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Zaman, değişim zamanı. Bu değişime hem kişisel hem de

birlikte uymamız gerekiyor. 

Biz, gücümüzü birleştirme yolunda çalışıyoruz. Sizleri de

bekliyoruz.

Tamamen kadın girişimcinin ihtiyaçlarına, taleplerine yönelik

yaptığımız çalışmalara kattığımız Hikayesi Girişim E-Dergisi,

hepimizin dergisi. Bu yüzden sizlerin geri bildirimleri bizler

için çok değerli. Bu konuda katkı vermek isterseniz,

önerileriniz hatta eleştirileriniz varsa

iletisim@hikayesigirisim.com a ya da

instagram.com/hikayesigirisim DM e yazabilirsiniz. 

Hızlıca dönüş yapacağımıza söz veriyoruz 

Herkesin Bir Hikayesi Var. Biz, Hikayesi Girişim dedik.

Bu yolculukta birlikte çok daha fayda sağlayan projelere imza

atmak dileğiyle.

Sizlere ikinci sayımızla ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Biliyoruz ki, daha nice sayılarla, sizlerle birlikte güçleneceğiz. 

Son iki yıllık süreçte hep birlikte, çok sıkıntılı günler geçirdik.

Umarım bundan sonra her şey sağlıkla devam etsin. 

Bilmediğimiz bir zamanı yaşadık. Tecrübe etmediğimiz

durumlarla karşı karşıya kaldık. 

Sağlığımızı korumaya çalıştığımız bu dönemde,  bir yandan

mevcut işimizi sürdürmeye de devam ettik. 

Peki, ne kadar başarılı olduk?

Kaç kere pes ettik?

Kaç kere ayağa kalktık?

Sonunun nereye gideceğini bilemediğimiz bir dönemde

işimizin varlığını sürdürmek için inanılmaz çaba gösterdik. 

Çok çalıştık. El birliği ile hareket ettik. Birbirimize güç

verdik, birbirimizden güç aldık. 

Tam da bu nedenlerle, sizlerin gücüne de ihtiyacımız var.

editörden

ZAMAN, DEĞİŞİM ZAMANI..

BİLMEDİĞİMİZLE TANIŞMAK..
 

Figen ATASARAL

Hikayesi Girişim Kurucusu ve Genel Koordinatör

Genel Yayın Yönetmeni ve Editör





İlk yazımda; “Öğrenilmiş Çaresizlik Nedir? Temeli Nerden Geliyor?”   konusuna
değinmiş ve yazımı  “Peki öğrenilmiş çaresizliklerimizi, öğrenilmiş başarılara
nasıl çeviririz? Nasıl farkındalık yaşayabiliriz?” sorusuyla bitirmiştim.

ÖĞRENİLMİŞ
ÇARESİZLİKLERİMİZDEN

KURTULUP, CESUR
ADIMLAR ATMAK!

Kudret ENES ÖZBEK
NLP Danışmanı / Dönüşüm Koçu

Şimdi şöyle bir geçmişe gidelim mi? Gözlerimizi kapayalım ve içimizdeki sesleri duymaya çalışalım. Yeni
yürümeye başlıyorsunuz, heyecanlısınız, aman düşmesin diye desteklendiniz. Önünüze konan yemeği yemek
istemediniz veya yediniz, yeterli geldi ama annenize göre doymadınız! Anneniz bir kaşık daha bir kaşık daha
zorladı. Dışarı çıkacaksınız, kendinize göre giyindiniz çıkıyorsunuz, aman üşürsün ceketini giy, çok sıcak
bununla terlersin dedi anneniz. İşte tam burada söylenmek istenen, sen anlamazsın doyduğunu, üşüdüğünü, ben
senin yerine bilirim karar veririm.  Yani bilinçaltınıza şu işlendi; Ben bilemem, doyduğuma veya üşüdüğüme
ben karar veremem.

Okuldasınız, diyelim matematik dersindesiniz bir hata yaptınız.
Hocanız duygularınızı hesaba katmadan, ‘senden bir şey olmaz,
şu soruyu da çözemedin’ dedi ve bilinçaltınıza senden bir şey
olmazı ekti. Utandırıldınız, kendinizi kötü hissettiniz,
etiketlendiniz.
Ve hayatınız boyunca, hayat yolculuğu gereği böyle durumlarla
karşılaştınız, bu devamlı tekrarlandı…

Peki, bu bizim suçumuz mu? 
“Benden adam olmaz, hiçbir işi de doğru yapamıyorum”, “ Ben
zaten çok kararsızım, kararlarımı doğru veremiyorum”, “ Ne
yaparsam yapayım İngilizce öğrenemiyorum…”
Yapıştırılan etiketler, yapamazsın edemezsinler, aktarılan inanç
kalıpları bize çaresizliği öğretmiş olabilir. Burada durun ve
şunu söyleyin kendinize; “Hayır, hayatımın ipleri benim elimde
ve sadece ‘Fark Etmek’ ile başlıyor her şey…
Duyuyor musunuz içinizdeki sabotajcıları? Bu seslerin kaçı
gerçekten sizin sesiniz?
Biz karşı tarafın söylediği miyiz?
Hayat akıyor ve bu akışta canınızı acıtan ve artık bir şeylerin
yolunda gitmediğini söyleyen o iç sesinize kulak verdiğinizde,
değişim başlamış oluyor.
Zahmetli ve hatta sancılı bir süreç bekliyor olsa da “Öğrenilmiş
Çaresizlikler, Öğrenilmiş Başarıya Dönüşebilir”.



İlerlemenizi engelleyen, canınızı acıtan noktayı
buldunuz yani fark ettiniz… 

Sıra onu kabul etmekte… O sesi dinlemekte, evet ben
kararsızım, evet ben İngilizce öğrenemiyorum, evet ben
ne yaparsam yapayım hiçbir şey değişmiyor!

3. adım doğru soruyu sormakta! 

Peki, bunu değiştirmek için ben ne yapabilirim? 

Hayatlarında başarıyı elde etmiş, cesur adımlar atan,
hedeflerine ulaşan kişiler nasıl yapmışlar? 

“Nasıl olsa değişmeyecek” yerine “ Farklı bir çözüm
yolu bulmak mümkün mü?” , “Neden değişmesin” gibi
sorularla bakış açımızı değiştirebilir ve şikayet etmek
yerine çözüm odaklı düşünmeye başlayabiliriz.

Kendimize hatırlatmamız gereken; Biz tek ve biriciğiz.
Hepimizin yetenekleri, özellikleri farklı. Bir alanda
başarılı olamamamız bizi başarısız yapmaz. Evet,
bazılarımız belli konularda yetenekliler ama yetenek de
azme ve çalışmaya bağlıdır, geliştirilir. Bu nedenle
alanında uzman, başarılı kişileri modelleyebilir, neler
yaptıklarını, hangi yollardan geçtiklerini, başarıya
ulaşmak için nasıl çalıştıklarını öğrenebiliriz. Azimle,
istekle, çok çalışarak değiştirmek istediğimiz
yönlerimizi değiştirebilir, içimizde ki sabotajcıların
sesini susturabilir ve daha güçlü söylemler
yerleştirebiliriz. 

Charlie Chaplin’in  “ Aynı şakaya defalarca
gülmüyorsunuz, neden aynı şey için tekrar tekrar
ağlıyorsunuz? Unutmayın, hiçbir şey kalıcı değildir
endişeleriniz bile!” sözü benim çok hoşuma gider.
Hiçbir şey kalıcı değil, her şey bize bağlı. İstediğimiz
zaman ve bu yolda adım atıp, çalışmaya başladığımızda
her şeyin daha farklı ilerlediğini keşfedeceğiz. 

Ve lütfen yazının sonunda gelin tekrar gözümüzü
kapatalım. Derin bir nefes alıp yavaşça verelim. Bugüne
kadar bizimle olan ama artık bize hizmet etmeyen, bizi
ilerletmeyen, bize acı veren düşüncelerimizi ve
inançlarımızı bırakmaya niyet edelim. Tabi ki hemen
arkasından da harekete geçelim. Kendi başımıza
aşamıyorsak profesyonel destek almaktan
çekinmeyelim…

Sevgi ve huzurla kalın… 

Fark Et! Kabul Et! Ve Harekete Geç!



