak alanlarda dijitalleşme ve akıllı
şehirler temalı dijital FABLAB kurulacak. Böylelikle girişimcilerin prototiplerini üretebilecekleri prototip atölyesi imkanı
da sunulmuş olacak.

YURT DIŞINDA OFİS İMKANLARI
Bankalar da girişimcilik ekosistemine önemli katkılar
sunmakta. İlk iki dönemde 20’ye yakın girişime destek
veren bankalar, yeni başlatılan üçüncü dönemde ise ön
hızlandırma programına yeni girişimcileri ekledi. Bu tür
programları geliştirerek ön hızlandırma bölümünü dahil ettiklerini vurgulayan uzmanlar, girişimcilere yurt
dışında Berlin vb. şehirlerde ofis imkanı sunulacağını
da ifade ediyor. Yine yurt dışında; özellikle de Almanya’daki şubesiz dijital bankalar, girişim sermayesi yatırım
fonları ve girişimlere yapılan yatırımlar sayesinde girişimcilerin bu bölgelerde de desteklenmesi planlanıyor.
Belirli elemelerden sonra kabul edilen girişimlere yatırımcı
bulmaları ve eğitimleri konusunda da yardımcı olunuyor.
Ayrıca bazı merkezlerin ofislerininde, çeşitli olanaklardan
yararlanılmasını ve kendilerine ait masaları olması imkanı
da sağlanıyor.

DÖRT FARKLI MODÜL
İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nın 2017 yılında kurmuş olduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM)’nin bugüne kadar 200 start up’ı mezun ettiği de vurgulanan bilgiler arasında. Bu konuda tam anlamıyla bir start up üniversitesi
mantığında çalıştıklarını ifade eden yetkililer, kendileri için
en önemli noktalarının; BTM’nin İTO iştiraki olmasından
dolayı girişimcilerin İTO’nun meslek komitesinden projeleriyle ilgili olanlara giderek sunum yapabilme kolaylığının ve kurumun, BTM Kamp, Ön Kuluçka, Kuluçka ve
Post Kuluçka olarak dört farklı modülde programlarının
mevcut olduğunun altını çiziyor.

BÖLGE ÜLKELERİNDEN
GİRİŞİMCİLER ÇEKİLECEK
Kuluçka merkezleri tarafından girişimcilerin desteklenmesinin artık milli bir dava haline geldiğini ve bu yerli ve
milli olan davayı yalnızca büyük yatırımcıların değil küçük
yatırımcıların da kendi gücü ölçeğinde desteklemesi gerektiğini savunan bazı uzmanlar, sadece tüm Türkiye’den
değil bölge ülkelerinden de başarılı girişimcilerin yönünü
destek alabilecekleri Türkiye’deki odak noktalara çevirmeyi hedeflediklerini dile getiriyor.

SATIŞ KAPASİTELERİ ARTIRILACAK
Yatırım ihtiyacı olan firmalar için düzenli olarak birebir
‘yatırımcı-girişimci’ görüşmeleri gerçekleştirildiğini, firmaların projelerini tanıtmalarına ve geri bildirim almalarına
fırsat sunulduğunu kaydeden AR-GE uzmanları, ürünü
satışa hazır ya da prototip çalışmalarında ilerlemiş firmalara yerel ve uluslararası fuarlara katılarak ürünlerini
tanıtma şansı verilmesinin yanı sıra firmaların potansiyel müşteri görüşmeleri, iş birliği görüşmeleri ve yatırım
görüşmeleri gerçekleştirmelerinin sağlandığını, bununla
birlikte firmaların iş geliştirme ve pazarlama faaliyetlerine
destek olarak bu yıl da satış ve ihracat kapasitelerini arttırmanın hedeflendiğini vurguluyor.

İHRACATÇILAR BULUŞTURULACAK
İhracat özelinde programlar ve yurt dışı heyetleriyle girişimcilerin doğru global pazarlara açılmalarına destek vermeye
devam edeceklerini belirten yetkili birimler ise girişimciler
için gerçekleştirilen eğitim ve gelişim programlarının yanı
sıra düzenlenen etkinliklerde girişimciler ile Türkiye genelinde faaliyet gösteren ihracatçı birlikler ve farklı sektörlerde
faaliyet gösteren önemli markaların yöneticilerinin buluşturulmaya devam edileceğini savunuyor.
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İŞ’TE “10 KASIM”

“ATATÜRK GİYSİ KOLEKSİYONU“ ÖZEL DEFİLESİ
İLE TARİHE ANLAMLI YOLCULUK
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin bu sene 10 Kasım’a denk düşen 42. İş’te Fırsat Toplantısı’na,
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü’ne özel olarak düzenlenen Atatürk Giysi Koleksiyonu
Defilesi damga vurdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıl dönümü anısına Zübeyde Hanım
Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen
42. İş’te Fırsat Toplantısı’na katılanlar, Atatürk Giysi Koleksiyonu
Defilesi ile hem tarihe doğru yol
aldı hem de heyecan, mutluluk
ve hüznü bir arada yaşadı.
Etkinliğin başlangıcında duygu
yüklü bir konuşma yapan Başkan M. Nezih Allıoğlu, hayatı
mücadeleyle geçen, yetim kalan,
asker olan, köhneleşmiş düzende vatan haini ilan edilen, vatan
savunmasının önderi olan Selanikli yetim Mustafa’nın, Cumhuriyet’e uzanan mücadelesini
ve bu dünyadaki son anlarını
anlattı.
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ALLIOĞLU: “ATA’MIZA
ÖZLEM VE BAĞLILIĞIMIZ
ÇOK BÜYÜK”
Mustafa Kemal Atatürk’ün çetin savaşlardan dahi Türk milletini zaferle çıkaran, bir çağı kapatıp yeni ve çağdaş
bir çağı açan, çok cesur ve büyük bir
devlet adamı olduğunu anımsatan Allıoğlu, “Bu eşsiz vatanın evlatları olarak
bizlerin, Atatürk’e duyduğu özlem ve
bağlılık çok büyük. Ona sonsuz saygı
ve derin minnet duyarken, en büyük
mirası olan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve yaşatma konusundaki kararlılığımızdan da taviz vermiyoruz. Güzel
ülkemizin, Atatürk’ün işaret ettiği,
muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi için de, var gücümüzle çalışıyor
ve çabalıyoruz” dedi.
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İŞ’TE “10 KASIM”

BİRBİRİNDEN ŞIK ATATÜRK GİYSİLERİ...
Organizasyon, Başkan Allıoğlu’nun gerçekleştirdiği anlamlı konuşmanın ardından Atatürk Giysi Koleksiyonu
Defilesi ile devam etti. Podyuma kurulan dev ekranda
bir yandan Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm yaşamından
kesitler sunulurken diğer yandan da profesyonel mankenler, o dönemlere ait Atatürk giysileriyle boy gösterdi.
Ata’mıza ait hazırlanan her bir giysi, etkinliği izleyenleri
büyülerken, aynı zamanda da tarihe anlamlı bir yolculuk yaptırmış oldu.
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YÖNETİM KONUŞUYOR

CEM TUNÇ: “STK’LARA NE KADAR KATKI
SAĞLARSANIZ, AYNI ÖLÇEKTE FAYDA
ELDE EDERSİNİZ”
DERNEĞİMİZİN ÜYE KABUL VE İLİŞKİLERİNDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ CEM TUNÇ, “YÖNETİM
KONUŞUYOR” KÖŞEMİZDE; GGYD’NİN HER TÜRLÜ SOSYAL NETWORK SUNAN BİR DERNEK OLARAK, ÜYELERİNİN
TİCARETİNİ GELİŞTİRMESİNDE BÜYÜK FAYDA SAĞLADIĞININ ALTINI ÇİZDİ.
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Öncelikle bize kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtır
mısınız?
Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri mezunuyum.
Mezuniyetimin ardından Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde, Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans eğitimleri
aldım. GGYD Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAV Dijital
Dönüşüm Platformu Başkan Yardımcısıyım.
2001 yılında kurulan ve aile bireylerim ile birlikte yönettiğimiz 3 şirketlik bir oluşum olan Adres®’in Yönetim
Kurulu Başkanı olarak şirketin idari işlerinde ve ticari
açılımlarında söz sahibiyim.
Adres Bilgisayar, bir “Bilişim Network Proje Şirketi”
olup, ortağım Ahmet Erdem’le hayata geçirdiğimiz
ilk şirketimizdir. Kurumsal Sistem Entegrasyonu ve
Outsource konularında uzmandır. MICROSOFT Certified Partner olarak hizmet etmekte olan Adres Bilgisayar, Bilişim500 Türkiye Araştırması’nda, 20042008-2009-2012-2014 yıllarında Türkiye’nin en büyük
bilişim şirketleri arasında bulunmaktadır. Ayrıca IT alanındaki “2018 Yılı En Verimli Bilişim Servis Şirketi” ünvanımız ile de gurur duyuyoruz.
Adres İnşaat, kardeşim Murat Tunç tarafından yönetilmekte. Toplamda 19 (10 konut, 9 villa ofis) projesinde yatırımcı ortak olarak yer almamızın yanı sıra 2020 yılında GOP “Koza Doğa
Residence”, Mebusevleri “Toprak Residence” gibi butik projelerde yatırımcı ortak olarak yer almaktayız.
Tüm bunlara ilaveten, Montenegro Budva şehrinde yatırım planımız da bulunmaktadır.
Adres Medikal ise Ziraat Mühendisi eşim Canan Tunç
tarafından hayata geçirildi. TOBB ETÜ Psikoloji öğrencisi kızım Yağmur’un da destek verdiği şirketimiz,
strerilizasyon cihazları ve sarf malzemeleri konusunda
çalışmaktadır. Ayrıca MedSter ailesinin üyesi olarak Çin
menşeli CASP cihaz ve sarflarını, Türkiye genelinde hastanelere temin etmekteyiz.
Firmanız adına 2020 yılı için hedefleriniz neler?

