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Amerikalı Edebiyatçı Herman Melville’in çok sevdiğim 
bir sözü var... Der ki; “Yalnızca kendimiz için yaşamamız 
olanaksızdır, binlerce doku bizi tüm insanlara bağlar...”
Nefes aldığımız dünyaya, ait olduğumuz ülkeye, 
sahiplendiğimiz kentlere ve bağlı olduğumuz topluluklara 
karşı sorumluluklarımızı ne de güzel anlatan bir cümle 
değil mi? 

Değerli okurlar... Genç Girişim ve Yönetişim 
Derneğimizin süreli yayın organı Global Girişim 
dergisinin 25’inci sayısıyla bir kez daha sizlerleyiz. 
Satırlarıma Herman Melville’in, bir arada yaşamayı, 
birlik ve dayanışma içinde olmayı, yardımlaşmayı, 
toplum için çalışmayı, çabalamayı, üretmeyi, aslında 
sivil toplumculuğun da gereklerini çok güzel özetleyen 
sözleriyle başlamak istedim. GGYD ailesi olarak 
geçmişten bugüne yaptıklarımızı, geleceğe dair plan ve 
projelerimizi düşününce, sivil toplumculuk adına nasıl 
ezber bozduğumuzu, ‘ama’sız, ‘fakat’sız elimizi taşın 
altına koyduğumuzu, sayısız organizasyonla üyelerimiz 
başta olmak üzere sayısız insana bağlandığımızı görmek 
umut verici, onur verici... Haksız olmadığımı anlamanız 
için GGYD’nin iletişim kanallarına bir göz atmanız yeterli 
değerli okurlar. Dergimizin son sayısına bakmanız bile 
size, bizimle ilgili çok önemli ipuçları verecektir. 

Bugün bırakın Ankara’yı, ülkemizin en aktif ve verimli 
STK’larından biri olarak anılıyorsak bunu tutkuyla 
yaptığımız işlere, hayatın her alanındaki uğraşılarımıza 
borçluyuz. GGYD’yi sadece üretken bir STK olarak tarif 
etmek de haksızlık olur. Burası şeffaflığın, demokratik 
yönetimin, kadın erkek eşitliğinin, çoksesliliğin odak 
noktası, her üyesinin güçlü bir aidiyet duygusuyla bağlı 
olduğu müstesna bir topluluktur. Geçen ocak ayında 
19. olağan genel kurulunu yapan bu topluluk, bir kez 
daha sahaya çağdaş, Atatürk’ün yolunda yürüyen, 
üretken, yaratıcı, üyesine ve topluma hizmet noktasında 
azim ve kararlılık içinde olan isimleri çıkarmıştır. 21 
kişiden oluşan yönetim kurulumuzda 7 kadın üyemiz yer 
alırken, dernek bünyemizdeki 14 sektörel kurulun 6’sı 
da kadın başkanlarımıza emanet edilmiştir. Yönetimde 
ve kurullarımızda isimler değişse de GGYD ruhu, 
heyecanı ve üretme kararlılığı hiç değişmemiştir. Önceki 
arkadaşlarından aldıkları hizmet bayrağını, adeta bir 
maraton koşucusu gibi taşımaya başlayan yeni yönetim 
kurulu üyelerimiz, inanıyoruz ki iz bırakarak görevlerini 
tamamlayacaktır. 

Değerli okurlar, kıymetli üyelerimiz...

Salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte genel kurulumuz 
öncesi başlattığımız yüz yüze etkinliklerimize hız 
verdiğimizi, tamamen eski rutinimize döndüğümüzü 
hatırlatmaktan da mutluluk duyarım. Çok özlediğimiz 
İş’te Fırsat Toplantılarımızı eskisi gibi yine otel 
salonlarında yapıyor, buluşmalarımızı online 
platformlardan yeniden fiziki ortamlara taşıdığımızı 
heyecanla yineliyorum. İzmir’de hız verdiğimiz 
şubeleşme çalışmalarımıza yeni iller, bölgeler hatta 
yurtdışında temsilciliklerin ekleneceği müjdesiyle,  
GGYD’nin göğsümüzü kabartan iki yeni şampiyonluk 
haberiyle satırlarıma son vermek istiyorum. Zaman 
zaman konuşmalarımda ifade ettiğim, ‘hayatın her 
alanında varız’ cümlesinin öylesine söylenmediğinin 
en güzel kanıtı bu şampiyonluklar. GGYD Voleybol 
Takımımız; Şirketler Arası Voleybol Ligi’nde, GGYD 
Basketbol Takımımız ise Şirketler Arası Basketbol 
Ligi’nde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon 
olmayı başarmıştır. Şahsım ve tüm GGYD ailesi 
adına sporcularımızı yürekten kutluyor, kupalarımızı 
derneğimizin en güzel köşesinde sergilemekten  
gurur duyacağımızın bilinmesini istiyoruz. 

Ezber bozmaya devam edeceğimiz sözüyle, hepinizin 
Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyor, esenlikler 
diliyorum...

M.	NEZİH	ALLIOĞLU	 
GGYD	YÖNETİM	KURULU	BAŞKANI

EZBER	BOZMAYA	
DEVAM	EDECEĞİZ

BAŞKANDAN



GLOBAL GİRİŞİM   7   

İLK SAYIDA 4700 İNDİRME SAYISIYLA
FARKINI İSPATLADI! 

MAGAZİN, YAŞAM, KÜLTÜR SANAT KATEGORİLERİNDE 
EN ÇOK İNDİRİLENLER ARASINDA!

S İ Z  D E  “ İ Z ”  B I R A K M A K  İ S T İ Y O R S A N I Z . . . 
REKLAM REZERVASYON: info@elizimiletisim.com
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GENÇ	GİRİŞİM	VE	YÖNETİŞİM	DERNEĞİ	ÜYELERİ,	ANKARA	TİCARET	ODASI	(ATO)	MECLİS	
SALONU’NDA	GERÇEKLEŞEN	19.	OLAĞAN	GENEL	KURULU’NDA	MEVCUT	BAŞKAN	

M.	NEZİH	ALLIOĞLU	YENİDEN	BAŞKAN	SEÇİLEREK,	GÜVENOYU	TAZELEDİ.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin 19. Olağan 
Genel Kurulu Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis 
Salonu’nda; dernek üyelerinin büyük bir bölümü ile 
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Başkanı Gürsel 
Baran, Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 
Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve çok 
sayıda STK başkanının katılımıyla gerçekleşti. 

Genel kurulda seçime tek aday olarak katılan Genç 
Girişim ve Yönetişim Derneği mevcut başkanı M. 
Nezih Allıoğlu yaptığı konuşmada, kuruluşunun 
18. yılını geride bırakan GGYD’nin 600 üyesiyle 
pandemi koşullarına rağmen gerçekleştirdiği yılda 
ortalama 160 organizasyonla adeta kendiyle 
yarıştığını, kendi rekorlarını egale ettiğini söyledi. 

Allıoğlu konuşmasının devamında,“Gönüllülük, 
bağımsızlık ve şeffaflık ilkelerimizden asla taviz 
vermediğimiz çalışmalarımızı şimdi bir üst noktaya 
taşıyor ve tüm ülkeyi kapsayacak bir GGYD için 
2022 yılının şubeleşme çalışmalarımızın ivme 
kazanacağı bir yıl olacağı müjdesini veriyoruz” 
dedi. 

ASO Başkanı Özdebir de konuşmasında, 
Ankara’nın toplumsal, sosyal ve kültürel açıdan 
gelişmesi için herkese düşen görevler olduğunu 
vurguladı. ATO Başkanı Baran ise, “Hepimizin 
derdi Ankara” diyerek, Ankara’nın ticaret,  
üretim, istihdam ve ihracatının olduğu her  
yerde GGYD ile birlikte olduklarını söyledi.

GENÇ GİRİŞİMCİLER BAŞKAN  
ALLIOĞLU İLE “DEVAM” DEDİ 

BİZDEN	HABER
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GÖRKEM GÖKÇEN
9. DÖNEM BAŞKAN YARDIMCISI

ELİF UFLUOĞLU
9. DÖNEM GENEL SEKRETERİ

SİBEL YÜCEL
9. DÖNEM SAYMANI 

TUĞÇE TANRIVERDİ
9. DÖNEM BASIN SÖZCÜSÜ Y.K.Ü. 

GÜRBÜZ BEKİŞ
9. DÖNEM BAŞKAN VEKİLİ 

H. BAHADIR KELEMCİSOY
9. DÖNEM BAŞKAN YARDIMCISI

YÜCEL AHMET ÖZAY
9. DÖNEM BAŞKAN YARDIMCISI

ÇAĞATAYHAN ACİ
9. DÖNEM BAŞKAN YARDIMCISI

SERAP AYTEKİN
9. DÖNEM DİLEK VE ŞİKAYET. SORUMLU Y.K.Ü. 

ECEVİT SARAÇ
9. DÖNEM AR-GE VE ÜR-GEDEN SOR. Y.K.Ü. 

OKTAY AKÇAM
9. DÖNEM EĞİTİM VE PROJELERDEN SOR. Y.K.Ü. 

H. KORAY DURŞEN
9. DÖNEM TİC. VE YATIRIMLARDAN SOR. Y.K.Ü. 

BİRKAN ÖZMEN
9. DÖNEM DIŞ İLİŞKİLERDEN SORUMLU Y.K.Ü. 

ORÇUN ÖZBAŞI
9. DÖNEM PARLAMENTODAN SORUMLU Y.K.Ü. 

RUKİYE ASLAN
9. DÖNEM ORG. VE SOS. İLİŞK.SORUMLU Y.K.Ü. 

ARDA ALKAN
9. DÖNEM SPORTF AKT. SORUMLU Y.K.Ü. 

                         

    GGYD 10. DÖNEM YÖNETİMİNDE            
                      “7 KADIN GİRİŞİMCİ” 
 
GGYD’nin genel kurulunda önceki dönem yönetim kurulu üyeleri ile kurul başkanlarına teşekkür plaketi 
verilirken, faaliyet raporu ve yeni dönem bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Ardından yapılan seçimde ise 
21 kişilik yönetim kurulu belirlendi. İsmi Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ile özdeşleşen mevcut 
Başkan M. Nezih Allıoğlu, rakipsiz olarak girdiği seçimde, üyelerin tamamının oyuyla yeniden göreve 
getirildi. 

GGYD’nin yeni yönetim kurulunda ise Arda Alkan, Birkan Özmen, Birol Darçın, Çağatay Acı, Elif Özge Bayır, 
Elif Ufluoğlu, Gülcan Nalbantoğlu, Gürbüz Bekiş, H. Bahadır Kelemcisoy, H. Koray Durşen, Hacer Köksoy, 
Hakkı Akkaş, Mete Baykara, Oğuzhan Satılmış, Oktay Akçam, Ömer Sabri Yolaş, Serap Aytekin, Sibel Yücel, 
Tuba Akdoğan ve Yücel Ahmet Özay yer alırken, disiplin kuruluna Cemil Keleşoğlu, Bülent Sarıeyüpoğlu ve 
Köksal Avcıaydın, denetleme kurulunda ise Bülent Ak, Baysal Erol ve Zafer Karahüseyinoğlu seçildi. n
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GENÇ	GİRİŞİM	VE	YÖNETİŞİM	DERNEĞİNİN	10.	DÖNEM	YÖNETİM	KURULU	ÜYELERİ,
OLAĞAN	GENEL	KURULU	SONRASI	İLK	ZİYARETİNİ	ULU	ÖNDER	MUSTAFA	KEMAL	ATATÜRK’ÜN	

EBEDÎ	İSTİRAHATGÂHI	ANITKABİR’E	GERÇEKLEŞTİRDİ.	BAŞKAN	NEZİH	ALLIOĞLU	
ZİYARETTE,	DAHA	FAZLA	ÇALIŞMA	VE	ÜRETME	MESAJI	VE	SÖZÜ	VERDİ.

10. DÖNEM YÖNETİM KURULU 
ULU ÖNDER’İN HUZURUNDA

19. Olağan Genel Kurulu ve görev dağılımının 
tamamlanmasının ardından M. Nezih Allıoğlu 
başkanlığındaki GGYD 10. Dönem Yönetim Kurulu 
ve üyeleri, Anıtkabir’e giderek Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı. 

GGYD’liler, resmî törenle mozaleye çelenk koyarak 
saygı duruşunda bulundu. Tören sonrası Misak-ı 
Milli Kulesi’ne geçen heyet adına Başkan Nezih 
Allıoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Yüce 
Ata’ya mesajında “çalışma ve üretme” vurgusu 
yapan Allıoğlu, şu satırları kaleme aldı: “Temelimizi, 
bağımsızlık ateşini yaktığın 19 Mayıs’ın yıl 
dönümünde attık, adımızı ise gençlerimize  

armağan ettiğin 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı’ndan aldık. Yolumuzu aydınlatan ışık, 
varlığımızın bugün ve yarın teminatı olan  
Cumhuriyet değerleridir. 

“YOLUMUZU	AYDINLATAN	IŞIK,	
CUMHURİYET	DEĞERLERİ”

Söz veriyoruz; canımız pahasına bu değerleri 
korumaya devam edeceğiz ve eşsiz bir mücadele 
sonucu kurduğun Türkiye Cumhuriyeti’ni, muasır 
medeniyetler seviyesine çıkarma konusundaki 
sorumluluk ve gayretimizi yerine getirmeye devam 
edeceğiz. 

BİZDEN	HABER
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ALLIOĞLU:	“DAİMA,	 
YOLUN	YOLUMUZ”

İş dünyası temsilcileri ve 

başkentli girişimciler olarak 

çalışma ve üretme üzerine 

olan azim ve kararlılığımızı 

sürdürürken; laikliği, hukukun 

üstünlüğünü, çağdaşlığı,  

insan hak ve özgürlüklerini  

de savunmaya devam edeceğiz. 

Rahat uyu Atam, yolun 

yolumuzdur.” n
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Ekonomi Kuşaklarının Nihaisi

METAVERSE	
EKONOMİSİ	

YAZI:	BEGÜM	TANERİ

İNGİLİZCE	“META”	VE	“UNIVERSE	(EVREN)”	KELİMELERİNİN	
KISALTILMIŞI	OLARAK	KULLANILAN	METAVERSE,	SON	DÖNEMİN	EN	
ÇOK	KONUŞULAN	KONULARINDAN	BİRİ	VE	İNTERNETTEN	SONRA	
EN	ÖNEMLİ	BULUŞ	OLARAK	YORUMLANAN	VE	GELECEĞİN	DİJİTAL	
DÜNYASI	OLARAK	GÖRÜLEN	APAYRI	BİR	DÜNYA!	SANAL	EVRENLERİ	
SAYESİNDE	ÇEVRİMİÇİ	KULLANICILARA	YAKIN	ZAMANDA	YEPYENİ	
DENEYİMLER	SUNACAĞI	DA	KAÇINILMAZ.	

KAPAK	KONUSU
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Aslında metaverse 
cephesinde 
konuşulanlar, bir 

nevi geleceğin 
iş ve ekonomi dünyasına ön 
hazırlık. Dijital, mobil, genetik, 
nano ve robotik ara ekonomi 
kuşakları, uzmanlar tarafından da 
nihai kuşak olarak nitelendirdiği, 
uzay ekonomisi çağı için 
birer ön basamak şeklinde 
tanımlandırılıyor. 

Konunun uzmanlarından 
alınan bilgilere göre, teknoloji 
devlerinin farklı evrenlere yönelik 
yatırımlarına ilaveten şirketlerin 
Metaverse cephesindeki çalışma 
ve yatırımları, yeni bir ekonomi 
oluşturacak. 

YENİ	İSTİHDAM	
KAYNAKLARI	
GELİYOR 

Gerçek ve sanal dünyanın 
birleşmiyle ortaya çıkan 
ve “yeni bir dijital dünya” 
olarak tanımlanan Metaverse 
dünyasında insanlar, farklı 
dijital evren ve ortamlara, ona 
uygun aletler yardımıyla geçiş 
yaparak, sanal ortamda iletişim 
kurma fırsatına sahip olacak. 
Şimdiden Metaverse dijital evreni 
olarak görülmeye başlanan bu 
evren, insanların bu dijitallikte 
oluşturacağı 3D avatarlar 
olarak bilinen sanal karakterler 
yardımıyla, gelecekte işe 
gitmeden, adeta ofislerindeymiş 
gibi bir çalışma olanağı sunacak. 
Bununla birlikte sosyal çevresi 
birlikte konser vb. etkinliklere 
katılma ya da herhangi bir 
davete hologram olarak 
ışınlanarak dahil olma olanağı 
da sağlayacak. Metaverse 
teknolojisinin insanlara yeni 

bir dijital dünya vadetmesinin 
yanında, yeni istihdamlar ve 
insan kaynaklarına yönelik 
ihtiyaçları da beraberinde 
getireceği; dijital satış uzmanı, 
oyun tasarımcısı, siber güvenlik 
uzmanı, risk yönetimi uzmanı, 
sanal emlak uzmanı, blockchain 
geliştiricisi, dijital dedektif 
ve pazarlama yöneticisi gibi 
meslek gruplarının Metaverse 
dünyasında büyük ilgi göreceği 
de söylenenler arasında. 

YATIRIM	ALANLARI	
ÇOĞALACAK	

Metaverse kavramının ortaya 
çıkmasıyla birlikte tüm dünyada 
hızlı bir şekilde yaygınlaşması, 
küçük, orta ve büyük ölçekli 
şirketlerin yatırım stratejilerinde 
köklü değişiklikler meydana 
geleceği öngörülüyor. Uzmanların 
açıklamaları, şirketlerin 
Metaverse ekosistemi içerisinde 
hızlı bir şekilde yerini alacağı ve 
sonraki yıllarda bu dijital evrene 
yatırım yaparak faaliyetlerini 
yürüten şirketlerin sayısında 
büyük artış olacağı yönünde. 

NFT	SATIŞLARI			
YÜKSELİŞE	GEÇECEK 
 
Çağımızın diğer bir teknoloji 
trendi olan NFT ise Metaverse 
ile eş zamanlı yükselişini hızla 
sürdürüyor. Türkçe karşılığı 
“Değiştirilemeyen Token” ya da 
“Değişmesi mümkün olmayan 
para” olarak verilen blockchain 
teknolojisi olan NFT’nin, 
metaverse dünyasının ortaya 
çıkışıyla daha da önem kazanacak 
teknolojilerden biri olacağı da 
konuşulanlar arasında.  Sanat 
ve finans dünyasında şimdiden 
popüler hale gelen, ‘Non-Fungible 

Token’in kısaltması NFT, yine 
blockchain teknoloji sayesinde 
dijital dünyada birbirinin yerine 
geçemeyen benzersiz öğeleri 
temsil edebiliyor. Metaverse 
dünyasında NFT müzayedelerinin 
açılması, Metaverse 
platformlarındaki parçaların NFT 
statüsünde değer görmesi NFT 
pazarını canlandıracağı gibi “The 
First 500 Days”, “Crypto Punk”, 
“Crossroad” ve “Ocean Front” 
gibi önemli NFT parçalarının 
değerinin artması da bekleniyor. 

KRİPTO	PARA	
BORSALARI	ARTACAK	

Bilindiği gibi şimdilerde çok 
sayıda kripto para borsası ve 
kripto para birimi bulunuyor. 
Metaverse’e ait platformların 
Sand, Mana, Ceek, AXS ve OVR 
gibi kendi kripto para birimlerini 
oluşturduğu ya da farklı kripto 
para projelerini destekleyeceği, 
birkaç yıl içerisinde Metaverse 
ekosistemine yönelik kripto para 
birimlerinin ortaya çıkarak daha 
da büyük değerlere ulaşacağı, 
bununla birlikte kripto para 
borsalarının sayısının artacağı da 
tahminler arasında.  

YENİ	VE	FARKLI	
TEKNOLOJİK	
ÜRÜNLER	DOĞACAK 

Başta sanal gerçeklik (VR), 
artırılmış gerçeklik (AR) ve karma 
gerçeklik olmak üzere birbirinden 
farklı teknolojik ürünün Metaverse 
dünyasının gereksinimlerine 
göre yeniden düzenlenmesi 
beklenirken, uzmanlar tarafından 
ilerleyen zamanlarda Metaverse 
platformunun gelişimine paralel 
olarak yepyeni teknolojik ürünlerin 
de piyasaya sürüleceği belirtiliyor. n 
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KONUNUN	UZMANI

METAVERSE’İN	
GİRİŞİM	EKOSİSTEMİNE	
ETKİLERİ
YAKUP	SEZER
AKTİF	VENTURES	GENEL	MÜDÜRÜ
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Metaverse’de 
tipik bir gün; 
alışveriş 
merkezlerini 

ziyaret edecek, şehirde karşıdan 
karşıya geçecek, kafelerde 
arkadaşlarla buluşacak ve 
çarpıcı şekilde gerçek görünen 
dünyalarda yepyeni deneyimler 
yaşayacağız. Bu aktiviteleri 
yaparken, baktığımız her 
objenin, oturduğumuz evden, 
gittiğimiz alışveriş merkezine 
kadar her sanal mülkün aslında 
satılabilir olmasının ekonomideki 
taşları nasıl yerinden oynatacağı 
ise herkesin merak konusu. 
Girişimci-ürün ekseninde, devlet 
güvencesi olmayan bir evrende 
“güvenilir” alışverişin sağlanması 
noktasında ödeme adımları 
ve finansal teknolojiler sunan 
hemen hemen her şirkette ve 
genel olarak bu ekosistemde 
yaşanacak değişikliklerden  
biraz bahsedelim mi?

Dijital varlık olarak bilinen 
NFT‘nin açılımı, “Non Fungible 
Token” yani Türkçe’de 
“kopyalanması mümkün 
olmayan jeton”. Blok zincirindeki 
bir para birimine denk gelen 
token; Ethereum ya da Bitcoin 
gibi kripto para birimlerinde 
takas edilebilirken, NFT coin 
takas edilemez. Çünkü NFT, 
kopyalanması mümkün olmayan 
dijital bir imzaya sahiptir, 
eşsiz bir sanat eseridir. Dijital 
dünyadaki ‘orijinalliği’ ifade 
etmektedir, herhangi bir tapu 
senedinden daha güvenli olan 
tartışılmaz mülkiyet kanıtı sağlar.

Her NFT silinemeyen, 
kopyalanamayan veya yok 
edilemeyen bir kriptografik 
anahtarla güvence altına 

alındığından, metaverse 
evreninin başarılı olması ve 
diğer metaverse evrenleriyle 
etkileşime girmesi için gerekli 
olan, kişinin sanal kimliğinin 
ve dijital varlıklarının sağlam, 
merkezi olmayan doğrulamasını 
sağlar. 

Blok zincirinde saklanan 
dijital mülkiyetin kayıtları 
olan değiştirilemez tokenler, 
mülklerin ve hatta kimliğin 
doğrulanmasını sağlayarak 
metaverse ekonomisinin temel 
taşı haline gelebilir. 

PEKİ	NFT	VE	DİJİTAL	
VARLIKLAR	GİRİŞİMCİ	
DÜNYASINDA	NELERİ	
DEĞİŞTİREBİLİR?

Pek çok marka ve pek çok 
ürün için yepyeni bir büyüme 
alanı olma potansiyelinin 
ortaya çıkmasıyla, girişimlerin 
ürünlerini tasarlarken 
metaverse odaklı düşünmesi 
zorunluluğunun kaçınılmaz 
olduğu bir gerçek. Girişimlerin, 
ürünlerin tasarlandığı mecradan, 
tüketiciyle buluşma anına 
kadar, tasarım ve yazılım 
adımlarının hemen her 
noktasında metaverse ekranına 
taşınabilirliğini düşünerek işlerin 
planlanması gerekecek.  

Netflix gibi bir şirket için 
tüm yeni büyüme fırsatlarını 
düşünelim örneğin... 

Şu an itibarıyla, neredeyse 
tüm gelirleri eğlence 
platformlarına yapılan 
aboneliklerden geliyor. 
Muhtemelen çok uzak olmayan 
bir gelecekte, Disney’in yaptığı 

gibi ürün satmanın veya bir 
tema parkı açmanın ötesine 
geçecek farklı iş modellerini 
denemeye başlayacaklar. 
Netflix gibi yayınlar, özellikle 
de atlanamayan video reklamlar 
kullanıcı deneyimini büyük 
ölçüde negatif etkilediğinden, 
web sitelerine herhangi bir 
reklam almamayı tercih 
ediyorlar. 

Ancak Metaverse sayesinde 
Netflix, Netflix sinema 
salonlarını açabilir ve 150 
milyona yakın izleyicisinin 
trafiğinden, yepyeni yollarla 
para kazanmaya başlayabilir.

Çok da uzak olmayan bir 
ekonomik sistemde Metaverse, 
her sektörde önemli bir 
büyüme sağlayacak gibi 
görünüyor. Şirketler, Metaverse 
içinde bir ürünün reklamını 
yapmanın, satmanın ve hatta 
bir ürün oluşturmanın yollarını 
düşünmeye adanmış büyük 
ekiplere sahip olacaklar. 
Girişimciler ise dünyayı 
değiştirebilecek ürün ve 
hizmetleri inşa edecekleri yeni 
bir platforma sahip olacaklar.