Aslında çok fazla içeriğe sahip egzersizlerden sadece birkaç tanesini günlük
hayatınızda kullanabilmeniz için sizlere sunuyoruz. Böylelikle, sizlerde beyninize
küçük egzersizler yaptırabilirsiniz.
Beynimiz vücudumuzda en önemli organdır. Süngerimsi bir yapısı olsa
da aslında kas yapısı sayesinde güçlendirilebilir.50’li yaşlardan itibaren
beyin küçülmeye başlar. Önemli olan küçülen beynin içindeki kasları
hala kullanabilmektir.                                                       
Bundan 10 yıl öncesine kadar bilim insanları, 20’li yaşlarda beyin
gelişiminin durduğunu söyleseler de, bilimin ilerlemesiyle şimdilerde
bu gelişimin vücudumuzdaki diğer kaslar gibi sürekli ve tekrarlı
egzersizler sonucunda ilerlediğini hatta ilerleyen yaşlarda bizler
davetiye çıkaran Demans, Alzheimer gibi hastalıklarında etkili
olduğunu ispatlamıştır.
Bunun dışında yapılan araştırmalar çocukluk çağlarında başlayan ve
ilaç kullanımına neden olan DEHB(dikkat eksikliği-hiperaktivite
bozukluğu) üzerinde de etkilerini ispatlamıştır. Aşağıdaki yürüyüş
egzersizinden önceki ve 20 dk. yürüyüş sonrası beynin emar görselidir.
Basit bir 20 dakikalık egzersizle bile beyinde canlanma
görülmüştür(Kırmızı ile gösterilen kısım ). Düzenli olarak yapılan,
sadece beyine odaklı beyin antremanlarını siz düşünün.
Kaliforniya Üniversitesi’nde, 2007 yılında yapılan bir araştırmada,
bilişsel becerilerdeki sıkıntılar ve beraberindeki duygusal bozukluk,
depresyon, dikkat eksikliği, Finlandiya’daki gençlerde görülme
sıklığının Amerika’daki gençlerle nerdeyse aynı oranda olduğunu
göstermiştir. Asıl fark ise, Amerika’da DEHB yaşayan ergenlerin
büyük çoğunluğu ilaç tedavisi görürken, Finlandiya’da yaşayan
ergenlere beyin egzersizi yaptırılmıştır. Sonuç; Amerika’da ilaçlı
tedavideki etkisinin üç yıldan itibaren ya da daha önce azaldığı
bilinmektedir. Finlandiya’daki gençlerin çoğu ilaç tedavisi
görmemektedir ve burada yapılan beyin egzersizleri ile DEHB,
depresyon ve duygusal işlevsel bozukluğun önüne geçilmiştir.

BEYİN EGZERSİZLERİ
VE

ÖNEMİ
Ayşegül KALLECİ KIRAN

Bey�n Antrenörü 



Kadın Girişimcierin Akifliği
Son olarak, aslında çok fazla içeriğe sahip egzersizlerden sadece birkaç tanesini günlük hayatınızda kullanarak
sizler de, beyninize küçük egzersizler yaptırabilirsiniz.
Günde en az 2 litre canlı su(Suyu çalkalayın veya sudaki oksijeni açığa çıkaran manyetik su çubuğu kullanın)
için.
Düzenli egzersiz yapmaya özen gösterin.
Nefes çalışmaları yapın.
Beslenmenize dikkat edin.
Düzenli uyuyun. Beyindeki hormon salınımı için oldukça önemlidir.
Saatinizi her zaman taktığınız bileğinizden çıkarıp artık diğer bileğinizde kullanmaya başlayın.
Dişlerinizi her zaman fırçaladığınız el ile değil diğer elinizle fırçalayın.
Saçlarınızı diğer elinizle tarayın.
Her zaman gittiğiniz güzergahı değiştirin, farklı yolları kullanın.
Yoldaki tabelaların kime nereye ait olduğunu aklınızda tutmaya çalışın.
Telefon numaralarını aklınızda tutmaya çalışın.
Sudoku çözün.



Günden güne gelişim gösteren dünyada kadın ve erkek olmak, tüm toplumlar için değişen sorumluluklara ve
zorluklara neden olmaktadır. Sosyal açıdan cinsiyetin, girişimci kimlikte etkili bir faktör olduğu dikkat
çekicidir. Geçmişte, erkekler ve kadınlar yerel kültüre bağlı olarak roller kazanırken, bugün her ailenin her bir
bireyinin kendi bakış açısına göre rollerinin tanımı gündemdedir. Toplumlarda, erkeklerin ve kadınların
cinsiyeti değil, bir kişi olarak tanımlanan bir kişi fikri önemlidir. Özellikle kadınlar iş hayatında aktif rol almaya
önem vermektedir.  Her zaman zihinlerde var olan kadın ve erkeklerin profilleri,  erkek kimliği ve beceriksizlik,
güçsüzlük ve kadınlara karşı değersizlik gibi olumsuz kavramlarla bütünleşmiş bir biçimde yerleştirilmiştir.

Kadınların girişimci yönlerini ortaya çıkarmaları ve teşvik etmeleri, bulundukları
ortamda daha sosyo-ekonomik olmaları ve ülke ekonomisine aktif olarak
katılmaları önemlidir. Aile ve iş dünyasında kadın girişimci olmanın başka
zorlukları da var. Bu nedenle, kadın girişimciliği öncelikle toplumun önünde
benimsenmelidir

TOPLUMSAL
NORMLARA RAĞMEN
GİRİŞİMCİ KADINLAR
ELİF KILIÇ

 TOBB AMASYA KADIN GİRİŞİMCİLER 
KURULU BAŞKAN YRD.



Kadınların girişimci yönlerini ortaya çıkarmaları ve teşvik
etmeleri, bulundukları ortamda daha sosyo-ekonomik olmaları
ve ülke ekonomisine aktif olarak katılmaları önemlidir. Aile ve
iş dünyasında kadın girişimci olmanın başka zorlukları da var.
Bu nedenle, kadın girişimciliği öncelikle toplumun önünde
benimsenmelidir. Aktif kadın girişimcilerin çevresel
belirsizlikleri nasıl algıladıkları, risklerle nasıl başa çıktıkları,
tehditleri fırsatlara nasıl dönüştürdükleri ve son derece zorlu ve
değişken iş alanlarında rekabet becerilerini nasıl geliştirdikleri
sosyal gelişim için önemlidir. Risk alan, kendilerini geliştiren,
yeni teknolojileri ve kaynakları etkin bir şekilde kullanan,
işlerinde sürekliliği sağlayan ve değişen koşullara uyum
sağlayan kadın girişimcilerin sayısının artırılması, sosyal ve
ekonomik kalkınmaya ciddi bir katkı sağlamaktadır. Bir kişinin
hayatı boyunca karşılaştığı bir dizi zorluk, yaşam perspektifinde
ve sorunlara çözüm geliştirmede önemli şekillendirme etkilerine
sahiptir. Kadın girişimcilerin çevresel belirsizlik bağlamında
algılarının girişimcilik faaliyetleri üzerindeki etkisini anlamak,
önemli bir konudur.

Ülkemizde, ev hanımlarının sayısı ve üniversite mezunu bir iş
bulamayan genç kadınların büyük nüfusu, bize desteklenmeyi
ve yönlendirilmeyi bekleyen potansiyel gücün büyüklüğünü
göstermektedir. Kadınların sadece hizmet sektörüne değil,
farklı alanlara da katılımını destekleyerek, kadın girişimcilerin
bölgesel tipolojisinin, geleneksel evcimen kadın girişimcilerin
yanı sıra yenilikçi kadın girişimcilerin türüne ek olarak
genişletilmesi gerekmektedir. Bu geçişi sağlamak için, uygun
bir sosyo-kültürel temelin oluşturulmasına katkıda bulunacak
kurslar, seminerler ve tanıtım toplantıları gibi kültürel yapıyı
destekleyen etkinliklere vurgu yapılabilir. Bu bağlamda,
bölgede faaliyet gösteren üniversitelerin ve yerel olarak faaliyet
gösteren kurum ve kuruluşların işbirliği yapması önemlidir.
Gelecek toplumları şekillendirecek itici güç, tüm toplumsal
normlara rağmen girişimcilik mücadelesine devam eden
kadınlar olacaktır. 

Kadın Girişimcierin Akifliği

Kadınların Girişimcilik Yolculukları
Nasıl Destekenir?



İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
İstanbul Sözleşmesi’nin en büyük başarısı ise farkındalık yaratmaktır. Kadına şiddet ve aile içi şiddet yüzyıllardır
toplumun bir yansıması olarak süregelmiştir, gelişen toplumlarla beraber kadın haklarındaki çalışmalar ve
ilerlemeler her ne kadar yadsınamaz olsa da hala tam bir başarıya ulaştığı söylenememektir.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya
da bildiğimiz adıyla İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış olan aile içi şiddet de dahil olmak
üzere, kadınları orantısız bir biçimde etkileyen, kadına karşı her türlü şiddet için Avrupa Konseyi tarafından
hazırlanan uluslararası insan hakları sözleşmesidir. Aynı zamanda, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasında
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kadın mağdurlarına özel olarak dikkat gösterilecektir. Bu noktada, özellikle
Tarafların yükümlülüklerini belirlenerek aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadına karşı şiddetle mücadelede temel
prensipler belirlenmiştir. Bu noktada, İstanbul Sözleşmesi sadece Türkiye için değil tüm dünya ülkeleri için kadına
şiddetle ve aile içi şiddetle mücadelede bir yapı taşı niteliği taşımaktadır
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İstanbul Sözleşmesi kapsamında, kadına şiddetle ve aile içi şiddetle mücadelede kabul edilen ilkeler ve prensipler
açıklanmıştır. Bu kapsamda, İstanbul Sözleşmesi’nin önemli özelliklerine aşağıdaki hususlar örnek gösterilebilir:
- “Toplumsal cinsiyet” kavramı, uluslararası bir metinde ilk defa tanımlandı.
- Sadece kadına karşı şiddet değil, başta aile içinde olmak üzere çeşitli ayrımcılık gibi sebeplerden dolayı şiddete
maruz kalan herkesin korunmasını amaçladı. 
- Şiddet mağdurlarına eşit koruma sağlanmasını gerektirerek, sadece taraf devletin vatandaşlarını değil o
ülkedeki herkesi kapsayarak ayrımcılığı yasakladı.
- Şiddetin sadece fiziksel olmayacağını, psikolojik ve ekonomik şiddetle de mücadele edilmesinin önemini ortaya
koydu. Farkındalık çalışmalarının önemi vurgulanarak, önleyici ve engelleyici çalışmaların önemini yansıttı.
İstanbul Sözleşmesi’nin, yüzyıllarca kapalı kapılar ardında saklı kalmış olan kadına şiddetin, aile içi şiddetin ve
ayrımcılığa dayalı şiddetin herkes tarafından fark edilebilmesi ve kişilerin saklanmak veya korkmak zorunda
kalmadan haklarını aramalarını sağlamada en güçlü yasal dayanaklardan birini oluşturduğunu söylemek
gerekmektedir. Bu noktada, “demokratik bir toplum” olmanın gereklerini yerine getirmedeki en büyük
yükümlülüklerden biri de her bireyin hakkını korumak ve kişinin kendi olanaklarını gerçekleştirmesini mümkün
kılan bir yaşam ortamı sağlamaktır.  