Global A.Ş. ile de GES Santrali vb. alanlardan birine yatırım yaparak, ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Son dönemde, dünyanın içinde bulunduğu ekonomik
ve küresel krizler ile bölgesel savaşlar, elbette ki ülkemizi de büyük ölçüde etkilemekte. Biz de, dönemsel olarak yapmamız gereken tasarruf tedbirlerimizi artırıyor
ve işimize daha da çok sarılıyoruz.
GGYD’nin sizin için anlamı nedir?
GGYD, ticaret yaptığımız, sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştirdiğimiz ve aynı zamanda da sosyalleştiğimiz; 520 kişilik büyük bir aile. Ben de bu ailenin bir
mensubu olmaktan, son derece memnunum.
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, size ve firmanıza ne tür katkılar sağlıyor?
520 kişilik, size her türlü sosyal networkünü sunan bir
aile, ticaretinizi geliştirmenize de büyük fayda sağlar.
Siz de bu tür STK’lara ne kadar katkı sağlarsanız, aynı
ölçekte fayda elde edersiniz.
Girişimciler neden GGYD’ye üye olmalılar?
Yaklaşık 60 farklı sektörde çalışan, başarılı, tecrübeli şirket sahipleri ve yöneticileri ile aynı derneğin üyesi olmak,
başlı başına müthiş bir deneyimdir. Tam da bu noktada;
siz de burada yer alarak, işinizi ve kendinizi geliştirirsiniz.
GGYD ailesinin birer ferdi olan bizler; ülkemize, bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıkarak, insanımıza değer
katan projeler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
Ve derneğimizi hayatımızın içine katarak günlük yaşamdan ayrı düşünmüyor, ortak akılla hareket ediyoruz. Girişimcilere tavsiyem; “Gelin, siz de bu gücün bir
parçası olun.”
Son olarak girişimcilere Global Girişim Dergisi
aracılığı ile neler tavsiye edersiniz?
Girişimcilik, ticari hayatı geliştiren ve çeşitlendiren bir
olgudur. İş fikirleri varsa, sektörün tecrübelisi olan en

2019 yılında faaliyet alanlarımızda yer alan bilişim,

az üç girişimci ve konu ile ilgili akademisyenlerle mut-

inşaat ve medikal projelerimizle, 2020 yılında da aynı

laka görüşsünler. Her deneyimi yaşayıp öğrenemeyiz;

hızla devam edeceğiz. Amacımız, faaliyet alanlarımızda yurt dışı projelere ağırlık vermek. İştirakimiz olan

bu yüzden de kesinlikle tecrübelerden faydalanılması
gerek.
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GGYD YILBAŞI BALOSU

GGYD’NİN SELAMİ ŞAHİN EŞLİĞİNDE
UNUTULMAZ YILBAŞI BALOSU
Fantezi müziğin güçlü seslerinden Selami Şahin’in sahne aldığı ve 600 seçkin konuğun katılımı ile Bilkent Otel
ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin geleneksel yılbaşı balosunda
tüm GGYD ailesi, yoğun ve yorucu geçen tüm yılın stresini üzerinden attı.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, Bilkent Otel ve
Konferans Salonu’nda gerçekleşen geleneksel yılbaşı balosu ile unutulmaz bir geceye imzasını attı.
Tüm konukların Başkan M. Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandığı geceye,
GGYD üyelerinin yanı sıra Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası Başkanı
Gürsel Baran, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve
yöneticileri, iş, sanat, siyaset ve medya dünyasından
seçkin konuklar katıldı.

ALLIOĞLU: “BİR YIL İÇERİSİNDE
100’DEN FAZLA ORGANİZASYON
İLE REKOR KIRDIK”
Başkan Nezih Allıoğlu, davette yaptığı ve yeni yıla
dair umut dolu mesajlar da verdiği konuşmasında;
2019 yılı içerisinde 100’den fazla etkinlik düzenlediklerini, 3.5 güne bir organizasyon sığdırarak, kırılması zor bir rekora imza attıklarını söyledi. Genç
Girişim ve Yönetişim Derneği’nin bir STK’dan çok
öte bir yapı olduğuna vurgu yaparak, üyelerinin
ekonomik ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunan faaliyetlerin yanı sıra toplumun dezavantajlı kesimlerine dönük yardım faaliyetleri ile de adeta bir sosyal
dernek gibi çalıştıklarını ifade eden Başkan Allıoğlu,
yeni dönemde de yepyeni projelerle tempoyu düşürmeyeceklerinin altını çizdi.
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2020’DE GİRİŞİMCİLİK YARIŞMASI
DÜZENLENECEK
2020 yılında hayata geçirecekleri en önemli çalışmalardan birinin ise Ankara Üniversitesi Teknopark ile birlikte
düzenleyecekleri “Girişimcilik Yarışması” olacağını söyleyen Başkan Allıoğlu, bu yarışma sonucunda iş dünyasına yeni girişimciler kazandıracaklarını vurguladı. >>>
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GGYD YILBAŞI BALOSU

YAZGÜLÜ GÜZELLİK VIP

YAZGÜLÜ MADAK

İRFAN MAĞAZALARI

ADRES MEDİKAL

CANAN TUNÇ

ORÇUN ÖZBAŞI

SEVİLAY AKIN

ÇAĞATAYHAN ACI

FURKAN GÜROL

OĞUZHAN SATILMIŞ

LENA MİMARLIK

İLHAN KÜÇÜK

ÇAĞHAN İNŞAAT

NEAFOR BİLİŞİM

GÖREN OPTİK

MEDYA GRUP

Konuşmasında ülke koşulları ne olursa olsun daha fazla çalışmaktan ve üretmekten asla vazgeçmeyeceklerinin de
altını çizen Allıoğlu, “Millet olarak her zamankinden de daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Biz dış dünyaya
karşı birlik içinde olursak işte o zaman Türkiye’nin karşısında hiç bir güç duramaz ve Türk ekonomisi dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer alır” dedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise GGYD’ye 2019 yılında üye olan genç girişimcilere
ve gecenin düzenlenmesine katkıda bulunan sponsorlara plaketleri takdim edildi.
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SELAMİ ŞAHİN UNUTULMAZ
ŞARKILARINI SESLENDİRDİ
Son derece keyif içerisinde geçen organizasyonda daha sonra sahneye fantezi müziğin
güçlü ve sevilen sesi; Selami Şahin çıktı. Şahin,
yaklaşık 2 saat kaldığı sahnede son albümündeki şarkılar başta olmak üzere dillerden düşmeyen o unutulmaz şarkılarını seslendirerek,
konuklara unutulmaz dakikalar yaşattı. Gecenin finalindeyse geleneksel yılbaşı pastası
hep birlikte kesilirken, her zaman olduğu gibi
10. Yıl Marşı da tüm davetliler eşliğinde coşkuyla söylendi.
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27 ARALIK ÖZEL

GGYD’LİLER ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA
GELİŞİNİN 100.YILI YÜRÜYÜŞÜNDE
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yıl dönümüne özel olarak düzenlenen ‘Seymenler Kortej Yürüyüşü’ne,
başkan ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ailesi
de katılım gösterdi.

Başkan M. Nezih Allıoğlu, yönetim kurulu ve üyelerden oluşan kalabalık grup, Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yıl
dönümünde, binlerce Ankaralı ile birlikte Genelkurmay Kavşağı’nda başlayan ve Ulus’ta bulunan
1’inci Mecliste son bulan yürüyüşe, ellerinde bayraklar ve dillerinde marşlarla katıldı.

ANKARALILAR 100 YIL ÖNCE
OLDUĞU GİBİ YİNE BİR BÜTÜN
GGYD’liler, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankaralılarla bir ve bütün olduğu, Ankaralıların ve Seğmenler’in Mustafa Kemal Atatürk önünde etten bir duvar ördüğü gün olan
27 Aralık’ta, Ata’larının o heyecanın ve inanmışlığın da etkisiyle, Ankara’yı önce milli mücadelenin karargahı izleyen yıllarda ise Türkiye’nin kalbi
ve Cumhuriyetin başkenti olarak belirlediği günün
gururuyla; Ulu Önder Atatürk’ü bir kez daha sevgi, özlem ve minnetle anarak, kendisine ve mirasına olan saygılarını duygu dolu yürüyüşü gururla
tamamlayarak gösterdiler.
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İÇİMİZDEN BİRİ

ÖDEVSİZ EĞİTİM (ÖĞRENMEYİ ÖĞRETMEK)
GLOBAL GİRİŞİM’İN “İÇİMİZDEN BİRİ” KÖŞESİNİN KONUĞU DERNEK ÜYELERİMİZDEN; ÖZTUNA NORMAN...
NORMAN YAZISINDA; GÜNÜMÜZ KOŞULLARINDA EĞİTİMDE ŞART OLANIN; EZBERLEMEK YERİNE, ÖĞRENMEYİ
ÖĞRETMEK OLMAK, BUNUN İÇİN DE MÜFREDATTA YER ALAN TEORİ AĞIRLIKLI İÇERİĞİ, PRATİK AĞIRLIKLI İÇERİKLE
DEĞİŞTİRMENİN GEREKLİLİĞİNİ VURGULUYOR.
Dünya vatandaşlığına giden yolda, ezberlenmiş bilginin
artık iş görmediğini kabullenmemiz gerekiyor. Ezberlemeyi değil, öğrenmeyi öğretmek için müfredatımızdaki
teori ağırlıklı içeriği, pratik ağırlıklı içerikle değiştirmemiz
kaçınılmaz hale geldi. Bir düşünelim; size yıllarca pilotluğun teorisi anlatılsa, bir uçağı uçurabilir misiniz?
Peki bir pilotluk eğitmeniyle birlikte kokpite girseniz, orada hem teori anlatılsa hem de uçağı birlikte kullansanız,
çok değil birkaç ay içinde işin en azından kabasını kapmış
olmaz mısınız?

“ÖĞRENMEYİ ÖĞRETMEK İÇİN YOLUMUZA
ÖDEVSİZ DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR”
Artık bir çocuğa bir şeyi öğretmek için, ona bilgiyi verip
kenara çekilmek yeterli gelmiyor. Ne yazık ki, Türkiye’de
genel eğitim anlayışı halen budur. Önüne kitabı koyup,
öğrencinin ezberlemesini beklemek...
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Oysa devir değişti, daha önemlisi çocuklarımızın algılama
yöntemleri değişti, çoklu zekâ kuramı ortaya çıktı ve öğrenme biçimleri çeşitlendi.
Küçük çocuklara ödev vermenin bir istismar olduğunu
söylesem, ne dersiniz? Onlara bir bakın; sabahın erken
saatinde zar zor kaldırılıp servislere bindirilen küçücük vücutlar, minicik kalpler, sabahın sekizinden akşamın beşine
kadar ders başındalar. Eve döndüklerinde, zincirlerinden
boşalırcasına özgür kalmak istiyorlar. Zihnen ve ruhen
yorgunlar ama biz; “Otur, ödevini yap!” diyoruz onlara.
Bu eziyet değilse nedir? Zaten yapamıyorlar ödevlerini ya
da ebeveynleri onların yerine yapıyor. İlla ödev verilecekse de, araştırma ödevi verilmeli; öğrencinin o etkinlikten
zevk alması sağlanmalı, eziyetsiz olmasına da gayret gösterilmeli.
Etkili ve modern bir eğitim için öncelikle eğitmenlerin zihniyetini değiştirmek lazım!

Bizim kendi eğitim kurumumuzda çocuklara ev ödevi
verilmiyor ama ödev olarak evde çözülmesi gereken sorular, öğretmenler eşliğinde okulda çözülüyor. Yani biz,
kurum olarak mesuliyeti üstleniyoruz. Bu sistemde hem
çalışmalar daha verimli oluyor hem de öğrenciler evde
çözülen soru sayısından daha fazla soru çözebiliyor.
Evde aileyle geçirilen kaliteli zaman da, işin cabası oluyor.
Zaten 80 yıl öncesinde, köy enstitülerinde de, bu tarz
yerinde öğrenme uygulamaları yapılmıştı. Köy Enstitüleri’nin ülkemize kazandırdığı öğretmenleri, edebiyatçıları
düşünün! Peki, madem bu sistem başarılı, neden başka
okullar da bunu yapmıyor? Onu da anlatalım...
Ödevsiz eğitim demek; okulda daha kaliteli eğitim demek. Bu da, günümüz koşullarında ekstra kaliteli öğretmen, geride kalan çocuklara destek vermek için ekstra
mesai ve tabii bütün bunlar için de ekstra harcama yapmak demek. Ödevsiz eğitim yapılırsa, aynı başarının elde
edilebileceğini bilen bir tek biz değiliz; pek çok kurum
bu gerçeğin farkında fakat işin ekonomik boyutunu ön
planda tuttuklarından, bu uygulamaya girmek istemiyorlar. Umarım, bir gün ülke çapında da ödevsiz eğitime
geçilebilir.