Bazı araştırmalar, günümüz 
çocuklarının %50’sinden 
fazlasının henüz var olmayan 
işlere sahip olacağını tahmin 
ediyor. Bu işler Metaverse 
içinde veya Metaverse ile ilgili 
olabilir. Mesela, Metaverse’in 
olağanüstü binalarını 
tasarlayacak ve bunları açık 
piyasada satacak, ardından 
Metaverse içinde veya dışında 
harcayabilecekleri kripto 
para biriminde ödeme alacak 
mimarları görmek çok da uzak 
bir gelecek değil gibi. u 
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KONUNUN	UZMANI

“GERÇEK	HAYATTA	
TOPLUMU	VE	EKONOMİLERİ	
BÜYÜK	ÖLÇÜDE	ETKİLEYECEK,	
İKİ	DÜNYA	ARASINDAKİ	
SINIRLARI	BULANDIRACAK	
BİR	ŞEYE	TANIK	OLUYORUZ.”
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HANGİ	ALANLARDA	
KARŞIMIZA	
ÇIKACAK?

“NFT’ler başlangıçta dijital 
sanat alanında karşımıza 
çıkmaya başladı. Ancak çok 
yakında çok daha güçlü 
olacak” diyor Crypto.com 
COO’su Eric Anziani. “İleriye 
dönük sanal dünyalarda 
herhangi bir dijital varlık türünü 
temsil eden bir araç olacak. 
Bu nedenle şimdiden 
başvurular muazzam.”

Sanatın hemen ardından; 
oyun sektörü globaldeki hızlı 
büyümesini takip ederek, 
oyun içi satın alımlarla NFT 
ve blockchain tabanlı açık 
ekonominin potansiyel olarak 
en büyük büyümeyi tetikleyeceği 
sektör olarak karşımıza çıkıyor. 

Online’daki oyun içi ekonomi, 
büyük ölçüde oyuncu odaklı 
açık bir ekonomi. Oyuncular 
kaynakları kullanarak yeni 
ürünler yaratıyor, hizmetler için 
sanal nakit alışverişi yapıyor 
ve sözleşmeler oluşturuyor. 
Oyuncu olmayan karakterler ise 
oyuncular tarafından üretilen bu 
yeni beceri ve planları öğrenmek 
için satışa çıkarılan kitapları 
ve karakterleri satın alıyorlar. 
Oyunu gerçek bir deneyime 
dönüştüren inanılmaz bir açık 
ekonomi ve aynı zamanda AI 
odaklı katılımcıların da sürekli 
olarak ekonomiyi ilerlettikleri, 
metanomik – metaverse 
ekonomisi anlamında- bir 
kavram. 

Bir diğeri; moda, NFT’lerin 
ekonomik potansiyelini ve 
Metaverse’i kavrayan en 

önde gelen sektörlerden. 
Burberry, Blankos Block 
Party video oyunları için NFT 
aksesuarları yaratırken, Louis 
Vuitton kendi NFT video 
oyunu LOUIS THE GAME’i 
piyasaya sürdü. Fiziki Fashion 
Weeklerin azaldığı ve bu ünlü 
moda haftalarının Metaverse 
eksenine kaydığı, inşaat 
sektöründe alınan arazilerden 
tutun da yapılacak inşaatın 
3 boyutlu olarak tanıtıldığı ve 
döşetildiği, dolayısıyla ileride 
tekstil endüstrisinden inşaat 
sektörüne, satın almadan 
ödeme adımlarına her 
konunun online bir eksene 
taşındığı bir ekonomiden 
bahsediyor olacağız. Bu 
araçlar, ülke sınırlarına ve 
coğrafi dezavantajlara tabi 
olmayan, gerçek anlamda 
küreselleşmiş bir dünyada, 
kullanıcıları salt tüketicilerden 
hizmet ve mal sağlayıcılarına 
geçmeye yetkilendirerek, daha 
katılımcı bir ekonomi yaratacak. 
Metaverse’de arsa satışı yapan 
platformlar şimdiden binlerce 
arsa satmış durumda. Mesela 
İstanbul’da, Moda ve İstiklal 
Caddesi civarında şu an arsa 
kalmadığını belirtiyorlar. Peki 
gerçekten bu alışveriş güvenli 
bir eksende mi yapılıyor?

ÖDEME	
SİSTEMLERİNİN	
GÜVENİLİRLİĞİ

Metanomik yani metaverse 
ekonomisi şu anda her yerde. 
2,5 milyar insan telefonları, 
konsolları, dizüstü bilgisayarları, 
masaüstü bilgisayarları ve sanal 
gerçeklik başlıkları aracılığıyla 
tamamı sanal ortamlarda 
etkileşimde bulunuyor, 

çevrimiçi olarak yaşıyor ve 
para ticareti yapıyorlar. Gerçek 
hayatta toplumu ve ekonomileri 
büyük ölçüde etkileyecek, 
iki dünya arasındaki sınırları 
bulandıracak bir şeye tanık 
oluyoruz. Birinde olan diğerini 
etkileyecek, yeni milyarderler 
oluşacak ve bazı şirketler iflas 
edecek. İşler iyi gittiğinde 
sanal ekonominin de iyi 
gittiğini biliyoruz ama işler 
kötüye gittiğinde, dış dünyanın 
müdahalesi olmadan, tamamen 
özerk olan bu dünyanın 
topluluklar üzerinde nasıl bir 
etkisi olacağını ve nasıl bir 
hedefe dönüşeceğini henüz 
bilmiyoruz. 

Kripto para hesabı açarken 
istenen detaylı kişisel bilgiler, 
sonrasında para yatırdığınız 
kripto projesinin güvenliği gibi 
unsurlar nedeniyle Kripto para 
birimleri hâlâ pek çok kişide 
güvenlik endişesi yaratabiliyor.  
Sıklıkla bazı “şirketlere” 
yatırılan paraların buhar 
olduğuna ilişkin haberlerle 
karşılaşıyoruz. Siber güvenlik 
uzmanları da henüz 
hayatımıza tam olarak
girmese de Metaverse 
temalı dolandırıcılıkların 
ve manipülasyonların 
artacağını öngörüyor. 

Dolayısıyla, kamusal 
düzenlemelerin ve devlet 
merkezli ekonomik araçların 
kontrolünün olmadığı ve ödeme 
adımlarının kripto para ile 
yapıldığı bir dünyada daha 
güvenilir ödeme sistemleri 
hizmeti sunan şirketlerin, 
Fintechlerin ve siber güvenlik 
hizmeti veren girişimlerin ön 
plana çıkacağını söylemek 
mümkün. n 
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Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Nezih 
Allıoğlu, eski günlere duyulan özlem ve yaşadıkları 
heyecana atıfta bulunurken, “Ankara’daki son yüz 
yüze toplantımızı 2019 yılında yapmış olsak da, 
İş’te Fırsat Toplantılarına hiç ara vermediğimizi 
söyleyebiliriz. Salgınla birlikte kısıtlamaların 
ve kapanmaların başladığı dönemde, bizler de 
neredeyse tüm çalışmalarımızı online platformlara 
taşıdık. Başta İş’te Fırsat Toplantıları olmak üzere 
sayısız etkinliğimizi Zoom, Youtube ve Instagram 
üzerinden gerçekleştirdik. Belki birbirimize 
dokunamadık, sosyalleşemedik ama yine hep 
birlikteydik” dedi.

Özellikle STK’ların etkinlik ve üye sayısı bakımından 
darboğaza girdiği salgın sürecinde GGYD’nin hem 

organizasyon hem de yeni üye rekoru kırdığının 
vurgulayan Başkan Allıoğlu, bu yönüyle tüm kurum 
ve kuruluşlara rol model olduklarının da altını çizdi. 

ALLIOĞLU:	“HALKIMIZ	UMUTSUZ	
OLSA	DA	BİZ	OLAMAYIZ”

Allıoğlu, GGYD’nin sorumluluğunun sadece 
üyelere karşı değil, aynı zamanda memlekete ve 
memleketin insanına karşı olduğunu da söylerken, 
“Hayat zor, hayat pahalı. Enflasyon, işsizlik almış 
başını gidiyor. İnsanlarımız mutsuz, dahası umutsuz. 
TÜİK’in birkaç gün önce açıkladığı 2021 yılına 
dair yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına 
göre 2021 itibarıyla her 100 kişinin 40’ı umutsuz. 
İnsanımız gelecekten umudunu yitirmeye başlasa 

GENÇ	GİRİŞİM	VE	YÖNETİŞİM	DERNEĞİNİN	TÜRK	İŞ	DÜNYASINDA	SES	GETİREN	
EN	ÖNEMLİ	ORGANİZASYONU	İŞ’TE	FIRSAT	TOPLANTILARININ	53’ÜNCÜSÜ,	

ANKARA’DA,	THE	GREEN	PARK	OTELDE	GERÇEKLEŞTİ.

OĞAN: “AKTİF BANK’IN GENÇ 
VE GİRİŞİMCİ YÖNÜ GÜÇLÜ”

53.	İŞ’TE	FIRSAT	TOPLANTISI

AKTİF	BANK	GENEL	MÜDÜRÜ	AYŞEGÜL	ADACA	OĞAN
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da, iş dünyası olarak bizim umutsuzluğa kapılmaya, 
pes etmeye, durmaya, dinlenmeye hakkımız yok” 
ifadelerini kullandı.
 
53. İş’te Fırsat Toplantısı’na konuşmacı olarak 
katılan Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca 
Oğan, Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Murat Barlas ve Aktif Ventures Genel Müdürü 
Yakup Sezer konuşmalarında, Aktif Bank’ın da 
genç ve girişimci yönüne dikkat çekerek, finans 
sektörü ile teknoloji sektörünü harmanlayan 
Fintech ekosisteminin Türkiye’deki en önemli 
kurucularından olduklarını belirtti. 

BARLAS:	“BANKALAR	KAZANIRSA	 
REEL	SEKTÖR	DE	KAZANIR”

Piyasalar ve ülke ekonomisine ilişkin çeşitli 
değerlendirmelerde bankacılık sektörünün  
kârlılığı konusunda bilgiler de veren Murat  
Barlas, “Bankacılık sektörü son sene iyi kazandı.
Türkiye’de en çok güvenebileceğimiz şey bankacılık 
sektörü. Bırakın kazansınlar. Bankalar kazanırsa 
reel sektör de kazanıyor, zira reel sektörü bankacılık 
taşıyor. Finans sektörünü çıkarsanız ortada büyük 
şirket kalmaz. Kısacası bankacılığın güçlü olması 
büyük avantaj” dedi. n

AKTİF	VENTURES	GENEL	MÜDÜRÜ	YAKUP	SEZER AKTİF	BANK	HAZİNEDEN	SOR.	GENEL	MD.	YRD.	MURAT	BARLAS

HAKAN	KÜÇÜKDERESEZER MUSA	ŞAHİN ELİF	AKAY	TIKTIKHAKAN	TEKMEN	VERART	GRUP	İÇ	MİMARLIK
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GÜNDEM	HABER

ATO ev sahipliğinde düzenlenen EKO İKLİM: 
Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’nda 
Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin açtığı stant, 
her yaş ve meslek grubundan özellikle de üniversite 
gençliğinden yoğun ilgi gördü. Zirve süresince boş 
kalmayan GGYD standında nöbetleşe olarak görev 
yapan dernek yönetim kurulu ve üyeleri, ziyaretçilere 
derneğin faaliyetleri, sosyal sorumluluk çalışmaları 
ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi. 
GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu ise zirveye yönelik 
yaptığı değerlendirmede, bu tür organizasyonların 
önemine işaret ederek, “Eko İklim”in sadece 
Ankara’nın değil, Türkiye’nin de iklim değişikliği 
konusunda farkındalık yarattığını vurguladı.

EKO	İKLİM:	EKONOMİ	VE	İKLİM	DEĞİŞİKLİĞİ	ZİRVESİ’NDE	AÇTIĞI	STANDA	EN	BÜYÜK	İLGİYİ	
ÜNİVERSİTELİ	GENÇLERİN	GÖSTERDİĞİ	GGYD’YE	GELEN	TALEPLER	OLDUKÇA	FAZLAYDI.	BAŞKAN	 

M.	NEZİH	ALLIOĞLU,	KENDİLERİNE	ULAŞARAK	SPONSORLUK,	FİKİRLERİNİN	İŞE	DÖNÜŞMESİ,	STAJ	YERİ	
YA	DA	İŞ	İSTEKLERİNİ	DİLE	GETİREN	ÖĞRENCİLER	İÇİN	ELLERİNDEN	GELENİ	YAPACAKLARINI	İFADE	ETTİ.

ÜNİVERSİTELİLERDEN GGYD’YE 
SPONSORLUK, STAJ VE İŞ TALEBİ
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ALLIOĞLU:	“DOLU	DOLU	
BİR	GENÇLİK	GELİYOR”

GGYD olarak açtıkları standa 
özellikle geleceğin girişimcileri olan 
gençlerin gösterdiği yoğun ilginin 
büyük memnuniyet verici olduğunu 
belirten Nezih Allıoğlu, “İstediğimiz 
şey; gençlerimizin girişimciliğe ilgi 
duymaları ve yatırıma dönüşecek 
fikirlerinin olması. Zirve süresince 
gördük ki, tam da bu anlamda 
dolu dolu bir gençlik geliyor” dedi.

Allıoğlu konuşmasının devamında, 
“Gerçekten çok güzel fikirleri ve 
girişimciliğe dönüşecek önerileri 
olan üniversitelilerle tanıştık. 
Bize melek yatırımcılık ve 
sponsorluk için başvuranların 
yanı sıra staj yeri ve iş için de çok 
fazla talep geldi. Ayrıca çeşitli 
topluluklardan konferans ve 
panellerine konuşmacı olarak 
katılım daveti aldık. Bize başvuran 
gençlerimizin hiçbirini geri 
çevirmediğimiz gibi kendilerine 
taleplerini değerlendirme sözü 
de verdik” diyerek, dernek olarak 
gençlere destek olma noktasında 
ellerinden geleni yapacaklarının 
altını çizdi. n
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54.	İŞ’TE	FIRSAT	TOPLANTISI

Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin iş ve tecrübe 
paylaşım toplantısı olan İş’te Fırsat’ın 54’üncüsü, 
geniş bir katılımla Green Park Otelde gerçekleşti. 
Dernek üyelerinin firma sunumlarıyla başlayan 
İş’te Fırsat’ın açılış konuşmasını yapan GGYD 
Başkanı M. Nezih Allıoğlu, pandemi döneminde 
etkinlik, organizasyon ve üye sayısı bakımından 
büyüyen ender kuruluşlardan biri olduklarını söyledi. 
Derneğin şubeleşme çalışmalarına ilişkin de bilgi 
veren Başkan Allıoğlu, GGYD İzmir Şubesi’nin 
kuruluş çalışmalarının resmen başladığını, 
sırada Eskişehir ve Bolu’nun olduğunu söyledi. 
Allıoğlu, “Halen yaklaşık 650 olan üye sayımızı, 
yeni şubelerimizle beraber bir yıl içerisinde 1000 
girişimciye çıkarmayı planlıyoruz” dedi. 

ALLIOĞLU:	“YOKSA	BİZİ	ÇOK	 
ZOR	BİR	YIL	BEKLİYOR”

Nezih Allıoğlu konuşmasında ekonomideki 
gelişmelerin reel sektöre yansımalarına da dikkat 
çekerek ve bankacılık sektörüne çağrıda bulunarak, 
“Enflasyondaki önlenemez artış, hammadde 
teminindeki sıkıntılar, politika faizi ile piyasa faizi 
arasındaki makasın giderek açılması ve bunun reel 
sektörün finansmana erişimini daha da zorlaşması, 
Ukrayna’daki savaşın tedarik zincirinde yarattığı 
aksamalar, enerji ve akaryakıttaki fiyat artışının 
maliyetlere yansıması, bir yanda işsizlik diğer 
yandan nitelikli elemansızlık ve daha bir sürü şey… 
‘Tüm kesimlerin fedakarlık yapması gereken  

GGYD’NİN	54.	İŞ’TE	FIRSAT	TOPLANTISI’NA	KATILARAK	OLDUKÇA	ÖNEMLİ	VE	SES	GETİRECEK	BİLGİLER	
PAYLAŞAN;	TÜRKİYE’NİN	DÜNYAYA	AÇILAN	YENİ	TEKNOLOJİ	YÜZÜ	CEREBRUM	TECH’İN	KURUCUSU	DR.	
ERDEM	ERKUL,	“DÜNYA;	YAPAY	ZEKAYI,	TASARIMI,	WEB	3.0’I,	SANALLAŞMAYI,	NEYİN	GERÇEK	NEYİN	

SAHTE	OLDUĞUNU	ANLAYAN	TEKNOLOJİLERİ	BİLEN	ADAMLARI	ARIYOR”	DEDİ.	

DR. ERDEM ERKUL: “DÜNYA 
BU ADAMLARI ARIYOR”
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bir dönemdeyiz’ deniliyor hep. Bankacılık 
sektörünün artık reel sektörün sesini, hatta 
çığlığını duymasını, uygun koşullarda kredi imkânı 
sağlamasını bekliyoruz öncelikle. Uzun vadeli ve 
düşük faizli kredi olanakları, iş dünyasının olmazsa 
olmaz ihtiyacı. Aksi halde ticaretten sanayiye bizi 
çok zor bir yıl bekliyor” dedi. 

ERKUL:	“BAŞARILI	ÇOCUKLARIMIZI	
KAÇIRMAYALIM” 

54. İş’te Fırsat Toplantısı’nın konuşmacı konuğu 
Cerebrum Tech’in Kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul ise “web 3.0” 
başlığı altında oldukça çarpıcı bilgiler paylaştı. 
“Önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde dünyada öyle bir 
şey icat edilecek ki, dünya değişecek” diyen Erdem 
Erkul, Türkiye’nin bu icadın hangi safhasında yer 
alacağının önemli olduğunu da belirtti. Web 3.0 
ile birlikte sıradan insanların, sıradan firmaların 
Facebook, Instagram gibi devlere rakip olacağını, 
bu noktada başarılı çocukları kaçırmamak 
gerektiğini söyleyen Erkul, “Tiktok’ta dünyanın  
en iyi videoları bizden çıkıyor. Öyle tıklanma oranları 
var ki, inanamazsınız. Bu gençler çok iyi para 
kazanıyor. Kripto parayla ilgili bir düzenlememiz 
yok ama 24 milyon kullanıcımız var. Dünyada da, 
nüfusa göre 1. sıradayız. Web 3.0 dünyası için 
bunlar çok önemli. İçerik üretmek, bunu yaparken 
kendi girişimini yapmak, istihdam sağlamak, 
üretmek çok önemli bir hal aldı. Yeni üretim bu 
şekilde olmaya başladı. Artık mavi veya beyaz yakalı 
100-150 bin çalışanı olanlar mı yoksa içerik üreten 
100 bin metal yakalı çalışanı olan mı ekonomiye 
daha çok katkı sağlıyor, bakmak lazım” dedi. n

GÖNÜL	ILGAZ	/	ALİ	UĞURLU	SİGORTA

SERKAN	ATMACA	/	ATAKİM	GRUP	BOYA	SAN.	TİC.	A.Ş.

DR.	HALİL	ÖSER

MURAT	TETİK

HAKAN	AKSOYCEYLAN	KAYRAL
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ANKARA	SİVİL	TOPLUM	KURULUŞLARI	PLATFORMU,	HER	YIL	ÜLKENİN	GELECEĞİNE,	
BİLİM,	SANAYİ	VE	KÜLTÜRÜNE	KATKI	SAĞLAYANLARA,	“VEFA	BERATI”	İLE	TEŞEKKÜR	EDİYOR.	

ASTOP’UN	BU	YILKİ	VEFA	ÖDÜLLERİ	TAKDİM	TÖRENİ,	HER	ZAMAN	OLDUĞU	GİBİ	
ANKARA	TİCARET	ODASI	(ATO)	MECLİS	SALONUNDA	GERÇEKLEŞTİ.		

GELENEKSEL  ASTOP VEFA 
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

ASTOP Kurucu Onursal Başkanı ve TÜSİAV 
Başkanı Veli Sarıtoprak, TÜSİAV Enerji Platformu 
Başkanı Kutlu Tamay, Genç Girişim ve Yönetişim 
Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu, 
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayi İşadamı 
ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Levent Çamur, devlet adamları, bürokratlar, 
iş adamları ve yirminin üzerinde sivil toplum 
kuruluşunun başkanlarının katıldığı ödül töreninde, 
ASTOP’un icra kurulunda yer alan Genç Girişim 
ve Yönetişim Derneğinin “Vefa” beratının sahibi, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş oldu.  
Ödemiş, beratını GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu’nun 
elinden aldı.  

Törende konuşan ASTOP Kurucu Onursal Başkanı 
ve TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, “Ankara Sivil 
Toplum Örgütleri Platformu olarak, her yıl nisan 

ayının ilk haftası kıdemli vatandaşlara, bu ülkeye, 
millete ve devlete hizmet etmiş, halen çalışan, rol 
model olmuş kişilere vefa ödülü veriyoruz” dedi. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törenin 
açılış konuşmasını yapan, ORSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı ve ASTOP Dönem Sözcüsü Levent Çamur, 
“Ankara Sivil Toplum Örgütleri Platformumuzun 
her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve ülkemize 
değer katan büyüklerimize duyduğumuz minnetin 
bir nişanesi olan Vefa Beratı Takdim töreninde sizleri 
aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. İçinde 
bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının dünyaya 
sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğiyle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum” dedi. Çamur, ASTOP 
hakkında şu bilgileri paylaştı: “2004 yılında Veli 
Sarıtoprak tarafından temelleri atılan ASTOP, bugün 
bünyesinde 30’u aşkın sivil toplum kuruluşu ile 
faaliyetlerini sürdürmektedir.  

GÜNDEM	HABER
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Varoluşundan bu yana düzenli bir şekilde yılda iki 
kez önemli organizasyona imza attan ASTOP, her yıl 
nisan ayında düzenlenen vefa ödül töreni ve 5 Aralık 
Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle, sivil toplum 
kuruluşları ödül töreni düzenlemektedir.”

“ÜLKEMİZ	İÇİN	ÇALIŞAN	 
İNSANLARI	UNUTMAYACAĞIZ”

Konuşmasında, “Ülkemiz ve geleceğimiz için bilim, 
sanayi ve kültür alanlarında yaptıkları çalışma 
ve eserleriyle toplumumuza öncü olan isimleri 
unutmayacağız” diyen Çamur, sözlerine şöyle devam 
etti: “Yaptıkları çalışma ve eserleriyle toplumumuza 
öncü olan insanlarımızı elbette unutmayacağız. 
Faaliyet gösterdikleri alanlar, başarılar farklı olsa da 
ülkemiz ve Ankara için ortaya koydukları çaba ve 
emek hepimizin ortak özelliğidir. Çalıştıkları kuruma, 
bölgesine, halka ve insanlığa hizmet etmiş, çalışmış, 
üretmiş, katma değer sağlamış, örnek olmuş 
ve halen de örnek olmaya çalışan büyüklerimiz 
hatırlanmayı, takdir edilmeyi kısaca vefa gösterilmeyi 
fazlasıyla hak ediyor. Aslolan bu değerlerimizi 
kıymetli büyüklerimizin hayatta iken hatırlamak ve 
onları onurlandırmaktır. ASTOP gibi kuruluşların 
inatla ve ısrarla bu geleneği sürdürmesi iç ferahlatıcı 
olarak düşünüyorum. Vefa ödül töreninde ödül alan 
değerli büyüklerimizin önünde saygıyla eğiliyorum.” 

SARITOPRAK:	“VEFASI	 
OLMAYANIN	BEKASI	OLMAZ”

ASTOP Kurucu Onursal Başkanı ve TÜSİAV Başkanı 
Veli Sarıtoprak ise ülkesini seven ve millet için 
çalışan STK liderlerinin öncülüğünde ASTOP’un 

her yıl üstün hizmet ve başarı ödülleri dağıttığını 
belirterek şöyle konuştu: “Bu toplum vefalı bir 
toplum değil. Bu yüzden derler ya ‘vefa’ İstanbul’da 
bir boza markası. Bunu kırmak için Ankara Sivil 
Toplum Örgütleri Platformu olarak, her yıl nisan 
ayının ilk haftası içinde kıdemli vatandaşlara, bu 
ülkeye, millete ve devlete hizmet etmiş, halen 
çalışan, rol model olmuş kişilere vefa ödülü 
veriyoruz. Platformu oluşturan bütün derneklerin  
her biri bir büyüğümüze, rol modelimize, abimize  
ve ablamıza vefa beratı takdime etmeye başladı.  
Bu ülkeye, millete hizmet eden ve rol model 
insanların sevincine ortak olmak, vefamızı 
göstermek istiyoruz” diyen Sarıtoprak, dernekçiliğin 
ve sivil toplumculuğun bir ülkenin kalkınması 
açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Yoğun katılım ile gerçekleşen törende ASTOP Vefa 
Beratı ödülleri takdim edilen önemli isimler; Köksal 
Toptan, Eşref Armağan, Ozan Sağdıç, Ayşe Ediz, 
Ferhunde Ökten, Şevket Bülend Yahnici, Ayşe Akın, 
Hamdi Ersoy, Timur Gürgan, Necip Baysal, Bekir 
Ödemiş, Nuh Acar, İsmet Güral, Necati Kaya,  
Nezih Kuleyin, Timur Kaynak, Mehmet Türker 
Okyay ve Nazmi Bilgin tek tek kürsüye gelerek 
teşekkür konuşması yaparak beratlarını aldılar. n
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YAZI:	BEGÜM	TANERİ

PANDEMİ	İLE	
GELEN	DİJİTAL	
DÖNÜŞÜM	

SON	DÖNEMDE	YAPILAN	BİLİMSEL	ARAŞTIRMALARA	GÖRE	
COVID-19	PANDEMİSİNİN	SEBEP	OLDUĞU	DİJİTAL	DÖNÜŞÜME	
UYUM	SAĞLAYARAK	DİJİTAL	PLATFORMLAR	ÜZERİNDEN	SATIŞ	

YAPAN	SEKTÖRLER	İLE	UZAKTAN	ÇALIŞMA	VE	ÇEVRİMİÇİ	EĞİTİM	
GİBİ	SEKTÖRLERİN	İVMESİNİN	HIZLA	YÜKSELDİĞİ	RAPORLANDI.	