İstanbul Sözleşmesi’nin en büyük başarısı ise farkındalık yaratmaktır. Kadına şiddet ve aile içi şiddet yüzyıllardır
toplumun bir yansıması olarak süregelmiştir, gelişen toplumlarla beraber kadın haklarındaki çalışmalar ve
ilerlemeler her ne kadar yadsınamaz olsa da hala tam bir başarıya ulaştığı söylenememektir. Bu noktada, çoğu ülke
önemli yollar almış dahi olsa, özellikle ev içindeki şiddet hep göz ardı edilmiştir. Devletlerin “ailenin kutsallığı” ve
“özel hayatın gizliliği” kavramları ardına saklanarak aile içi şiddetle hiçbir zaman olması gerektiği gibi mücadele
etmediği yadsınamaz bir gerçektir. Yukarıda da bahsedildiği gibi, bu durum Türkiye ile sınırlı olmayıp birçok dünya
ülkesinde maalesef benzerdir. Bu sebeple, tüm dünya ülkeleri için İstanbul Sözleşmesi’nin önemi çok büyüktür. İlk
olarak, uluslararası camiada bu hususlara dikkat çekilerek, her bir devletin de kendi topraklarında kadına şiddete ve
aile içi şiddete karşı farkındalığın ve mücadele bilincinin geliştirilmesinin gerekliliği ortaya konulması sağlanmıştır.
Unutulmamalıdır ki; ülke ve toplum olarak gelişebilmenin en önemli yapıtaşı insan haklarına değer vermek ve
gereken özeni gösterebilmektir. Devletin en önemli yükümlülüğü ise ceza vermekten öte önleme
faaliyetleridir.İstanbul Sözleşmesi de bu noktada devletlerin kadına şiddetle ve aile içi şiddetle mücadelede nasıl bir
yol izlemesi gerektiğini açıklayan ve yol gösterici özelliğe sahip olan ve özenle dikkat edilmesi gereken bir belge
olma özelliğini her zaman koruyacaktır. 

İstanbul Sözleşmesi ve Kadına Şiddet

İstanbulSözleşmesi Neden Önmeli?



Zaman, değişim zamanı demiştik ön yazımızda.. Bu değişimi değerlendirmek, lehimize çevirmek tamamen 
bizim elimizde.
Son 7 yılı kadın girişimcileri dinleyerek, onlarla gönül birliği yaparak geçirdim. Öncesinde de, Hikayesi Girişim
platformunu kurabilmek için saha araştırmaları yapmıştım. Bu yüzden neye ihtiyaçları var, ne zaman pes ediyorlar,
motivasyonları nasıl düşüyor ve sıfırdan başlarken neden kararsızlar, tüm bu konulara çok yakınım.  Tam da bu
noktada, deneyimlerime dayanarak, Hikayesi Girişim’in çalışmalarını yürütürken de, projeleri geliştirirken de önem
verdiğimiz soru şu; “Böyle bir durumda, bir kadın girişimci ne bekler,  ne düşünür?” Bu doğrultuda hareket
ediyoruz. Bu yüzden de üyelerimizin geri bildirimleri çok olumlu oluyor.
Pandemi öncesinde tüm çalışmalarımızı yönetim olarak İstanbul’da yaşadığımızdan, burada, İstanbul’da
gerçekleştiriyorduk. Ama İstanbul dışında yaşayan üyelerimizden sürekli davetler alıyorduk. Pandeminin başlaması
ile sektörlerin çoğu online çalışmaya döndü. Ve tabii bizde. Diğer illerdeki üyelerimize online eğitim ve
etkinliklerimizle ulaşabildik. Bu, zor geçeceğini düşündüğümüz ve ne olduğunu bilmediğimiz bir dönemde
motivasyon kaynağı oldu. Yüz yüze tanışamadığımız üyelerimizle, online da tanışma fırsatı bulduk. 
Bu ne demekti? Krizi fırsata çevirmenin bir yoluydu. Çok karmaşık, allak bullak olduğumuz bu dönemi
atlatabilmenin yollarından biriydi. Çünkü artık, online çalışmalarımız ile İstanbul dışındaki üyelerimize de
ulaşabiliyorduk.

Hepimiz biliyoruz ki, iş hayatımızda da, sosyal hayatımızda da pek çok engele
takılıyoruz. Ya o engeli aşıyoruz ya da yolumuzu değiştiriyoruz. Burada, verilecek
karar çok önemli. İyi düşünmeli, eğer tek başımıza zorlanıyorsak destek almaktan
kaçmamalıyız.

ŞİMDİ DEĞİLSE,
NE ZAMAN?

F�gen ATASARAL
 H�kayes� G�r�ş�m Kurucusu 

Genel Koord�natör



Her sektör etkilendi bu durumdan. Ama kadın
girişimciler için de bir başka zordu. Özellikle evinde
üreten, dijitali bu zamana kadar kullanmamış ya da yeteri
kadar tecrübesi olmayanlar için çok zordu. Ürettiklerini
satabilecekleri bir Pazar arayışı başlayacaktı. Burada
online eğitimler kurtarıcı oldu. Kendilerini daha da
geliştirerek, üretimlerini nasıl değerlendirebileceklerine
dair bilgi sahibi olmaları çok önemliydi. Hikayesi
Girişim olarak biz de, hemen çözüm odaklı düşünerek
eğitimlerimizi online gerçekleştirmeye başladık. Ve
gördük ki, bundan sonra zaman, gerçekten değişim
zamanı. Dijital çağa ayak uydurma zamanı. 
Mevcut girişimlerini dijitale konumlandırarak çalışmalara
devam eden girişimciler, bir şekilde varlıklarını korumuş
oldular. Ama bir de madalyonun öbür yüzü vardı elbet.
Üretimini, hizmetini dijital dünyada sunamayan,
uygulamayanlar, bu dönemde takılıp kaldılar. İşlerini
devam ettirmemelerinin verdiği sıkıntı yanı sıra,
motivasyon düşüklüğü de yaşayanlar oldu. İşte burada
artık, bir başka yola geçme zamanı gelmiş oluyor. Yani
olmuyorsa zorlamanın, uymuyorsa uydurmaya
çalışmanın gereksiz zaman harcamak ve strese girmekten
ibaret olduğunu görmek gerekiyor. Hemen ne yapabilirim
diye düşünmek, yeni bir yola girmek için kolları sıvama
zamanı. Ama kesinlikle korkmadan. 
Hepimiz biliyoruz ki, iş hayatımızda da, sosyal
hayatımızda da pek çok engele takılıyoruz. Ya o engeli
aşıyoruz ya da yolumuzu değiştiriyoruz. Burada,
verilecek karar çok önemli. İyi düşünmeli, eğer tek
başımıza zorlanıyorsak destek almaktan kaçmamalıyız.
Başlarda korkulsa da, değişime ayak uydurmalıyız.
Zaman, o zaman. Pes etmeden, yılmadan yola devam
etme ya da o yolu değiştirme zamanı. 
 Betül Mardin’in çok sevdiğim bir sözü var; “Unutma,
başına ne gelirse gelsin, büyütmeyecek, ah vah
etmeyeceksin. Yaşamaya devam etmekten başka çaren
yok. “
Artık ayağa kalkma ve karar verme zamanı. Ne
duruyoruz?
 Şimdi değilse, ne zaman?

Pandemide Kadın Girişimciler



RÖPORTAJ

Serap KILIÇ KOCAOĞLU

TOBB Antalya Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı,
TOBB KGK Batı Akdeniz
Bölge Temsilcisi ve aynı
zamanda kendi girişimi olan
İmaj Süs Bitkileri Kurucusu
sevgili Serap Kılıç Kocaoğlu ile
ilgiyle okuyabileceğiniz bir
röportaj gerçekleştirdik.
Girişim, kadın girişimciliği ve
cinsiyet eşitsizliği ile ilgili tüm
düşüncelerini bize aktaran
Kocaoğlu, kendi girişimcilik
hikayesini de tüm detayları ile
anlattı. Kendisine zaman
ayırdığı için teşekkür ediyoruz.