“GÜÇLÜ YÖNLERİNİZİ DAHA ÇOK
GELİŞTİRİN”
Uluslararası otomotiv tedarikçi firması Valeo’nun Genel
Müdürü’ne “Başarınızı neye borçlusunuz?” diye sormuş-

lar. Genel müdür ise “Birlikte çalıştığım insanları yeteneklerine göre görevlendiriyorum” diye cevap vermiş.
Oysa eskiden anlayış şuydu; “Zayıf yönlerinizi tespit edin
ve onları güçlendirin”. Bizim neslimiz, bu düsturun peşinden giderek, zamanının çoğunu yeteneği olmayan
alanlarda daha başarılı olmak için harcadı. Sevmediğimiz
ve yeteneğimiz dışındaki işleri daha iyi yapmak için çırpındıkça, o işlerden daha çok nefret ettik! Zayıf yönlerini
güçlendirmeye vakit harcayan on binler, bugün yetenekli
olduğu alana yeterince yatırım yapmadıkları için yeteneksiz olduğu alana da, az çok yatırım yaptığı için her şekilde
vasatlar!
Yetenekli olduğunuz alana daha çok yatırım yapın. Değerli vaktinizi, yeteneklerinizi geliştirmeye verin!

“TEMEL EĞİTİM HERKES İÇİNDİR”
Temel matematik, temel Türkçe ve temel İngilizce, hayat
boyu kaçamayacağınız genel eğitsel gereksinimlerdir.
Temel eğitiminizi tamamlandığınız andan itibaren, sadece yeteneklerinize odaklanabilirsiniz!
Günümüze baktığımızda ise bugünün başarılı firmalarının çoğunlukla, çalışanlarının üstün yönlerini bulup onları
öne çıkarmayı bilen; “İnsan Kaynakları” birimlerine yatırım yaptıklarını görüyoruz.
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BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETLERİ

ÜRDÜN BÜYÜKELÇİSİ RIFAIE İLE İKİ ÜLKE
ARASINDAKİ GELİŞMELER KONUŞULDU
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetimi ile Dış İlişkiler Kurulu üyelerini elçilikte ağırlayan Ürdün Büyükelçisi
İsmail Rifaie, toplantıda Türkiye ile ticari ve sosyal ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirterek, 2020 yılının
“Ürdün Türkiye Karşılıklı Kültür Yılı” olarak belirlendiğini iletti.

Başkan M. Nezih Altıoğlu ve beraberindeki dış ilişkiler
kurulu üyeleri ile bir görüşme yapan Büyükelçi Rifaie,
Ürdün’de çok önemli yatırım fırsatlar olduğunu, Türkiye
ile ticari ve sosyal ilişkilerin gelişmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2020 yılının “Ürdün
Türkiye Karşılıklı Kültür Yılı” olarak belirlendiğini söyledi.

RIFAIE : “TÜRK YATIRIMCILARA
İSTİHDAMA KATI SAĞLAYABİLİR”
Ürdün’e yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcıların ülkeyi yakından tanımaları gerektiğini vurgulayan Büyükelçi
Rifaie, Ürdün’ün kısıtlı kaynaklara sahip bir ülke olduğunu, dışa bağımlı olması sebebiyle de ekonomisinin
yaklaşık yüzde 70’inin hizmet sektörüne dayandığını
vurguladı. Sanayi adına çok fazla şeyden söz etmenin
mümkün olmadığını, tarımda da çeşitli bilgi noksanlıkları olduğunu belirten Rifaie, bunları belki de istihdama
katkı yapabilecek olan Türkiye ile tamamlayabilecekleri
değerlendirmesinde bulundu.
Rifaie ayrıca, “Türkiye ile Ürdün arasındaki ticari ilişkileri
daha da geliştirmek için iki ülkenin iş insanları arasında
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Türkiye ve Ürdün’de ticaret zirveleri yapmalı ve ülkeler
arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeliyiz” diye
konuştu.
Toplantının sonuna gelindiğinde, Başkan Allıoğlu ve beraberindeki üyelerin kendisini ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Rifaie, iki ülke
vatandaşlarının birbirlerini daha yakından tanımaları gerektiği, bunun için uygun bir zemin olmasından dolayı,
bu kapsamda yapılacak bir çalışma ile Ürdün ile iş yapmak isteyen üyelerin listesinin ve taleplerinin büyükelçiye iletilmesi konusunda da bir hatırlatmada bulundu.

EKVATOR GİNESİ BÜYÜKELÇİSİ’NDEN
TÜRK YATIRIMCILARA İHTİYAÇ VURGUSU
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Dış İlişkiler Kurulu’nun üyeler arası dış ticareti geliştirmeleri amacıyla
sürdürdüğü elçilik görüşmelerinin son durağı, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama oldu.
Görüşmede Büyükelçisi’nin yaptığı en önemli vurgu; ülkesinin Türk yatırımcılara duyduğu ihtiyaç oldu.

Başkan M. Nezih Allıoğlu ve kurul üyelerinin katıldığı
görüşmede, Büyükelçi Moises Mba Nchama, elçilik binasında ekibiyle birlikte hazır bulundu. Ziyaretin başlangıcında GGYD’nin 500’e yaklaşan üye sayısıyla Başkent
Ankara’nın en önemli ekonomi topluluklarından biri
olduğunu söyleyen Başkan Nezih Allıoğlu, “Öteden beri
hedefimiz daha fazla sayıda üyemizin dış pazarla buluşması. Bu anlamda elçilik görüşmelerini çok önemsiyor, iş
birliklerimizin ihracat artışına, yeni yatırım ve ortaklıklara
kapı aralayacağına inanıyoruz” dedi.

NCHAMA: “TÜRKLER BU KONUDA
İSPANYOLLARDAN DAHA İYİ”

TEKNOLOJİDEN İNŞAATA KADAR TÜM
SEKTÖRLERDE YATIRIM İHTİYACI...

Ekvator Ginesi halkının ihtiyaçlarını büyük oranda İtalya
ve İspanya’dan çok pahalıya karşıladığını vurgulayan Büyükelçi Moises Mba Nchama, “Halbuki Türklerin daha iyi
şeyler yapacağını biliyoruz. Bugün İspanya ve İtalya’dan
aldığımız tekstil başta olmak üzere birçok ürünün Türkiye’de üretilip oralara gönderildiğini biliyoruz. Neden bu
üretimleri gelip bizim ülkemizde yapmıyorsunuz? Bunu
başarırsanız, halkımızın sizlere ilgi göstereceğine inanıyoruz. Biz size her türlü garantiyi vermeye hazırız. Yeter ki,
iyi ve kaliteli ürünler getirin” dedi.

Büyükelçi Moises Mba Nchama da, Türkiye’ye 6 ay önce
geldiklerini ve çok yeni bir elçilik olduklarını belirtti. Ülkesinde ve ülkesinin bulunduğu Afrika kıtasında Türkler için
sayısız fırsatlar olduğunun altını çizen Büyükelçi, “Ekonomimizin temeli petrol, gaz gibi doğal kaynaklar. Tüm
kıtayı dikkate alırsak, 600 milyon insandan söz ediyoruz.
Petrolümüz, paramız var ancak ihtiyaçlarımızı giderecek
yatırımlarımız yok. Teknolojiden tarıma, tekstilden inşaata kadar tüm sektörlerde yatırıma, üretime ihtiyacımız
var. Hükümetimiz yatırımcıları destekliyor” dedi.

Türklerin ülkelerine girdikleri an, 600 milyonluk Afrika bölgesine girmiş olacaklarını, bu durumun da
onlar için muazzam bir fırsat olduğunu belirten Büyükelçi, ülkesine ihracat veya yatırım yapmak isteyen
Ankaralı genç girişimcilere bizzat kendisinin destek olacağının da altını çizdi. Büyükelçisi Moises
Mba Nchama ayrıca Ekvator Ginesi ülkesinin
devlet başkanının, önümüzdeki aylarda Türkiye’ye geleceğini, 4-5 konuda iki ülke arasında anlaşmalar yapılacağını da vurguladı.
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SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

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

Çok sayıda sosyal sorumluluk projesine verdiği duyarlı
desteklerle bilinen GGYD, bu sene de kan ve kök hücre
bağışına imzasını attı. Başkan M. Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulunun öncülüğünde, Türk Kızılayı iş birliğiyle Göral Peugeot’un açık otoparkında organize edilen
kampanyaya çok sayıda GGYD’li katıldı. Türk Kızılayı’nın
mobil kan bağışı aracının önünde sıra bekleyen her bir
bağışçı dernek üyesi, kan ve kök hücre ihtiyacı olan hastalar için uygun donör olma yolunda yine umut ışığı
oldu.

ALLIOĞLU: “KAN SÜREKLİ BİR İHTİYAÇTIR”
İnsan hayatı için büyük önem taşıyan bu tür bağışların
toplumsal bir görev olduğunu söyleyerek kampanyaya
katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür eden Başkan Allıoğlu, sağlık durumu uygun herkesi kan ve kök hücre
bağışı yapmaya davet etti. Türkiye’de kemik iliği nakli
bekleyen hastalara umut ışığı olmanın önemini belirten
Allıoğlu, “Bağışlanan her kök hücre, ilik bekleyen hastalar için umuttur. Ben herkesi, kan depoları azalan Türk
Kızılayı’na kan ve kök hücre bağışında bulunmaya çağırıyorum” diyerek kanın acil değil aksine sürekli ihtiyaç
olduğunun önemini bir kez daha vurguladı.
54

55

ARAŞTIRMA

BEYAZ YAKA SUÇLARI
BİRÇOĞUMUZ KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN AİLELERİMİZ TARAFINDAN SUÇ İŞLEMEMEK ÜZERİNE EĞİTİLİRİZ. ANNE
VE BABALARIMIZ, BİZLERE SÜREKLİ ARKADAŞLARIMIZA İYİ DAVRANMAMIZ, İNSANLARA KÖTÜLÜK YAPMAMAMIZ
VE ÇEVREMİZDEKİLERE ZARAR VERMEMEMİZ ÜZERİNE ÖĞÜTLER VERMEDİLER Mİ?...
YAZI: ELİF UFLUOĞLU
Ne kadar zor durumda olursan ol, aç da kalsan hırsızlık
yapmamak, karşındaki seni ne kadar sinirlendirirse sinirlendirsin, kaba kuvvet kullanmamak küçük yaşlardan itibaren beynimize kazınır. Kısacası, ilk akla gelen adi suçları
işlememeye kurgulanırız. Peki ya, masa başı suçları? Yani,
kâğıt üzerinde yapılan hırsızlıklar, dolandırıcılıklar, hak
yemeler...