GİRİŞİMCİNİN	SESİ
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P andemiyle birlikte 
insanların hayatına 
gelen birçok değişiklikle 
birlikte ihtiyaç ve 

yaşam şekillerinin değişmesi, 
hem sektörü hem de firmaları 
olumlu ve olumsuz yönde etkiledi. 
Bu kapsamda yapılan bilimsel 
araştırmalarda, dijitalleşmeyle 
dünyada tüm sınırların kaldırıldığı 
bir döneme girildiğini belirten 
uzmanlar, bu durumun ekonomik 
ve sosyal etkilerinin olduğunu 
belirtiyor. Koronavirüs salgınının 
ortaya çıkmasıyla birlikte pandemi 
döneminde dijital dönüşüme hızlı 
uyum sağlayan sektörlerin yükselişe 
geçerken, turizm, eğlence ve 
konaklama gibi sektörlerin ivme 
kaybettiği vurgulanırken, sektörlerin 
ve firmaların pandemi döneminde 
kendilerini değerlendirmeleri 
noktasında önemli adımlar 
attıklarının da altı çiziliyor.

DİJİTAL	UÇURUM	
GÜNDEME	GELECEK

Covid-19 pandemisinin ortaya 
çıkışıyla birlikte şirketlerin 
dinamikleri de değişti. Bundan 
böyle hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağını savunan uzmanlar 
ise çoğunlukta. Peki iş dünyasını 
nasıl bir dönüşüm bekliyor? İşte 
tam da bu nokta da, şirketlerin 
bundan sonrası için risk 
yönetiminde yetkinleşmek ve hatta 
risk yönetiminde üst düzey olan 
‘çevik şirket’ yapısına yükselmek 
zorunda kalacaklar. 

Burada bahsedilen risk yönetimi; 
hem kurumsal ve değer zinciri hem 
de operasyon ve enformasyon 
sistemleri risk yönetimi. Bu noktada 
ise koordinasyon ve karar alma 
mekanizmalarının hızlandırılması 
gerekiyor. Mobilite, 5G, bulut 

bilişim, veri analitiği, müşteri 
deneyimi yönetimi otomasyonu, 
yeni nesil ERP yazılımları, ileri 
planlama ve çizelgeleme, 
nesnelerin interneti, tedarik zincir 
partnerlerinin buluştuğu platformlar 
ile dijital ikiz teknolojileri gündeme 
gelmeye başladı bile. Uzmanlar 
da, bu hızlı dönüşüm için şirketlere 
devlet desteği verilmesi gerektiğini 
söylüyor.

İŞÇİ	-	İŞVEREN	
İLİŞKİSİNDE	
DÖNÜŞÜM

Pandemiyle gelen problemler ve 
karmaşa, “Çalışan verimliliğini ne 
yönde etkilenecek” sorusunu da 
beraberinde getiriyor. Ekonomi 
uzmanları, önümüzdeki birkaç 
yıl süresince şirket bazlı küçülme 
beklemekteler. Bu tez doğrulanırsa 
da, işsizliğin artmasının kaçınılmaz 
sonucu olarak ücretlerde azalma 
görüleceğini öngörüyorlar. 
Bununla birlikte daha fazla 
uzaktan çalışma örneklerine şahit 
olunacağına işaret eden uzmanlar, 
toplantılar online olacağını, 
iş seyahatlerinin olabildiğince 
azaltılacağını, mail ve mesajların 
daha da ivme kazanmasının 
artık rahatlıkla öngörülebildiğini 
ifade ediyor. Kaçınılmayacak 
diğer bir konu ise şirketlerin 
çalışanlarının sağlıkları ile daha 
yakından ilgilenmek zorunda 
kalacak olmaları. Şirketler, ilerleyen 
zamanlarda ofis mobilyalarını 
sık sık ve detaylı temizlemeye 
dayanabilen malzemelerden 
seçmeye özen gösterecekler, 
insan kaynakları departmanları 
çalışanlar için sürekli olarak 
korunma ve sağlık eğitimleri 
verecek, çalışanların sağlık kayıtları 
hassas bir biçimde tutulacak, 
ofislerde aktif çalışanlara sıklıkla 

medikal tarama yapılacak ve iş 
başvurularında Covid-19 bağışıklık 
sertifikası istenecek.

PANDEMİ	
DÖNEMİNİN	
ATLATILMASINDA	
DİJİTALLEŞME	 
YARDIMCI	UNSUR

Dijitalleşme, pandemi döneminde 
bir yandan maliyet tasarrufları 
sağlama aracı olarak diğer 
yandan ise elektronik ticaret 
sayesinde satışları fizikselden 
sanal kanala aktarma çözümü 
olarak kullanılırken aynı zamanda 
yaşanan sıkıntılı dönemden 
bağımsız olarak “iş modeli 
inovasyonu” için de kullanılabiliyor. 
Bu durumun fırsat yönetimi olarak 
görülmesi ve üzerine kesinlikle 
gidilmesi gerektiği savunuluyor! 

Pandeminin meydana getirdiği 
yeni normal, milenyum ve Z 
jenerasyonunun kariyer seçimlerini 
belirlemesine de olanak sağlarken, 
pandemi etkisiyle farklı kararlar 
almalarının beklenen bir durum 
olduğu, yeni neslin artık yeni 
normale göre kariyer seçimi 
yapacağı öngörülüyor.

YAPAY	ZEKA	
HIZ	KAZANACAK

Pandeminin ciddi iş gücü kaybı 
yaratması, firmaları biraz daha “iş 
süreçleri otomasyonu” konusuna 
iteceği, fabrikalarda cobot 
kullanımında, ofislerde ise özellikle 
prosedür tabanlı işlerin yazılımlara 
delege edilmesinde artış olabileceği 
de öngörülüyor. Akıllı ajanların 
yazılımlara gömülerek daha fazla 
dijitalleşme gerçekleşebileceği de 
söyleniyor. n 
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GENÇ	GİRİŞİM	VE	YÖNETİŞİM	DERNEĞİNİN	İCRA	KURULUNDA	YER	ALDIĞI	ANKARA	SİVİL	TOPLUM	
KURULUŞLARI	PLATFORMU	(ASTOP)’NUN,	HER	SENE	5	ARALIK	DÜNYA	GÖNÜLLÜLER	GÜNÜ’NDE	

GELENEKSEL	OLARAK	DÜZENLEDİĞİ	ÜSTÜN	HİZMET	VE	BAŞARI	ÖDÜLLERİ	TÖRENİ,	
ANKARA	TİCARET	ODASINDA	YOĞUN	BİR	KATILIMLA	GERÇEKLEŞTİ.

GGYD’DEN MEHMETÇİK 
VAKFINA ÜSTÜN HİZMET 

VE BAŞARI BERATI

Ülkenin geleceğine, bilim, sanayi ve kültürüne, sivil 
toplum alanında çalışma yapanlara ödüllerinin takdim 
edildiği ASTOP Üstün Hizmet ve Başarı Ödülleri 
töreninde, icra kurulundaki dernekler her sene olduğu 
gibi bir araya gelerek, üyelerinin oylarıyla seçtikleri 
kurum ve kuruluşlara beratlarını takdim etti. 

Ankara Ticaret Odası Meclis Salonunda, ASTOP 
Kurucu Başkanı Veli Sarıtoprak ile ASTOP icra 
kurulundaki STK’ların başkanlarının ev sahipliğinde 
gerçekleşen törende, şehrin sanayisi, ticareti, yerel 
yönetim ve üniversitelerinin önde gelen isimlerinin 
‘sivil toplum dostu’ beratıyla onurlandırıldı. Törende, 
ASTOP’un icra kurulunda yer alan Genç Girişim 
ve Yönetişim Derneğinin “Üstün Hizmet ve Başarı” 
beratının sahibi bu sene, Mehmetçik Vakfı oldu.

ALLIOĞLU:	“MEHMETÇİK	
VAKFININ	GÖNLÜMÜZDE	 
ÇOK	AYRI	YERİ	VAR”

GGYD tarafından verilen ödülü Mehmetçik 
Vakfının Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral Engin 
Durak alırken, GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu 
törende yaptığı konuşmada; Mehmetçik Vakfının 
ülkemiz ve TSK için önemine dikkat çekti. Başkan 
Allıoğlu, “Ülkemizin ve milletimizin güvenliği 
için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve 
erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle 
hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları 
yakınlarına, gazi ve engelli Mehmetçiklerimize 
sosyal ve ekonomik destekler sağlayan Mehmetçik

GÜNDEM	HABER
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Vakfının, bu milletin gönlünde çok 
müstesna bir yeri var. Tam da bu 
anlamda, her birimizin de Mehmetçik 
Vakfına karşı borcu, görevi ve 
sorumlulukları var. Yaptıkları hizmet 
çok kutsal, çok değerli ve bizler 
bunun farkındayız. Bu ödül de; 
farkındalığımızın, desteğimizin 
ve yanlarında olduğumuzun bir 
göstergesi” dedi. 

DURAK:	“BU	ÖDÜLÜ	
'KINALI	KUZULAR'	 
ADINA	ALIYORUM”	

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü 
Engin Durak ise alkışlar arasında 
ödülünü alırken, “Bugünün en 
gönüllü katılımcısı olarak ‘kınalı 
kuzular’ adına alıyorum bu ödülü 
ve hepinize çok teşekkür ediyorum” 
dedi. Törende Sivil Toplum Dostu 
beratını alan isimlerden ATO 
Başkanı Gürsel Baran da yaptığı 
konuşmada, “Pandemiden beri bu 
salon ilk kez bu kadar kalabalık” 
ifadesini kullandı. n
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RÖPORTAJ

KIRGIZ	CUMHURİYETİ’NİN	
OLAĞANÜSTÜ	VE	
TAM	YETKİLİ	ANKARA	
BÜYÜKELÇİSİ	KUBANIÇBEK	
ÖMÜRALİYEV	İLE	BU	
SAYIMIZDA	KIRGIZ	
CUMHURİYETİ’NİN	
TARİHÇESİNİ,	BAĞIMSIZLIK	
HİKÂYESİNİ,	DÜNYA	
ÜLKELERİ	VE	KOMŞU	
ÜLKELERLE	İLİŞKİLERİNİ,	
KIRGIZİSTAN’DAKİ	SİYASİ	
VE	EKONOMİK	ALANDAKİ	
GELİŞMELERİ	KONUŞTUK...

SAYIN	BÜYÜKELÇİ,	
ÖNCELİKLE	KIRGIZ	
CUMHURİYETİ’NİN	
TARİHÇESİNİ	SİZDEN	
DİNLEMEK	İSTERİZ...
Geçtiğimiz yıl bağımsızlığının 

30. yıl dönümünü kutlayan 
Kırgız Cumhuriyeti’nin, 31 
Ağustos 1991 tarihinde 
Kırgızistan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti Yüksek Konseyi 
Egemenlik Bildirgesi 
imzalanarak bağımsızlığı 
resmen ilan edilmiştir. 
Bağımsızlığın 30. yıl dönümü 

demek, egemen bir devlet 
için tarihsel olarak kısa bir 
dönem gibi görünür ancak 
tarihî arşivlere göre halkımız 
ve ülkemiz, 2300 yılı aşkın 
bir tarihe sahiptir. Avrasya’nın 
en eski halklarından biri olan 
Kırgızlar hakkında, milattan 
önce 201 yılında tarihî 
belgelerde bahsedilmiştir. 
Kırgızları dünyaca ünlü yapan 
iki insandan biri en büyük 
destanın kahramanı olan 
Manas, diğeri ise yazar 
Cengiz Aytmatov’dur.

ÖMÜRALİYEV: “ÜLKEMİZİN 
EGEMENLİĞİNİ BÜTÜN BM 

ÜLKELERİ TANIMIŞTIR”
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Bağımsızlığının ilk günlerinden 
beri Kırgızistan, bölgedeki 
demokratik bir ülke olarak sayılır 
ve ‘Orta Asya’daki demokrasi 
adası’ olarak bilinir. Kırgızistan, 
bağımsızlığını kazandığından 
bu yana gelişme yolunda zor 
dönemlerden geçti, dolayısıyla 
başarıları da oldu kayıpları da. 
Ancak Kırgız halkı, her zaman 
birlik ve beraberlik içinde, ortak 
tehdit ve zorlukların üstesinden 
gelebildi.

Söz konusu 30 yıl içerisinde 
ulaşılan bazı başarıları belirtmek 
isterim... 5 Mayıs 1993 
tarihinde Kırgız Cumhuriyeti’nin 
ilk Anayasası kabul edilmiş, 
10 Mayıs 1993’te ise 
Kırgızistan, Eski Sovyetler Birliği 
topraklarında ilk olarak ulusal 
para birimi somu yürürlüğe 
sokmuştur.

Bağımsız, laik ve demokratik 
bir hukuk devleti olan 
Kırgızistan’ın Cumhurbaşkanı, 
ikinci dönem için yeniden 
seçilme hakkı ile 5 yıllık bir süre 
için halk oylamasıyla seçilir. 
Hâlihazırda Kırgız Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sadır 
Caparov’dur.

YAKLAŞIK	NÜFUSUNUZU	
ÖĞRENEBİLİR	MİYİZ?
Kırgızistan’ın nüfusu 30 yıl 

içinde 2 milyon 134 bin kişiye 
ya da 1,5 katına artarak 
şu anda 6 milyon 637 bin 
kişiye ulaştı. Kısacası Kırgız 
Cumhuriyeti, yaklaşık 6,7 
milyon nüfusa sahip çok uluslu 
bir devlet. 

Bunlardan Kırgızlar - %74; 
Özbekler - %14; Ruslar - %6; 
Kazaklar, Tacikler, Uygurlar ve 
diğer milletler toplamda %6 
oranındadır. Ülkede toplamda 

80’den fazla milletin temsilcileri 
yaşamaktadır. Ülkede istihdam 
edilen nüfus, yüksek eğitim 
düzeyine sahiptir. Dolayısıyla 
Kırgızistan’ın asıl zenginliği 
insanlarıdır.

KIRGIZLARIN	MİLLÎ	
DESTANI	OLAN	“MANAS	
DESTANI”NI	BİLMEYEN	
YOKTUR	ANCAK	SİZDEN	
DE	KISACA	DİNLEMEK	
İSTERİZ...
Dünya sözlü edebiyatının 
başyapıtları arasında özel bir 
yere sahip olan Manas Destanı, 
Kırgızların yaşam tarzı, gelenek 
ve görenekleri, zengin tarihi 
ve özgün dünya görüşünü 
anlatan efsaneler ve masalların 
adeta eşsiz bir ansiklopedik 
koleksiyonudur. 

Manas Destanı, Kırgızistan’ın 
yeni bağımsızlık döneminde, 
Kırgız halkının birliğinin, 
manevi ve kültürel açıdan 
ulusal onurunun, kimliğinin 
canlanmasının bir sembolü 
hâline gelmiş, 1995 yılı, 
“Manas Destanı’nın 1000. Yıl 
Dönümünü Kutlama Yılı” olarak 
belirlenmiştir.

DÜNYA	ÜLKELERİ	VE	
KOMŞU	ÜLKELERLE	
İLİŞKİLERİNİZ	VE	İŞ	
BİRLİKLERİNİZ	NASIL?
Kırgız Cumhuriyeti’nin 
bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler 
Türkiye, Amerika Birleşik 
Devletleri, Rusya, Çin, birçok 
Avrupa ülkesi ve diğerleri 
olmuştur. Bugüne kadar ülkenin 
egemenliğini bütün BM ülkeleri 
tanımış ve 160 devletten 
fazlası ile diplomatik ilişkiler 
kurulmuştur. Bağımsızlığın 
ilanından bu yana Kırgızistan, 
uluslararası hukukun tam bir 
aktörü haline geldi ve şimdi BM, 

AGİT, BDT, ŞİÖ, KGAÖ, AEB, 
İİT gibi 124 uluslararası örgütün 
aktif üyesi durumunda.

Türk Devletleri Teşkilatı, 
TÜRKSOY ve TÜRKPA 
çerçevesinde Türk dili konuşan 
kardeş ülkeler ile iş birliği, 
Kırgızistan için çok önemlidir. 
Kırgızistan ayrıca, 1998 yılında 
Dünya Ticaret Örgütü’ne 
(WTO) katılan ilk BDT ülkesi 
olmuştur.

Kırgız Cumhuriyeti, komşu 
ülkelerle de iyi komşuluk 
ilişkilerini sürdürmekte ve 
stratejik ortak, müttefik ve 
dost ülkelerle iş birliğini 
daha da geliştirmeye ilgi 
duymaktadır. 12 Kasım 2021 
tarihinde İstanbul’da 8. Türk 
Konseyi Zirvesi sırasında, 
Cumhurbaşkanı Sayın Sadır 
Caparov, Türk dünyasına 
ve uluslararası topluma 
“Orta Asya’da Barış Bölgesi” 
oluşturma fikrini önerdi. Ayrıca 
Cumhurbaşkanı, Orta Asya’nın 
demografik gelişmede dünyada 
önde olduğunu kaydetti.

KIRGIZ	CUMHURİYETİ	
CUMHURBAŞKANI	SAYIN	
SADIR	CAPAROV’UN	
GİRİŞİMLERİ	VE	ÖNCÜLÜK	
ETTİĞİ	KONULARIN	
DETAYINI	SİZDEN	
ÖĞRENEBİLİR	MİYİZ?
Evet, Eylül 2021 tarihinde 
Birleşmiş Milletler 76.  
Genel Kurulu genel 
görüşmesinde, Cumhurbaşkanı 
Sayın Sadır Caparov 2022 
yılının “Dağ Bölgelerinin 
Sürdürülebilir Kalkınmasının 
Uluslararası Yılı” olarak ilan 
edilmesi için proje taslağının 
kabulü ve UNESCO’nun 
“Dağ buzullarının izlenmesi 
ve araştırılmasının daha u  
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da güçlendirilmesi” yönünde 
karar alması konusunda 
girişimde bulundu. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu, Kırgız 
Cumhuriyeti’nin girişimi sonucu, 
dağlık bölgelerin sürdürülebilir 
kalkınmasının önemini 
vurgulamak amacıyla 2002 
yılını “Uluslararası Dağlar Yılı” 
olarak ilan etti.

YATIRIMCILARIN	
GÖZÜNDEN	
BAKTIĞINIZDA,	
KIRGIZİSTAN’IN	YATIRIM	
POTANSİYELİ	VE	İŞ	YAPMA	
KOŞULLARINI	NASIL	
DEĞERLENDİRİRSİNİZ?
Kırgızistan’da her yıl yatırımcılar 
için yeni elverişli koşullar 
yaratılmaktadır. Vergi sayısı 
azalmış olup KDV vergisi %12, 
kurumlar vergisi %10 ve gelir 
vergisi %10 düzeyindedir. 
Yatırımcı, devletin öncelikli 
faaliyet alanına (ekonomi 
sektörüne) yatırım projeleri 
uygulaması durumunda, ithal 
edilen teknolojik ekipman 
gümrük vergilerinden muaf 
tutulacaktır. Devlet, küçük 
hidroelektrik santrallerinde 
üretilen elektriğin satın 
alınmasına 10 yıl garanti veriyor. 
Bunun yanı sıra Kırgızistan’ın 
enerji potansiyelini etkin bir 
biçimde kullanmak amacıyla 
büyük ve küçük hidroelektrik 
santrallerinin yapımına yönelik 
projelerin hayata geçirilmesi 
yönünde çalışmalar da aktif 
olarak devam ediyor.

Kırgızistan’da ‘ayrıcalıklı 
yerleşim yerleri’ kavramı da 
mevcut. Buna göre Karakol, 
Balıkçı, Narın, Koçkor, İsfana, 
Batken, Kadamcay, Kızıl-
Kıya, Sülüktü vb. şehirlerde 

ihracata yönelik sanayi ve 
yenilikçi işletmelerin açılması 
durumunda hükumet 
tarafından 5 yıl süreyle 4 çeşit 
vergiden muaf tutulacaktır. 
Bu vergiler; satış vergisi, gelir 
vergisi, arazi vergisi ve emlak 
vergisidir. Aynı zamanda, 
Kırgızistan’ın Batken bölgesine, 
yatırım projelerini uygulayan 
yatırımcılara devlet garantisi 
sağlayan özel bir yatırım rejimi 
sağlandığını da belirtmek 
isteriz. Batken bölgesinde ayrıca 
kurumlar vergisi, emlak vergisi, 
satış vergisi ve arazi vergisi 
oranları da %0’a düşürülmüştür. 
Kırgızistan’ın tüm bölgelerinde, 
üretim tesisleri açmak için 
Serbest Ekonomik Bölgeler 
bulunmaktadır.

VERGİLENDİRME	
KONUSUNU	BİRAZ	DAHA	
DETAYLANDIRMANIZI	
İSTESEK...
Kırgızistan’da yeni bir vergi 
kanununun yürürlüğe girdiğini 
belirtmek isterim. Bu yeni 
kanun, vergi yükümlülüklerinin 
hafifletilmesini; gölge 
ekonomisinin azaltılmasını, tüm 
katılımcılar vergi yükümlülüklerini 
yerine getirmesi için sermaye 
ve işletme maliyetlerinin 
en aza indirilmesini; rapor 
işlemlerinin otomatikleştirilmesi 
ve basitleştirilmesini, vergi 
yetkilileriyle temasın en aza 
indirilmesini; haksız rekabetin 
ortadan kaldırılmasını ve 
yerli üreticilerin korunmasını; 
ürünlerin üçüncü ülkelerin 

RÖPORTAJ
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yanı sıra Avrasya Ekonomik 
Birliği üye ülkelerine ihracatını 
artırmayı amaçlamaktadır.

BİRAZ	DA	
KIRGIZİSTAN’DAKİ	EĞİTİM	
HAKKINDA	BİLGİ	ALMAK	
İSTERİZ,	ÖZELLİKLE	
DE	YÜKSEK	ÖĞRENİM	
KONUSUNDA...
Kırgızistan’da hâlihazırda 57 
tane üniversite bulunmaktadır. 
Bunların 40’ı devlet üniversitesi, 
17’si ise özel üniversitedir. Bu 
arada 1991 yılında, ülkede 
9 üniversite bulunduğunu 
belirtmek isterim. 2021 
akademik yılında, üniversitede 
eğitim gören öğrenci sayısı 
230 binden fazladır. 

KIRGIZ-TÜRK	İLİŞKİLERİNDE	
İKİ	ÜLKE	ARASINDAKİ	
KÜLTÜREL	VE	İNSANİ	
İŞ	BİRLİĞİ	KONUSUNA	
DEĞİNEBİLİR	MİSİNİZ?
1997 yılından bu yana 
Kırgızistan’da faaliyet gösteren 
Kırgız-Türk Manas Üniversitesi 
sadece Kırgızistan ve Türkiye 
arasında değil, aynı zamanda 
tüm bölgede bir nevi eğitim 

köprüsü haline gelmiştir. 
Üniversitede, sadece Orta 
Asya ve Türkiye’den değil, 
Afganistan, Çin, Rusya ve 
diğer ülkelerden öğrenciler de 
eğitim görmektedir. Ayrıca Orta 
Asya’daki Amerikan Üniversitesi 
de Kırgızistan’da yer almaktadır.

ÜLKENİZDEKİ	TURİZM	
SEKTÖRÜNÜN	GELİŞİM	
SÜRECİNİ	NASIL	
GÖRÜYORSUNUZ?

Kırgızistan, turizm sektörünün 
gelişmesi açısından önemli bir 
potansiyele sahip. Nedeni ise 
ülkemiz; doğal güzelliklere, 
İpek Yolu dâhil olmak üzere 
oldukça zengin bir kültürel 
ve tarihî mirasa, yaşanagelen 
geleneklere ve millî leziz 
mutfağa sahip. Ayrıca halkımız 
son derece misafirperverdir 
ve iş gücü maliyeti nispeten 
düşüktür. Dünya geneliyle 
karşılaştırdığımda sporcularımız 
da çok başarılı. 2021 yılında 
Tokyo’da düzenlenen Olimpiyat 
Oyunlarında, millî sporcularımız 
2 gümüş ve 1 bronz madalya 
kazanmıştır, bunu da 
vurgulamak isterim.

KIRGIZİSTAN	AÇISINDAN	
SİYASİ	VE	EKONOMİK	
ALANDAKİ	GELİŞMELERİ	DE	
BİRAZ	ANLATIR	MISINIZ?
Son yıllarda Kırgızistan’ın 
sosyal, siyasi ve ekonomik 
hayatında, ülkenin geleceğini 
belirleyen önemli değişiklikler 
meydana geldi. Kırgızistan halkı 
hukukun üstünlüğüne saygı 
gösterme ve demokratikleşme 
yolunu seçti. 

Ekonomik, sosyal ve siyasi 
reformları güçlendirmek, 
demokratik değerleri 
desteklemek ve toplumdaki 
yolsuzluk ve suçu ortadan 
kaldırmak için önümüzde daha 
yapacak çok iş var. Düzenli 
olarak özgür ve adil seçimlerin 
yapılmasının, ülkemizin geleceği 
için sorumluluk almaya hazır, 
enerjik ve profesyonel insanları 
iktidara getireceğine 
inanıyoruz. 