Aslen Erzurumluyum, 32 yıldır Antalya’dayım. Bir süre özel sektörde devam ettirdiğim çalışma hayatımın
ardından, eşimle ortak kurduğumuz şirkette, kurucu ortak olarak 1994’den bu yana girişimcilik yolculuğum
devam ediyor. Bir kızım var, iç mimar. İş hayatımın yanı sıra, uzun yıllardır Sivil Toplum Kuruluşlarında aldığım
görevlerle sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorum.

Serap hanım öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Kudret ENES ÖZBEK



İş hayatıma İstanbul'da başladım, daha sonra Yalova'da süs bitkileri üretimi konusunda sektörde söz sahibi bir
şirketin, halkla ilişkiler departmanında devam ettim. Aynı zamanda üretim-pazarlama konusunda da bilgi edinmek
üzere aktif olarak yer aldım ve aslında yapılan işin tümünü deneyimlemiş oldum. Hollanda bağlantılı Türkiye’nin
önde gelen üretim firmasındaki deneyimlerim, üretim, pazarlama, yönetim ve reel sektöre dair öğrenimler açısından
çok önemli katkılar sağladı. Eşimle aynı şirkette tanıştık ve evlendik. Firmanın Antalya şubesine geçiş yaparak
Antalya’ya yerleştik. 
Aslında girişimcilik serüvenine sermaye ve iş planı açısından hazırlıksız bir dönemde karar vermiştik. Ama bilgi
birikimimiz, sektör deneyimlerimizle güç birliği yaptık ve risk almadan olmaz diyerek, 1994 yılında eşimle ortak
kurduğumuz firma ile, kendi işimizi yürütmek üzere yola çıktık. Kuruluşumuzdan bu yana yaklaşık 30 dönüm alanda,
İç Mekan ve Dış Mekan Süs Bitkileri ve Peyzaj Bitkileri üretimi yapıyoruz. 
Küçük alanlarda üretim yaparak perakendeye yönelik satışla işe başladık. Başlangıç zorlu bir süreçti.
Deneyimleyerek ve ağır ağır büyüterek devam ettik. Bu yolculukta tabii ki başarısızlıklarımız ve yanlış kararlarımız
oldu ama her kriz bir fırsattır diyerek sektöre yönelik talepleri fırsata çevirdik. Aslında düşe kalka ayakta durmayı
öğrendik. Zamanla çalışma alanlarımızı büyütüp istihdam sayımızı arttırarak, tüm Akdeniz Bölgesi ve diğer bölgelere
pazarlamasını yaptığımız iç mekan süs bitkileri ve peyzaj bitkileri ile yaklaşık 30 dönüm alanda üretim, ithalat ve
servis ağımızla, tedarikçi firma olarak toptan satış hizmeti veriyoruz. Eşim satış pazarlama, ben üretim alanlarından
sorumluyum.
Bu sektöre devam ederken,  ayrıca eğitimini aldığım aslında hep gönlümde yatan mesleğimi de, reklam ajansı kurup
şirketimizin diğer çalışma konusu olarak hayata geçirdim. Ağırlıkta tarım sektörü olmak üzere marka yönetimi,
kurumsal kimlik çalışmaları, grafik tasarım, masa üstü yayıncılık konularında Tanıtım Danışmanı olarak hizmet
verdim. Uzun yıllar tüm Türkiye’de ki firmaların katılımı ile yıllık yayınlanan, Çevre Peyzaj Sektör Kataloğu’nun
tasarım ve içeriğini hazırladım.
Tanıtım danışmanlığı işimi kısmen yürütüyorum. Çünkü diğer iş alanımızda, üretim alanlarımız genişledikçe süs
bitkileri üretimi konusundaki çalışmalarım diğer işimin önüne geçti. 

Marka eğitimi ve Reklamcılık üzerine eğitim almanıza rağmen, 
94 yılından beri iç mekan süsleme, bahçe bitkileri imalatı ve ithalatı üzerine
çalışmalar yapıyorsunuz. Girişim hikayenizden bahseder misiniz?



Son yıllarda farkındalık yaratılarak artış olsa da, maalesef oran halen çok düşük. Girişimcilikte olduğu gibi kadın
istihdamı oranı ve karar mekanizmalarındaki kadın oranı gelişmiş ülkelere kıyasla da çok düşük.
TÜİK Mayıs 2019 verilerine göre, toplam nüfus içerisinde istihdam oranı erkeklerde %65, 7 iken, kadınlarda bu oran
%29,4 seviyesinde kalıyor. Kadınların aile içi sorumlulukları, istihdamda ücret eşitsizliği, mesleki donanım ve eğitim
eksikliği istihdama katılıma engel, başlıca sebepler. İstihdam ve girişimcilikte oranları yukarıya çekmek için STK’
ların ve kurumların kadın girişimciliği yönündeki çalışma ve desteklerinden yararlanmak adına, kadının katılımı
ihtiyaç ve talebine çözüm üretmek için çaba göstermesi, başarısına çok büyük değer kazandıracaktır. Mesleki eğitim
programları, cesaretlendirmek üzere farkındalık yaratılması, kadın erkek eşitlik bilincinin tüm topluma
yaygınlaştırılması sağlanması gereken destekler arasında en önemlileri.

İstihdamda yer almakta ve girişimcilik kapsamında, kadının iş yaşamına entegre  olması için önce kendisinin harekete
geçmesi gerekmektedir. Davet beklemek yerine kapıyı çalması, cesaretle azimle yola çıkması ve bu yolculuğu
koşullardan yılmadan sürdürme isteği çok önemli. Başarının kadın ya da erkeği yok. Başarı ne kadar emek
verdiğimizle doğru orantılı azalır ya da çoğalır.

Gönüllük esaslı sivil toplum çalışmalarında fayda sağlamak adına, gerçekten, gönülle çalışmaktan her zaman
mutluluk duydum. Sosyal sorumluluk adına yapılan çalışmaların görev algısı ile değil, gönüllülük esası ile yapılması
şart. Bu kapsamda çalışmaları ticari işiniz kadar önemli görüp, bir karşılık beklemeden emek verdiğiniz ölçüde fayda
yaratabiliyorsunuz. Hedefiniz yerini buluyor ve fayda sağlamak adına başarı kendiliğinden geliyor. 
 Kadın Girişimciler Kurulu; girişimcilik  konusunda genel politikalar geliştirir,  görüş oluşturulmasına katkıda
bulunur. Kadın girişimci adayı ve girişimcilere, ev eksenli üretim yapan kadınlarımıza eğitim, kapasite ve girişimcilik
fikirlerini geliştirmede destek sağlar. Kurulumuz,  kadının ekonomik hayata katılımını arttırmak üzere girişimcilik
potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi daha donanımlı hale getirilmesi yönünde projeler geliştirip
uygulayarak çalışmalarını sürdürmektedir.  2 dönem icra komitesi üyesi olduğum kurulun, 2019 itibariyle 2.dönem
başkanlığını yürütüyorum. Bu dönem ayrıca TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Batı Akdeniz 1. Bölge Temsilciliği
görevini üstlendim. Antalya, Afyon, Isparta illeri olmak üzere bölgesel çalışmaları da, bölge temsilciliğim adın
yürütmüş oluyorum. Kentte ve kırsalda kadın çalışmaları adına birçok projeyi başarıyla hayata geçirdik. Bu alanda
farkındalık çalışmalarımız ile katkılar sağlayarak yüzlerce kadının hayatına dokunmuş olmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz. İstihdam, girişimcilikte, ev eksenli üretimde ve her alanda olduğu gibi girişimci adaylarına da destek
almak istedikleri her konuda ve taleplerini de değerlendirerek projelerimizi planlıyor ve hayata geçiriyoruz.
Markalaşma, pazarlama, e-ticaret ve birçok konuda donanım desteği için eğitim çalışmalarımız, mesleki eğitim
programlarımız, işini büyütmek isteyen kadın girişimcilerimiz için donanım ve finansal kaynaklara erişim
farkındalığı, evde üretim yapan kadınlarımızın ürünlerine marka değeri kazandırmak ve pazarlama mecraları
yaratmak, kadın kooperatiflerine destek olmak, öğrencilerin gelecek planlarına katkıda bulunmak çalışma alanlarımız
arasındaki öne çıkan başlıklar. Bu kapsamda bilgi kaynağı yaratmak ve mentörlük etmek üzere çalışmalarımızı
devam ettiriyoruz.

Türkiye’de iş dünyasında kadın girişimcilerin ve kadın istihdamının
konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında
hangi konumdayız?

Her girişimin riskleri vardır, sizin karşılaştığınız sıkıntılar nedir?
Girişimciliğe yeni adım atmış veya atacak olan kadın girişimcilerimiz için
tavsiyeleriniz, önerileriniz ne olur?

Yoğun iş gündeminizin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif
olduğunuzu biliyoruz. Biraz da bu alanda çalışmalarınızı anlatabilir
misiniz? Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmak için hangi özelliklere sahip
olmak gerekir? Çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?