2001’deki ‘Enron’ skandalını hatırlarsınız; yöneticiler şirketin kazançlarını abartarak şirketin değerini şişirmişler ve
bu yolla yatırımcıları yanıltmışlardı. Enron’daki dolandırıcılık o kadar ince düşünülmüş bir operasyondu ki, suç
boyutunu ortaya çıkarmak için uzun süren detaylı incelemeler gerekmişti.

BEYAZ YAKA SUÇ NEDİR?
Dürüst, her zaman doğru davranışlarda bulunan bir insanın, böyle suçlardan da uzak durması gerekir. Ancak
bazı durumlarda böyle bir işe alet olmak veya karmaşık
bir dolandırıcılığın naif bir biçimde parçası olmak, birçok
kişinin suç olarak görmediği gri alanlar haline gelir. Kişinin kendini bu tür organize suçların dışında tutması için
sorgulayıcı ve analitik bir yaklaşıma sahip olması ve hangi
durumda kalırsa kalsın, etik davranışların dışına çıkmaması gerekir.
Aklımızda kalan meşhur ‘beyaz yaka suçları’nın hepsi,
büyük paraların döndüğü üst düzey yöneticilerin dolandırıcılık yaptığı skandallar olmakla beraber, ille de beyaz
yaka suçlarının devasa organizasyonlar olması gerekmez.
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Beyaz yaka suçlarının başında gelen rüşvet insanlık tarihi
kadar eski olsa da, ‘beyaz yaka suçu’ kavramını 20. yüzyıla kadar kimse duymamıştı. İlk kez 1939’da Amerikalı
Sosyolog Edwin Hardin Sutherland, beyaz yaka suçunu
Amerikan İcra Hukuku’ndaki boşluğu vurgulamak üzere gündeme getirmişti. İcra hukukunun nasıl hırsızlık ve
şiddetli suçlara ve genellikle bu suçları işleyen aşağı sınıflara odaklandığını, iş dünyasını yöneten elit sınıfların
kanunlar önünde yok sayıldığını savundu. 1949’da ‘Beyaz Yaka Suçu’ adını verdiği kitabında suça yepyeni bir
yaklaşımla eğilinmesi gerektiğini yazdı ve hatta odağın
suç yerine suç işleyenler olması gerektiğini dile getirdi.
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI’nin tanımına

göre; beyaz yaka suçlarını üç kelimeyle özetlemek mümkün: Yalan söyleme, kandırma ve çalma. Görünürde adi
bir suçta olduğu kadar mağdur yokmuş gibi dursa da,
aslında beyaz yaka suçundan doğrudan veya dolaylı olarak birçok zarar gören var. Bir tek dolandırıcılık tertibi bir
şirketin sonunu getirebiliyor, ailelerin tüm birikimlerini
yok edebiliyor veya yatırımcıların milyonlarca dolarına
mal olabiliyor. Beyaz yaka işler ne kadar komplike hale
geldiyse, suçların içeriği, planlanması ve uygulaması da
o denli karmaşık.
RÜŞVET: En yaygın beyaz yaka suçudur. En genel şekliyle, karar merciindeki bir kişiye sizin lehinizde karar alması veya size kolaylık sağlaması için verilen değerli hediye
veya paradır. Etik olmayan bu tür davranışlarda birilerinin
cebi dolarken diğerleri zarara girer ve daha iyi hizmeti
daha uygun fiyata alabilecekken, alamaz hale gelirler.
INSIDER TRADING: Şirket hisselerini alıp satarken herkes tarafından bilinmeyen şirketin içinden gelen bilgilere sahip olmak ve bu bilgiler doğrultusunda alım satım
yapmaktır. Örneğin, şirket içinden bir çalışanın size şirket
bilgilerini sızdırması ile şirketin hisselerini ne zaman alıp
satacağına karar vermeniz, hem sizi hem de şirket içinde
size bilgi veren kişiyi suçlu yapar.
MENKUL DEĞERLERDE HİLE VE DOLANDIRICILIK:
Şirketin performansını hileli bir şekilde borsaya yansıtarak yatırımcıları yanlış yatırım kararları almaya sevk eder.
Bir muhasebeci eğer şirketin karlılık oranını yüksek göstererek muhasebe defterlerini şişirirse, dolandırıcılık suçu
işlemiş olur. Insider Trading de, bu alana yakın bir suçtur.
ZİMMETE PARA GEÇİRME: Muhasebeciler arasında en
sık rastlanan beyaz yaka suçları arasındadır. Bir şirketin
yöneticileri muhasebecilerine tamamıyla güveniyorve
muhasebeci de görevini kötüye kullanarak gizlice belli
bir meblağ parayı kendi hesabına geçiriyorsa, zimmetine
para geçiriyor demektir.
VERGİ SUÇLARI: Vergi kaçırma, sıklıkla şirketler tarafından yapılır. Şirketler gelirlerini veya karlarını olduğundan
düşük göstermek suretiğyle, daha az vergi ödeme yoluna
giderler.
SİGORTA DOLANDIRICILIĞI: Sigortadan para alabilmek için yalan söylemek demektir.
BİLGİSAYAR VE INTERNET DOLANDIRICILIĞI: Kişisel
bilgiler ve kredi kartı bilgilerine ulaşmak üzere kişilerin
bilgisayarlarına veya online hesaplarına yapılan sanal saldırılardır. Yalancı e-maillerle, kişinin banka bilgileri istenir
ve banka hesapları bu şekilde boşaltılır.

KALPAZANLIK/SAHTECİLİK: Bir malın sahtesini gerçeği gibi göstererek satmak ve üzerine kar etmeyi amaçlar. Kalpazanlık, ille de eski Türk filmlerinde gördüğümüz
sahte para basmak olarak düşünülmemelidir. Her türlü
malın sahtesini gerçeği gibi pazarlamak da, kalpazanlığa
girmektedir.

SUÇLARIN ETKİSİ DALGALAR
HALİNDE YAYILIR
Beyaz yaka suçu işleyen kişi, kafasında kurduğu mantıkla;
öncelikle kimsenin zarar görmediğine kendini ikna eder.
Üstelik kimi zaman bu suçu kendinde hak görür. Örneğin, şirket ona fazla mesai ücreti, terfi vb. vermemiş, kişi
de kendi hakkını farklı yollardan almış...
Bir şirket herhangi bir dolandırıcılıkla karşılaştığı zaman dalga etkisi gözlemlenir. Yani, dolandırıcının ‘patron zaten deli gibi zengin benim kaçırdığım birkaç
yüz bin liranın ne etkisi olacak’ mantığı, kendi vicdanını rahatlatmaya yarayan yanlış bir değerlendirmedir. Dolandırıcılık yaşanan şirketlerde maliyetler artar,
şirket de kendini korumak için işten çıkarmaya kadar
giden yöntemleri yürürlüğe koyar. Bu durum sadece şirket çalışanlarını değil, şirketin ürün ve hizmetlerinin fiyatlarının artmasıyla, şirket müşterilerini de etkiler.
Insider Trading gibi geniş çapta dolandırıcılık olayları kamuya yansıdığında, yatırımcıların borsaya güveni zedelenmekte, daha da kötüsü skandal yaşanan şirkete yapılan yatırımlar kağıt parçasına dönebildiği için, masum
insanların geleceğe yönelik birikimleri eriyip gimekte.
Doğru adımlar atarak suçu önlemek, zararları gidermek ve
caydırıcılığı sağlamak ise mümkün. Dolandırıcılık, rüşvet,
kick back, görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan
mal varlığı değerlerini aklama (kara para aklama)... Bunlar
beyaz yaka suçları diye tabir edilen suç grubu içinde yer
alan suçlardan bazılarıyken, ne yazık ki bu suçlardan biri işlendiyse, diğerlerinin ve resmî veya özel belgede sahtecilik
gibi başka suçların da işlenmiş olması, kuvvetle muhtemel.
Bu konular ceza hukukunun ve ayrıca çoğu şirkette eğitimlere de konu olan hukuka uyum programlarının baş
etmeye çalıştığı başlıca konular arasında yer alıyor. Ahlaki
açıdan örnek teşkil etmesi ve sorumlu davranması beklenen otorite sahibi kişiler tarafından işlenen beyaz yaka
suçları, çalışma ortamını güvensiz bir ortam haline getirmesi nedeniyle çalışanları da tehlikeye atabilir, tüketicileri
kurallara aykırı üretilen tehlikeli ürünler nedeniyle yaralayabilir. Bu anlamda beyaz yaka suçlarının bir toplumda
artması; yolsuzluğun rasyonalize edilmesiyle toplumun
ahlaki değerlerinin kalıcı şekilde zarar görmesine de neden olabilir.
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İŞ DÜNYASI “GİRİŞİMCİLİK YARIŞMASI” İLE
YENİ GİRİŞİMCİLER KAZANACAK
GGYD ile Ankara Üniversitesi’nin, Türk iş dünyasına yeni girişimler ve girişimciler kazandırmak, fikirlerin
ticarileşmesini desteklemek amacıyla düzenleyeceği ve 2019 yılının en önemli anlaşmalarından biri olan
“Girişimcilik Yarışması” için bir protokol imzalandı.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin projelendirdiği ve Ankara Üniversitesi Teknokent Başkanlığı iş
birliğiyle hayata geçireceği “Girişimcilik Yarışması”na
ilişkin protokolün inzalandığı törene; Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ercan Bayazatlı, Teknokent Genel Müdürü ve Teknoloji
Transfer Ofisi Yöneticisi Şebnem Doğan, iş geliştirme
uzmanları, GGYD yönetimi ve üyeleri katıldı. Yarışmanın protokolünü, kurumlarını temsilen Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu imzaladı. İki
kurumun temsilcilerinden oluşan ortak çalışma grubunun altyapı hazırlıklarını tamamladığı ve 2020’nin
Mayıs ayında gerçekleşecek olan Girişimcilik Yarışması
dahilinde dereceye girenlere ödüller ve Melek Yatırımcılar ile kaynak yaratılacak ve GGYD üyelerinin ticari
tecrübeleri ile Ankara Üniversitesi Teknokent’in köklü
akademik geçmişi harmanlanarak destek sağlanacak.
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YARIŞMANIN HEDEFİ; GENÇ
GİRİŞİMCİLERİ YÜREKLENDİRMEK
GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, dernek olarak üyelere hizmet
ederken, gençler için de somut adımlar atmaya karar verdiklerini, onlara yol göstermek, arkalarında durmak ve yüreklendirmek için harekete geçtiklerini söyledi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de, bu projenin gençleri hedef alan,
içine üniversiteyi de dahil eden çok kıymetli bir proje olduğuna
dikkat çekti. Ankara Üniversitesi’nin; halkın, toplumun, kamunun bir üniversitesi olduğunu, dolayısıyla da iş dünyasıyla iş
birliğini çok önemsediklerini belirten Prof. Dr. Erkan İbiş sözlerini; “Hangi sektörden, hangi bilim dalından olursa olsun başarı
için iş birliği, ortaklık, paylaşma ve dayanışma şart. İş dünyası
ile üniversite platformumuzun yaygınlaşmasının önemli bir
ayağı da işte bu proje. Ne kadar çok gence dokunabilirsek
o kadar başarılı olacağız. Dokunulmayı bekleyen, çekingen
gençlere ulaşmak zorundayız” diyerek sonlandırdı. Ankara
Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ercan
Bayazatlı da Başkent Ankara’nın üniversitesi olarak GGYD ile
böylesine önemli bir girişime ortak olmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

FİLİSTİN HEYETİ İLE GGYD ARASINDA
YATIRIM VE TİCARET GÖRÜŞMESİ
Filistin Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Rana Abuseba, Filistin Jenin Ticaret Odası Başkanı Ducjan Abu Baker ve
beraberindeki heyet, yatırım ve ticaret fırsatlarını görüşmek üzere GGYD’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Oldukça
verimli geçen görüşmede, Türk girişimcisinin Jenin’de yatırım yapabilmesi adına ilk önemli adım atıldı.