Sayın Büyükelçi Kubanıçbek 
Ömüraliyev’e verdiği bilgiler 
için Genç Girişim ve Yönetişim 
Derneği ile Global Girişim dergisi 
olarak teşekkür ediyoruz. n



  34   GLOBAL GİRİŞİM   

Şirketler Arası Voleybol Ligi’nde 
haftalardır devam eden zorlu 
karşılaşmalarda finale kadar gelen GGYD 
ve TUSAŞ takımları, TOBB ETÜ Spor 
Salonu’nda gerçekleşen final maçında 
karşılaştı. Final gecesinde takımlarını 
yalnız bırakmayarak, eş ve çocuklarıyla 
birlikte geldikleri maçta ellerinde 
bayraklar, atkılar ve bandonun çaldığı 
şarkılar eşliğinde tribünleri karnaval 
yerine çeviren GGYD taraftarları, 
takımlarına da büyük moral oldu. 
Yalnızca ulusal ve uluslararası voleybol 
liglerinde görülebilecek sahnelerin 
yaşandığı tribünlerde GGYD taraftarını, 
Ankaragücü taraftarı da yalnız bırakmadı.

GGYD	TARAFTARININ	TRİBÜNLERİ	DOLDURDUĞU	VE	KARNAVAL	GÖRÜNTÜLERİNİN	
YAŞANDIĞI	ŞİRKETLER	ARASI	VOLEYBOL	LİGİ’NDE	TUSAŞ	İLE	FİNAL	MAÇINA	ÇIKAN	GGYD

VOLEYBOL	TAKIMI,	RAKİBİNİ	3-2	MAĞLUP	EDEREK	LİG	ŞAMPİYONU	OLDU.

GGYD, ŞİRKETLER ARASI 
VOLEYBOL LİGİ ŞAMPİYONU!

BİZDEN	HABER
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NEFES	KESEN	BİR	
FİNAL	MAÇI!
 
Nefesleri kesen Şirketler 
Arası Voleybol Ligi’nde finale 
kadar gelen GGYD ve TUSAŞ 
takımlarının karşılaştığı maçın 
son setini de GGYD Voleybol 
Takımı aldı ve maçı 3-2’i maçı 
kazanarak Şirketler Arası 
Voleybol Ligi’nin şampiyonu 
oldu. 

Salonun bayram yerine 
döndüğü anlarda GGYD 
Voleybol Takımı oyuncuları 
Arda Alkan, Berkay Berk, 
Beyza Özaydın, Burak 
İşkur, Çağlar Özden, Duygu 
Ergil, Elif Özkan, Gerçek 
Budak, Hakan Atlıhan, 
Hakan Tekmen, Murat Tetik, 
Onur Şahindur, Serkan 
Atmaca,Tuğba Koşka, Tuğrul 
Uz ve Zekeriya Taşdemir de 
sevinçlerini taraftarlarıyla 
paylaşırken, GGYD oyuncusu 
Gerçek Budak turnuvanın 
“en iyi oyuncusu” seçildi. Lig 
süresince takımını bir kez bile 
yalnız bırakmayan GGYD 
Başkanı M. Nezih Allıoğlu 
ve üyeler, kupa ve madalya 
töreninden sonra oyuncuları 
tek tek tebrik etti. n

TURNUVANIN	“EN	İYİ	OYUNCUSU”:	GERÇEK	BUDAK	
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Genç Girişim ve Yönetişim 
Derneği üyeleri ve ailelerinin 
büyük coşku ve heyecan 
yaşadığı turnuvanın final 
maçında Enerjisa ile karşı 
karşıya gelen GGYD Basketbol 
Takımı, zorlu geçen bir çekişme 
ve mücadelenin yaşandığı 
karşılaşmayı kazanarak, 
şampiyonluğa ulaştı. İş 
yaşamındaki yeteneklerini 
sahada da gösteren GGYD 
sporcuları, turnuva sonundaki 
şampiyonluk sevincini 
tribünleri dolduran aileleri ve iş 
arkadaşları ile paylaştı.

ANKARA’DAKİ	ŞİRKETLER	ARASINDA	DÜZENLENEN	ŞİRKETLER	4X4	TEK	POTA	LİGİ	BASKETBOL	
TURNUVASINDA,	ZİRVEYE	ÇIKAN	İSİM	GENÇ	GİRİŞİM	VE	YÖNETİŞİM	DERNEĞİ	OLDU.	GGYD,	 

ÇOK	KISA	BİR	SÜRE	ÖNCE	DE	ŞİRKETLER	ARASI	VOLEYBOL	LİGİ’NDE	ŞAMPİYONLUĞU	KAZANDI.	

ŞİRKETLERİN ŞAMPİYONU 
GGYD BASKETBOL TAKIMI

BİZDEN	HABER
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HEM	TİCARETTE	
HEM	SPORDA	
BAŞARI	
 
GGYD Basketbol Takımının 
her zaman yanında yer 
alarak her maçını izleyen 
GGYD Başkanı Nezih 
Allıoğlu da şampiyonluk 
heyecanını sporcuları ile 
paylaştı.

Maçın sonunda tüm ekibi 
yaşadığı gurur ve sevinçle 
kutlayan Allıoğlu, “Ticarette 
ve sporda büyük başarı elde 
eden sporcularımızla gurur 
duyuyoruz. 

Şampiyonluklarımızla gelen 
kupalarımızı, derneğimizin 
en özel köşelerinde 
sergileyeceğiz. Takımlarımıza 
desteğimiz her zaman 
olduğu gibi bundan sonra 
da sürecek” dedi. 

Turnuva süresince ve finalde 
oyuncuları yalnız bırakmayan 
dernek yönetimi, üyeler 
ve sporcuların aileleri de 
şampiyonluk coşkusuna 
ortak olarak, bu gururun 
hep birlikte paylaşılmasına 
katkıda bulundu. n
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OTİZM	ALANINDA	KURULAN	İLK	DERNEK:

İLGİ	OTİZM	
DERNEĞİ

İLGİ	OTİZM	DERNEĞİ,	1988	YILINDA	KURULMUŞ	OLUP,	1996	YILINDA	BAKANLAR	
KURULU	KARARIYLA	“KAMU	YARARINA	DERNEK”	STATÜSÜ	KAZANMIŞ,	
1992	YILINDA	BÜNYESİNDE	AÇILAN	“ÖZEL	İLGİ	OTİZM	EĞİTİM	VE	

REHABİLİTASYON	MERKEZİ”	İLE	DE	BUGÜNE	KADAR	BİNLERCE	OTİZMLİ	
ÇOCUĞUN	İHTİYACI	OLAN	EĞİTİMİ	ALMASI	İÇİN	ÇALIŞMIŞTIR...	

STK	GÜCÜ
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Sadece günümüz 
zor şartlarında 
değil, kurulduğu 
günden bugüne 
kadar; otizm tanısı 

almış fakat maddi olanaksızlıklar 
sebebiyle ihtiyacı olan eğitimi 
alamamış çocuklar öncelikli olmak 
üzere, kaliteli ve bilimsel yaklaşımlı 
eğitim sistemiyle de ailelerin tercihi 
olan  İlgi Otizm Derneğine bağlı 
okul, her geçen gün artan maddi 
zorluklarla boğuşarak bugünlere 
gelmiştir.

2020 yılında her 54 çocuktan 1’i 
otizm tanısı almış, 2021 verilerinde 
ise bu oran 44 çocuktan 1’e 
düşmüştür. Pandemi şartları göz 
önünde bulundurulduğunda, 
bu sayının artacağından şüphe 
duyulmamaktadır. İlgi Otizm 
Derneği, özel eğitime ihtiyaç 
duyan daha çok çocuğa 
gereken eğitimi verip, yeni tanı 
almış çocuğa ulaşıp, daha çok 
aileye destek olabilmek için 
desteklerinize ihtiyaç duymaktadır.

OTİZM	BİR	HASTALIK	
DEĞİLDİR! 

Otizm sosyokültürel veya 
ekonomik şartlardan bağımsız 
olarak toplumda görülen bir 
spektrum bozukluğudur. Hastalık 
olmaması sebebiyle, ilacı ya da 
tedavisi de yoktur. Otizmin bilimsel 
olarak ispatlanmış tek desteği 
eğitimdir. Otizmi tamamen yok 
etmek mümkün olmamakla birlikte 
otizm tanısı almış çocukların 
doğru eğitim programıyla hayata 
kazandırılması, meslek ve iş  
sahibi olmaları olasıdır. 

Bu durum göz önünde 
bulundurulduğunda, otizm tanısı 
almış ve maddi yetersizlikler 

içindeki çocukların ihtiyaçları 
olan eğitimi alıp, olağan 
gelişim gösteren akranlarına 
yaklaşmalarına destek olmak, 
İlgi Otizm Derneği ile Özel İlgi 
Otizm Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezinin birincil hedefidir. 

Bağışlarla ayakta duran İlgi 
Otizm Derneği ve derneğe bağlı 
okulda, 15 derslikte 100 öğrenciye 
hizmet verilmektedir. Bu sayı 
yıl içinde pandemi ya da başka 
öngörülemeyen sebeplerden 
dolayı artmakta veya 
azalmaktadır. 

Çocukların aileleri çoğunlukla 
ders ücretlerini ödeme güçlüğü 
olan ailelerden oluşmaktadır. Bazı 
durumlarda yüzde yüzü bulan 
oranlarda sponsorluk verilen 
çocukların ailelerine de ücretsiz 
eğitimler ve psikolojik destek 
verilmektedir. Derneğin çalışmaları 
tamamen gönüllülük esasına bağlı 
olduğundan, yapılan tüm  

bağışlar otizmli çocuklar için 
özel eğitim, ergoterapi ve 
konuşma terapisi dersi olarak 
değerlendirilmektedir. 

HER	BAĞIŞ,	 
BİR	UMUTTUR! 

Derneğin devamlılığı, gönüllülük 
ile bağışların temelinde 
sürdürüldüğünden, her bağış 
İlgi Otizm Derneğine umutlarını 
sürdürmeleri açısından ışık 
olmaktadır.

İlgi Otizm Derneği, Türkiye’de 
otizm alanında kurulan ilk dernek 
olmanın haklı gururu ile 34 yıldır 
çalışmalarına ara vermeksizin  
devam etmektedir. n
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“Bir kadını bir şarkıdan, bir şiirden daha güzel ne anlatabilir ki” diye 
adlandırılan, GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulunun 
ev sahipliğindeki bu çok özel etkinliğe, dernek üyeleri ile misafirlerinin 
ilgisi oldukça büyüktü. 

“Hüzzam Rengi Kadınlar Günü” özel programında sahneye çıkan 
sanatçılar, kadınlar için yazılmış birbirinden güzel Türk sanat müziği 
eserleri ile anlamlı şiirleri, bilinmeyen hikâyeleriyle girişimcilerle 
buluşturdu. GGYD üyelerinden olan Kulis Sanat Yönetmeni ve tiyatro 
oyuncusu Serkan Melikoğlu’nun okuduğu şiirler ve hikâyelere, solist 
Berrak Seçkin de Türk sanat müziğinin devleşen şarkılarıyla eşlik etti. 
GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu gecede yaptığı konuşmada, kadınların 
toplumun diğer yarısı olduğunun altını çizerek, “Toplumu ikiye böl; 
yarısı erkektir yarısı kadın, yarısı biz, yarısı onlar. Onlar varsa biz varız, 
onlar yoksa tek kanadız. Hiç tek kanatla uçulur mu?” dedi. 

GENÇ	GİRİŞİM	VE	YÖNETİŞİM	DERNEĞİNE	BAĞLI	SOSYAL	İŞLER	AKTİVİTELER	KURULU	
(SİVAK),	GGYD	ÜYELERİNİ	8	MART	DÜNYA	KADINLAR	GÜNÜ	NEDENİYLE,	ÇANKAYA	SAHNE	

KULİS	SANAT	MERKEZİNDE	“HÜZZAM	RENGİ	KADINLAR	GÜNÜ”	ÖZEL	PROGRAMI	KAPSAMINDA,	
KADINLARI	EN	GÜZEL	ANLATAN	ŞARKILAR,	HİKÂYELER	VE	ŞİİRLERLE	BULUŞTURDU.	

“HÜZZAM RENGİ” İLE 
KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

BİZDEN	HABER
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ETKİNLİK	GELİRİ	“NİLÜFERLER”E 

Kadınlara yönelik şiddet eylemlerinin, onların 
eğitim, iş yaşamı ve politikaya katılmalarındaki 
engellerin sadece kadınların değil, tüm toplumun 
sorunu olduğunu da vurgulayan Başkan Allıoğlu, 
“Ortak hedefimiz toplumun yarısını oluşturan 
kadınlarımızı, diğer yarısı erkeklerle eşit konuma 
getirmek olmadığı sürece, bu sorunların üstesinden 
gelmek ne mümkün? Ama bilin ki, bu ülkede 

GGYD gibi kadına saygı gösteren, göreve ve 
yetkilerin erkeklerle eşit paylaşıldığı kurumlar da 
var. Yönetiminin ve üyelerinin 3’te 1’inden fazlası 
kadınlardan oluşan bu derneğin çatısı altında 
olmaktan gurur duyuyor, bunun dalga dalga tüm 
ülkeye yayılmasını diliyoruz” dedi. Bu anlamlı 
geceden elde edilen gelir ise yine kadınlara; maddi 
durumu iyi olmayan üniversiteli kız öğrencilere burs 
desteği sağlayan Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek 
Fonu’na aktarıldı. n
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Genel Kurulun 
ardından kent 
konseyinin 
en önemli 

organı olan meclisler ve çalışma 
gruplarını oluşturan Ankara Kent 
Konseyi, görev tanımlarında 
olmamasına rağmen Türkiye’nin 
ilk bisiklet meclisi, kale meclisi 
ve engelli meclisini kurmuştur. 
Çünkü yayalaştırılmış ve bisiklet 
yolları ile donatılmış engelsiz bir 
başkent, kent konseyinin en büyük 
idealarından biridir. Kale Meclisi 
ile Ankara Kalesi’ni UNESCO 
Dünya Mirası listesine önce geçici 
statüde, daha sonra asıl listeye 
kazandırmak ve kaleyi bir açık hava 
müzesine çevirmek Ankara Kent 
Konseyinin bir başka hedefidir. 
Çalışma grupları ise iklimden spora, 
kültür sanattan turizme, afet risk 
yönetiminden kırsal kalkınmaya, 
kısacası Ankara’ya değer 
katabilecek her konuda tamamen 
gönüllü bileşenler ile oluşmuştur.

“Ankara’ya değer katmak” sözünün 
sebebi ise şöyledir... Türk Milleti her 

zora düştüğünde ateşten gömlek 
giyen Ankara büyük haksızlıklara 
uğramış, ‘gri kent’ ve ‘memur 
kenti’ gibi asılsız ithamlarla karşı 
karşıya kalmış, gerek Moğol 
istilasında kurduğu Ahî Devleti 
gerekse Mondros Anlaşması 
sonrası uğradığı haksız işgale karşı 
verdiği amansız mücadele ile Türk 
Milleti’nin hep son kalesi olmuştur. 
Şüphesiz bu ithamların arkasında 
yatan gerekçe, kent aidiyetinin 
düşük olmasıdır. Kent aidiyeti 
tanım olarak; kişinin birey olarak 
kente sağladığı katkı olarak ifade 
ediliyor. Bu sebeple, Ankara’ya 
katkı sunmak isteyenler Ankara 
Kent Konseyine davet ediliyor; 
akademisyeninden esnafına, iş 
adamından sanatçısına kadar 
herkes, “Benim de fikrim var “ 
diyerek kent konseyine koşuyor. 
İnsanların kent hakkında çokça fikri 
olduğunu ancak kulak asılmadığı 
için umutsuzluk olduğunu 
gözlemleyen AKK yetkilileri, aynı 
görüşü paylaşmayan insanların aynı 
konuda fikir beyan edebildiğini, 
aynı masada oturabildiğini ve 

tamamen gönüllü olarak kent 
için üretebildiğini gördüklerini 
ifade ediyor. Kent konseylerinin 
asli görevi olan tavsiye kararı 
hazırlama konusunda da konseyin 
çalışma grupları ve meclislerinin 15 
tavsiye kararı hazırdır. Hazırlanan 
tavsiye kararları, Başkent için o 
kadar elzemdir ki, büyükşehir 
belediye meclisinde yer alan bütün 
siyasi partilerin desteği ile kabul 
görmüştür. Hazırlanan bu tavsiye 
kararları içerisinde ilk olarak, önce 
doğa ve yaşam denilerek “İklim 
Değişikliği Eylem Planı” büyükşehir 
belediye meclisine gönderilmiştir. 
Çünkü insan, her değişime karşı 
ayak uydurabilir ancak iklim 
değişikliğine karşı aciz kalır. Yaşanan 
sel ve yangın afetleri de bu gerçeği 
açıkça ortaya koymaktadır.

23 Ağustos - 13 Eylül 1921 
tarihlerinde gerçekleşen Sakarya 
Meydan Muhaberesi Zaferi’nin 
100. yıl dönümü sebebiyle, 2021 
yılının Ankara Kent Konseyi için 
ayrı bir anlamı vardır. 22 gün 22 
gece süren Sakarya Meydan 

BİR	KATILIMCILIK	HİKÂYESİ:

ANKARA	KENT	
KONSEYİ 

ANKARA’DA	İNSANLAR	HENÜZ	KENT	KONSEYLERİNE	YABANCIYKEN	VE	KATILIMCILIK,
	ORTAK	AKIL,	YÖNETİŞİM	GİBİ	KELİMELERİ	HİÇ	DUYMAMIŞKEN,	ANKARA	BÜYÜKŞEHİR	BELEDİYE	

BAŞKANI	SAYIN	MANSUR	YAVAŞ’IN	ÇAĞRISI	ÜZERİNE,	234	ÜYE	KURUM,	KURULUŞ	VE	SİVİL	TOPLUM	
KURULUŞU	İLE	1.	GENEL	KURUL	GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ	VE	ANKARA	KENT	KONSEYİ	KURULMUŞTUR.	
GENEL	KURUL	SÜRECİNDE	VE	SONRASINDA	BAŞVURULAR	ASLA	BİR	SÜZGEÇTEN	GEÇİRİLMEMİŞ,	
ANKARA	KENT	KONSEYİNE	ÜYE	OLMAK	İSTEYEN	HERKES,	BAŞKENT’İN	BİR	GÖNÜLLÜSÜ	OLMUŞTUR.	

STK	GÜCÜ



GLOBAL GİRİŞİM   43   

Muhaberesi’nde masada imzalanan 
Sevr Anlaşması, savaş meydanında 
Mustafa Kemal ve Komuta 
Kademesi tarafından yırtılıp atılmış, 
“Ankara Fatihi“ olmak isteyen 
Yunan General Papulas, Polatlı ve 
Haymana dağlarını aşamamış, 
Türk Milleti’nin 238 yıllık geri 
çekilişi son bulmuştu. Ankara Kent 
Konseyi, böylesi bir zaferi layığı ile 
kutlamak ve şehitlerin aziz hatırasını 
yaşatmak için bütün bileşenleri ile 
birlikte seferber olmuş, AKK’nin 
yanı sıra Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, 
Ankara Sanayi Odası, Polatlı ve 
Haymana Belediyeleri irade koyarak 
harekete geçmişlerdir. 4 Eylül’de 
Polatlı’nın Sakarya köyünde Diriliş 
Yürüyüşü’nü gerçekleştiren AKK, 
12. Grup Şehitliği’nin hemen yanı 
başında aziz şehitleri Itrı’nin “Salat-ı 
Ümmiyesi“ ile anmış, 6 Eylül’de 
“Melhame-i Kübra” belgeselinin 
ATO’da galasını yapmıştır. 4-12 
Eylül tarih aralıklarında ise 32 
takımla Sakarya Zaferi anısında 
futbol şöleni düzenleyen AKK, bu 
kez Sakarya Zaferi’nin manevi 
coşkusunu sporla birleştirip U-14 
ve U-16 yaş kategorilerinde 800 
amatör sporcu ile paylaşmıştır. 
12 Eylül’de Anadolu OSB, 
Başkent Üniversitesi, Türk Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı ile birlikte “Zafer 
Bisiklet Turu” organize eden 

Ankara Kent Konseyinin Bisiklet 
Meclisi bünyesinde yer alan 350 
bisikletçi, Ankara Kalesi gönderinde 
dalgalanan Türk Bayrağı’nı alarak, 
Anadolu OSB Çanakkale Şehitler 
Anıtı’na kadar 60 km pedallamıştır. 
Ankara’ya değer katmak, kent 
aidiyetini artırmak için katılımcılığı 
ön koşul tutan Ankara Kent 
Konseyinin izlediği bu anlayış, 10 
Temmuz’da gerçekleştirilen genel 
kurulda katılım rekoru kırılmasına 
da vesile olmuştur. 

1800’e  yaklaşan üye kurum, 
kuruluş ve sivil toplum kuruluşunun 
katıldığı genel kurulunu 
gerçekleştiren AKK, Türkiye’nin 
en büyük kent konseyi olarak 
katılımcılık hikâyesini devam 
ettiriyor. Bu katılımcılık hikâyesi ile 
Başkent Ankara’nın Cumhuriyet’in 
ilan edildiği kent olduğunu tüm 
Türkiye’ye yeniden hatırlatmayı 
kendisine görev edinen Ankara  
Kent Konseyi, önemli uluslararası 
ödüllere de sahiptir.

YILIN	KATILIMCI	
DEMOKRASİ	
KOLAYLAŞTIRICISI	ÖDÜLÜ

Ankara Kent Konseyi, Uluslararası 
Kolaylaştırıcılar Birliği (IAF) 
tarafından Katılımcılık Altın 

Madalyası’na layık görüldü.  
10 ülkeden 16 kurum ve kuruluşun 
da ödüle hak kazandığı platformda 
Ankara Kent Konseyi, Türkiye’den 
bu ödülü alan ilk kuruluş, 
uluslararası alanda ise böyle bir 
ödüle layık görülen ilk büyükşehir 
kent konseyi oldu. Dünyanın 65 
ülkesinde faaliyet gösteren IAF 
tarafından dağıtılan Katılımcılık Etki 
Ödülü, tüm dünyada kamu, özel 
sektör ve sivil toplum inisiyatiflerine, 
katılımcılık konusundaki hedeflerini 
gerçekleştirme düzeyleri, bu 
hedeflere erişimde kullandıkları 
yaratıcı ve yenilikçi yöntemler 
dikkate alınarak uzman bir heyet 
tarafından veriliyor.

YURTTAŞ	KATILIMINDA	 
EN	İYİ	UYGULAMA	
ÖDÜLÜ	

Uluslararası Katılımcı Gözlemevi 
(OIDP) tarafından verilen “Yurttaş 
Katılımında En İyi Uygulama” 
ödülü, 52 aday arasında yapılan 
oylama sonucunda, Ankara’ya 
üst düzey katılımcılık sağladığı, 
kentlilik bilincinin ve kültürünün 
benimsenmesine katkıda 
bulunduğu, örgütlenemeyen 
kentlilerin katılımını desteklediği 
gerekçeleriyle Ankara Kent 
Konseyine verildi. 

Türkiye’den ilk kez bir kent 
konseyinin bu ödülü almasından 
gurur duyduklarını dile getiren AKK 
Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Bu 
ödülü tüm Ankaralılar adına büyük 
bir onurla kabul ediyoruz” dedi. n

ANKARA	KENT	KONSEYİ	YÜRÜTME	KURULU	TOPLANTISI
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin, M.Nezih 
Allıoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, Ankara 
Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 
AKK Gençlik Meclisi Üyeleri ve AKK’nin sorumlu 
kurul temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede 
AKK Başkanı Yılmaz, 30-31 Mart tarihlerinde  
ATO Congresium’da düzenleyecekleri “Uluslararası 
EKO İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi”ne 
ilişkin çok önemli bilgiler verdi. Bu zirveyle iklim 
değişikliği ve yeşil dönüşüm ile ilgili konulardaki 
küresel düzenlemelere hazırlık konusunda çok 
önemli bir adım atacaklarını söyleyen Yılmaz, 
sözlerine şöyle devam etti: 

YILMAZ:	“60	MİLYAR	EURO	 
BEDEL	ÖDEYECEĞİZ”	 
 
“Karbon nötr sürecinin yaşama ve ekonomiye 
etkisini gündeme aldığımızda şöyle bir gerçekle 
karşılaştık. 2023 yılından itibaren yılda 1 milyar 800 
milyon Euro olmak üzere 2050 yılına kadar 60 milyar 
Euro bedel ödeyeceğiz. Bu bedelin sadece OSTİM ve 
İvedik bölgelerinde tam 20 bin muhatabı var. En az 
onlar kadar onlara tedarikçi olan bizler etkileneceğiz. 

OSB’lerdeki üretici, KOBİ, ihracatından dolayı 
performansı azalan ihracatçı, tedarikçisinden  

ANKARA	KENT	KONSEYİ	ÖNCÜLÜĞÜNDE	DÜZENLENECEK	OLAN	ULUSLARARASI	
EKONOMİ	VE	İKLİM	DEĞİŞİKLİĞİ	ZİRVESİ’NE,	GGYD’LİLER	DE	TAM	DESTEK	OLACAK.	AKK	BAŞKANI	

YILMAZ’IN,	“İKLİM	KONUSU	KENTİN	EN	ÖNEMLİ	KONUSU”	OLARAK	TANIMLADIĞI	
ZİRVEYE	TOPLUMUN	NEREDEYSE	TÜM	KESİMLERİNDEN	KATILIM	OLACAK.

GGYD'DEN ANKARA'NIN 
KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK 

ZİRVEYE TAM DESTEK

BİZDEN	HABER
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mal ve hizmet almayacak. Bu da Ankara’daki 
160 bin ticaret odası üyesini, 250 bin esnaf odası 
üyesini, buralardaki istihdamı, kentin gelişen ticaret 
ve sanayisini etkileyecek. Dolayısıyla iklim konusu, 
biran önce dikkate alınması gereken, kentin en 
önemli konusudur.”