Küresel salgınla mücadele ettiğimiz bu sürecin, öncelikle sağlığımız için en yakın zamanda sona ermesi en büyük
dileğimiz. Sağlığımız için, tablodaki vaka sayılarındaki artışını önlemek ve günlük ölüm sayılarını azaltmak için,
sağlık çalışanlarının yükünü azaltmak için, ekonomik sosyal hayatın normale dönmesi için, bu mücadelede toplumsal
başarı için, bireysel sorumluluklarımızı yerine getirmemizin önemini , salgının getirdiği  içinden çıkılmaz durum bir
kez daha gösterdi. Bir taraftan sağlık krizini yönetmeye çalıştığımız süreçte, salgının başından bu yana devam eden
sektör sıkıntıları, uygulanan tedbirler kapanmalar esnafın gelir kaybı ve paralelinde istihdam kaybı ile artan işsizlik
toplumsal travmaya dönüşmüştür. Bu süreçte ekonomik krizin tüm iş dünyasının aynı oranda etkilendiğini söylesek
de, kadınların bu krizden daha çok hasar aldığına, gün geçtikçe daha fazla tanık oluyoruz. Çocuk ve yaşlı bakımı,
değişen düzenler, uzaktan eğitim ve çalışma modelleri kadına daha fazla yük getirdi. Dolayısıyla kadın kendi işinden
ya da çalıştığı işten ayrılarak bu sorumlulukları üstlendi. İş dünyasında kadın çalışan oranı zaten azken, pandemi de
bu oran iyice düştü. Salgının başından bu yana alınan kapanma kararları mecburiyeti kadar, bu süreçte devlet
desteklerinin de bir o kadar önemli ve mecburi olduğunu bir kez defa ifade etmek isterim. Gelir kaybı yaşayan
sektörün ayakta durmaya çalışırken SGK prim, istihdam, vergi gibi sabit giderlerini ödeme beklentisi yerine, sabit
giderlerin ve kredilerin faizsiz ertelenmesi, kira ve ücret desteği, yeni kredi paketleri ve ihtiyaç sahiplerine sosyal
yardım içeren mali desteklerin devlet tarafından sağlanması açısından süreklilik zorunlu hale gelmiştir
Kurulumuz adına pandemi sürecinin girişimciler üzerindeki etkileri anket çalışmalarımız ve ortak sorunlara yönelik
raporlarımızı, koordinatör odamız Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, bağlı bulunduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğimiz aracılığı ile ilgili bakanlıklara iletiyor ve işbirliği içinde takip ediyoruz.

Kadının doğal yapısındaki iş disiplini, organizasyon yeteneği, ayrıntılardaki hassasiyeti başarı isteği en büyük
avantajlar arasında. Ancak toplumun kadın-erkek cinsiyet ayrımı algısının iş dünyasına da yansımış olması, bu
avantajlarını fırsata çevirememesindeki engeller, dezavantajları diye özetleyebiliriz. Daha öncede belirttiğim gibi
geleneksel aile yapımız, toplumsal bakış açısı kadının cam tavanları. Aile içi sorumlulukları, eğitimsizlik, özgüven
eksikliği, fırsat eşitsizliği kadına hep mücadele etme zorunluluğunu yaşatmaya devam ediyor maalesef.

Pandeminin iş dünyasında size yaşattığı sıkıntılar nelerdir, bundan sonrasını
nasıl değerlendiriyorsunuz?

 İş dünyasında kadın olmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir? 



Öncelikle destekleriniz ve emekleriniz için, tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum. Bizlerde, bu ortak payda ile kadın
başarısı adına farkındalıklarını farkettirmek için aracılık ediyoruz. Bilgi donanım, cesaret desteği adına ihtiyacı olan
her kadına kendi alanlarımızdaki tecrübelerimiz ve konusunda uzman bilgi destekçilerimizle mentörlük yapıyoruz.
Bu konuda gerçekleştirdiğimiz ve yürütüyor olduğumuz proje başlıklarımız oldukça fazla. Girişimcilik kampları,
başarı hikayelerini gündeme taşıdığımız çeşitli kategorilerde her yıl düzenlediğimiz ve başarıları ödüllendirdiğimiz
fark yaratan kadın girişimciler yarışmamız, kırsalda eğitimler kapsamında akademisyenlerimizin birebir ders verdiği
sertifikalı kadın çiftçi eğitim akademimiz, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadınlarımız için sertifikalı “Fikrim
Geleceğim”eğitim programımız, öğrencilere sektörlerimizde staj programlarımız, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Yol
açan, İz Bırakan, İlham Veren Kadınlar”alanlarında öncü ilk kadın profilllerinin başarı hikayeleri ile yer aldığı sergi
arşivimiz, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplumsal Projeler Dersi Öğrencilerine sertifikalı "TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ" eğitimcinin eğitimi programımız ve istihdamda cinsiyet eşitliği veri analizi anket çalışmamız
projelerimizden bazıları. Yerel yönetimler-üniversite-kurumlarla işbirliği içinde çözüm ortaklıklarımız da, bir diğer 
 projelerimizden bazıları. Başarıya ulaşma yolculuğunda yaptığımız yol arkadaşlığı sorumluluğunun gerekliliklerini
yerine getirmek için çalışıyoruz.

Aileme, işime, çevreme sağlayabildiğim her faydanın mutluluğu beni besleyen en önemli unsur.
Bu mutlulukla en büyük motivasyonum.
“Başarı için, fayda için her güne yine yeniden başlamak”  sloganım diyebilirim.

Neyi değil nasıl yaptığımız önemli. İşimde ve tüm sorumluluklarımda en iyisini yapmak öncelikli hedefim. Hayalim
bu yolculuğu başarıyla sürdürüyor olmak. İş alanımda yeniliğe ayak uydurmak, değişen pazar şartlarına entegre
olmak adına gündeme göre yeni projeler, hep var olacak. Kurulumuz adına yakın tarihli birçok projenin de
taslaklarını oluşturduk. Kadın girişimciler    arasında ticari dayanışma ve sektörel tanışmaları sağlayacak bölge
networking ağı oluşturmak, yeni öğretim yılında öğrencilere yönelik tecrübe paylaşımı programlarımız listemizde yer
almakta. Bunun yanı sıra, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü ve OPET’in desteğiyle hayata geçireceğimiz TOBB Antalya Kadın Girişimciler kurulu adına pilot iller
arasında olmaktan, ilimizde ev sahipliğimiz ile ve il paydaşlarımızla yürütmekten mutluluk duyduğumuz ve
konaklama, Yiyecek-İçecek-Ulaşım sektöründeki mikro işletmelere özellikle pandemi döneminde bir kez daha
gündeme gelen güvenilir, temiz, hijyenik işletme farkındalığı sağlamayı ve müşteri memnuniyeti algısı ile gelirlerinin
arttırılmasına destek olmayı hedeflediğimiz "İŞİMİZ TEMİZ" Projesi yürüteceğimiz projelerden bazıları

Amatör ruhla, profesyonel anlayışla ve heyecanımı kaybetmeden başladığım her işi başarıya dönüştürmeyi
hedeflemek, başarısızlıklarımdan ders çıkarıp eksikliklerimi tamamlamak önceliğim. Başaran tüm kadınlar gibi bende
başardıklarımı hayallerime, hedeflerime ve gerçekleştirme yolculuğunda gösterdiğim cesaret ve azmime borçluyum.

Kendinizi bir iş kadını olarak nasıl tarif edersiniz? Başarınızın sırrını
paylaşır mısınız?

Hikayesi Girişim olarak, sizin gibi değerli girişimci kadınları daha çok insanla
buluşturmayı hedefliyoruz ve bu konuda taşın altına elimizi koyuyoruz. Her
girişimci kadına, fayda ve değer katmakta, yol göstermede, desteklemede açık
olduğumuzu belirtmek isteriz. Girişimci kadınlar seslerini rahatlıkla
duyurabiliyor mu? Daha fazla aktif olmaları, seslerini duyurabilmeleri için sizin
nasıl çalışmalarınız var?

Yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz, İş – Aile derken bu koşturmacalar içinde
ruhunuzu besleyen, sizi yeniden şarj eden neler var? Hayatta bir sloganınız var
mı?

Serap Kılıç Kocaoğlu’nun listesinden neler var? Yeni bir proje, 
hedefler, hayaller?





Özellikle pandemi sürecinin başlaması ile insanların bir çıkış yolu aramaları ve artık kendileri için, kendi işleri
için bir şeyler yapma istekleri ile birlikte, girişimcilik ve girişimcilik sürecinde alınabilecek hibeler, son 1,5
yıldır çok daha fazla konuşulur ve merak edilir oldu. Ancak o kadar yanlış bilinen ve kulaktan dolma bilgi
kirliliği var ki, bu da maalesef kişilerin bu süreçte yanlış bir yol izlemelerine ve alacakları girişimcilik hibesinde
de sorun yaşamalarına neden olmaktadır.  Gelin şimdi, bu girişimcilik hibesi neymiş ve KOSGEB’in
girişimcilere özel olarak vermiş olduğu bu hibe nasıl alınır onu anlatayım size. 

KOSGEB girişimcilik eğitimleri online şekilde gerçekleşmektedir. Girişimci
olacak kişi kendi T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile KOSGEB
Girişimcilik Eğitimleri sistemine giriş yapmaktadır.

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK
HİBESİNİ NASIL

ALIRIM?
 