GGYD Dış İlişkiler Kurulu’nun organize ettiği ve Başkan M. Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşen ticari görüşmede Filistin adına
Filistin Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Rana Abuseba, Filistin Jenin Ticaret Odası Başkanı Ducjan Abu Baker ve
beraberindeki heyet hazır bulundu. Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki üçüncü en büyük şehri olan Jenin’de,
Türk yatırım ve ticaretinin önünü açmak amacıyla yapılan toplantıda Başkan Allıoğlu, iki ülke arasındaki
tarihi ve kültürel bağların gücüne işaret etti.

YATIRIM VE İŞ FIRSATLARI İÇİN İŞ BİRLİĞİ
Türkiye’deki iş dünyası yapısının Filistin için son derece uygun olduğunu vurgulayan Allıoğlu, Türkiye’den Filistin’e
teknoloji ve tecrübe transferi yapmak istediklerini işaret etti.
Jenin Ticaret Odası Genel Müdürü Mohammed Kmail ise Jenin’de en çok mermer, çilek, zeytin, zeytinyağı ve baharatın
Türkiye’ye ihraç edildiğini, Türkiye’den ise gıda, inşaat malzemeleri ve giyim ürünlerinin ithal edildiğini söyleyen Kmail; 20 bin öğrencisi olan iki ayrı üniversiteye sahip Jenin’de
yatırımcılara çok sayıda teşvik olduğunu vurguladı. Son derece verimli geçen toplantıda Ankaralı genç girişimciler için
yatırım ve iş fırsatlarını değerlendirmek üzere Filistin’e bir iş
gezisi düzenlenmesi kararı alındı.
59

YÖNETİM KONUŞUYOR

RUKİYE ASLAN: “GGYD HER ALANDA BİLGİ
VE DENEYİME SAHİP ÜYELERİ BÜNYESİNDE
BARINDIRAN BİR STK”
DERNEĞİMİZİN ORGANİZASYONLARDAN VE SOSYAL İLİŞKİLERDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ RUKİYE
ASLAN, “YÖNETİM KONUŞUYOR” KÖŞEMİZDE; GGYD’NİN FARKLI ALANLARDA TİCARET YAPAN ÜYELERİNİN,
BİRBİRLERİNE TİCARİ ANLAMDA BÜYÜK KATKI SAĞLADIĞINI İFADE ETTİ.

60

Öncelikle bize kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtır
mısınız?
1984 yılında Almanya’nın Köln şehrinde doğdum. 3 yaşımda ailem ile birlikte Ankara’ya döndük. İlk, orta ve lise
eğitimimi Ankara’da tamamladıktan sonra ortaokuldan
beri hayalini kurduğum (Ortaokula giderken Şeytanın
Avukatı filmini sinemada izlediğimde, ben “Avukat olmalıyım” demiştim), Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni
kazandım ve 2010 yılında mezun oldum. 2011 yılında
ise avukatlık ruhsatımı alır almaz Hayat Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nu açtım. Halen, Selçuk Üniversitesi Özel
Hukuk alanında Yüksek Lisans yapmakta olup; ayrıca Bilirkişilik ve Uzlaştırmacı Avukatlık yapmaktayım.
Hayat Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimizin hukuki sorunlarını ve içinde bulundukları durumları üstlenmekte; dava ve işlerini yılmadan savunarak en
kısa sürede sonuçlandırmakta ve bu süreçte müvekkillerimizin kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini sağlamaktayız.
Hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmak için ekibim ve
ben sürekli bir gelişim ve değişim ile kendimizi yenilemek
amacıyla güncel mevzuatı takip etmekte, eğitimlere ve
seminerlere katılmaktayız. Bunun yanı sıra ihtiyaç halinde, akademisyen, sosyal güvenlik uzmanı, banka ve finans uzmanı, gümrük ve ticaret uzmanı ve yeminli mali
müşavirler ile birlikte çalışarak müvekkillerimize çözüm
odaklı hizmet vermekteyiz.
Firmanız adına 2020 yılı için hedefleriniz neler?
2019 yılı tüm sektörlerde olduğu gibi bizim için de zor
bir yıl oldu. Geçmiş yıllara oranla, iş yükümüz çok artsa
da, bu yıl kazancımızda herhangi bir artış olmadığı gibi;
hayat standartımız değişmeden yaşamaya devam etmek
için gayret gösterdik. Bu durum da bizim daha çok çalışmamızı gerektirdi. 2020 yılı ve sonrası için ise güncel
mevzuatı takip ederek, özellikle kişisel verilerin korunması kanunu alanında çalışmalarıma ağırlık vermeyi hedefliyorum.
GGYD’nin sizin için anlamı nedir?
GGYD benim için bir aile gibi. Biliyorum ki; “GGYD’liyim”
dediğim zaman, benim herhangi bir sıkıntıma koşacak
500’ün üzerinde üye var. Derneğe yaklaşık 2,5 yıl önce
üye oldum. Bana; bu güzel ve nezih derneğe üye olma
teklifi geldiğinde; hiç tereddütsüz hemen kabul ettim.

Bugünlere gelindiğinde ise GGYD’ye üye olarak ne kadar
doğru bir tercihte bulunduğumun sağlamasını yapmış
oluyorum.
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, size ve firmanıza ne tür katkılar sağlıyor?
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği; farklı sektörlerde çalışan 500’ün üzerinde üyenin bulunduğu bir dernek olmasından ötürü, her alanda bilgi ve deneyime sahip üyeleri
bünyesinde barındırmakta. Herhangi bir konuda desteğe
ihtiyaç duyduğumda, üyelerimiz hemen yardımcı olarak,
sorunumu çözmekteler. GGYD’nin bana olan katkısı ise;
arkadaşlık, dostluk, içten ve samimi ilişkilerdir.
Girişimciler neden GGYD’ye üye olmalılar?
GGYD’de ticaretin her alanından kişiler tanıyabilirsiniz. Biz
hukukçular, müvekkillerimiz dışında farklı ticaretle uğraşan
kimseleri, ailemizde ve yakınlarımızda olmadığı sürece pek
fazla tanımayız. GGYD’li olduktan sonra; farklı alanlarda
ticaret yapan üyelerin; bizlere ticari anlamda katkı sağladığını gördüm. Ayrıca iş temposundan bunaldığımda,
dernek üyesi arkadaşlarımla gerek etkinliklerde gerekse
dernek dışında bir araya gelerek, sıcak ve samimi sohbet
ve paylaşımlarda bulunmaktayız. Zaten derneğimiz de bizi
bir araya getirerek, ticaretimizi geliştirmek için; yıl içerisinde çok sayıda etkinlik yapmaktadır.
Son olarak girişimcilere Global Girişim Dergisi
aracılığı ile neler tavsiye edersiniz?
Üyesi olmaktan mutluluk duyduğım GGYD’nin çatısı altında, tüm üyelerle bir arada anlamlı ve başarılı işlere imza
atıyoruz. Bu özverili çalışma potansiyelimiz ve birbirimizden aldığımız güçle, daha da güzel işlerin altına imza atacağımıza ben yürekten inanıyorum.
Bilindiği üzere; sivil toplum kuruluşlarına katılmak, bir gönül işidir ve ancak toplumsal değer ve ilkelere sahip bireyler bu sorumluluğun altına girebilirler. Tam da bu noktada;
sahip çıkmamız gereken değerlerin farkına net olarak varmamız gerek. Yine bu noktada en birincil görevimiz de;
ülkemizin varlığını her daim korumak, Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip olduğu engin değerlere sahip çıkmak. Ben
inanıyorum ki; tüm bu görevleri layığıyla, omuz omuza ve
el birliğiyle başarmak için var gücümüzle çalışmaya devam
edeceğiz. Tüm bu saydığım değerleri korumak için emek
harcayacak bireyleri de, çatımız altında yer almaya davet
ediyorum.
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GGYD İLE BESİYAD’DAN ORTAK
PROJELER İÇİN İŞ BİRLİĞİ KARARI
Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları ve Yatırımcılar Derneği (BESİYAD)’nin Ahmet Münir Yaşar başkanlığındaki Yönetim Kurulu, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’ne iadeiziyarette bulundu. Ziyarette iki derneğin yönetim
kadrosu ve üyeleri, ortak projelerde birlikte hareket etme konusunda görüş birliğine vardı.

Her iki derneğin yönetim kurulu ve üyeleri ile son
derece samimi bir havada gerçekleşen ziyarette,
Başkan Ahmet Münir Yaşar, GGYD’nin içinden
doğduklarını vurgulayarak; her iki derneğin de çok
sayıda ortak üyesi bulunduğunu anımsattı. GGYD
Başkanı M. Nezih Allıoğlu ise dernek bünyesinde
her takımdan taraftar bulunduğuna işaret ederek
aynı zamanda tüm üyelerin uyum ve dayanışma
içinde hareket ettiğini de vurguladı.

ORTAK PROJELERDE İŞ BİRLİĞİ
Ziyarette dernek yöneticileri ve yönetim kurulu
üyeleri, futbol ve ticari iş birliği dışında da hayata geçirilecek projelerde birlikte yol alma ile ilgili
olarak iş birliği konusunda görüş birliğine vardılar.
Bu kapsamda, öncelikli olarak Şubat ayında gerçekleşecek olan GGYD İş’te Fırsat Toplantısı’nın iki
derneğin üyelerinin katılımıyla gerçekleşmesinde
de karar kılındı.
Ziyaretin sonunda gelindiğinde ise BESİYAD Başkanı Ahmet Münir Yaşar, GGYD Başkanı Nezih
Allıoğlu’na dernekleri adına plaket takdiminde
bulunurken, Allıoğlu da Başkan Yaşar ve ekibine
ziyaretlerinden ötürü GGYD adına teşekkürlerini
iletti.
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KAİSDER VE GGYD’NİN EKONOMİYE
DESTEK TOPLANTILARI PROJESİ
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) Başkanı
Göknur Atalay ve yönetimiyle, KAİSDER’in dernek merkezinde bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ve hem KAİSDER hem
de GGYD’nin hedef ve faaliyetlerini detaylarıyla anlatma
fırsatı bulduğu toplantıda, iki dernek arasında; ülke ekonomisine katkı sağlanması doğrultusunda neler yapılabileceği ve çözüm yolları konuşulurken aynı zamanda
iki derneğin gerekli konularda daima iş birliği içerisinde
hareket etmesi gerektiği konusunda da ortak paydada
buluşuldu. Toplantıda ayrıca GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu; derneğin üye sayısı 8 yılda 80’den 500’e çıkan
çok güçlü bir yapı olduğunu, üyelerin yüzde 35’inin kadınlardan oluştuğunu, bunun ise Türkiye için örnek bir
tablo olduğunun altını çizdi.