“ZİRVEYİ	ANKARA'DA	 
YAPACAĞIZ	ÇÜNKÜ...” 
 
Böylesine değerli bir zirveyi İstanbul yerine, direkt 
uçuşlarla 34 destinasyona ulaşan Ankara’da 
yapmaya karar verdiklerini, zirveyle birlikte 
Ankara’da büyük değişim yaşanacağını da bildiren 
Başkan Yılmaz, “Kongre ve ziyaretçi büromuzu 
tekrar aktifleştirmek, Türkiye’deki tüm KOBİ’lerin ve 
OSB’lerin temsilcilerinin birkaç günlerini Ankara’da 
geçirmelerini sağlamak, kentteki hareketliliği 
sağlamak, Ankara’daki herkesin ticaretini 
geliştirecektir. Uluslararası zirvelerle Ankara’yı 
tanıştırmak zorundaydık, bu değerli operasyonla 
bunu başaracağız. Zirve ne kadar sivil olursa 
uluslararası arenada, AB gözündeki saygınlığı da 
o kadar fazla olacak. Dolayısıyla paydaşlarımız 
başta STK’lar olmak üzere yeşil projesi olan tüm 
belediyeler, özel ya da kamu şirketleri, yatırımcılar, 
finans kuruluşları, OSB’ler, siyasi partilerin iklimle 

lgili brim temsilcileri, Ankara’daki 9 üniversite, 
özel okullar zirvede etkin görev alacak. STK’lara 
22 oturum vereceğiz, her kuruluş kendi alanıyla 
ilgili oturumunu yapacak. Soğuk değil kültür 
ve sanatla güçlendirilmiş sıcak bir zirve alacak. 
Ankara’yı markalamak istiyorsak bu zirveyi yapmak 
zorundayız. GGYD’nin de bilgi birikimine, üyelerinin 
yüksek enerjisine bu zirvede ihtiyacımız  
var” dedi.

ALLIOĞLU:	
“PAYDAŞ	OLMAYA	
HAZIRIZ” 
 
GGYD Başkanı Nezih 
Allıoğlu da derneğin 
amaçalrından birinin de 
topluma olan borcunu 
ödemeye çalışan bir yapı 
olduğunu da vurguladı. 
Bu kapsamda AKK’nin 
Eko İklim Zirvesi’ne 
paydaş olmaktan kıvanç 
duyacaklarını belirten 
Allıoğlu, “Kentimizin ve 
ülkemizin geleceğine 
yönelik olarak atılacak 
her adımda biz de varız, 
elimizi taşın altına koymaya 
hazırız” dedi. n
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İyi Partinin İş Dünyası STK’lardan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Timur Demirel, GGYD’lilerle olan 
toplantıya, iktidara geldiklerinde ülkeyi STK’larla 
birlikte yönetme hedeflerinin olduğunu söyleyerek 
başladı. 

“STK'LAR	OLDUKÇA	CİDDİ	BİR	 
BİLGİ	BİRİKİMİNE	SAHİP”

Haftalardır ülkeyi gezerek, sayısız STK ile 
görüştüklerini vurgulayan Demirel, “Özellikle iş 
dünyasıyla ilgili sivil toplum örgütleri, üyelerinin 
bulunduğu sektörlerdeki sorunlara oldukça hakim. 
Hemen her sektörün beklentileri net bir şekilde ortada. 

Bu anlamda STK’lar oldukça ciddi bir bilgi 
birikimine sahip. İktidara geldiğimizde ayrıca emek, 
zaman ve para harcamak yerine STK’lardan gelen 
geri bildirimlerle hareket edecek, ülkeyi onlarla 
birlikte yöneteceğiz” dedi. GGYD Başkanı Nezih 
Allıoğlu ise İyi Partililere duyarlılıkları için teşekkür 
ederek, en ciddi sorunun ekonomideki belirsizlik 
olduğunu dile getirerek, faiz, kur ve enflasyon 
üçlüsünün tam bir denge içinde ilerlemesinin, 
en çok da iş dünyası için önemli olduğuna 
dikkat çekti ve “Kurun dengesi, faizin istikrarı 
olmadan ticaret yapabilir miyiz? Siyasetin içinde 
değiliz ama yaşadığımız gerçekleri de söylememiz 
lazım” dedi. 

İYİ	PARTİNİN,	GGYD’Yİ	DERNEK	MERKEZİNDE	ZİYARET	EDEN	İŞ	DÜNYASI	VE	STK’LARDAN	
SORUMLU	YÖNETİM	KADROSU,	“KENDİMİZİ	ANLATMAYA	DEĞİL,	SİZİ	DİNLEMEYE	GELDİK”	DİYEREK	

AKTARILACAK	SORUN	VE	ÇÖZÜM	ÖNERİLERİNİN,	HEDEFLERİ	ARASINDA	STK’LARLA	BİRLİKTE	
YÖNETME	İSTEĞİ	OLAN	İYİ	PARTİNİN	YOLLARINI	AYDINLATACAĞINI	SÖYLEDİ.

DEMİREL: “GERİ BİLDİRİMLERLE 
HAREKET EDECEĞİZ”

ZİYARETLER
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ALLIOĞLU:	“TEMENNİMİZ,	DAHA	
SIKINTILI	GÜNLER	GÖRMEMEK” 

Faizlerin düşmesi, inanların dövize yönelmesi, 
enflasyonun artması, piyasada malların tedariğinin 
yapılamaması, sattığımızın yerine yenisinin 
konulamaması gibi sorunlara değinen Allıoğlu, 
“Temennimiz; daha sıkıntılı günler görmeden, bu 
belirsizlik ortamının ortadan kalkması. Bugün 550 
üyesi olan ve şubeleşme çalışmasıyla önümüzdeki ocak 
ayından itibaren sayıyı iki katına çıkarmayı hedefleyen bir 
dernek olarak tek bir hedefimiz var ki; o da memleketin 
ekonomik, sosyal statüsüne katkı sunmak. Bunun için 
ise üreten ve kazandıran kesimin endişelerinin ortadan 
kalkması gerekiyor.” dedi. n



		48   GLOBAL GİRİŞİM   

Oldukça samimi geçen ziyarette GGYD’nin yapısı 
ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Nezih 
Allıoğlu, GGYD’nin her daim diğer STK’larla iş 
birliğine açık bir dernek olduğuna da değinen Allıoğlu, 
bu anlamda Galatasaraylı Hukukçular Derneğiyle de 
ortak organizasyon yapmaktan mutluluk duyacaklarını 
belirtti. Galatasaraylı Hukukçular Derneği Başkanı Av. 
Oğuzhan Kabasakal da toplantıda, STK’ların, özellikle 
iş insanlarının iş ve güç birliğinin önemine vurgu yaptı. 

Ankara’daki tüm iş örgütlerini aynı çatı altında 
toplayacak bir federasyona ihtiyaç duyulduğunun 
altını çizen Başkan Kabasakal, iş insanları federasyonu 
kurmak üzere genel kurullarından yetki aldıklarını 

söyledi. GGYD’nin faaliyetlerini de ilgiyle takip 
ettiklerini belirten Kabasakal, her iki derneğin üyelerini 
kaynaştırmak adına etkili bir organizasyon yapmaya 
hazır olduklarını ifade etti. n

KABASAKAL: “İŞ İNSANLARI 
FEDERASYONU KURMAYI 

HEDEFLİYORUZ”
GALATASARAYLI	HUKUKÇULAR	DERNEĞİ	BAŞKANI	AV.	OĞUZHAN	KABASAKAL	İLE	BERABERİNDEKİ	

YÖNETİM	KURULU	ÜYELERİ,	M.	NEZİH	ALLIOĞLU	BAŞKANLIĞINDAKİ	GENÇ	GİRİŞİM	VE	
YÖNETİŞİM	DERNEĞİ	YÖNETİM	KURULUNA,	ZİYARETTE	BULUNDU.

ZİYARETLER
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Ziyaretin başında Başkan Nezih Allıoğlu, kendilerini 
makamında özenle ağırlayan Mustafa Koç’a, 
misafirperverliklerinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, içinde bulundukları bu önemli görevde 
başarılar diledi. Toplantıda, Başkan Nezih Allıoğlu 
ve beraberindekilere zabıtanın görev alanındaki 
hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Mustafa Koç, 
büyük küçük ayrımı yapmadan hem işletmeleri 
hem de esnafı fazlasıyla önemsediklerini, yetki 
alanlarındaki konularla ilgili asla taviz vermediklerini 
dile getirdi. 
 
Koç, başta branda, tabela ve totemler olmak 
üzere çevre ve görüntü kirliliğine neden olan 
unsurlarla da mücadeleye devam edeceklerini, 
bunu yaparken kimseyi mağdur etmemeye gayret 
gösterdiklerini, kapılarının her daim herkese açık 

olduğunu vurguladı. Ziyaretin sonuna gelindiğinde, 
GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, ABB Zabıta 
Daire Başkanlığının duyarlılığından duydukları 
memnuniyeti ifade ederek, Mustafa Koç nezdinde 
tüm ekibe teşekkürlerini iletti. Ardından da, günün 
anısına ithafen Başkan Mustafa Koç’a GGYD 
adına bir plaket takdim etti. n 

GGYD	BAŞKANI	NEZİH	ALLIOĞLU	ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ	BİR	HEYET,	ANKARA	BÜYÜKŞEHİR	
BELEDİYESİ	ZABITA	DAİRE	BAŞKANI	MUSTAFA	KOÇ’A	ZABITA	DAİRE	

BAŞKANLIĞINDA	SAMİMİ	BİR	ZİYARET	GERÇEKLEŞTİRDİ.

KOÇ: “ESNAF VE İŞLETMELERİ 
FAZLASIYLA ÖNEMSİYORUZ”
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Partinin il teşkilatı yöneticilerinin de hazır bulunduğu 
toplantının başlangıcında GGYD Başkanı Nezih 
Allıoğlu, üreten ve ekonomiye katma değer yaratan 
kesimleri ilgilendiren her konuda tüm kurumlarla 
diyalog içinde olduklarını vurguladı. 

Allıoğlu sözlerinin devamında, “Demokrasisiyle, 
ekonomisiyle güçlü bir ülkede yaşamak ortak 
isteğimiz. Yapılan hataların bedelini birlikte ödüyor, 
yapılan iyi işlerin mükâfatını birlikte alıyoruz. Yani 
aynı gemideyiz. Gemiyi limana kazasız belasız 
yanaştırmak için birlikte hareket etmek zorundayız. 
Sadece STK’larla değil, siyasi partilerle diyaloğu 
çok önemsiyoruz” dedi. Demokrat Parti Genel 
Başkanı Gültekin Uysal ise Türkiye’nin artık popülizm 
ve popstar figürleri üzerinden yönetilmekten 

kurtulması gerektiğini vurguladı. Aslında popülizmin, 
demokrasilerin en büyük düşmanı olduğunu ifade 
eden Uysal, “Ve Türkiye, o alanda sıkışmıştır. Siyaset; 
köksüz, geleneksiz, sadece bir medya tanınırlılığı 
üzerinden yapılacak bir şey değil. 20 yıldır böyle 
yapılmaya çalışılıyor ve buna bir çare üretemedik” 
dedi. n 

UYSAL: “POPÜLİZM, 
DEMOKRASİLERİN  

EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR”
NEZİH	ALLIOĞLU	BAŞKANLIĞINDAKİ	GENÇ	GİRİŞİM	VE	YÖNETİŞİM	DERNEĞİ	YÖNETİM	KURULU,	
DEMOKRAT	PARTİ	GENEL	BAŞKANI	GÜLTEKİN	UYSAL’I	PARTİ	GENEL	MERKEZİNDE	ZİYARET	ETTİ.

ZİYARETLER
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Dernek heyetini makamında kabul eden Başkan 
Mustafa Sarıgül, toplantının başlangıcında partinin 
yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. DTP’nin 
dipten gelen bir dalga olduğunu vurgulayan Sarıgül 
konuşmasının devamında, “Türkiye’de siyasetin 
dilini ve yapılış şeklini değiştirmemiz lazım. Türkiye 
Değişim Partisi sorun değil, çözüm üreten bir parti” 
ifadesini kullandı. 

Sarıgül ayrıca, “Sayın Bülent Ecevit’in nezaketini, 
zerafetini, devlet adamlığını, dürüstlüğünü, Sayın 
Turgut Özal’ın pratik çözümlerini, Sayın Süleyman 
Demirel’in esnafa, köylüye ve tüccara yakınlığını 
örnek alıyoruz” dedi. Sözlerini üretimi destekleyen, 
esnafın, sanayicinin, tüccarın yanında olan, alın teri 

ve emeğin hakkını veren, Türkiye’nin en demokratik 
kitle partisi olduklarının altını çizerek sürdürdü. 
GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu da Genç Girişim ve 
Yönetişim Derneğinin genel yapısı ve faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. n

SİYASİ	PARTİLERE	VE	STK’LARA	ZİYARETLERİNİ	TÜM	HIZIYLA	SÜRDÜREN	GENÇ	GİRİŞİM	VE	
YÖNETİŞİM	DERNEĞİ	YÖNETİMİ	BUKEZ	DE,	TÜRKİYE	DEĞİŞİM	PARTİSİ	(TDP)	GENEL	BAŞKANI	

MUSTAFA	SARIGÜL	İLE	PARTİ	GENEL	MERKEZİNDE	BİR	ARAYA	GELDİ.

SARIGÜL: “SORUN 
DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETEN 

BİR PARTİYİZ”
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Nezih Allıoğlu başkanlığındaki GGYD Yönetim 
Kurulunun TOSYÖV Yönetimine yönelik 
gerçekleştirdiği ziyaretin başlangıcında Nezih 
Kuleyin, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, 
Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı ile 
ilgili bilgiler verdi. 1989 yılında henüz KOSGEB 
yokken, KOBİ’lerin sorunlarını çözmek üzere 
kurulmuş bir vakıf olduklarını vurgulayan Kuleyin, 
yılda bir kez düzenledikleri KOBİ Zirvesi’ni bu sene 
21 Aralık 2021’de İstanbul’da; TOBB, KOSGEB 
ve TİM’le birlikte gerçekleştireceklerini, kamuya 
yönelik projelerinin devam ettiğini de sözlerine 
ekledi.

KULEYİN:	“BAKANLIKLARLA	 
İŞ	BİRLİKLERİMİZ	MEVCUT”

Çeşitli bakanlıklarla iş birliklerinin sürdüğünü 
ifade eden Başkan Kuleyin, bunun son örneğinin 

de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile dijital oyun 
geliştirme, Kültür Bakanlığı ile yaratıcı kültür 
endüstrilerinin envanter ve kümelenme çalışmaları 
olduğunu söyledi. Kuleyin ayrıca AB ile birlikte 
OSTİM’e bağlı şirketlerin verimliliğini artırma 
projesini gerçekleştirerek, her ilde pandemiden 
önce ayda iki kez KOBİ’lere sağlanan destek 
programları yürüttüklerini, bu anlamda GGYD ile 
de her türlü iş ve güç birliğine hazır olduklarının 
altını çizdi.

ALLIOĞLU:	“AMACIMIZ,	 
İNSANLARA	GİRİŞİMCİLİĞİ	 
TEŞVİK	ETMEK”

GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu da dernek ve 
projeleriyle ilgili bilgi vererek; üyeler arasında 
ticareti geliştirmek, onların ekonomik ve sosyal 
hayatlarına katkıda bulunmak, kendilerine ve 

TÜRKİYE	KÜÇÜK	VE	ORTA	ÖLÇEKLİ	İŞLETMELER,	SERBEST	MESLEK	MENSUPLARI	VE	
YÖNETİCİLER	VAKFI	(TOSYÖV)	BAŞKANI	ŞERAFETTİN	NEZİH	KULEYİN,	GGYD	YÖNETİMİNİ	

VAKFIN	GENEL	MERKEZİNDE	BULUNAN	MAKAMINDA	KABUL	ETTİ.	

KULEYİN: “HER TÜRLÜ İŞ  
VE GÜÇ BİRLİĞİNE HAZIRIZ”

ZİYARETLER
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çalışanlarına eğitim vermek, girişimciliği teşvik 
etmek amacıyla kurulmuş bir dernek olduklarını 
belirtti. Kuruluş hedefleri doğrultusunda çeşitli 
organizasyonlar, toplantılar ve yarışmalar 
düzenlediklerini söyleyen Başkan Allıoğlu; 
“Geçtiğimiz sene, yaşam bilimlerinde öncü, güçlü 
bir Ar-Ge ekosistemine sahip Ankara Üniversitesi 
Teknokent’te başarılı geçen bir girişimcilik yarışması 
düzenledik. Artık bir Ankara markası haline 
gelmiş olan, iş ve tecrübe paylaşım toplantısı; İş’te 
Fırsat Toplantılarımız, Nilüferler Yetişiyor Eğitime 
Destek Fonu gibi ses getiren sosyal sorumluluk 
çalışmalarımız ise tüm hızıyla devam ediyor. 

ALLIOĞLU:	“STK’LARLA	OLAN	
DİYALOĞU	FAZLASIYLA	
ÖNEMSİYORUZ”	

STK’larla olan diyaloğu fazlasıyla önemsiyor, kent 
ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına 
katkıda bulunacak iş birliklerine açık olduğumuzun 
bilinmesini istiyoruz. Ve bu noktada TOSYÖV ile 
her türlü iş ve güç birliğine biz de hazırız” diyen 
Nezih Allıoğlu, TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin’e 
misafiperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, 
günün anısına GGYD adına bir plaket takdim  
etti. n
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Nezih Allıoğlu başkanlığındaki dernek yönetimi, yerel 
yönetimlere yönelik temasları kapsamında bu kez de 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Daire Başkanı Bekir Ödemiş’i makamında ziyaret etti.  

Bekir Ödemiş toplantıda, GGYD heyetine Ankara’nın 
tarihi ve turistik yerlerine ilişkin Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin yürüttüğü projeler ve çalışmaların son 
durumuna ilişkin brifing vererek, “Deyim yerindeyse 
Ankara’yı temize çekiyoruz. Birkaç yıl içinde Ankara, 
turizm anlamında yepyeni bir sayfa açmış olacak” 
mesajını da verdi. GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu da, 
şehrin tarihi dokusu, turizmi, sanayisi ve ticaretine 
katkı sağlayacak her çalışmanın yanında olduklarını, 
Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu yönde sürdürdüğü 
çalışmaları da daim heyecanla izlediklerini bildirdi. n

GENÇ	GİRİŞİM	VE	YÖNETİŞİM	DERNEĞİNİN	ÇEŞİTLİ	KURUM	VE	KURULUŞLARI	ZİYARETLERİ	
DEVAM	EDİYOR.	DERNEĞİN	GERÇEKLEŞTİRDİĞİ	GÖRÜŞMELERİN	BU	SEFERKİ	DURAĞI,	

ABB	KÜLTÜR	VE	TABİAT	VARLIKLARI	DAİRE	BAŞKANLIĞI	OLDU.

ÖDEMİŞ: “DEYİM YERİNDEYSE, 
ANKARA'YI TEMİZE ÇEKİYORUZ”

ZİYARETLER



GLOBAL GİRİŞİM   57   

ALLIOĞLU: “DEZAVANTAJLI 
KESİMLERİN DESTEKÇİSİYİZ”

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih 
Alloğlu, toplantının başlangıcında topluma olan 
borçlarını ödemek adına dezavantajlı kesimlere 
önemli desteklerde bulunduklarını söyledi. Bu 
kapsamda Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu 
ile 70 üniversite öğrencisine düzenli burs, ihtiyaç 
sahibi ailelere ayni ve nakdi yardım, geri kalmış 
bölgelerdeki okullara malzeme ve giysi yardımı 
gibi desteklerde bulunduklarını ifade ederek, asıl 
hedeflerinin kentin ve ülkenin ekonomik ve sosyal 
hayatına katma değer yaratmak olduğunu belirtti. 

Pandemi süreci ve ardından kurlarda yaşanan 
dalgalanmaların reel sektör üzerinde yarattığı 
tahribata ilişkin de değerlendirmelerde bulunan 
Allıoğlu, “Böylesine sert hareketler, lehte bile bütün 

ticareti olumsuz etkiliyor. Şu dönemde en zoru, iş 
adamı olmak. Önümüzü göremiyor, ne yapacağımızı 
bilmiyoruz. Ne yapıyorsak korkuyla yapıyor, adeta bir 
mayın tarlasında geziyor gibi hissediyoruz” dedi. n

SÖZCÜ	GAZETESİ	ANKARA	TEMSİLCİSİ	SAYGI	ÖZTÜRK’E	GERÇEKLEŞEN	ZİYARETTE,	BAŞKAN	
NEZİH	ALLIOĞLU	OTOMOTİVDEN	İNŞAATA,	TURİZMDEN	GIDAYA,	SAĞLIKTAN	BİLİŞİME	KADAR	
ONLARCA	SEKTÖRDE	600’E	YAKIN	ÜYESİ	BULUNAN	GGYD’NİN	ÇALIŞMALARINI	ANLATTI.
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STK’ların siyasi partilerden daha verimli işler 
yaptığına dikkat çeken Fethi Yaşar, siyasi partilerin 
belli kuruluş amacı üzerine yoğunlaştıklarını, 
STK’ların ise daha farklı düşünce ve temas 
kurduklarını belirterek şunları söyledi: “Sivil  
toplum kuruluşları, özellikle sektörel bazda en 
doğrusuna karar verir. Çünkü hiçbir siyasetçi, 
sorunlarını onlardan daha iyi bilemez. Bu yüzden 
STK’lar ne kadar güçlü olursa, demokrasi de  
o kadar güçlü olur. Ülkemizde maalesef STK’ların 
çoğu görevini tam yapmıyor. GGYD’nin ise bir farkı 
var; hem kendi sorunlarını hem de Ankara’nın 
sorunlarını çeşitli makamlara taşıyor, bu durumdan 
da Ankara kazanıyor. Kendi işleri dışında 
Ankara’nın sorunlarıyla ilgilenmeleri derneğe her 
zaman artı değer katıyor. O nedenle GGYD’nin 
toplantılarına katılmaya çalışıyorum” diyerek, 

GGYD’lileri 13 yılın anlatılacağı 5 Mart’ta yapılacak 
olan lansmana davet etti. Başkan Nezih Allıoğlu 
da derneğin çalışmaları, projeleri hakkında bilgi 
vererek, İş’te Fırsat Toplantıları, Nilüferler Yetişiyor 
Projesi, bivarbiyok e-ticaret sitesi başta olmak üzere 
derneğe ve şehre değer katan çalışmaları anlattı. n

GGYD’NİN	10.	DÖNEM	YÖNETİM	KURULU,	YENİMAHALLE	BELEDİYE	BAŞKANI	FETHİ	YAŞAR’I	
BELEDİYE	BİNASINDA	ZİYARET	ETTİ.	GGYD	HEYETİNİ	MAKAMINDA	AĞIRLAYAN	
BAŞKAN	YAŞAR,	SİVİL	TOPLUM	KURULUŞLARININ	ÖNEMİNE	İŞARET	ETTİ.	

YAŞAR: “STK'LAR GÜÇLÜ 
OLURSA, DEMOKRASİ DE 

GÜÇLÜ OLUR”

ZİYARETLER
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Başkan Nezih Allıoğlu ve ekibini samimi bir 
şekilde ağırlayan Büyükelçi Moallem, toplantının 
başlangıcında Başkan Allıoğlu’ndan derneğin  
son faaliyetleri ve yabancı misyon temsilcileriyle  
ilişkileri hakkında bilgi aldı. Allıoğlu verdiği bilgilere 
ek olarak, GGYD üyelerinin dış ticaretlerini 
geliştirmelerinin ve yurt dışı iş bağlantısı 
bulunmayan üyelerin dış ticaretle tanışmasının 
kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. 

Dış ticaretin gelişmesi adına büyükelçilikleri 
önemli bir köprü olarak gördüklerini belirten 
Başkan Allıoğlu, birçok büyükelçilikle temasları 
olup, sonrasında da ilgili ülkeyle ticari iş birliğine 
yönelik çalışmalarının olduğunu, bu tarz bir iş 
birliğinin Lübnan’la da olmasını istediklerini söyledi. 

GGYD’lilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Büyükelçi Moallem ise 2018 yılının 
Ocak ayından bu yana Ankara’da görevde 
bulunduğunu hatırlatarak, çalışmaları arasında 
iki ülke ilişkilerinin gelişmesi konusunun da yer 
aldığının altını çizdi. n

GENÇ	GİRİŞİM	VE	YÖNETİŞİM	DERNEĞİNİN	DIŞ	İLİŞKİLER	KURULU	İLE	LÜBNAN’IN	ANKARA	
BÜYÜKELÇİSİ	GHASSAN	MOALLEM’İN	BİR	ARAYA	GELDİĞİ	GÖRÜŞMEDE	MOALLEM	GİRİŞİMCİLERE,	

TİCARİ	İLİŞKİLERİN	GELİŞMESİ	ADINA	İŞ	BİRLİĞİ	MESAJI	VERDİ.

MOALLEM: “BİRLİKTE  
ÇOK BAŞARILI İŞLER 

YAPABİLİRİZ”
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Ziyarette İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Kevser 
Ofluoğlu partinin faaliyetlerini anlatarak, özellikle 
kadın temsilinin ve sivil toplum kuruluşları ile iş 
birliği içinde olmanın önemine vurgu yaptı. Ofluoğlu 
görüşmede Rüzârgülü projesinden de bahsetti. 
“Rüzgargülü ile Türkiye paylaştıkça eşitlenecek, 
eşitlendikçe büyüyecek” diyen Kevser Ofluoğlu, 
GGYD Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Allıoğlu’dan 
derneğin faaliyet ve projelerine ilişkin de bilgi aldı. 

“Tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını, 
aralarında milletvekilleri ve hemen her partide 
aktif çalışan arkadaşlarının olduklarının altını çizen 
Allıoğlu sözlerine şunları da ekledi: “GGYD bugün 
620’yi geçen üye sayısıyla Ankara’nın en etkin 
sivil toplum kuruluşlarından birisi. Yeni dönemde 
şubeleşme çalışmalarıyla daha da büyümeyi 

hedefleyen bir derneğiz. Öncelikli hedefimiz, 
memleketin ekonomik, sosyal statüsüne katkı 
sunmak. Bunun için de üreten ve kazandıran kesimin 
endişelerinin ortadan kalkması gerekiyor.” n

İYİ	PARTİ	ÇANKAYA	İLÇE	BAŞKANI	KEVSER	OFLUOĞLU,	BERABERİNDEKİ	HEYETLE,	GENÇ	
GİRİŞİM	VE	YÖNETİŞİM	DERNEĞİ	YÖNETİMİNE	PARTİNİN	FAALİYETLERİNE	DAİR	BİLGİ	

PAYLAŞIMININ	YAPILDIĞI	BİR	ZİYARET	GERÇEKLEŞTİRDİ.	

OFLUOĞLU: “RÜZGÂRGÜLÜ 
İLE TÜRKİYE PAYLAŞTIKÇA 

EŞİTLENECEK”

ZİYARETLER
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GGYD heyetini son derece samimi bir şekilde 
karşılayan Başkan Yıldırım, partisinin sivil toplum 
kuruluşlarla ilişkilere büyük önem verdiğini, bu 
yönde projeler geliştirdiğini bildirirken, GGYD 
Başkanı Allıoğlu da derneğin tüm siyasi partilere 
aynı mesafede olduğunun altını çizerek, “Ancak 
şehrimizin ve ülkemizin çıkarları için siyasilerimizle, 
partilerimizle iş birliği yapmaktan da çekinmeyiz. 

GGYD, neredeyse tüm siyasi görüşten insanların  
olduğu, demokrasinin hâkim olduğu bir dernek. 
Bugüne kadar yaptığımız tüm başarılı çalışmaların 
temelinde de her görüşe duyduğumuz saygı ve 
kurum içine girince siyaseti dışarda bırakışımız 
yatıyor” ifadelerini kullandı. Allıoğlu ayrıca, İş’te 
Fırsat Toplantıları, kız çocuklarına burs imkanı 
sağlayan Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek 

Fonu, bivarbiyok e-ticaret sitesi, sosyal sorumluluk 
çalışmaları başta olmak üzere GGYD’nin 
faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi. n

GGYD	BAŞKANI	M.	NEZİH	ALLIOĞLU	VE	YÖNETİM	KURULU	ÜYELERİNDEN	OLUŞAN	HEYETİN	 
SİYASİ	PARTİLERE	ZİYARETLERİNDE	GGYD	YÖNETİMİ	BU	KEZ	MHP	STK’LARDAN	SORUMLU	 

GENEL	BAŞKAN	YARDIMCISI	YAŞAR	YILDIRIM	İLE	PARTİ	GENEL	MERKEZİNDE	BİR	ARAYA	GELDİ.

YILDIRIM: “SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARIYLA İLİŞKİLERE 

ÖNEM VERİYORUZ”

ZİYARETLER
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Yeni dönem çalışmalarına hızlı başlayan GGYD 
Parlamento ve Kamu Kurulunun öncülüğünde, 

Başkan M. Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulu 
üyelerimizin de yer aldığı ziyarette Ayşe 
Türkmenoğlu, yargı sistemindeki iyileştirmelere 
ilişkin bilgiler paylaştı, 15 Temmuz sonrası yargıda 
yaşananların yansımalarını anlattı. 

GGYD Başkanımız M.Nezih Allıoğlu da 
derneğimizle ilgili bilgi vererek, üyelere hizmet 
etmekle yetinmediklerini, ülkeye hizmet noktasında 
her kurum ve kuruluşla işbirliği yaptıklarını bildirdi. 
Güçlü Türk ekonomisi için güçlü yargı sistemine 
ihtiyaç olduğunu da kaydeden Başkan Allıoğlu, 
“Hukuk sistemimiz güven uyandırırsa yatırımcı 

da üretici de kendini güvende hisseder. Sadece 
ekonomiye yön verenler değil, sokaktaki herkes 
güven duyar” ifadelerini kullandı. n

GENÇ	GİRİŞİM	VE	YÖNETİŞİM	DERNEĞİNİN	ALT	KURULLARINDAN	PARLAMENTO	VE	KAMU	
KURULUNUN	ORGANİZASYONUYLA	GGYD’DEN	BİR	HEYET	CUMHURBAŞKANLIĞI	
BAŞ	DANIŞMANI	VE	HUKUK	POLİTİKALARI	KURUL	ÜYESİ	AYŞE	TÜRKMENOĞLU’NU	

CUMHURBAŞKANLIĞI	KÜLLİYESİNDEKİ	MAKAMINDA	ZİYARET	ETTİ.	

TÜRKMENOĞLU: “YARGI 
SİSTEMİNDE İYİLEŞTİRMELER 

SÖZ KONUSU”
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Emel Uslu Atik ile ekibini kendi ekibiyle birlikte 
samimi bir şekilde ağırlayan GGYD Başkanı  
Nezih Allıoğlu, dernek yönetimi olarak sivil  
toplum örgütleriyle olan ilişkilere son derece 
önem verdiklerini belirterek, güçlü bir kentte ve 
ülkede yaşamanın ortak istekleri olduğunu, aslında 
STK’larla olan iş birliklerinde yapılan her bir iyi işin 
mükâfatını birlikte aldıklarını, Emel Uslu Atik Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Vakfı ile yapılabilecek her 
türlü iş birliğine açık olduklarını vurguladı.

Emel Uslu Atik ise öncelikle vakfın genel amaç ve 
hedeflerini anlatarak, yakın dönemdeki projeleri 
hakkında bilgi verdi. Atik anlatımında, bu yıl ilk 
defa yapmayı planladıkları çocuk şenliğinden 
bahsederek, “Doğudaki köylerde evlerinden 
çıkmayan çocuklara ve kadınlara dokunabilmek 

adına kime ne kadar faydamız olabilirse, o kadar 
amacımıza ulaşmış oluruz” ifadelerini kullandı.  
Atik ayrıca 29 Ekim’de bir Cumhuriyet balosu 
yapmak istediklerini, az kişiyle, öz projelerle, 
çok insana dokunabilmenin en önemli hedefleri 
olduğunun altını çizdi ve “Gönüllülük esasıyla 
herkese kapımız açık” dedi. n

	EMEL	USLU	ATİK	EĞİTİM	UYGULAMA	VE	ARAŞTIRMA	VAKFI	(EUA)	BAŞKANI	EMEL	USLU	ATİK	
VE	EKİBİ,	GGYD	BAŞKANI	NEZİH	ALLIOĞLU	BAŞKANLIĞINDAKİ	YÖNETİMİ	İLE	HEDEF,	PROJE	VE	
ÇALIŞMALARI	HAKKINDA	BİLGİ	VERMEK	AMACIYLA	DERNEK	MERKEZİNDE	BİR	ARAYA	GELDİ.

ATİK: “HEDEFİMİZ, AZ KİŞİYLE, 
ÖZ PROJELERLE ÇOK İNSANA 

DOKUNABİLMEK”

ZİYARETLER
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetim 
Kurulunun, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin 
Özbedir’i ziyaretinde derneğin yeni dönem 
çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Nezih 
Allıoğlu, şubeleşmeye yoğunlaştıklarını, İzmir’de 
başlayan kuruluş çalışmalarının diğer bölgelerde 
de devam edeceğini söyledi. Yeni şubelerle birlikte 
yıl sonuna kadar GGYD üye sayısını 1000’e 
çıkarmayı hedeflediklerini, bunun yanı sıra halen 
71 üniversite öğrencisine burs veren derneğin, 
bu sayıyı da 100’e yükseltmeyi planladığını 
vurgulayan Başkan Allıoğlu, “Diğer yandan 
da üyelerimizin mal ve hizmet satışına katkıda 
bulunmak amacıyla kurduğumuz www.bivarbiyok.
com adlı e-ticaret sitemize ilgi her geçen gün 
artıyor. Üyelerimizin ücretsiz, üye olmayanlara da 
çok düşük komisyonla mağaza açtığı sitemizden 
Türkiye’nin her yerine satış yapılıyor” dedi.

ALLIOĞLU:	“NAKİT	SIKIŞIKLIĞI	 
VE	ENFLASYON	YORUYOR”

GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu konuşmasında 
piyasadaki nakit sıkışıklığına da işaret ederek, 
“Hem nakit sıkışıklığı hem hayat pahalılığı özellikle 
sabit gelirlileri çok etkiliyor” dedi.  ASO Başkanı 
Nurettin Özdebir de Türkiye’de sıkıntılara rağmen 
yatırım iştahının devam ettiğini söyleyerek,  
sözlerini şöyle sürdürdü:

ÖZDEBİR:	“YATIRIM	İŞTAHI	 
DEVAM	EDİYOR”

“Tüm dünyada sayısız emtiada yüzde 300’lerde bir 
artış var. Kurdan dolayı bizi daha fazla etkiliyor tabi. 
Bu açıdan bakıldığında işletme sermayeniz yüzde 100 
artmadı, kredileriniz yüzde 100 artmadı ama aynı işi 

M.	NEZİH	ALLIOĞLU	BAŞKANLIĞINDAKİ	GGYD	10.	DÖNEM	YÖNETİM	KURULU,	ANKARA	SANAYİ	
ODASI	(ASO)	BAŞKANI	NURETTİN	ÖZDEBİR’LE	BİR	ARAYA	GELDİ.	ZİYARETTE	TARAFLAR	ÜLKE	
VE	KENT	EKONOMİSİNE	DAİR	ÖNEMLİ	TESPİTLERDE	BULUNURKEN,	BAŞKAN	ÖZDEBİR,	

“YATIRIM	İŞTAHI	DEVAM	EDİYOR,	OSB’LERDE	YER	KALMADI”	DEDİ.

ÖZDEBİR: “DAHA ÇOK ÜRETİP, 
DAHA ÇOK İHRAÇ EDECEĞİZ”

ZİYARETLER
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yapabilmek için daha çok paraya ihtiyacınız var. Sıkıntı 
burada. Türkiye ekonomisi paraya dayalı bir ekonomi 
haline geldi. Para muslukları ne zaman açılırsa o 
kadar ekonomi canlanıyor. Para muslukları açmanın 
da enflasyon gibi bir bedeli var. Eğer gerçekten ticari 
kredilerin genişlemesi yani iş insanlarının kullandığı 
kredilerin genişlemesi şeklinde kullanırsak yatırım 
iştahı da devam ediyor. Şu an yatırım iştahı devam 
ediyor. Görüyorsunuz organizelerde yer kalmadı. 
Türkiye’nin kurtuluşu da burada. Daha çok üretip, 
daha çok ihraç edeceğiz. Ülke ekonomisi, aile 
bütçesinden farklı değil. Maaşı yetmiyorsa borç 
alıyorsunuz. Bizim ülkeye, ihtiyacımızdan daha fazla 
döviz getirebiliyor olmamız lazım. İnşallah onu da 
başarırız.” Türkiye’de üretilmeyen, dışardan ithal 
edilen ara malların üretimiyle ilgili verilen özel teşvik 
belgelerinin gerçekleşme oranının çok iyi gittiğini de 
söyleyen Başkan Özdebir, “Eğer ithal ettiğimiz ürünleri 
yerli olarak üretebilirsek, bizler de üretimlerimizde yerli 
mallarını tercih edersek ciddi katma değer yaratırız. 
Şu anda 100 liralık ihracat yaptığımızda 70 liralık da 
ithalat yapmış oluyoruz. 

“İTHAL	ÜRÜNLERİ	BİZ	ÜRETMELİYİZ”	

Türkiye’ye kalan 30’un içinde bile enerji gibi tedarikçi 
ithaller var. O nedenle bizim yerli hammaddeyi tercih 
ederek üretim yapmamız lazım ki daha fazla katma 
değer kalsın. Katma değerli üretim denilince 

akla sadece yüksek teknolojili ürünler geliyor. Bu 
çok önemli evet Ankara orada Türkiye’nin liderliğini 
yapıyor ama yerli malzeme kullanarak katma değeri 
arttırmanın çarelerine bakmak lazım” diye konuştu. 

GGYD Başkanı Allıoğlu ve beraberindeki heyet, 
görüşmenin ardından ziyaret anısına Başkan 
Özdebir’e bir plaket takdim etti. n



		68   GLOBAL GİRİŞİM   

YÖNETİM	KONUŞUYOR

METE	BAYKARA	
AR-GE	VE	ÜR-GE’DEN	

SORUMLU	Y.	K.Ü
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BİZE	KENDİNİZİ	VE	
FİRMANIZI	KISACA	
TANITIR	MISINIZ? 
 
Antikacılık, sanat eserleri ve 
restorasyon sektöründe faaliyet 
gösteren Hitit Antik ve Ankuva 
Restorasyon firmalarının 
yönetim kurulu başkanlığını 
yapmaktayım.

FİRMANIZ	ADINA	
YAKIN	DÖNEM	İÇİN	
BELİRLEDİĞİNİZ	
HEDEFLERİNİZ	NELER? 
 
Öncelikli hedefimiz; kültür 
ve sanat eserleri, şirketimizin 
tanınırlığı ve marka değerini 
daha da yukarılara taşımak, 
inşaat ve restorasyon alanında 
atalarımızdan bize kalan yadigâr 
eserlerin restorasyon ve teşir 
tanzimini en iyi şekilde yapmak  
ve kalıcı eserler bırakmak.

GGYD’NİN	SİZİN	İÇİN	 
TANIMI	NEDİR? 
 
Benim için öncelikli tanımı, 
Ankara’nın en etkin birlikteliği  
ve en kuvvetli STK’larından  
biri olması. Yoğun tempoda 
çalışan iş insanları için de bir 
nefes. 

Dernek bünyesinde farklı 
sektörlerden iş insanlarıyla iş ve 
sosyal hayatınızı paylaşıyorsunuz.
Bu büyük bir samimiyet örneği. 
Ben de böylesine güçlü bir 
derneğin yönetim kurulunda 
yer almaktan dolayı mutluluk 
duyduğumu belirtmek isterim. 

GENÇ	GİRİŞİM	VE	
YÖNETİŞİM	DERNEĞİ	SİZE	
VE	FİRMANIZA	NE	YÖNDE	
KATKI	SAĞLADI?

GGYD’nin şahsıma ve firmama 
hem sosyal hem de kültürel 
açıdan faydalarının yanı sıra 
özellikle de Ankara’mıza 
gözle görülür katkı sağladığı 
yadsınamaz bir gerçek. 

Yapacağımız güzel projelerle, 
daha başarılı işler çıkaracağımızı 
da öngörmekteyim. Düşünün ki, 
bir firma için yaklaşık 700 kişilik 
bir dernek, oldukça önemli bir 
iş potansiyeli sunar. 

Tabii ki bu durumu lehinize 
çevirmek, biraz da kendi 
çabanızla mümkün. Bu noktada 
işin içine kişilerin dernek 
içinde kendilerini doğru şekilde 
tanıtması giriyor. 

Kendisini doğru, dürüst ve 
samimi olarak ifade edenlere iş  
potansiyeli zaten kendiliğinden 
ulaşır. Derneğimiz, bu durumun 
layığıyla yaşandığı bir yapı.  

DİĞER	STK’LARLA	
ARANIZDAKİ	FARK	NEDİR?	
GİRİŞİMCİLER	NEDEN	ÜYE	
OLMAK	İÇİN	GGYD’Yİ	
TERCİH	ETMELİ? 
 

GGYD’nin diğer STK’lardan 
en büyük farkı, yapılan tüm 
projelerde birlikteliğin çok 
yukarıda olması, üyeler 
arasındaki ilişkilerin her zaman 
doğal ve samimi olması. Ve de 
en önemlisi, her dönemde canlı, 
hızlı ve aktif bir dernek olması. 
700’e yakın üyesi bulunan 
derneğimizin çalışmaları gerek 
Ankara’mızda gerekse ülke 
genelinde dikkat çekiyor. Genç 
Girşim ve Yönetişim Derneği, 
yalnızca üyelerinin ticaretlerini 
geliştirmeye yönelik olarak 
çalışmıyor. Aynı zamanda 

topluma faydalı olabilmek 
adına da, örneğin; dezavantajlı 
kesimlere önemli desteklerde 
bulunuyor. 

Nilüferler Yetişiyor isimli 
projemizle, 70 üniversite 
öğrencisine düzenli olarak 
burs sağlıyor, ihtiyaç sahibi 
ailelere ayni ve nakdi yardımda 
yapıyor, ülkemizdeki geri kalmış 
bölgelerde bulunan okullara ise 
malzeme 
ve giysi desteği veriyoruz. 

Girişimciler, tam da bu 
nedenlerden dolayı, hem 
Ankara’mızın hem de ülkemizin 
ekonomik ve sosyal hayatına 
katma değer yaratmak adına 
var gücüyle çalışan derneğimizi 
göz önünde bulundurarak, iş 
olanakları ile kişisel ağlarını 
genişletme ve bunun yanında 
sosyalleşmek adına da dernek 
çatımız altında yerlerini almalılar.

GİRİŞİMCİLERE	GLOBAL	
GİRİŞİM	DERGİSİ	
ARACILIĞI	İLE	NE	
GİBİ	TAVSİYELERDE	
BULUNURSUNUZ? 
 

Girişimci tüm dostlara ilk
tavsiyem, Ankara’nın en 
canlı ve en aktif sivil toplum 
örgütünün içinde var 
olmaları. 

Var olanların ise yapılan tüm 
etkinlik ve projelerde gönlüyle 
katılım sağlaması en büyük 
arzumuz. Tüm bunların yanı 
sıra, girişimcilere iş edinimine 
de öncelik vermelerini tavsiye 
ederim. Çünkü çalışan, üreten, 
emek veren ve katılımcı olan 
kişilerin derneğimiz daima 
arkasındadır. n
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Bütüncül estetik kavramı, 
görsel olarak özellikle yüz, 
boyun ve el bölgelerindeki 
sarkma, çizgilenme ve 
kırışıklık gibi deri kalitesinin 
azalması durumlarına 
bağlı deformetilerin tam 
oturmadan veya oluşmadan 
önce engellenmesine, 
gelişiminin yavaşlatılmasına 
ve bazen de geriye 
döndürülmesine verilen 
yöntemler bütünüdür. Bu 
önleyici yaklaşım dizgesinde, 

estetik bağlamda en önemli 
örnek botoks uygulamasıdır. 
Botoks uygulamasına dair en 
güncel bilgileri ve özellikle 
kişiye özel uyguladığımız 
“sanatçı botoksu” kavramını 
sizinle paylaşmak istiyoruz.

Botoks uygulaması, kişinin 
genetik yapısına bağlı olarak 
çizgilenme kapasitesi göz 
önünde bulundurulmak 
üzere lokal veya genel 20’li 
yaşlardan itibaren yapılmaya 

SANATÇI	
BOTOKSU

DERGİMİZİN	SAĞLIK	
KÖŞESİNİN	YENİ	
SAYIMIZDAKİ	UZMAN	
KONUĞU	DR.	HALİL	ÖSER,	
BOTOKS	UYGULAMASI	
KONUSUNDA	EN	GÜNCEL	
BİLGİLERLE,	KİŞİYE	
ÖZEL	UYGULANAN	 
“SANATÇI	BOTOKSU”	
KAVRAMINI	BİZLERLE,	
DETAYLARIYLA	PAYLAŞTI...

DR.	HALİL	ÖSER
ANTİAGİNG	YAŞAM	AKADEMİ	 
KURUCU	BAŞKANI

ÖNCE	SAĞLIK
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başlanabilir. Medikal veya 
cerrahi bir estetik kliniğinde 
ilgili hekim tarafından 
yapıldığı takdirde, alerji veya 
olumsuz sonuçlar oluşması 
çok düşük olasılıktadır. 
Asıl olarak botoks ilacının 
herhangi bir olumsuz etkisi 
bulunmamaktadır. 

Botoks uygulaması, süre 
olarak 4-6 ayda yapılması 
önerilmekle beraber, yaz 
aylarında bu süre kısalıp, 
kış aylarında artabilmektedir.

Sanatçı botoksu, özellikle 
kişinin yüz karakterini 
belirleyen ana mimikleri 
koruyan, ifadeyi bozmayan 
ama öte yandan istenmeyen 
ve ilerde düşkün görüntü 
oluşturabilecek çizgi 
ve kırışıklıkları ortadan 
kaldıran, kişiye özel bir 
uygulamadır. Kliniğimizde 
yine kişiye özel yüz 

haritaları çıkarılarak 
başarıyla yapılmaktadır.

BAŞLICA	BOTOKS	
UYGULAMA	
ALANLARI	 
VE	İSİMLERİ

GENEL	YÜZ	BOTOKSU:	
Alın, kaş ortası (glabella), göz 
üst kenarları ve bazı kişilerde 
saçlı deri kenarı.

BUNNY	LINES:  Burun 
üstündeki hareketli kırışıklıklar. 

SMOKING	LINES: Dudak 
üstündeki hareketli kırışıklıklar.

BURUN	UCUNDA	
HAREKETLİ	DÜŞÜKLÜK:	
Kendinizde veya yakınlarınızda 
küçük ve keyifli bir testle 
bunun var olup olmadığını 
anlayabilirsiniz. Kişi, arka 
arkaya 5-6 defa “cuma” 
kelimesini söylerken, yan 

profilden burun ucunun 
aşağı eğilip eğilmediğine 
bakılır. 

Eğer eğilme varsa, burun 
ucu düşüklüğü vardır. Bu, 
botoks uygulaması ile 
çözülebilir.

Konuşma veya gülme 
sırasında üst dudakların 
fazla yukarı hareketlenmesi 
ile üst damağın istenmeyen 
şekilde fazlaca görünür 
hale gelmesi.

MİGREN	BOTOKSU:	
Migren rahatsızlığında 
alın, saçlı deri ve boyun 
bölgesindeki özel noktalara 
botoks enjeksiyonu yapılarak, 
migren ataklarının çok daha 
hafif geçirilmesi sağlanır.
 
DİŞ	SIKMA	(MASSETER): 
Özellikle gece artan diş 
sıkmalarında, tek seansta 
tam çözüm mümkün 
olmaktadır. Süre olarak 
senede üç ya da dört kez 
önerilmektedir.

KOLTUK	ALTI,	EL	VE	
AYAK	TERLEMELERİ:	
Özellikle koltuk altı 
terlemeleri, botoks 
uygulamasıyla tama 
yakın çözülebilmektedir. 
Süre olarak senede iki ya 
da üç kez önerilmektedir.

Kliniğimiz ve kliniğimizin 
bağlı bulunduğu Antiaging 
Yaşam Akademi bünyesinde, 
kişiye özel oluşturacağımız 
yüz haritaları eşliğinde, gerek 
sanatçı botoksu gerekse diğer 
bütüncül estetik uygulamalar 
ile sizleri ağırlamaktan 
memnun oluruz. n
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YÖNETİM	KONUŞUYOR

TUBA	AKDOĞAN
TİCARET	VE	YATIRIMLARDAN	

SORUMLU	Y.	K.Ü
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BİZE	KENDİNİZİ	VE	
FİRMANIZI	KISACA	
TANITIR	MISINIZ? 
 
1984 yılında Ankara’da doğdum. 
Evliyim ve iki çocuk annesiyim. 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 
Kimya bölümünden 2006 yılında 
mezun oldum. Mezuniyetin ardından 
uluslararası bir ilaç firmasında 2 yıl 
çalıştıktan sonra, kendimi bulduğum 
mesleğimle tanıştım ve Ar-Ge Proje 
Uzmanı olarak Polatlı Organize 
Sanayi bölgesinde çalışmaya 
başladım. Çeşitli sektörlere 300’ün 
üzerinde başarılı Ar-Ge ve yatırım 
projesi hazırladıktan sonra kendi 
işimi kurmaya karar verdim.
 
2016 yılında Arvensis Danışmanlık 
firması gözlerini dünyaya açtı. Kendi 
şirketim, mesai saatlerinin anlamını 
yitirdiği, ilmek ilmek dokuduğum ve 
çalışmaktan inanılmaz keyif aldığım 
bir kurum olarak hayatımda anlam 
kazanmaktadır. İş sahibi, iki çocuk 
annesi, dernekte ticaret kurulu 
başkanı olarak görev yaparken bir 
yandan da Başkent Üniversitesinde 
İşletme Yönetimi bölümünde yüksek 
lisansımı tamamladım. Şimdi ise 
GGYD’de Ticaret ve Yatırımlardan 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak faaliyetlerimi sürdürüyorum.

FİRMANIZ	ADINA	
YAKIN	DÖNEM	İÇİN	
BELİRLEDİĞİNİZ	
HEDEFLERİNİZ	NELER? 
 