D�dem DÖNMEZER
 Danışman/Mentor
 

GİRİŞİMCİ KİMDİR ?
Girişimci, bir mal veya hizmeti üretim ya da hizmet unsurları ile harmanlayarak bir araya getiren kişidir. Risk
alır ve iş fikrini hayata geçirmek için gerçek ve ciddi anlamda bir adım atar. Ticari kazanç sağlar ve katma
değer katar, istihdam oluşturur. Bu genel kavramdan da yola çıkarsak girişimciliği, aslında vergi, sigorta
ödeyeceğiniz, istihdam sağlayarak hem kişiye hem devlete katma değer oluşturacağınız hem de bundan para
kazanacağınız bir döngü ya da çark gibi düşünebilirsiniz. Girişimcilik resmiyet olmadan, vergi ödemeden,
personel istihdamını resmi olarak yapmadan ya da ticaretinizi resmi anlamda kanıtlayamadıkça var olabilecek
bir kavram değildir. KOSGEB ya da devletin diğer kurumları da girişimcilik kavramına ve girişimciliğe bu
mantık ile bakmaktadır. Bu sebeple KOSGEB ya da devletin herhangi bir kurumundan girişimcilik hibesi
alabilmek için öncelikle resmi olarak firma kuruluşunu yapmanız ve bu sürece adım atmalı ve bu riski göze
almanız gerekmektedir.



KOSGEB girişimcilik hibesini alabilmeniz için öncelikli şart firma kuruluşu olmakla birlikte, işletmenizi resmi
olarak kurmadan önce yerine getirmeniz asıl gerekli olan ise KOSGEB Girişimcilik Eğitimini online olarak
tamamlamanız ve bu eğitim sonunda da KOSGEB onaylı Girişimcilik Sertifikanızı almanızdır. 
KOSGEB girişimcilik eğitimleri online şekilde gerçekleşmektedir. Girişimci olacak kişi kendi T.C. kimlik
numarası ve e-devlet şifresi ile KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri sistemine giriş yapmaktadır.
Eğitime https://lms.kosgeb.gov.tr/ linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Bu eğitimi bitirmeniz için belli bir süre
yok. Sizin bu sürece ayıracağınız vakte bağlı olarak değişmektedir. Yani süreç tamamen size bağlıdır. 1 gün
içinde de ya da 1 hafta içinde de bu eğitimi tamamlayabilirsiniz.
Eğitim iki aşama ve toplam on altı bölümden oluşmaktadır. Her bölümün sonunda kendinizi denemeniz amaçlı
testler var. Ancak bu testlerden alacağınız puan eğitim sonunda sizin alacağınız sertifikaya etki etmemektedir.
Bölümler arasında ya da bölüm esnasında videolarda ileri sarma yapamıyorsunuz ve her bölüm içinde yer alan
PDF şeklinde olan konu anlatımlarını da açıp okumadan bir diğer bölüme geçiş yapamıyorsunuz.  
İlk 8 bölümlük aşama Geleneksel Girişimcilik Eğitimidir. Bu ilk aşamayı bitirdikten sonra ikinci aşamaya yani
İleri Girişimcilik Eğitimine başlangıç yapabilirsiniz. İleri Girişimcilik Eğitimini de aynı şekilde bitirdikten sonra
eğitimin tüm aşamalarını tamamlamış olacaksınız ve sertifikanız yarım saat içinde yine e-devlet sistemine PDF
olarak yüklenecektir. İsterseniz sertifikanızı bilgisayarınıza, telefonunuza da ayrıca indirme yapabilirsiniz. 

Şimdi eğitimimizi tamamladık ve en önemli süreçlerden birini halletmiş olduk. Tekrar belirtmek isterim ki
işletmenizi resmi olarak kurmadan önce bu eğitimleri tamamlamanız gerekmektedir. Resmi olarak işletme
kuruluşu sonrası tamamlayacağınız eğitim, size girişimcilik hibesi için KOSGEB’e başvuru yapma hakkı
vermeyecektir. 

Eğitimimizi tamamladık. Eğitim sonrası ve almış olduğunuz sertifikanız sonrasında artık resmi olarak firma
kuruluş işlemlerine başlangıç yapabilirsiniz. Vergi levhası, oda kaydı, ticaret sicil gazetesi gibi resmi işlem
süreçlerin de hepsini tamamladıktan sonra artık KOSGEB başvuru aşamasına gelebiliriz. Resmi kuruluş sürecini
hallettikten sonra KOSGEB’e önce işletme kaydımızı yapmamız gereklidir. Kayıt işlemi çok basit bir işlemdir.
Bu kayıt işlemini yaptıktan sonra girişimcilik hibe programına başvuru yapabiliriz. 
Geleneksel girişimci isek Geleneksel Girişimcilik üzerinden, ileri girişimci isek İleri Girişimcilik üzerinden
programa başvuru yapmamız gerekmektedir (Geleneksel Girişimcilik ve İleri Girişimcilik kavramlarını ise bir
sonraki yazılarımızda sizlerle paylaşım yapıyor olacağım). Ancak hibeyi almak için bu aşamalar sonrası asıl
yapılması gereken, iş fikrimizi anlatmış olduğumuz iş modelimizi mevzuata uygun şekilde ve proje tekniği ile
oluşturarak KOSGEB’e sunmaktır. İş modelimizin kurum tarafından değerlendirilip onay alması ile 2 yıllık
KOSGEB Girişimcilik süreci başlamış olmaktadır. 

KOSGEB Girişimcilik sürecine ait başvuru kısmını mümkün olduğunca kafalarınızı karıştırmadan basit bir
şekilde açıklamaya çalıştım. Okuduğunuz zaman belki size biraz uzun ya da karmaşık bir süreç gibi gelebilir
ancak süreç mevzuata uygun hareket edildiği sürece sizi çok zorlamayacaktır. Bu süreçte bir danışman ile
çalışma yapmanızı ancak bu danışmanı seçerken sizden talep edeceği danışmanlık bedelinden çok size aktarım
yapacağı bilgi birikimine ve uzmanlığına dikkat ederek seçimlerinizi yapmanızı özellikle size tavsiye ederim.
KOSGEB ile ilgili tüm bilgilere, hibe programlarına ve başvuru süreçlerine dair kısımlara www.kosgeb.gov.tr
web adresi üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Unutmayın her şey bir adım atmakla başlar! 

KOSGEB Girişimcilik Hibesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?



Renklerin üzerimizdeki etkileri; psikolojik, sosyolojik, sektörel, kültürel, moda gibi birçok başlık altında
sıralanabilir ancak her başlık, baktığımızda aslında bir biriyle iç içe.
Renkler duyguları harekete geçirir. Diyelim ki bir ürünü almaya karar verdiniz. Kararın sonuca ulaşmasını
sağlayacak üçte birlik kısım renklere aittir. 

Loyola Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre; tüketicilerin %60’ı, bir markadan etkilenip
etkilenmediğine sadece rengine göre karar veriyor! Yine aynı araştırmaya göre, renkler markanın tanınmasında
%80 oranında etkili oluyor.

Renkler duyguları harekete geçirir. Diyelim ki bir ürünü almaya karar verdiniz.
Kararın sonuca ulaşmasını sağlayacak üçte birlik kısım renklere aittir. 

İŞ HAYATINDA
RENKLERİN DİLİ

NEDİR?
Sebla ARSLAN ÖZBAHÇELİLER

 Gel�ş�m İpekyolu Kurucusu



İş hayatında renklerin doğru kullanılması ve markamızı oluştururken renklerin anlamını bilerek hareket etmemiz, bizi
pazarlama alanında bir adım ileriye taşır.

Renk psikolojisi hayatımızı birçok yönden etkiler ve çoğumuz web sayfalarımızda, kurumsal kimliğimizde,
ofisimizde, mağazamızda veya iş kıyafetlerimizde kullandığımız renk seçimlerinin ne tür etkilerini olduğunu pek
bilmeyiz.

Ofislerde artık alışılmışın dışında renkler kullanılmaya, değişik dekorasyonlar uygulanmaya başladı. Hepsinin
önceliği, çalışanın daha verimli olmasını sağlamak ve müşterilerin gözüne hitap edebilmek için; fakat bütün bunlar
yapılırken renk seçimine dikkat edilmesi gerekiyor. 
Yanlış ortamda kullanılan yanlış renkler çalışanın konsantrasyonunu bozabilir ve hatta iş yapmasına engel olabilir.
İşte bu yüzden, şirketlerde kullanılacak renkler seçilirken yapılan işe göre karar verilmesi gerekiyor. Örneğin; Kırmızı
iştah açarken, aynı zamanda öfkeyi de çağrıştırır.

İş görüşmelerimizi yaparken de seçtiğimiz kombinin; hem tarz, hem renk olarak, karşı kurumun kültürüne uygun
olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü Sektörlere bağlı olarak giyim tarzı da değişir. Örneğin, bir bankanın çalışanları, bir
reklam ajansı çalışanlarından daha resmi ve koyu renkli giyinir. O gün giymeyi seçtiğimiz kombinin renklerinin hem
kendi tonumuza hem iş programımıza uyumlu kullanmak da bu işin asıl sırrı. Elbette her birimizin profesyonel hayat
için ayırdığı giyim bütçesi apayrı ama eminim herkes birbiriyle eşleşebilen parçalardan oluşan bir gardırobun hayalini
kuruyordur.