“GÜÇLÜ PROJELERDE HEP BİRLİKTE”
Kadın girişimcilere, işverenlere, yöneticilere desteklerinin
artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Allıoğlu,
“Üreten kesimin iş potansiyelinin arttırmak için de başta
STK’lar olmak üzere üretken her kurum ve kuruluşla iş
birliğine hazırız” şeklinde konuştu.
Bu anlamda KAİSDER ile de çok güçlü projelerde birlikte
yol almayı umduklarını belirten Allıoğlu, ortak projeleri
hayata geçirme isteğinde de bulundu. KAİSDER Başkanı Göknur Atalay da kadın motivasyonu ve istihdamının
artmasını istediklerini dile getirerek, “Aslında kadın ve erkek ayrımı yapmıyoruz. Hepimizin sorunları ortak. Ülkemizin ve bizlerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar,
iki derneğin güç birliği ile bir nebze olsun aşılabilir” dedi.

EKONOMİYE DESTEK TOPLANTILARI...
Görüşmede ayrıca iki derneğin yöneticileri ilki Aralık ayında olacak şekilde “Ekonomiye Destek Toplantıları” düzenlemeye karar vererek, organizasyonu yürütecek komisyon
üyelerini belirledi. Her iki derneğin üyelerinin katılımıyla
düzenlenecek toplantılarda, bakanlıklar başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, ekonomistler,
genç girişimciler ve kadın sanayicilerle bir araya gelecek, iş
dünyasının beklentileri, desteler, ekonomideki gelişmeler
ve sorunların çözümüne dair paylaşımlarda bulunulacak.
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HUKUKÇU GÖZÜYLE

“KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI”
KAVRAMI VE
ÖNEMİ
GLOBAL GİRİŞİM’İN YENİ SAYISINDA HUKUKÇU ÜYELERİMİZDEN AV. FERDİ KAROĞLU, ÜLKEMİZ DÂHİL
PEK ÇOK ÜLKEDE AZAMİ HASSASİYET ÇERÇEVESİNDE
DEĞERLENDİRİLMİŞ VE TEMEL ANLAMDA BİREYİN KİŞİLİK HAKLARINA HALEL GELMEMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI” KAVRAMI
KONUSUNU ELE ALDI...

Günümüzde ticari hayatın teknoloji ile daha entegre hale
gelmesi, teknolojide yaşanan gelişmeler, bilgiye erişebilirliğin artması gibi birçok nedene bağlı olarak özellikle gerçek kişilere ait bilgiler akla gelebilecek her alanda
kullanılmakta, işlenilmekte hatta aktarılmaktadır. Ancak
bu işlemlerin bir disipline bağlı olmaksızın gelişigüzel gerçekleştirilmesi hem hukuki hem de cezai anlamda birçok
sorun ile karşılaşılmasına neden olabilmektedir. Bu nedenledir ki “kişisel verilerin korunması” kavramı ülkemiz
de dâhil olmak üzere pek çok ülkede azami hassasiyet
çerçevesinde değerlendirilmiş ve temel anlamda bireyin
kişilik haklarına halel gelmemesi amacıyla düzenleme ve
koruma altına alınmıştır.
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun tasarısı 26 Mart
2016 tarihinde kanunlaşmış ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE İŞLENMESİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK/Kanun) kişisel veriyi; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek
kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlamaktadır. Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri
tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında
uygulanacaktır. Dolayısıyla KVKK kapsamında koruma altına alınan kişisel veriler yalnızca gerçek kişilere ait veriler
olup, tüzel kişilere ait olanlar koruma altında bulunmamaktadır. Kanun’un 6. maddesinde yer alan düzenlemeye göre özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğ-
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renildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya
ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Kanun’un 3. maddesine göre kişisel verilerin
tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle
getirilmesi, sınırlandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI
Kanun’un 5. maddesinde sayılan şartlara göre aşağıdaki
hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;
•
•
•

•

•
•
•

İlgili kişinin açık rızasının varlığı.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak
durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının
hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması.
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri
işlemenin zorunlu olması.

•

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

VERİ SORUMLUSU KAVRAMI
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve
vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Veri Sorumlusunun kanunda belirtilen yükümlülükleri:
Aydınlatma Yükümlülüğü, Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler, İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuranların Cevaplanması ve Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü, Veri Sorumluları Siciline Kaydolma
Yükümlülüğü ve Bildirim Yükümlülüğüdür. Mevzuattan doğan yükümlülüklerin ihlali halinde öngörülen
idari para cezalarının muhatabı ise veri sorumlusudur.

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ (VERBİS)
Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kaydedildiği, Kişisel Veri Koruma Kurulu’nun gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulan
sicildir. VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel
kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle
ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt
sistemidir. Faaliyetleri kapsamında, Türkiye sınırları içerisinde kişisel veri işleyen veri sorumlusu tüm gerçek ve
tüzel kişiler genel kural olarak VERBİS’e kayıt olmakla
yükümlüdür. Buna göre, Kanun hükümleri veya Kurul
kararlarıyla istisna tutulanlar hariç olmak üzere tüm
gerçek kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olması
gerekmektedir.

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİ
Kurul tarafından alınan son kararlar ışığında VERBİS’e
kayıt süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

I. CEZALAR
•

•

•

Kişisel verilere ilişkin suçlar, TCK’nın “Özel Hayata ve
Hayatın Gizli Alanına İlişkin Suçlar” bölümü içerisinde ele alınmıştır.
TCK’nın 135. maddesinin 1. fıkrasına göre: “Hukuka
aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir”.
TCK’nın 136. maddesine göre: “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele
geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır”.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. maddesine
göre ise;
(1) Bu Kanunun;
a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk Lirasından
100.000 Türk Lirasına kadar,
b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar,
c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk Lirasından
1.000.000 Türk Lirasına kadar,
ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar,
idari para cezası verilir.

2020 yılı yeniden değerleme oranlarına göre kesilecek
idari para cezaları aşağıdaki gibi olacaktır:

Aydınlatma Yükümlülüğü ihlalinde
Alt Sınır: 9.012- Üst Sınır: 180.263
Veri Güvenliği ihlalinde
Alt Sınır: 27.037- Üst Sınır: 1.802.640
Kurul Kararı ihlalinde
Alt Sınır: 45.062- Üst Sınır: 1.802.640
VERBİS Yükümlülüğü ihlalinde
Alt Sınır: 36.050- Üst Sınır: 1.802.640

VERİ SORUMLUSU

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den
fazla olan veri sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

Yıllık çalışan sayısı 50’den ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den düşük
olan ancak ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları

01.01.2019

30.09.2020

Kamu kurum ve kuruluşları

01.04.2019

31.12.2020
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GGYD KÜLTÜR GEZİSİ

ANTİK TARİHİN MERKEZİNDE
ÜÇ GÜNLÜK KÜLTÜR BULUŞMASI
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, kültür turlarına bir yenisini daha ekledi. Tarihi, doğallığı ve lezzetleriyle
birbirinden farklı güzelliklere sahip Adana, İskenderun, Hatay, Antakya, Samandağ ve Gaziantep’in yer aldığı
3 günlük kültür turunda, keyifli ve bir o kadar da unutulmaz anlar yaşandı.

GGYD’nin üyelerine yoğun iş temposu ve şehir stresine kısa
bir mola vermek amacıyla belirli aralıklarla düzenlediği gezilerin son durağına, Başkan M. Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulunun da aralarında bulunduğu çok sayıda üye ve yakınları
katıldı.

ADANA VE İSKENDERUN’UN
MUHTEŞEM TARİHİ GÜZELLİKLERİ
Turun ilk gününde, Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nün nehir
kıyısında yer alan ve Orta Doğu’nun en büyük camisi olarak
anılan Sabancı Merkez Camii ile eski kent merkezinde bulunan Ulu Camii ve Külliyesi’ni, ardından ise tarihi Taş Köprü,
Saat Kulesi, Atatürk Evi ve Sinema Müzesi’ni gezen GGYD’liler, gördükleri her bir noktada, bir kez daha ülkemizin doğal
güzelliklerine ve zenginliğine hayran kaldı. Daha sonra İskenderun’a geçen üyeler, panoramik İskenderun gezisinin ardından sahilde kısa bir mola verip, Antakya Harbiye’de Daphne
ve Apollon Miti ile anılan Harbiye Şelaleleri’ni görerek, farklı
atmosferlerin içinde bulunmanın ayrıcalığını yaşadı.
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BİNLERCE YILLIK MUAZZAM
BİR TARİHİN ESİNTİLERİ
İkinci gün Keldağ ve Musa Dağı arasına serilmiş yerleşimi
ve uçsuz bucaksız kumsalları ile ziyaretçilerin uğramadan ayrılmadığı Hatay’ın Samandağ İlçesi ile Roma’nın
ünlü imparatoru Titus döneminde su basmalarına karşı
yapılmış Titus Su Tüneli’ni görüp, ardından da Samandağı’nın göz alabildiğine uzanan sahilinde kısa bir mola
veren genç girişimciler, mola sonrasında son Ermeni
köyü olan Vakıflı’ya geçti. Köy meydanında durarak köyün kilisesini ziyaret edip, sonrasında ilk organik tarımı
başlatan köylülerle sohbet eden grup, köylülerin elleriyle
ürettikleri likörlerin tadına baktıktan sonra yöresel ürün
alışverişi yaparak, bir süre daha burada vakit geçirdi.
Daha sonra çan ve ezan sesinin kardeşçe yankılandığı,
cezeryesi, künefesi, biberli ekmeği ve daha birçok ürünü ile meşhur Antakya’ya geçen GGYD’liler, burada

Asi Nehri kıyısında yer alan dünyanın en geniş mozaik
sergilerinden birine sahip Antakya Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti. Devamında ise Hristiyan tarihinin ilk kiliselerinden biri olarak bilinen Saint Pierre Kilisesi’ni gezen ekip,
Asi Nehri kıyısında yürüyüş yapıp, Uzun Çarşı’da alışveriş
molası verdi.