Arvensis Danışmanlık olarak en büyük 
hedefim, istihdama katkı sağlamak, 
ikinci hedefim ise mesleğimde kalite 
standardı oluşturmaktır. Günümüzde 
maalesef birçok üniversite mezunu 
arkadaşımız, mezuniyet sonrasında 
iş bulamamaktadır. Ya da bulduğu 
işler niteliksiz işler olabilmektedir. 
Şirketi kurduğum günden bu yana, 
her zaman yüksek kalitede hizmet 
verme ilkesiyle çalıştım ve aynı ilkeye 
sahip çıkan ekip arkadaşlarıyla birlikte 

büyümeye başladım. Geçici değil, 
kalıcı ekip ile sektörümüzde her zaman 
öncü şirketler arasında olabilmek en 
önemli misyonumdur. Bu misyona 
katkı sağlayacak herkese, kapım her 
zaman açıktır.

GGYD’NİN	SİZİN	İÇİN	 
TANIMI	NEDİR? 
 
Benim için önce ailem, sonra 
işim, sonra da Genç Girişim ve 
Yönetişim Derneği gelmektedir. 
GGYD, tek bir çatı altında aynı 
lisanı konuşabildiğimiz insanların bir 
araya geldiği kıymetli bir sivil toplum 
kuruluşudur. Bütün üyelerin ticari 
faaliyetlerine katkı sağlayabilmek 
amacıyla üye olduğu GGYD, 
üyelerine çok daha fazlasını sunar. 
Sektörlerinde duayen üyelerin de 
yer aldığı Genç Girişim ve Yönetişim 
Derneği, kimisi için mentör havuzu, 
kimisi için ticari dayanışma ve iş birliği 
derneği, kimisi için ise dost meclisidir. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 
Nezih Allıoğlu’nun çalışkanlığı, 
disiplini, özverisi ve hayırseverliği 
öncelikle bütün yönetim kurulunda, 
ardından tüm kurullarda ve tüm 
üyelerde ayna gibi yansımaktadır. 
Bugün 650 üyeye hizmet veren bu 
STK’nın bir üyesi olmaktan büyük 
mutluluk duyarken, yeni dönemde 
yönetim kurulunda görev almaktan 
da gurur duyuyorum.

GENÇ	GİRİŞİM	VE	
YÖNETİŞİM	DERNEĞİ	 
SİZE	VE	FİRMANIZA	NE	
YÖNDE	KATKI	SAĞLADI? 
 
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, 
70’den fazla sektörü bünyesinde 
toplamaktadır. Bunun anlamı ise 
bu kadar çeşitli sektörde hem 
hizmet alan hem de hizmet veren 
olarak birçok çözüm ortağını bir 
telefon uzağınızda bulabilmektir. 
Günümüzde, sektöründe uzman 
kişilerle aynı masaya oturabilmek, 
bilgi ve tecrübeyi size bir adım 

daha yaklaştırmaktadır. Bu 
nedenle GGYD çatısı altında iş 
birliği içerisinde olduğum bütün 
üyelerin verdiği hizmet kalitesinden 
memnuniyet duyarken, bilgiye 
erişebilmek, özellikle de sektöründe 
uzman kişilere ulaşabilmek, 
teknolojinin hızla ilerlediği günlerde 
işimize ivme kazandırmaktadır.

DİĞER	STK’LARLA	
ARANIZDAKİ	FARK	NEDİR?	
GİRİŞİMCİLER	NEDEN	
ÜYE	OLMAK	İÇİN	GGYD’Yİ	
TERCİH	ETMELİ? 
 

GGYD’ye üye olmadan önce 
Ankara’da aktif olan birçok STK’yı 
araştırdım. Ancak bugüne kadar 
GGYD’den daha fazla üyelerine 
hizmet eden başka bir STK ile henüz 
karşılaşmadığımı söyleyebilirim. 
Genç Girişim ve Yönetişim 
Derneğinde hem yönetim kurulu 
üyeleri hem de kurullar çoğu zaman 
kendi işinden bile daha çok GGYD 
için özveriyle çalışmaktadır. Elbette 
bu disiplinli çalışma modelinin 
başarısız olma ihtimali hemen 
hemen hiç yoktur. Girişimci ruhunu 
kaybetmemiş herkesin üye olması 
gereken bir sivil toplum kuruluşudur 
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği. 

GİRİŞİMCİLERE	GLOBAL	
GİRİŞİM	DERGİSİ	ARACILIĞI	
İLE	NE	GİBİ	TAVSİYELERDE	
BULUNURSUNUZ?	

Kendinizi, işinizi ve vizyonunuzu 
geliştirmek istiyorsanız, öncelikle 
Genç Girişim ve Yönetişim 
Derneğinin tanıtım filmini izlemeli, 
ardından Global Girişim dergisinin 
en az birkaç sayısını incelemelisiniz. 
İster Kobi, ister büyük ölçekli işletme 
olun, Genç Girişim ve Yönetişim 
Derneğinin size kazandıracağı 
muhakkak bir fayda bulursunuz.
 
“Herhangi bir girişimciye çağrı: 
Eğer bir şeyi yapmak istiyorsan, 
şimdi yap. Yapmazsan pişmanlık 
duyacaksın.” – Catherine Cook n 
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ARAŞTIRMA

GELİŞEN	TEKNOLOJİLERLE	
BİRLİKTE	DEĞİŞEN	TÜKETİM	
ALIŞKANLIKLARIMIZ	GENEL	
OLARAK	REKLAM	EKONOMİSİ	
ÜZERİNE	KURULMUŞ	DURUMDA.	
GÖZÜMÜZÜ	ÇEVİRDİĞİMİZ	HER	
NOKTADA,	KULAĞIMIZI	VERDİĞİMİZ	
HER	BİR	SESTE	VE	ALDIĞIMIZ	HER	
NEFESTE;	YENİ	REKLAMLARA	VE	
YENİ	PAZARLAMA	STRATEJİLERİNE	
MARUZ	KALIYORUZ.	BU	STRATEJİLER	
ARASINA	UZAY	REKLAMCILIĞI	DA	
GİRİYOR.

YAZI:	ELİF	UFLUOĞLU

UZAY	 
REKLAM- 
CILIĞI
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ATMOSFER	DIŞINA	
ÇIKMA	ZAMANI

Evet, pazarlama iletişimi 
faaliyetleri stratosfere kadar 
çıktı ama 2018 yılı başlarına 
kadar dünya atmosferinin dışına 
taşmadı. 2018’in ilk çeyreğinde, 
sadece insanlık tarihi açısından 
değil, pazarlama iletişimi tarihi 
açısından da yeni bir eşik aşıldı, 
reklamcılık atmosferin dışına 
çıkıp uzaya çıktı. 

Bu tarihi başarının altında, Tesla 
ve SpaceX’in, başka  
bir deyişle, ikon girişimci  
Elon Musk’ın imzası var.

SpaceX, yıllardır süren 
hazırlıkların ardından 6 Şubat 
2018 günü Falcon Heavy 
roketini, Florida’daki Kennedy 
Uzay Merkezinden uzaya fırlattı. 
Elon Musk’ın Mars’a gitme 
ve insanlığı gezegenler arası 
bir tür yapma hedefinin kritik 
merhalelerinden biri olan bu 
girişim, SpaceX tarafından 
yürütülen çok kullanımlık roket 
geliştirme çalışmalarının son 
neticesi. 

UZAY	REKLAMCILIĞI	
–	YAPAY	ZEKÂ

Dünyanın her yerinden görünen 
bir reklam varsa, görüntüleyen 
herkese hitap edebilmesi 
gerekiyor. Birçok şirketin farklı 
bölgelerde birbirinden bağımsız 
pazarlama stratejileri bulunuyor. 
Bu da, milyonlarca dolar 
ödeyen şirketlerin, herkese aynı 
reklam göstermek istemeyeceği 
anlamına geliyor. En kötü 
senaryoda bile dil farklılığı 
gerçeği ile karşılaşıyoruz. 

Mesela, David Beckham’ın tüm 
dünyaya seslendiği kampanyada 
“deepfake” (yani yapay zekâ) 
sayesinde 9 farklı dil seçeneği 
otomatik olarak yerleştirilmişti. 
Dünyanın her yerine aynı anda 
seslenmek isteyen kampanyalar, 
etkileyiciliği artırmak için her 
ülkenin diline uygun şekilde 
yayın yapmayı tercih ediyor. 
Kampanya sahipleri, defalarca 
çekim yapmak yerine, yapay 
zekâdan faydalanma şansına 
sahip olacak.

Malaria Must Die (Sıtma 
Bitmeli) hareketi, dünyanın 
dört bir köşesindeki insanlara 
seslenebilmek için David 
Beckham‘ı 9 farklı dilde 
konuşturdu. Deepfake ses 
konusunda biraz başarısız olsa 
da, dudak senkronizasyonu 
konusundaki başarısı kayda 
değerdi.

Eğer işin içine AR (artırılmış 
gerçeklik) teknolojisi giriyorsa, 
zaten orada yapay zekânın 
varlığından şüphe etmemek 
gerekiyor. Ancak AR haricinde 
de yapay zekânın bu konuda 
orjinal birçok katkıda bulunması 
söz konusu. Kişiselleştirilmiş 
reklam konusunda yapay  
zekâya büyük iş düşüyor. 

Bir gözlük veya bir telefon 
aracılığıyla, Ay’ın yanında, 
yıldızların arasında bulunan 
parlak bir ekrana bakan 
milyonlarca insanın, kendisini 
harekete geçiren şeyler 
görebilmesi için big data 
(büyük veri) ve yapay zekâdan 
faydalanmamız gerekiyor. 
Zira bugünün internet 
reklamcılığının, televizyon 
veya gazetedeki kitle 
reklamcılığına tercih 

edilmesinin en büyük iki 
sebebinden birisi kişiselleştirme, 
diğeri ise tepkiyi ölçebilme 
becerisi desek yanlış 
olmayacaktır.

Şirketlerin artırılmış gerçeklik 
gözlüklerine özgü modeller 
geliştirebileceğini düşünebiliriz. 
Gözlük sahibinin, karakterine/
verilerine göre değişen reklam 
tasarımları veya içerikler olabilir.
Bu noktada ise, QR code 
teknolojisine başvurulabilir. 

Telefonunu gökyüzüne 
kaldırarak QR kodu okutan 
milyonlarca insan, bulunduğu 
konuma göre farklı sayfalara 
yönlendirilebilir veya direkt 
olarak AR teknolojisiyle 
gerçekleşen bir animasyonu 
izleyebilir. Akıllı gözlüklerin 
kullanılmaya başlandığı bir 
senaryoda ise bu reklam 
stratejisi çok daha efektif 
bir şekilde gerçekleşecektir. 

Mesela; Türkiye’de 
muhafazakar kimliği ile 
bilinirken, Rusya’da bir direk 
dansı sanatçısı ile reklam 
yapmayı tercih eden Vestel, 
SpaceX’ten aldığı 3 günlük 
reklam hakkını QR kod 
yerleştirerek kullanabilir. 
Farklı ülkelerden QR kodu 
okutan kullanıcılar, kendi 
ülkelerine veya kendi 
karakterlerine özel olarak 
hazırlanmış reklamla 
karşılaşabilir. 

Aynı şekilde Coca-Cola 
Türkiye’de ramazan ayına 
özel “ney esintileriyle” dolu bir 
reklam yayınlarken, Avrupa 
için LGBT+ haftasını kutluyor 
olabilir. Sadece tek bir 
reklam ile. n
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YÖNETİM	KONUŞUYOR

HAKKI	AKKAŞ
E-TİCARET,	DİJİTALLEŞMEDEN

	SORUMLU	Y.	K.Ü
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BİZE	KENDİNİZİ	VE	
FİRMANIZI	KISACA	
TANITIR	MISINIZ? 
 

1988 yılında Ankara’da doğdum. 

Bilkent Üniversitesi İşletme 

Fakültesi mezunuyum. Akkaşlar 

Dayanıklı Tüketim Malları 

Limited şirketi olarak, beyaz 

eşya sektöründe 42 yıldır hizmet 

veren firmamızın yöneticiliğini 

yapıyorum. 

FİRMANIZ	ADINA	
YAKIN	DÖNEM	İÇİN	
BELİRLEDİĞİNİZ	
HEDEFLERİNİZ	NELER? 
 

Tüm dünya için çalışma şartlarını 

zorlaştıran pandemiye rağmen 

2020-2021 dönemi gerek 

sektörümüz gerekse firmamız 

açısından verimli bir yıl olarak 

geçti. 

Online kanallar aracılığıyla ulaşma 

imkânı bulduğumuz yeni kitleler 

ve sektör gelişimi doğrultusunda 

artan talebi karşılamak için 

Ankara’da üçüncü şubemizi 

açtık. 

2022 dönemi için birincil 

hedefimiz kalitemizden ödün 

vermeden iş hacmimizi artırmak. 

Bu hedef doğrultusunda; farklı 

illerde şube açmayı ve online 

kanallardaki ciromuzu artırmayı 

planlıyoruz.

GGYD’NİN	SİZİN	İÇİN	 
TANIMI	NEDİR? 
 

Üyesi olmaktan mutluluk 

duyduğum derneğimiz için, gerek 

mesleki gerek sosyal anlamda 

bizi destekleyen ve kucaklayan bir 

aile ortamı diyebilirim. Bu dönem 

yönetimde de yer aldığım için 

ayrıca çok heyecanlı ve mutluyum. 

Üyelerimize en iyi şekilde hizmet 

vermek ve destek olmak için 

elimizden geleni yapacağımızı 

da belirtmek isterim. 

GENÇ	GİRİŞİM	VE	
YÖNETİŞİM	DERNEĞİ	SİZE	
VE	FİRMANIZA	NE	YÖNDE	
KATKI	SAĞLADI? 
 
GGYD’nin hem mesleki hem 

de sosyal anlamda bize katkısı 

çok büyük. Üyelerimizin hepsi 

kendi alanında tecrübeli kişiler. 

Bu durum, bizim profesyonel bir 

ortamda fikirlerimizi paylaşmamızı 

sağlıyor ve samimi, kendimizi 

rahat hissettiğimiz bir atmosferde 

yapabildiğimiz için projelerimiz, 

hem dernek üyelerimiz hem 

mesleki çevremiz hem de ülkemiz 

açısından çok faydalı oluyor. 

Umarım aynı özveri ve çabayla 

uzun yıllar bunu devam ettirebiliriz. 

Derneğe üye olmam ile birlikte 

birçok farklı iş kolunda hizmet 

veren işletmeler ile tanışarak 

firmamızın tedarik zincirinde 

gelişim sağladım. Bunun 

yanı sıra, dernek bünyesinde 

geliştirilen birvarbiryok 

platformu ile e-ticaret 

alanındaki faaliyetlerimizi 

güçlendirdik.

DİĞER	STK’LARLA	
ARANIZDAKİ	FARK	NEDİR?	
GİRİŞİMCİLER	NEDEN	
ÜYE	OLMAK	İÇİN	GGYD’Yİ	
TERCİH	ETMELİ? 
 

GGYD’nin diğer STK’lardan farklı 

olarak daha genç ve dinamik bir 

üye kitlesi var. Üyelerimizin her biri 

kendi alanında çok tecrübeli. 

Bu, bize her koşulda ve ihtiyaç 

duyulan her alanda hızlı organize 

olup, birlikte hareket edebilme 

imkânı sağlıyor. Böylece birçok 

başarıya imza attık. 

Düzenlediğimiz İş’te Fırsat 

Toplantılarının, ülke çapında 

tanınırlığa sahip ve birçok kitle 

tarafından takip ediliyor olması, 

derneğimizin diğer önemli bir 

başarısı diye düşünüyorum. 

Bunun yanı sıra sosyal 

faaliyetler aracılığıyla, farklı 

sektörlerden aramıza katılan 

üyelerimizin birbiriyle iletişime 

geçmesine ve birbirlerine destek 

olmalarına katkıda bulunuyoruz. 

Böylece yeni üyelerimiz de uyum 

sağlama sürecinde, hiç zorluk 

çekmeden GGYD ailesinin bir 

parçası olabiliyorlar.

GİRİŞİMCİLERE	GLOBAL	
GİRİŞİM	DERGİSİ	ARACILIĞI	
İLE	NE	GİBİ	TAVSİYELERDE	
BULUNURSUNUZ?
Girişimcilere verebileceğim 

en önemli tavsiye, her zaman 

yeniliklere açık olmak. 

Dijitalleşmenin gün geçtikçe 

önem kazandığı bu dönemde, 

özellikle derneğimizin sağladığı 

bivarbiyok.com gibi imkânlardan 

da faydalanarak iş hacmini 

artırmak ve bu alanda tecrübe 

sahibi olmak çok önemli diye 

düşünüyorum. 

Ayrıca, artık Metaverse ve e-ticaret 

geleceğimizin kaçınılmaz gerçeği. 

Girişimcilerin, bu alanlarda da 

kendilerini geliştirmelerini ve 

potansiyel yatırım fırsatlarını 

değerlendirmelerini öneririm. n
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İletişim en basit tanımıyla, 
kişiler arasında duygu, düşünce, 
bilgi, haber alışverişinin akla 
gelebilecek her türlü araç 
ve biçim vasıtasıyla kişiden 
kişiye aktarılması faaliyetidir. 
İnsanlık tarihi boyunca iletişim 
farklı evrelerden geçerek 
günümüzdeki halini almıştır. 
Dillerin ortaya çıkışından 
da önce var olan iletişim 
kavramı zaman içerisinde şekil 

değiştirerek günümüzdeki halini 
almıştır. İnsanlık hiyeroglif yazı 
sistemi ile bilgi aktarımı ve 
iletişim çabasını sürdürmüştür. 
İnsanlar arası iletişim ise bu 
dönemlerde birden-bire (1-1) 
olarak nitelendirilebilir.

Gazeteler ile birlikte mesajların 
okur-yazarlıkla sınırlı olduğu 
kitle iletişimi doğmuş oldu. 
Birden-çoka (1-N) olarak 

AV.	BURÇİN	ŞANAL	AKCA
AKCA®	HUKUK	&	ARABULUCULUK	 
ÇÖZÜM	MERKEZİ

KÜLTÜR	MÜ	
METAVERSE’DEN	
METAVERSE	Mİ	
KÜLTÜRDEN?

HUKUKİ	BAKIŞ

DERGİMİZİN	
HUKUK	KÖŞESİNİN	
BU	SAYIDAKİ	KONUĞU	
AV.	BURÇİN	ŞANAL	
AKCA,	METAVERSE		
KONUSUNU,	İLETİŞİM	
ALANINDA	YAŞANACAK	
ARTILARI	VE	EKSİLERİ	İLE	
KONUNUN	HUKUKİ	
BOYUTUNU	BİZLER	 
İÇİN	AYRINTILARIYLA	 
ELE	ALDI...
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da nitelendirilebilecek kitle 
iletişiminde gazete, iletişim 
teknolojilerindeki gelişim 
sayesinde, zamanla yerini radyoya, 
radyo da yerini televizyona bıraktı. 

Bilgisayarların geliştirilmesinden 
sonra, insanlar ilk defa 1969 
yılında ARPANET üzerinden 
gönderilen bir mesaj aracılığıyla 
internetle tanışmışlardır. Paket 
anahtarlama yöntemi ile birlikte 
ARPANET bağımsız ağları 
birbirine bağlayan ilk ağ protokolü 
olarak geliştirilmiştir. 2000’lerden 
itibaren fiberoptik kablolar 
aracılığıyla internet kullanımı 
giderek yaygınlaşmış ve ilk sosyal 
medya ortamları ortaya çıkmıştır. 
Bu sosyal medya ortamlarının 
sayısı her geçen gün hızla artmaya 
devam etmiştir. Sosyal medyanın 
ortaya çıkışıyla beraber iletişimin 
çoktan-çoka (N-N) olarak 
şekillendiğini nitelendirebiliriz. 

Günümüze geldiğimizde ise sosyal 
medya hayatımızın her alanına  
dahil olmuştur. Bugünlerde 
medyada çok yer bulan 
Metaverse kavramı ise ilk olarak 
Neal Stephenson’ın 1992 yılında 
yayımladığı bilimkurgu romanı 
Snow Crash’de ortaya çıkmıştır. 
Anılan romanda Metaverse 
kavramı kurgusal bir dünya olarak 
verilmiştir. 2021 yılı Ekim ayında, 
sosyal medya devi Facebook’un 
kurucu Mark Zuckerberg’in 10 
yılda geliştirilecek Metaverse’ü 
duyurması ve Facebook şirketinin 
adının değiştirilerek Meta olması 
ile metaverse gündemimizi işgal 
etmiştir.

PEKİ	NEDİR	BU	
METAVERSE?	 
 
Metaverse kelimesini etimolojik 
olarak incelediğimizde “Meta” 

Antik Yunanca’da meta, sonrası 
veya ötesi anlamında kullanılan 
bir ön ektir. “Verse” ise İngilizce 
evren anlamına gelen universe 
kelimesinden türemiştir. Türkçe 
tabiriyle sanal evren olarak da 
kullanılan metaverse kavramı, 
tarafımızca bulunduğumuz evrenin 
ötesinde bir evren olarak da 
tanımlanabilir. Ortaya çıkacak bu 
sanal evrenin hayatımıza faydaları 
ve zararlarının olacağı, aynı 
zamanda ticaret alanında olduğu 
gibi hukuki uyuşmazlıklarda da 
çeşitli yeniliklere ve sorunlara 
yol açacağı açıktır. Yarını 
anlayabilmek için bugünü analiz 
etmemizde fayda vardır.

Kültür değiştikçe, insan satın 
alma davranışları da değişir, satın 
alma fiilini gerçekleştirecek insana 
yönelik pazarlama faaliyetleri 
de bu değişimlere entegre 
olarak değişmektedir. Pazarlama 
faaliyetlerindeki değişim, insan 
ilişkilerindeki uyuşmazlıkların da 
şekil değiştirmesine sebebiyet 
vermektedir. Birden-çoka 
olarak nitelendirmiş olduğumuz 
kitle iletişimi döneminde, 
insanlara tek kaynaktan verilen 
mesajlar ile reklamlar yapılıyor, 
ürünlerin değeri; sağlamlık, 
kalite, uzun ömürlülük gibi 
maddi kriterlere göre 

belirleniyordu. Zamanla bu 
tüketim anlayışı şekil değiştirerek; 
markaların, markaların yarattığı 
imgelerin ön plana çıktığı 
sembolik tüketim anlayışı ortaya 
çıktı. 

Markaların değer kazanmasından 
öncelikle fikri mülkiyet hukuku 
olmak üzere birçok disiplin 
etkilendi ve hatta disiplinler 
arası çalışma alanları ortaya 
çıktı. Pandemi sürecinin de 
yaratmış olduğu etkiyle beraber, 
hali hazırda var olan sanal 
değerler, sembolik değerlerin 
yerini almaya başladı. 

Bugünlerde NFT, Blok Zincir, 
Sanal Sözleşmeler gibi kavramları 
daha çok duymaya başladık 
ve daha çok duyacağız gibi 
gözüküyor. Öyle ki 2017’den 
kalma erken dönemli olarak 
isimlendirilen token EtherRock’ın 
2022 Mart ayındaki piyasa değeri 
ortalama 786.396 $ olarak 
ölçülmektedir. İnsanlar sembolik 
tüketim anlayışlarını yavaş yavaş 
terk etmeye başlamış, günümüzde 
sanal değerlere çok yüksek 
meblağlar ödemeye başlamıştır. 
Bu durum ücretsiz erişimli ancak 
uygulama içi satın alımları olan 
oyunlarda da görülmektedir. 
Anılan tasarımlar ve blok zincir 
ürünleri fikri eserlerdir bu 
haliyle fikri mülkiyet hukukunun 
kapsamına girmektedir ayrıca 
sermaye piyasası hukukunun 
da bu duruma adapte olduğu 
görülmektedir.  

Metaverse ile e-ticaret’in daha da 
yaygınlaşacağı ve kolaylaşacağı, 
sanal görüşmeler, toplantılar, 
geziler ve oyunların yaygınlaşacağı 
hatta geleceğe ve geçmişe 
yolculuğun yapılabileceği de 
düşünülmektedir. u 

“ORTAYA	
ÇIKACAK	BU	
SANAL	EVRENİN	
HAYATIMIZA	

HEM	FAYDALARI	
HEM	ZARARLARI	
OLACAK.”
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HUKUKİ	BAKIŞ

Hukuki faaliyetler anlamında ise, 
arabuluculuk görüşmelerinin sanal 
konferanslar yoluyla yapılabileceği 
ve telekonferans, online toplantı 
gibi yöntemlerin eskiyeceği; 
duruşmaların sanal duruşma 
formatına dönüşebileceği ihtimali 
göz önünde bulundurulmalıdır.
İnternet kullanıcılarının sayısının 
giderek artmasına bağlı 
olarak, araç olarak internetin 
kullanılmasıyla bağlantılı suçların 
işlenmesinde de son yıllarda 
giderek artış olduğunu gösteren 
istatistikler mevcuttur. 

Kanaatimizce iletişim ve üretim 
araçlarındaki yabancılaşmadan 
kaynaklı olarak, insanların 
birbirlerine karşı özellikle; konusu 
suç olan eylem ve malların 
erişilebilirliğinin sağlanması 
ve özendirilmesi suçları, 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu 125. 
maddesi uyarınca hakaret, 106. 
maddesi uyarınca tehdit, 107. 
madde uyarınca şantaj 157. 
madde uyarınca dolandırıcılık, 
243. madde uyarınca bilişim 
sistemlerine girme suçu, 134. 
maddesi uyarınca özel hayatın 
gizliliğinin ihlali, 105. maddesi 
uyarınca cinsel taciz, 135. 
madde uyarınca kişisel verilerin 
kaydedilmesi, 136. maddesi 
uyarınca kişisel verileri ele 
geçirme, hukuka aykırı olarak 
verme veya yayma gibi suçları 
işleme oranı arttı ve Ceza Hukuku 
alanında uygulamada değişimlere 
sebebiyet verdi. 