Araştırmalara göre kişiler hakkındaki ilk izlenim 30 saniyede oluşuyor. Kullandığı renkler ve dış görünüşüne bakarak
karşımızdaki kişiyi başka değerlendirmeye gerek kalmadan % 58 zihnimize yerleştirmiş oluyoruz.  Yani insanlar
yanınızda değilken bile,  sizin hakkınızdaki kararlarını, kafalarının içindeki “siz” yani imajınız üzerinden veriyorlar. 

Bir başka deyişle imajımız bizim kimliğimizdir. Kendimize gösterdiğimiz özen başkalarından göreceğimiz itibarı
belirler. İş hayatında etkili ilişkiler kurabilme ve başarılı olabilmenin temelinde de bu yatmaktadır. 

İşin özü; kendisini ifade edemediğini düşünenlere “Renkleri gözden geçir” diyebiliriz. 

İş Hayatında Renkler Nasıl Doğru Kullanılır?

İş Görüşmelerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?



Günümüzde, küreselleşmenin doğurduğu bir
gereklilik olarak markalaşma, oldukça
önemli bir süreç haline gelmiş olup bir
marka değeri uzun emek ve çabalar
sonucunda elde edilebilmektedir.
Markalaşma, marka sahibi bakımından
özellikle prestij ve ekonomik anlamda
oldukça önem arz eden bir değerdir.  Kısaca,
marka, belirli bir ürün veya hizmetin
farklılaşmasını ve tüketiciler tarafından
benzer ürün ve/veya hizmetlerden
ayrılmasını sağlayan işaretler olarak
tanımlanabilir. 2017 yılında 6769 sayılı Sınai
Mülkiyet Kanunu (“SMK”) ile marka ve
diğer sınai mülkiyet hakları ( marka, tasarım,
patent) hakkında hukuki olarak daha sağlam
temelli korumalar getirilmiştir. 
Marka en basit hali ile; bir malın ya da
hizmetin diğer mal ve hizmetlerden
ayrılmasını sağlayan işaretidir. Kişiler
üretimlerini ve hizmetlerini belirledikleri
markalar altında halka sunar. Bu ad ve işaret
altında diğer benzerlerinden ayrılırlar bu
sebeple piyasada bilinirlik marka adı ve
logosu ile sağlanacağından,  bir girişimin
yatırımının,  en büyük kısmını markası ve
logosu oluşturmalıdır. 

Marka en basit hali ile; bir malın ya da hizmetin diğer mal ve hizmetlerden
ayrılmasını sağlayan işaretidir. Kişiler üretimlerini ve hizmetlerini belirledikleri
markalar altında halka sunar.

Markamı Neden
Tesc�l Ett�rmel�y�m?

Gülşah GEBEŞ
Avukat /PatentLab Kurucu Ortak 



Marka adı ve logosunun tescili ile girişim bir kimlik kazanır. Marka tescili ile neler kazanabiliriz bunu bir örnekle
açıklayalım. Örneğin; evde kendi sabunlarını üreten girişimci ESRA ‘’ ABC SABUNLARI’’ ismi ile bir instagram
adresi almış ve bir kitle elde etmiş olsun, güzel satış rakamları yakalasın ve girişimini biraz daha büyütmeye karar
vererek ABC SABUNLARI  diye bir dükkan kurmaya karar versin. Ancak bu esnada DERYA, ondan önce TESCİL
ETTİRDİĞİ ‘’ ABC SABUNLARI’’ markası ile aynı anda bir sabun dükkanı açmak istesin. Bu durumda tescil sahibi
DERYA, ESRA’nın kendi emeği ile büyütüp güçlendirdiği ABC SABUNLARI MARKASINI kullanmasını
engelleyebilir ve ESRA’nın piyasadaki bilinirliğinden faydalanabilir. Böylece DERYA, rakiplerinin önüne geçmiş ve
piyasadaki rakiplerinden birinin önüne büyük bir engel koymuş olur.
Bu durumda iki tarafında hukuki olarak yapacağı bir takım yaptırımlar vardır. Ancak ESRA eğer bu markasını en
başta tescil ettirip, tüm planlarını bu şekilde hayata geçirseydi uzun yargılama süreçleri ve yargılama giderleri
karşılaşmayacaktı. Bu sebeple her girişimci kanunun kendisine sunduğu korumandan yararlanarak, markasını tescil
ettirmeli ve ilk adımlarından birini marka tescili yaptırarak atmalıdır. 
Marka tescili ile, markanız 10 yıl boyunca kanun sağladığı hukuki korumadan yararlanacaktır. Ortalama 6-8 ay
süren bu tescil süreci sonunda alınan 10 yıllık hukuki koruma karşılığında, tescil hizmetlerine ayrılan giderler,
çıktığınız bu yolculuk için cüzi ve katlanabilir olmaktadır. Bunun yanında marka tescili girişiminize birçok avantaj
sağlayacak ve sizi rakiplerinizin önüne geçirerek birçok olumsuzluktan da koruyacaktır. 

 1- Tescilli bir marka markalaşmanın ilk adımıdır ve size bir kimlik kazandırır. 
2- Tescilli marka ticari itibarınızı arttırır.
3-Markanız ( işaretiniz)tescilli değilse, başkaları markanızı sizden önce tescil ettirebilir
4- Tescilli bir markanız varsa markalaşma yolunda taklitçi konumuna düşmezsiniz
5- Tescilli bir marka ile mal ve hizmetlerinize karşı yapılan bir müdahaleyi markaya özgü özel hukuk kuralları
çerçevesinde koruyabilir, uzun süren hukuk mücadelelerinden kurtulabilirsiniz.
6-Tescilli bir marka işletmenize istikrarlı bir gelecek sağlar, tüketiciler ikame mallar yerine tescilli markaları tercih
eder. 
7- Doğru pazarlama kanallarına tescilli marka ile ulaşabilirsiniz, parekende ve toptan satış yapan işletmeler tescilli
ürünleri tercih eder.
8- Tescilli bir marka lisans sözleşmesine konu olabilir ve lisans vererek markanız ile ayrı bir gelir elde edebilirsiniz.
9- Markanız tescilli ise işletmenizden bağımsız olarak markanızı satabilir, devir edebilirsiniz

Marka Tescilinde Örnek Girişim Hikayesi

Tescilli Bir Marka Size Ne Kazandır?



Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet uzun yıllar boyunca gerek hukuk sisteminde gerek toplum nezdinde
görmezden gelinmiş, konuşulmamıştır. Ancak günümüzde kamuoyunda oluşan bilinç ve atılan siyasi adımlarla
hem kadına yönelik şiddet hem aile içi şiddet konuşulmaya ve buna karşı özellikle sivil toplum kuruluşlarının
aktif rol almasıyla mücadele edilmeye başlanmıştır.

Her ne kadar toplumda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi politik olarak tartışmalı bir konumda
bulunsa da bu durum kadına şiddetle mücadelede toplumsal algıyı ve tavrı değiştirmemelidir. 

Şiddet sadece fiziksel değil; psikolojik, cinsel ve ekonomik olarak da kadının karşısına çıkmaktadır. Bu konuda
özellikle kadınların şiddet türleri hakkında bilinçlenmesi, yaşadıkları durumu değerlendirmeleri ve aslında bir
şiddet türü ile karşılaştıklarının farkına varmaları açısından da önem arz etmektedir. 

Şiddet türlerinin hepsinin sahip olduğu ortak nokta, kadını aşağılamak, küçük
düşürmek saiki ile gerçekleştiriliyor olmalarıdır. Aslında karanlık bir zihniyet
ürünü olan kadına şiddet, ancak yine bu zihniyet ile mücadele edilmekle
aşılacaktır, bunun da koşulsuz eğitim ile mümkün olduğunu hatırlatırız.

ŞİDDET KARŞISINDA
YALNIZ DEĞİLSİNİZ

TUĞÇE PİRES
ARSLAN & PİRES 

HUKUK VE DANIŞMANLIK
 



Sözlü veya davranışsal bir baskı ile karşıdaki kişiyi
küçük düşürmek, aşağılamak için yapılan eylemlerdir.
Kadının bir işi başaramayacağını söylemek, sürekli
eleştirmek, sosyal yaşamda veya iş hayatında karşısına
çıkan fırsatları değerlendirmesini engellemek, sürekli
olarak eylemlerini kontrol etmek, eleştirmek şeklinde
olabileceği gibi sürekli kadının his ve duygularını
sömürerek, kadını suçlu hissettirerek de
gerçekleştirilen fiiller psikolojik şiddeti oluşturur.

Psikolojik şiddet, kadının kendi kişisel gelişimi önünde
en büyük engel olmaktadır. Kendine olan güven ve
inancını kaybeden kadınlar, çoğunlukla bunun bir
psikolojik şiddet sonucu olduğunun farkında
değillerdir ve bu sonuçtan yine kendilerini suçlarlar.

En basit hali ile can ve mal güvenliğine zarar verilmesi
olarak tanımlanabilir. Mor Çatı’nın kendi tanımında ise
“Bedensel güç veya üstünlük, bir şiddet aracı olarak
kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek,
aşağılamak veya cezalandırmak amacıyla
kullanılıyorsa “fiziksel şiddet” söz konusudur.”
denilerek kadına yönelik üstünlük saiki ile temas
kurularak gerçekleştirilen fiiller, fiziksel şiddet olarak
değerlendirilmektedir. 