GAZİANTEP’İN BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİ
Üçüncü güne yayılan Gaziantep gezisi de tam anlamıyla büyüleyiciydi. Zeugma’dan çıkarılan mozaiklerin sergilendiği Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi ve tarihi
Gaziantep evlerinin bulunduğu Bey Mahallesi’ni gezen
genç girişimciler, burada eşsiz yerel mimari ile tanıştı.
Bedesten ve Bakırcılar Çarşısı’nı dolaşarak, tarihi Tahmis
Kahvesi’nde Mırra, çay ve kahve ikramı ile biraz dinlenen
üyeler, mola sonrasında Elmacı Pazarı ve pasajlarda, yöresel ürün alışverileri yaptı. Gaziantep’in muazzam tarihi
eşliğinde heyecan ve mutluluğu bir arada yaşayan GGYD
üyeleri, bölgede çektikleri birbirinden doğal ve güzel fotoğraflarla anılarını ölümsüzleştirerek geziyi noktaladı.
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TEMSİLCİLİKLERİMİZ

GGYD’NİN İKİNCİ YURT DIŞI TEMSİLCİLİĞİ
AVUSTURYA’DA AÇILDI
Girişim ve Yönetişim Derneği, üyelerinin uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırmak için yürüttüğü yoğun
çalışmalarıyla, yurt dışı temsilcilik sayısını arttırıyor. Derneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sonra ikinci
temsilciliği Avusturya’da açıldı ve temsilciliğin başına, ülkede faaliyet gösteren Av. Sevhan Höbek getirildi.
ve her yeni ortaklık sadece üyelerimizin değil ülkemizin
ekonomisi için de çok önemli” dedi.

FİNANSAL DESTEK, VERGİDE KOLAYLIK

Yurt içinde büyükelçiler düzeyinde sürdürdükleri görüşmelerin, yurt dışında ticari gezilerle devam edeceğini belirten Başkan M. Nezih Allıoğlu, Kıbrıs ticari gezisinden
sonra bu kez de Avusturya’ya bir ziyaret planladıklarını
kaydetti. Başkentli girişimcilerin global pazarda iş yapabilmesi konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini de vurgulayan Başkan Allıoğlu, “Her yeni yatırım

GGYD Avusturya Temsilciliği’ne atanan Av. Sevhan Höbek ise, Ankaralı girişimcilere Avusturya ile iş yapma
konusunda her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.
Halen Avusturya Dr. Friedrich Schwank Türk Masası Birimi
Yetkilisi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen
Höbek, “Avusturya, yabancı yatırımcılar için çok geniş
çapta iş ve yatırım seçenekleri sunan bir ülke olmakla birlikte küçük ve orta ölçekli firmalar ile yatırımcılara araştırma, geliştirme, start-up ve yeni teknolojiler konularında
finansal destekler sağlamakta, bunun yanı sıra vergilendirmede de kolaylıklar getirmektedir. GGYD Avusturya
Temsilciliği olarak burada iş yapmak isteyen üyelerimize
kapılarımız sonuna kadar açık” diye konuştu.

GGYD’NİN KIRIKKALE TEMSİLCİLİĞİ’NE
MÜMTAZ SAYIN GETİRİLDİ
GGYD Kırıkkale Temsilciliği de resmen faaliyete geçti. Temsilciliğe atanan DMCN Teknik Gıda Dağıtım
Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mümtaz Sayın,
Kırıkkale’nin pek çok alanda yatırıma ihtiyacı olduğunu, bu anlamda Ankaralı girişimcilerle her türlü iş
birliği ve desteğe hazır olduklarını ifade etti.
Kent ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak Ankaralı iş
insanları ile Kırıkkale Temsilciliği çatısı altında iş birliği halinde çalışmalara hız vereceklerini belirten Mümtaz Sayın,
kendisine inandıkları ve temsilciliğe atadıkları için dernek
başkanı Nezih Allıoğlu başta olmak üzere tüm yönetim
kuruluna teşekkürlerini bildirdi. GGYD Başkanı Allıoğlu
ise Kırıkkale’de faaliyet gösterecek olan temsilciliğin girişimcilerin hizmetinde olduğunu, derneğin bu girişiminin Kırıkkale ile olan ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilere
somut katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi.
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GGYD AKADEMİ

İŞ YERLERİNDE “SORUN VE ÇATIŞMA
ÇÖZME YÖNETİMİ” ÜZERİNE...
GGYD Akademi’nin üyelere yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlenen programın yeni konuğu
bu kez Eğitmen Tülin Kuşgözoğlu oldu. Kuşgözoğlu, “İş Yerlerinde Sorun ve Çatışma Çözme Yönetimi”
konusu üzerine bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Dernek merkezinde Başkan M. Nezih Allıoğlu, yönetim
kurulu ve üyelerin katılımıyla gerçekleşen eğitim
programının başlangıcında Eğitmen Tülin Kuşgözoğlu,
kişilerin kendi istekleri ile yaşadığı çatışmaların strese,
kurum içinde başkaları ile ya da kurumun bölümleri
arasında yaşanan çatışmaların ise iş veriminin
düşmesine neden oluşuna dikkat çekerek; iş yerinde
olan çatışmalar doğru yönetilebildiği zaman bireyin
ve kurumun ilerlemesini sağlayan itici güç haline
gelindiğini söyledi.

İŞ YERLERİNDEKİ ÇATIŞMALARDA
EN ETKİN NOKTA: İLETİŞİMSİZLİK
Kuşgözoğlu’nun uygulamalı sunumunun en çarpıcı
noktası ise çatışmalarda en önemli konuların başında
gelen “iletişimsizlik” konusunu ele aldı. İletişim
bozukluğu hem çatışmanın nedeni hem de sonucu
olduğunun altını çizen Tülin Kuşgözoğlu; “Çatışmayı
herkes farklı yönüyle ele alır. Kimi savaşmayı yeğlerken,
kimi kaçmayı tercih eder. Çatışmalar birden ortaya
çıkmaz. Önce gerekli koşullar oluşur, sonra çatışmanın
taraftarları değerlendirme yapar. Çatışmanın nedenleri
ve gerekliliğini düşündükten sonra, taraflar genellikle
çatışma için daha da bilenirler. Yavaş yavaş kişisel olan
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bu çatışma sonunda açığa çıkar ve herkesin izlediği bir
sonuca ulaşır. Bu süreçte çatışma iş yerini etkiler” dedi.

KUŞGÖZOĞLU: “ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE
İLK SORUMLU LİDERDİR”
Çatışmaları doğru idare edebilmek için liderin
çatışmalardan haberdar olabileceği bir sistemin içinde
olmasının şart olduğunu hatırlatan Kuşgözoğlu,
“Çatışmalardan haberdar olan yönetim doğru
iletişim yöntemlerini kullanmalı, dinlemeli, anlamalı
ve karar vermelidir. Her çatışmanın aynı yöntemle
çözülmeyeceğini bilerek doğru yöntemi seçmeli ve
enerjisini çatışma olmamasına değil, çatışmanın doğru
yönetilmesine vermelidir” dedi.

GGYD AKADEMİ’DEN AMATÖR DENİZCİ
VE KISA MESAFE TELSİZ BELGESİ EĞİTİMLERİ
Eğitimlerinde hız kesmeyen GGYD Akademi, yine oldukça verimli geçen bir eğitim gününe daha ev
sahipliği yaptı. Geçtiğimiz aylarda genç girişimcilere eğitmen Serkan Pulaş tarafından Amatör Denizci
Belgesi Eğitimi’nin ardından, programın son durağında bu kez Seda Türker Şahin’in sunumuyla Amatör
Denizcilik Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi Eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitmen Seda Türker Şahin, dernek merkezinde yönetim kurulu ve üyelerin katılımıyla
gerçekleşen eğitim programının başlangıcında, üyelerin; boyu 24 metreye kadar olan
tüm tekneleri yasal olarak kullanabilmek için
sahip olunması gereken tüm ehliyetleri almaya hak kazanabileceği bilgilerle donatılmalarını sağlayan ön bilgilerin sunumunu yaparak
Amatör Denizci Belgesi (ADB) ile Kısa Mesafe
Telsiz Belgesi (KMT)’nin özellikleri ve önemini
ayrıntılarıyla ele aldı.

ÜYELER BELGELERİNİ ALDI
Seda Türker Şahin gerçekleştirdiği eğitim programının soru-cevap
bölümünde de katılımcıların merak ettiği tüm soruları cevaplandırarak, Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi Eğitimi’nin
oldukça verimli geçmesini sağladı. Eğitimin sonunda ise yapılan
sınav sonucunda başarılı olan 57 katılımcıya, kendi tekneleri ya
da kiraladıkları bir tekneyi yasal olarak “kaptan” sıfatı ile kullanabilecekleri Amatör Denizci Belgesi (ADB) ile teknelerdeki emniyet
esaslı çok önemli bir iletişim aracı olan telsizlerin ehliyeti niteliğindeki Kısa Mesafe Telsiz Belgesi (KMT) verildi.

TEKNEDE TELSİZ CİHAZI
BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
Teknelerdeki emniyet esaslı çok önemli bir
iletişim aracı olan telsizlerin, her teknede
mutlaka bir bulundurulmasının resmi bir zorunluluk olmasa da pratikte mutlak var olan
ve olması da şiddetle önerildiğinin önemini
vurgulayan Şahin, kişilerin kısa adı KMT olan
Kısa Mesafe Telsiz ehliyetini belgeleme konusunda neler yapması gerektiği hakkında da
detaylı olarak bilgi verdi.
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YÖNETİM KONUŞUYOR

TUĞÇE TANRIVERDİ: “GGYD AİLESİNİN BİR
ÜYESİ OLMAK HER ALANDA ÇOK DEĞERLİ”
DERNEĞİMİZİN BASIN SÖZCÜSÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TUĞÇE TANRIVERDİ, “YÖNETİM KONUŞUYOR”
KÖŞEMİZDE; GGYD’NİN TİCARETİNİ İLERLETMEK, GELİŞEN DÜNYADA FARKLI SEKTÖRLERLE GÜVENİLİR BİR
ŞEKİLDE YAKIN TEMASTA OLMAK İSTEYEN HER GİRİŞİMCİ İÇİN EN DOĞRU ADRES OLDUĞUNU VURGULADI.
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Öncelikle bize kendinizi ve firmanızı kısaca
tanıtır mısınız?
1988 Ankara doğumluyum. Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldum.
Üniversite yıllarında kendi bölümüm ile alakalı çeşitli
çalışmalar yürüttükten sonra ticaretle uğraşan bir aileden geldiğim için kendimi sektörün içinde buldum.
Etkinlik Yönetimi ve Organizasyon alanında devlet
kurumları ve özel sektör alanlarında çeşitli firmalarda
çalıştıktan sonra 2018 yılında kurucu ortaklığını üstlendiğim şirket ile faaliyet gösterdim.
Şu an freelance olarak özel sektör alanında çalışmaktayım. Açılış, lansman, özel davetler, catering vb. özel
anlar için hizmet vermekteyim.
2018 yılından bu yana ise GGYD ailesinin bir üyesiyim.
Kurul Başkanlığı ile başladığım sürece şu an Basın Sözcüsü Yönetim Kurulu Üyesi göreviyle devam etmekteyim.
Firmanız adına 2020 yılı için hedefleriniz neler?
Günümüzde teknoloji, yaşam tarzı ve istekler her gün
değişime uğruyor. Bu değişim içerisinde bizim sektörümüz için en önemli kural yenilik ve Ankara insanı da
yeniliğe çok açık. Özel anlarında hizmet alarak, özel
günlerini bu yeniliğe açmak istedikleri için 2019’u verimli bir yıl olarak geride bıraktık.
Günümüz ekonomik şartları her ne kadar sıkıntılı olsa
da, özel anlar her zaman kıymetli. Bundan dolayı ihtiyaç sahiplerinin istekleri doğrultusunda, tercihe uygun
ve kaliteli çözümlerle yanlarında olduk. 2020’deki hedefimiz de, her zaman olduğu gibi gelişen ve yenilikçi
bakış açımızla, daha çok kitlelerin hayatlarına dokunabilmek.
GGYD’nin sizin için anlamı nedir?
Genç Girişim Yönetişim Derneği, profesyonel anlamda
STK olarak ilk tecrübem. Üniversite yıllarında çeşitli topluluklarda yer aldım fakat GGYD çatısı altında olmak
çok farklı.
Ticari etkileşimler haricinde, markalaşmış İş’te Fırsat Toplantıları ile alanında tecrübeli konuklardan bilgi almak,