Hatta bazı araştırmacılara göre 
işlenen suçlar ile şikâyet/ihbara 
konu edilen suçlar arasındaki 
farkın çok yüksek olduğu; bu 
sebeple asıl sayının çok daha 
fazla olduğu düşünülmektedir.

Tüm bu değişimlerin Facebook 
yani yeni adıyla Meta firmasının 
hizmete açacağı Metaverse ile 
daha da hızlanacağı tarafımızca 
düşünülmektedir. 

Söz konusu mecrada yapılan 
faaliyetler dolayısıyla gelir elde 
edenlerin, elde edecekleri bu 
gelirlerin hangi vergi rejimine 
tabi olacağı hususu vergi 
hukukunun araştırma alanına 
girecektir; üretilen fikri ürünlerin 
mülkiyetlerinin kimlere ait olacağı 
ve bunların nasıl korunacağı 
hususu fikri mülkiyet hukukunun 
gelişiminde rol oynayacaktır; 
kişiler arası iletişimde aile hukuku, 
ceza hukuku gibi alanlarda ispat 
ve delil noktasında tespitlerin 
nasıl yapılacağı; tüm bu hizmetler 
verilirken, kişisel verilerin ve siber 
güvenliğin nasıl sağlanacağı 
gibi birçok soru cevaplanmayı 
beklemektedir. 

Uzay çağı olarak addedilen 
önümüzdeki dönemde sosyal, 
ticari ve hukuki fayda elde 
edilecek olmasına rağmen 
öngörülemeyen sui generis 
uyuşmazlıkların ortaya çıkacağı da 
aşikardır.

PEKİ BİZ NASIL 
YAKLAŞMALIYIZ? 

Zeitgeist, bir çağın düşünce ve 
duygu biçimi anlamına gelir, 
Türkçe zamanın ruhu olarak 
tanımlanmaktadır. Zamanın 
ruhu bugün itibariyle teknolojik 
değişimlerdir; anılan değişimlerin 
sosyal hayatı ve doğrudan 
hukuku etkilediği kaçınılmazdır. 

Teknolojiye karşı üç farklı 
yaklaşımdan bahsedilebilir.  

İlk yaklaşım teknofobik 
yaklaşımdır. Teknofobik 
yaklaşım, değişimlerin sadece 
olumsuz yanlarının göz önünde 
bulundurulması ile olumlu 
yanlarının ihmal edilmesidir. 

Teknofobik yaklaşımın 
tam karşısında yer alan 
ve ikinci yaklaşım olarak 
isimlendirebileceğimiz teknofilik 
yaklaşım da ise, teknolojinin 
sadece olumlu yanlarına dikkat 
kesilme ve olumsuzlukları dikkate 
almama vardır. Bu iki yaklaşım 
da hatalı ve eksiktir. Çünkü her 
yeni teknoloji bir öncekiyle çatışır 
ve başta kültür olmak üzere 
öngörülemeyen birçok  
şeyi değiştirir.  
 
Ekolojik yaklaşıma göre, bir 
anlamlı değişimle beraber 
tümden bir değişim söz konusu 
olabilmektedir. İnsanlar ve şeyleri 
çevresindeki etkileşimle birlikte 
değerlendirmek gerekir. 

Hali hazırda yaşamın olduğu bir 
akvaryuma pirana atıldığında, 
ortaya çıkan şey pirana ile 
akvaryum değildir. Akvaryum 
eski akvaryum olmadığı gibi 
pirana da eski pirana değildir; 
besin zinciri toptan değişmiştir. 
İçinde bulunduğumuz toplumu 
ve toplumun tabi olduğu 
kanunları değerlendirirken, 
bizim de toplumun içerisinde 
bulunduğumuzu ve değişimin 
tümden olduğunu ihmal 
etmemek, başka anlatımla 
tümevarım ile birlikte 
tümdengelimi birlikte uygulamak, 
en doğru yaklaşım olacaktır. n 
 

SORULARINIZ	İÇİN:	 
av.burcin.akca@hotmail.com
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YÖNETİM	KONUŞUYOR

HACER	KÖKSOY
EĞİTİM	VE	PROJELERDEN

	SORUMLU	Y.	K.Ü
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BİZE	KENDİNİZİ	VE
FİRMANIZI	KISACA	
TANITIR	MISINIZ? 
 
Ankaralı bir ailenin en büyük çocuğu 
olarak Ankara’da doğdum. İlk, orta, 
lise ve üniversite eğitimimi Ankara’da 
tamamladım. Özgürlük ve keşif 
değerlerimi doğada koşu, seyahat ve 
kitap okumayla yaşatmaktayım. Çeşitli 
özel sektör kuruluşlarında çalıştıktan 
sonra 1997-1999 yılları arasında 9. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman 
Demirel’in deşifrelerini yapan ekipte 
yer aldım. 1999 yılında kendi markam 
“DŞİFRE” firmasını kurdum. 

“DŞİFRE” isminden de anlaşılacağı 
üzere bu alanda profesyonel hizmet 
veren markalaşmış bir firmadır. Bizi 
biz yapan en önemli değerlerimiz 
olan doğruluk, eksiksizlik, dakiklik 
ve gizlilik ilkelerinden ayrılmadan 
müşterilerimize profesyonel bir 
çalışma ortamı sağlamaktayız.

Deneyimli personel ile birbirini 
tamamlayıcı kaliteli hizmetleri tek 
elden sunmak için çok çalışıyoruz. 
Biliyoruz ki çalışan ve üreten 
insanların, kuruluşların işini 
kolaylaştıran ne ilk ne de tek firmayız. 
Ama bildiğimiz bir şey var ki, sıradan 
bir iş olarak görmediğimiz bu uğraşta 
sıradan olmak gibi bir ihtimalimizin 
asla olmadığı… Çünkü DŞİFRE; ticari 
kaygıdan ziyade kaliteli ve doğru 
deşifre ve çeviriye öncelik veren bir 
kuruluş olarak, müşterilerine en iyi 
hizmeti, en uygun koşullarda verme 
çabasındadır. DŞİFRE kurulduğu 
günden bu yana; birçok yerli ve çok 
uluslu kuruluşun, kurumların yurtiçi 
ve yurtdışı operasyonlarında deşifre ve 
tercüme konusunda hizmet vermiştir. 
Ekibiniz iyi olduğunda gün sonunda 
hem kendinizi, hem hizmet alıcılarınızı 
memnun eden geribildirimler 
alıyorsunuz. Emek, güven, özveri 
yaptığımız işin olmazsa olmazları. 
Benim mottom; “İşimi çok seviyorum.”

FİRMANIZ	ADINA	YAKIN	
DÖNEM	İÇİN	BELİRLEDİĞİNİZ	
HEDEFLERİNİZ	NELER? 
 
Zorlu ve zorlayıcı geçen Pandemi 
sürecinden bizler de ciddi anlamda 
çok etkilendik. Pandeminin etkilerini 
azaltmak için ekip olarak birbirimize 
sımsıkı tutunduk diyebilirim. Ben 
hayatın her alanında takım ruhuna 
ve ekip çalışmasına çok inanırım. Bu 
süreçte moral ve motivasyonumuzu 
bozmadan, yıllar içinde oluştuğumuz 
güçlü network portföyümüzle tekrar 
tempolu bir çalışma hayatının 
içine girmiş bulunuyoruz. Öncelikli 
hedefimiz elimizde mevcut bulunan 
sözlü ve yazılı tercüme projelerini 
tamamlamak, sonrasında yakın 
zamanda bizimle iletişime geçen 
Fransa ve İtalya’daki iki üniversite 
ile daha büyük projelerde işbirliği 
yapmayı hedefliyoruz. 

GGYD’NİN	SİZİN	İÇİN	 
TANIMI	NEDİR? 
 
Derneğe üyeliğim 2018 yılında 
başladı. GGYD’nin benim hayatımda 
çok özel bir yeri var. Üyesi olduğum 
ilk andan itibaren insanlar arasındaki 
sıcaklık, samimiyet gerçekten çok 
etkileyiciydi. Hepimizin mutlu ve 
huzurlu bir toplumda yaşamak için 
üstüne düşen görevleri, sorumlulukları 
ve yapması gereken fedakârlıkları var. 
GGYD’nin benim için anlamlarından 
bir tanesi de hayatta yapmak istediğim 
sosyal sorumluluk çalışmalarına 
olanaklar sağlayan bir oluşum 
olmasıdır. Kitap Kulübü benim 
hayata geçirmeyi en çok istediğim 
hayallerimden bir tanesiydi ve 
GGYD buna olanak sağladı. GGYD 
Kitap Kulübü sayesinde pek çok 
yazarı ağırlama ve kitapları farklı 
yorumlama imkânına sahip olduk. 
Ayrıca, “Nilüferler Yetişiyor” projesinin 
destekleyicisi olmak ben ve dernekteki 
tüm arkadaşlarımızın yaşam amacına 
hizmet ediyor diye düşünüyorum. 

GENÇ	GİRİŞİM	VE	
YÖNETİŞİM	DERNEĞİ	 
SİZE	VE	FİRMANIZA	NE	
YÖNDE	KATKI	SAĞLADI? 
 
Derneğimizin düzenlemiş olduğu 
etkinlikler ve organizasyonlar 
üyeler arasındaki network ağının 
genişlemesine fırsat tanıyor. 
GGYD’nin en güzel kazanımlarımdan 
bir tanesi de, Derneğimiz sayesinde 
kendi sektöründe uzman birçok kişiyle 
tanışma ve çalışma imkânı buluyor 
olmamızdır. 

DİĞER	STK’LARLA	
ARANIZDAKİ	FARK	NEDİR?	
GİRİŞİMCİLER	NEDEN	ÜYE	
OLMAK	İÇİN	GGYD’Yİ	 
TERCİH	ETMELİ? 
 
Tüm renkleri bünyesinde 
barındıran, siyasetten arınmış 
ve kırmızıçizgisi Mustafa Kemal 
Atatürk olan GGYD’de olmak 
gerçekten bir ayrıcalık. Dostluğun, 
samimiyetle ve profesyonellikle 
harmanlandığı ve birçok sektörden 
oluşan üye yelpazesiyle network 
ağınızı genişletebileceğiniz nadide 
oluşumlardan bir tanesidir GGYD. 

GİRİŞİMCİLERE	GLOBAL	
GİRİŞİM	DERGİSİ	ARACILIĞI	
İLE	NE	GİBİ	TAVSİYELERDE	
BULUNURSUNUZ? 
 
Global Girişim dergisine, hayatımıza 
kattığı güzellikler için öncelikle 
teşekkür etmek isterim. Hayat bana 
emek verip üretmekten, değişip 
gelişmekten korkmamak gerektiğini 
öğretti. 

İnsanın kendine ve başarabileceğine 
inanması, hayallerine ulaşabilmesinin 
en önemli unsurudur bence. Hayatın 
her alanını “Toplumsal cinsiyet eşitliği” 
temeline oturttuğumuzda daha 
üretken, daha verimli, daha mutlu ve 
ortak değerlerde buluşabileceğimiz 
güzel bir dünya olacaktır. n
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Üyelerinin yurt içinde iş gücünü artırmak için 
yoğun bir çalışma yürüten Genç Girişim ve 
Yönetişim Derneğinin İzmir ilinde şubeleşme fikri 
doğrultusundaki ilk görüşmesini İzmir’deki GGYD 
üyesi Levent Çeker aracılığıyla yapan GGYD Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu, beraberindeki 
heyet ile birlikte İzmir’e gitti. 

70 firma yetkilisinin hazır bulunduğu ve İzmir’de 
şubeleşme konusunda bilgi alışverişinin gerçekleştiği 
toplantıda, GGYD Yönetim Kurulu üyeleri sırası ile 
dernek içeriği ve çalışma kurulları hakkında bilgi 
vererek, katılımcıların sorularını yanıtladı. Toplantıda 
hazır bulunan İzmir Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği İl Müdürü Ömer Albayrak ile Bornova 
Belediye Başkan Yardımcısı Emel Solak, İzmir 
için Ankara merkezli bir derneğin şubesi olmanın 
önemine vurguda bulundu. Hem İzmir ile Ankara 

arasında oluşturulacak ticaret köprüsünün her iki ilde 
yaşayan iş insanları için avantajlı olacağı ve çok ciddi 
somut katkılar sunacağı hem de kurucular kurulunun 
kurulması ve yakın zamanda şubenin oluşturulması 
konularında fikir birliğine varıldı. n

GENEL	MERKEZİ	ANKARA’DA	BULUNAN	GENÇ	GİRİŞİM	VE	YÖNETİŞİM	DERNEĞİ,	ŞUBELEŞME	
ÇALIŞMALARINA	ARA	VERMEDEN	DEVAM	EDİYOR.	DERNEĞİN	BU	YÖNDEKİ	SON	ADIMI	İSE	İZMİR	OLDU.

GGYD’NİN ŞUBELEŞME 
ADIMLARI TÜM HIZIYLA  

DEVAM EDİYOR

BİZDEN	HABER
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin pandemi 
sebebiyle geçtiğimiz yıl ara vermek zorunda kaldığı 
geleneksel yılbaşı balosu, bu yıl Sheraton Otel'de 
600'den fazla konuğun katılımıyla gerçekleşti. 

Hazırlıkları günler öncesinden başlayan etkinlikte, 
iş dünyası ve cemiyet hayatından konuklar da 
göz kamaştırdı. GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu 
ile yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde 
gerçekleşen geceye, aralarında başta Milletvekilleri 
Bülent Kuşçuoğlu, Nevzat Ceylan ve Cemal 
Enginyurt, ASO 2 ve ASO 3 OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, TÜSİAV Başkanı Veli 
Sarıtoprak olmak üzere ekonomi tabanlı sivil toplum 
kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, GGYD üyeleri 
ve eşleriyle, derneğin özel davetlileri katıldı. Balonun 

açılışında anlamlı bir konuşma yapan Başkan Nezih 
Allıoğlu yeni yıla dair umut dolu mesajlar verdi.

ALLIOĞLU:	“ÇAĞDAŞLIĞIN	
VE	DOĞRUNUN	PEŞİNDEYİZ”

GGYD’nin; memleketin her karış toprağına büyük 
bir aşkla bağlı olanların, vatanını ve milletini 
çok sevenlerin, bu sevgisini çok çalışarak ve 
üreterek gösterenlerin, toplumsal değerlere saygı 
duyanların, çağdaşlığın, özgürlüğün ve doğrunun 
peşinden koşanların buluşma noktası olduğunu 
söyleyen Allıoğlu, sözlerini, “Bir 19 Mayıs günü 
temelleri atılan, adındaki ‘Genç’ ifadesini 19 
Mayıs’tan alan, aradan geçen 18 yıl içinde de 
gençliğin dinanizminden hiçbir şey kaybetmeyen, 

GGYD’NİN	1	YILDIR	ARA	VERİLEN,	BU	NEDENLE	DE	HEYECANLA	BEKLENEN	
GELENEKSEL	YILBAŞI	BALOSU,	İŞ,	SİYASET	VE	CEMİYET	HAYATININ	TANINMIŞ	İSİMLERİNİ	

BİR	ARAYA	GETİRDİ.	ÜNLÜ	ŞARKICI	TAN	TAŞÇI’NIN	SAHNE	ALDIĞI	GECEDE	
KONUKLAR,	2021’İN	TÜM	STRESİNİ	VE	YORGUNLUĞUNU	ATTI.

GGYD'NİN TAN TAŞÇI 
EŞLİĞİNDE UNUTULMAZ 

YILBAŞI BALOSU

BİZDEN	HABER
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sadece üyelerine değil, toplumun farklı kesimlerine de dokunabilen, sorunun ve krizin değil, çözümün 
bir parçası olabilen derneğimizle gurur duyuyoruz” diyerek sürdürdü. Allıoğlu, “Evet, kolay günlerden 
geçmiyoruz. Bırakın günleri, salgın nedeniyle neredeyse iki yıldır iş hayatımız, sosyal yaşantımız, psikolojimiz, 
ilişkilerimiz, kısacası her şeyimiz sekteye uğradı. Covid ile mücadelede zaten çok zorlanırken, üzerine bir de 
ekonomimizdeki sarsıntılar kabus gibi çöktü. 

“VAZGEÇMEK	
KARAMSARLIK	 
VE	PES	ETMEK	
YOK”

Hepimiz çok yorulmuş, 
yıpranmış, üzülmüş, 
kaygılanmış ve 
umutsuzluğa kapılmış 
olabiliriz ama bu günler 
de geçecek” dedi 
ve “Vazgeçmek yok, 
karamsarlık yok, pes 
etmek yok” mesajını 
verdi. 

Geleneksel yılbaşı 
balosunda Başkan 
Allıoğlu’nun  yaptığı 
konuşmanın ardından, 
GGYD ailesine yeni 
katılan girişimcilere yeni 
üyelik plaketleri, gecenin 
düzenlenmesine katkıda 
bulunan sponsorlara 
teşekkür plaketleri 
takdim edildi. u

ANA	SPONSORUMUZA	TEŞEKKÜRLERİMİZLE...

GÜMÜŞ	SPONSORLARIMIZA	TEŞEKKÜRLERİMİZLE...
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BİZDEN	HABER

BRONZ	SPONSORLARIMIZA	TEŞEKKÜRLERİMİZLE...
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BRONZ	SPONSORLARIMIZA	TEŞEKKÜRLERİMİZLE...
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BİZDEN	HABER

YENİ	ÜYELERİMİZE	TEŞEKKÜRLERİMİZLE...
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Verilen plaketlerin ardından gecenin 
devamında, GGYD’lilerin merakla 
beklediği bir isim vardı... Bu sene 
verdiği konserlerle gündemden 
düşmeyen, Harbiye Cemil Topuzlu 
Açıkhava Tiyatrosu’nda bir sezonda 
tam 16 konser veren, bu anlamda 
Tarkan ve Yıldız Tilbe’yi geçerek 
rekor kıran Tan Taşçı, başta “Yalan” 
isimli parçası olmak üzere en sevilen 
şarkılarını Ankaralı genç girişimciler için 
seslendirdi. Birbirinden güzel şarkılarının 
eşliğinde dans ederek gönüllerince 
eğlenen konuklara unutulmaz bir gece 
yaşattı. 

GECENİN	FİNALİNDE	
10.	YIL	MARŞI	COŞKUSU!

Gecenin finalinde hem ellerinde Türk 
Bayrakları ile 10. Yıl Marşı’nı coşkuyla 
söyleyen hem de iyi dileklerle yeni 
yıl pastasını kesen Genç Girişim ve 
Yönetişim Derneği ailesi, baştan sona 
keyifle geçen renkli yılbaşı balosundan 
mutlu ayrıldı. n

TAN	TAŞÇI	SEVİLEN	 
ŞARKILARIYLA	KEYİFLİ 
SAATLER	YAŞATTI
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6’şar kişilik takım halinde 2 oyun şeklinde 
gerçekleşen turnuva sonucunda; birinciliği; Yücel 
Ahmet Özay, Hakkı Akkaş, Cem Bıyık, Hakan 
Atlıhan, Tolga Aydın ve Oktay Çelik’ten oluşan 
takım alırken, turnuva ikinciliğini; Çağatayhan Acı, 
Kutluay Yılmaz, Süleyman Karagöz, Garip Uysal 
ve Eyüp Yolcu’dan oluşan takım, üçüncülüğü ise 
Hacer Köksoy, Cemil Öztürk, S. Barış Koçer, Barış 
Çetin Yılmaz, Abdullah Baykal ve Uğur Dülger’den 
oluşan takım kazandı.  
 
 

GENÇ	GİRİŞİM	VE	YÖNETİŞİM	DERNEĞİ	TARAFINDAN	BİRLİK	VE	BERABERLİK	ADINA	GERÇEKLEŞEN	
SOSYAL	ETKİNLİKLERE	BİR	YENİSİ	DAHA	EKLENDİ.	BU	KAPSAMDA	ORGANİZE	EDİLEN	BOWLİNG	

TURNUVASINDA,	DERNEK	ÜYELERİ	VE	AİLELERİ	HEM	YARIŞTI	HEM	EĞLENDİ.	

GGYD AİLESİ GELENEKSEL 
BOWLING TURNUVASINDA 

BİZDEN	HABER

TURNUVA	BİRİNCİLİĞİNİ	KAZANAN	TAKIM

TURNUVA	ÜÇÜNCÜLÜĞÜNÜ	KAZANAN	TAKIMTURNUVA	İKİNCİLİĞİNİ	KAZANAN	TAKIM
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GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu 
ve yönetim kurulunun ev 
sahipliği yaptığı, turizmden 
gayrimenkule, tekstilden 
otomotive kadar birbirinden 
farklı sektörlerde faaliyet 
gösteren yeni girişimcilerin 
GGYD ailesine katılması 
sebebiyle düzenlenen 
geleneksel üye tanışma 
kokteyli Ahlatlıbel’deki La 
Rossa’da gerçekleşti.  
 
Yönetim kurulunun yanı sıra, 
kurul ve topluluk başkanlarının 
da bulunduğu kokteylde  
bir araya gelen üyeler, 
kürsüye gelerek kendilerini 
ve firmalarını anlatma fırsatı 
buldu. n

GENÇ	GİRİŞİM	VE	YÖNETİŞİM	DERNEĞİNE	KATILAN	YENİ	ÜYELERİN	YÖNETİM	KURULU	VE	DİĞER	
DERNEK	ÜYELERİYLE	TANIŞMA	FIRSATI	BULDUĞU	KOKTEYLDE	BAŞKAN	ALLIOĞLU,	“VARLIĞINIZLA	

DERNEĞİMİZİN	DAHA	DA	GÜÇLENECEĞİNE	İNANIYOR	OLDUĞUMUZU	BELİRTMEK	İSTİYORUZ”	DEDİ.

GGYD 105 YENİ ÜYESİYLE 
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

BİZDEN	HABER
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ÇAĞLA	ŞENER

ADNAN	EBETÜRK

SERKAN	ATMACA	(ATAKİM	GRUP	BOYA)

MEHTAP	KETENCİ

ARZU	AKAR

H.	EMRE	VARLIK

BETÜL	KÖKDOĞAN	BOYACI

BURÇİN	ŞANAL	AKÇA

ALİ	MİRZAOĞLU

AYDIN	ÇETİNER

	BAHAR	BULUT	ÖNEN

	ONUR	ŞAHİNDUR

BARAN	YILDIRIM

ASLI	SAYAN

DERYA	FİLİZ	DALGA
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ELİF	YURTDAŞ

ERCAN	AKDOĞAN

ÖZEN	UTKU	YORULMAZ

ZELİHA	BEKTAŞ

MUHARREM	EREN

ÇAĞRI	TETİK

FATMA	ÇERÇİ

KAAN	FURKAN	GÜL

FATİH	KEMER

MEHMET	BEYAZIT

F.	EZGİ	DİNÇKAN

FATİH	BALABANOĞLU

RIFAT	AYKUT	ÖZER

ŞULENUR	MANAP

F.	GÜLÜMSER	BİROL HAKAN	AKÇA	(HAKAN	AKÇA	SİGORTA)ERSUN	AYDIN

HAKAN	ATLIHAN
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CİHAN	ÇELENK

MURAT	CURTAY

HAKAN	TEKMEN	(VERTART	İÇMİMARLIK)

TURALP	SİVRİ

NİZAMİ	YILDIRIM

MUSA	ŞAHİN

SEFA	TEZCAN

ZEKİ	TOLGA	KURDOĞLU

SERDAR	CAFOĞLU

SELAHATTİN	ERKAN	YAMAN

İRFAN	AYDIN

UFUK	TOPUZ

SEDAT	MURAT	ASİLTÜRK

VEDAT	DEREKAYA

OZAN	DURSUN RESUL	BÜYÜKŞAHİNMURAT	TETİK

MERT	KORAY	ASLANBAŞ
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GAYE	DEMİRCİ	ABDULLAH	FIRINCIOĞULLARI

ASLIHAN	KILINÇASLANFARUK	NALBANTOĞLU

ÖMER	SABRİ	YOLAŞ

GÜLCAN	NALBANTOĞLU

YEŞİM	KADER	KIZILÇELİK

AHMET	ARDA	GENÇSOY	(TODO	CREATIVE)

PURİYA	KOÇ

EMRE	ERDİ	AKSU

YASEMİN	YALÇIN

	ALİ	KAYAALP LÜTFİYE	ALEV	TİRİTOĞLUCEYDA	MİNE	POLAT



Peyzaj proje tasarım yaklaşımı, 
beklentileri anlamak, mevcut 
koşulları gözeterek yaratıcı ve 
yenilikçi çözümler sunmaktır. 
Her yeni projeye, yaşadığımız 
deneyimler yön verirken, 
bilgilerimizi yenilemek ve 
benzersizbenzersiz tasarımlar üretmek 
hedeflenmektedir. Tasarımda 
hem estetik hem de fonksiyon 
olarak beklentileri karşılamak 
esastır. Peyzaj projelerinde 
amaç, farklı yaş grupları için 
yaşam kalitesini yükseltmek, 
kentlerinkentlerin estetik ve ekonomik 
gelişimine katkıda bulunmaktır. 
Bunun yanı sıra gerek yurtiçi 
gerekse yurtdışında farklı ölçek 
ve  işlevde birçok proje 
tasarlamış ve hayata geçmesi 
sağlanmıştır.
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Adres: Mutlukent mah. Dicle cad. No:7 Beysukent - Çankaya/Ankara www.eadproje.com.tr tel: 0 312 503 28 96mail: ead@eadproje.com.tr
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 BASINDA 
GGYD

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİNİN BASINDA ÇIKAN HABERLERİ
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www.medyagrup.com.tr
global sound&light technology

MILITARY SUPPORT TECHNOLOGIES

www.zeplincase.com.tr
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