sosyal sorumluluk projeleriyle ufak da olsa ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunabilmek çok kıymetli. GGYD ailesinin bir ferdi olmak her alanda çok değerli.
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, size ve
firmanıza ne tür katkılar sağlıyor?
Derneğimiz üye sayısı 500’ü geçmiş durumda. Farklı
sektörlerde hizmet veren firmalar sayesinde her ihtiyaca
yönelik çözümler, kendi çatımız altında güvenli ve doğru
bir şekilde sunuluyor. Dernek üyelerimizin bilgi birikimleri ve tecrübeleri ile fikir alışverişinde bulunulabiliyor.
Bunların dışında GGYD, güvenilir ve samimi dostluklar
kurmama vesile oluyor.
Girişimciler neden GGYD’ye üye olmalılar?
Değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için
bizlerin de aynı yolda ilerlemesi gerekmekte. GGYD,
işte tam da bu anlamda; iş dünyasında kendimize iyi
bir statü kazandırabilmemiz açısından çok doğru bir
dernek.
500’ü aşkın üyesi ile network ağını genişletmek, ticaretini ilerletmek ve gelişen dünyada farklı sektörlerle
güvenilir bir şekilde yakın temasta olmak isteyen her
girişimci için GGYD en doğru adrestir.
Tüm bunların yanı sıra gerek sosyal yaşamda gerekse
sosyal sorumluluk projelerinde aktif bireyler olarak etkin rol almak isteyen girişimciler, GGYD’ye üye olmak
için ilk adımı atmalılar.
Son olarak girişimcilere Global Girişim Dergisi
aracılığı ile neler tavsiye edersiniz?
Girişimcilere öncelikli tavsiyem; sivil toplum kuruluşları ile iletişimlerini kuvvetlendirmeleri doğrultusunda
olacaktır. Birlik ve beraberlik çerçevesinde, derneklerle
ortak hareket ederek; daha verimli ve başarılı çalışmalar yapabilir dolayısıyla da, kent ve ülke kalkınmasında
etkin rollerle statülerini belirginleştirebilirler.
Theodore Roosvelt’in dediği gibi “İnanmak başarmanın yarısıdır.” İnsan, ilk önce kendine inanmalıdır. Kendine inanan insan ne istediğini bilir; hayattan beklentisini ve yapacaklarını ise ona göre planlar. İş hayatında
da her zaman başarılı olur. Hayat her zaman plana
göre akmasa da, sen kendine inanıyorsan doğru yolu
asla kaybetmezsin.
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GGYD AİLESİNE YENİ GİRİŞİMCİLER
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin büyümesi her geçen gün daha da hız kazanmaya devam ediyor...
Dernek ailesine farklı sektörlerde yatırımları bulunan, işini büyütmek, yeni yatırım ve ortaklıkların kapısını
aralamak isteyen yepyeni genç girişimciler katıldı.

Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde, yeni üyelerin katılımı nedeniyle gerçekleşen etkinlikte, aileye
yeni katılan üyelerin heyecanı büyüktü. Tek tek kürsüye gelerek kendilerini ve firmalarını tanıtan üyeler, hem ticari
iş birliği ile birlikte ekonomik güç birliği hem de dayanışma ve yardımlaşma için GGYD’ye üye olduklarını söyledi.
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HÜSEYİN EMRE VARLIK

DİLEK DOĞAN

MEHMET KIRBINAR

CANAN YAŞAR OKTAY

AYÇA İLİKLİ

MUSTAFA MERT OYMAGİL

HİLAL ALPER

OZAN TOPALOĞLU

ALLIOĞLU: “GENÇ GİRİŞİMCİLER ARTTIKÇA, KALKINMA DA HIZLA SÜRÜYOR”
Başkan Nezih Allıoğlu da yaptığı konuşmada, yeni üyelerin GGYD ailesine katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Derneğimizin öncelikli hedeflerinden biri, üyeler arası dostluk ve ticareti geliştirmek. Bizler
bu hedef doğrultusunda kapsamlı çalışırken, aramıza katılan yeni yol arkadaşlarımız da bu anlamda bize güç ve
moral veriyor. Bu ülkenin genç girişimcilere her zaman için ihtiyacı var ve bu sayı arttığı müddetçe de, ekonominin
gelişmesi ve ülkenin kalkınması sürecektir” dedi.

MERİÇ OKÇU

AYSEL ÖZKAN

SEDAT NURETTİN KUZAYTEPE

ALEV KOÇAK

ZEHRA HAZER

BERK KOÇ

ELİF AKAY TIKTIK

OĞUZ YILMAZ
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H. TUĞBA ÖZLÜ

EMRE BAYDAN

FATMA SEVHAN ZEHRA HÖBEK

ZEKERİYA TAŞDEMİR

GGYD HER ZAMAN TİCARİ İŞ ORTAKLIĞI VE GÜÇ BİRLİĞİ KONUSUNDA ÖNCÜ
Etkinlikte yeni üyeler kürsüye gelerek kendilerini ifade etme fırsatı bulurken, dernek üyelerinin kendi aralarında yaptıkları ticari iş birliği ve ortaklık konusunda GGYD’nin öncülüğünün büyük bir anlam ifade etmesinin önemini de bir kez
daha vurguladılar. Derneğin bir ferdi olmak için kendilerine verilen bu şansı iş hayatlarına en iyi şekilde yansıtacaklarını
dile getiren yeni üyeler, Başkan Nezih Allıoğlu başta olmak üzere tüm yönetim kurulu ve üyelerine teşekkür ettiler.
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NURETTİN MERCAN

MELTEM GÜNEŞ

BÜLENT KESKİN

SATILMIŞ PEKSARI

ERKAN ERTÜRK

M. NEZİRHAN DEVRİMCİ

ABDULLAH BAYKAL

EMİN KARA
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GENÇ GİRİŞİMCİLER SONBAHAR
BULUŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ
GGYD’nin üyeler arasındaki dostluk, dayanışma ve ticari ilişkileri geliştirme amacıyla düzenlediği
organizasyonlardan biri olan ve üyelerimiz ve ailelerinin geniş katılımıyla gerçekleşen Sonbahar Buluşması,
GGYD ailesini keyifli bir gecede bir araya getirdi.

Dernek üyelerinden Cem Koçyiğitoğlu’nun
sahibi olduğu King Hotel’de, Başkan M.
Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin
ev sahipliğinde gerçekleşen ve her zaman
olduğu gibi yine renkli görüntülere sahne
olan etkinliğe genç girişimcilerin ilgisi büyük
oldu.

ALLIOĞLU:“GGYD’NİN
ETKİNLİKLERİ HER GEÇEN GÜN
DAHA DA HIZ KAZANIYOR”
Başkan M. Nezih Allıoğlu etkinliğin başında
kısa bir konuşma yaparak, STK’lar içinde
parlayan bir yıldız olan GGYD’nin kurulduğu
günden bu yana; 16 yıl içerisinde büyük
başarılar kazandığını ve bununla birlikte
daima önde, yenilikçi, gelişmelere açık,
farkındalık yaratan rol model bir yapı
olduğunu vurguladı. Allıoğlu, yeni üyelerin de
katılımı ile derneğin sektördeki var oluşunu
günden güne daha da güçlendirmesinin ve
bununla birlikte etkinliklerinin artmasının
dernek adına gurur verdiğini dile getirdi.
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Bu anlamda başta yönetim kurulu olmak
üzere tüm üyelere bir kez daha teşekkür
eden Allıoğlu ayrıca; “Biz çok büyük ve güçlü
bir aileyiz. Ben ve yönetim kurulum; bu
ailenin her bir ferdini çok önemsiyor, yapılan
her etkinlikte birlikte vakit geçirmekten
mutluluk duyuyoruz” diyerek, organizasyonu
katılımlarıyla renklendiren üye ve misafirlerine
teşekkürlerini iletti.

ŞARKICI FATİH VE ŞAMATA
BAND EŞLİĞİNDE MÜZİK
DOLU SAATLER
Gecede Sünnet Gölü sanatçısı Fatih ve
beraberindeki Şamata Band sahne alırken,
katılımcılar gecenin ilerleyen saatlerine kadar
müzik eşliğinde sohbet ederek keyifli saatler
geçirdi.
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GGYD’LİLERİN YOĞUN İŞ TEMPOSUNA
KEYİFLİ BİR ÖĞLE MOLASI
GGYD’nin üyelerinin sık sık bir araya gelmesini sağlamak amacıyla düzenlediği ve artık klasikleşen öğle yemeği
organizasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Oldukça keyifli bir atmosferde geçen birlik ve beraberlik amaçlı
öğle yemeğinde, GGYD üyeleri yoğun iş temposuna da kısa bir ara vermiş oldu.

Başkan M. Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulunun
ev sahipliği yaptığı yemek organizasyonu, GGYD
Yönetim Kurulu üyesi Görkem Gökçen ile dernek
üyelerinden Anıl Sın’ın sahibi olduğu Rakıcı Restaurant’ta gerçekleşti. İş temposuna kısa bir ara vererek bir araya gelen GGYD’liler, etkinlik süresince
sohbet eşliğinde her zaman olduğu gibi verimli
paylaşımlarda bulundu.

ALLIOĞLU: “GGYD AİLESİ HIZLA
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”
Gerçekleşen yeni üyeliklerin ve düzenlenen tüm
organizasyonlara katılımın yoğunluğunun, dernek adına kendisine mutluluk verdiğini dile getiren Başkan Allıoğlu, GGYD’nin ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlayan Nilüferler Yetişiyor
Eğitime Destek Fonu’na katkıda bulunabileceklerini de yineledi. Yemeğe katılan dernek üyeleri de
her zaman olduğu gibi duyarlılık göstererek yardım fonuna destek verdi.
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