Fiziksel şiddet dışarıdan görülebilir sonuçları olduğu
için en çok fark edilen ve konuşulan şiddet türüdür.
Diğer şiddet türlerinde ise genellikle mağdur tarafından
bir bildirim olmadığı takdirde fark edilmesi neredeyse
mümkün olamamaktadır. Bu sebeple kadınların
özellikle maruz kaldıkları diğer davranışların da
aslında bir şiddet türü olduklarını fark etmeleri ve bu
durumdan kurtulmak ve gerekli hallerde bu durumun
cezalandırılmasını sağlamak için harekete geçmesi
gerekmektedir

Psikolojik Şiddet Nedir?

Fiziksel Şiddet Nedir?



Maddi güç ve üstünlüğün kadının üzerinde yine onu küçük düşürmek ve aşağılamak için kullanılması
ile uygulanmaktadır. Kadını iradesi dışında çalışmaya zorlamak ya da çalışmaktan alıkoymak
ekonomik şiddet türünün örneklerindendir. Aynı şekilde kadının mesleki eğitiminin ve ekonomik
fırsatlarını değerlendirmesini engellemek de bu şiddet türünde sayılabilir. Başka bir değişle, kadının
ekonomik kararlarını tek başına ve kendi iradesi ile vermesini engellemek ve/veya verdiği kararlarda
destek olmamak, engel olmak ekonomik şiddettir de denilebilir.

Her ne kadar toplum arasında çok fazla bilinmiyor olsa da Israrlı Takip de bir şiddet türü olarak kabul
edilmektedir. Kadının kendisini güvende hissetmesini engelleyen, sürekli bir şiddete uğrama
korkusuna ve endişesine yol açan her türlü kasıtlı ve tekrarlanan davranışlar da ısrarlı takibi
oluşturmaktadır.  

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki, kadına yönelik şiddet failleri her zaman bir erkek olmayabilir.
Maalesef bir başka kadın da kadına yönelik şiddet faili olabilmektedir. Ayrıca failin her zaman aile
içerisinden veya tanıdığı yakın çevresinden olması da beklenmez. Ülkemizde maalesef ki aile içi
şiddet kadar, tanımadığı bir kişi tarafından da şiddete maruz kalan kadınlarımızın da oranı çok
yüksektir.

Birçok kadın fiziksel olarak bir şiddete maruz kalmadığı müddetçe yasal haklarını kullanamayacağını
düşünmektedir. Ancak fiziksel şiddet mağduru olmasanız bile maruz kaldığınız psikolojik, cinsel ve
ekonomik şiddet halinde de mağdur konumunda olup bu hallerde de yasal yollara başvurarak her
türlü koruma ve tedbir kararlarından faydalanabilirsiniz. 

Yukarıda açıklanan şiddet türlerinden herhangi birine sadece bir kere bile maruz kalmanız halinde
koruma ve tedbir kararı alabilirsiniz. Kişilik haklarınıza saldırı mahiyetinde olan eylemin ceza
hukuku boyutunda suç teşkil etmesi halinde öncelikle şikâyet ve ihbar haklarınızın olduğunu
hatırlatarak burada sadece koruma ve tedbir kararlarına değineceğiz.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile
mahkemelerden veya doğrudan idari makamlardan koruma ve tedbir kararları talep edilebilmektedir.

Ekonomik Şiddet Nedir?



Şiddet mağduruna karşı belirli söz ve davranışlarda bulunmaması,
Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsisi,
Korunan kişilere ve bulundukları yerlere yaklaşmaması,
Çocuklarla kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, sınırlandırılması veya kaldırılması,
Korunan kişinin yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmaması,
Korunan kişinin eşyalarına zarar vermemesi,
Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,
Kanunen izin verilen silahların kolluğa teslim edilmesi,
Görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,
Müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yerinin belirlenmesi,
İşyerinin değiştirilmesi,
Kimlik ve bunun gibi diğer bilgilerin değiştirilmesi, gizlenmesi,
Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması, bu maddelerin etkisi
ile korunan kişilere ve bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığın muayene ve tedavisinin sağlanması,
Muayene veya tedavi için sağlık kuruluşuna başvurması ve tedavisinin sağlanması, 
Çocuk koruma kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması,
Velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar verilmesi,
Tedbir nafakasına hükmedilmesi.

Mağdurun mahkemeye başvurması halinde hakim bu tedbirler ile sınırlı değildir, mağdurun korunmasına yönelik
somut olaya uygun benzer farklı tedbirlere de karar verebilecektir. 
Mülki amirden ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amirinden talep edilebilecek koruyucu ve
önleyici tedbirler :

Barınma yeri sağlanması, 
Geçici koruma altına alınması,
Geçici maddi yardım yapılması,
Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
Geçici koruma altına alınması.

Tedbir kararına hükmedilmesi için, özellikle önleyici tedbir talebinin doğası gereği, herhangi bir delil veya belge
sunulması gerekmemektedir. Koruyucu nitelikteki tedbirlere karar verilebilmesi için soyut beyanlar dahi yeterli
olacaktır, şiddet olayının özelliğine göre takdir yetkisi kullanılarak gereken koruyucu tedbirler alınacaktır. 
Tedbir kararlarına aykırı davranılması halinde de kanun zorlama hapsi kurumunu düzenlemiştir ve tedbir ile ihlalin
niteliğine uygun olarak üç günden on güne kadar zorlama hapsi uygulanacaktır. Ayrıca ihlal devam ettiği
müddetçe hakim tarafından, altı ayı aşmayacak şekilde, zorlama hapsinin süresi arttırılabilecektir. 

Süreci bireysel olarak yürütebileceğiniz gibi daha sağlıklı bir takip için avukatlardan ya da konu ile ilgili sivil
toplum kurumlarından mutlaka hukuki destek almanızda fayda bulunmaktadır.

Şiddet türlerinin hepsinin sahip olduğu ortak nokta, kadını aşağılamak, küçük düşürmek  ile gerçekleştiriliyor
olmalarıdır. Aslında karanlık bir zihniyet ürünü olan kadına şiddet, ancak yine bu zihniyet ile mücadele edilmekle
aşılacaktır, bunun da koşulsuz eğitim ile mümkün olduğunu hatırlatırız.

Şiddetin hiçbir türünü konuşmak zorunda kalmadığımız güzel günlere…

Mahkemeden  Telep Edilebilen Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Nelerdir?



Nefes almazsak ne olur? Bilinmeyen bir cevap vermeyeceğim: Ölürüz. Yaşadığımıza göre hepimiz nefes
alıyoruz demek ki. “Ben yeterince nefes almıyorum” endişelerine gerek yok. Yaşıyorsan, solunum fonksiyonunu
yerine getiriyorsun demektir. 

Solunum bedenimizin fizyolojik olarak yerine getirdiği ve doğuştan bildiğimiz bir fonksiyon. Solunum
sistemimizin çalışması, kalbimizin çalışmasından, safra kesemizin çalışmasından farklı değil. Otomatik, kendi
kendine oluyor. 

Nefesi, solunumdan ayırmak gerekir. Nefesimiz, duygularımız düşüncelerimiz ve psikolojimiz ile ortaya
çıkan bir davranış şeklidir.

Doğduğumuzda nefes ve solunum aynı şeyken, zaman ilerledikçe duygularımızı, düşüncelerimizi fark etmeye
başlarız. Bir anlamda dünyalı olmayı öğrenmeye başladığımızda solunum ve nefes farklı şeyler olmaya başlıyor.
Solunum, görevini yapmaya çalışırken, biz algımızla nefesi yönetmeye çalışıyoruz. Nefesimizi tutarak,
çarpıtarak solunumumuzu sabote etmeye çalışıyoruz. Bu noktada bedenimizde fiziksel duygusal ve zihinsel
tepkiler oluşmaya başlıyor. 

Nefes kapasitemizi artırdığımızda; fiziksel olarak kanımızdaki oksijen miktarı artar, hücre yenilenme hızımız
artar. Dolayısıyla daha sağlıklı, canlı, zinde, enerjik ve güçlü hissederiz.
Günümüz insanının kronik yorgunluğu için bilmem bir mesaj oldu mu?

Nefes kapasitemiz arttığında zihinsel ve duygusal olarak ne değişiklikler olur derseniz; stresten kurtuluruz,
huzurlu hissederiz. Nedensiz bir huzur, nedensiz bir neşe hissederiz. Çünkü nefes bilinçaltımızı temizler, çünkü
hücre hafızamızda kayıtlı eski travmaları siler. Bizi an’a getirir. Nefesin zaman dilimi, an-şimdi. 

Ben ilk nefes seansından sonra, sırtımdaki tüm yükleri bırakmış hissederek,
büyük bir sevgiye uyanmıştım. En çok da kendimi sevmiştim. İlk seanslardan
sonra, bitmek bilmeyen sırt ağrılarım da geçmişti hatta. Çok bekledim gelecek mi
diye ama 11 yıldır gelmedi. 

NEFES ALMAZSAK
NE OLUR?

Güz�n ERVARDAR
Nefes Koçu



Nefes seanslarında yaşam gücümüzle bağlantıya
geçeriz.
Yaşam gücüyle bağlantıya geçtiğinizde, hayatın akışı
içindesiniz demektir. Bir kez nefes açıldığında dışarıda
her ne olursa olsun fark etmez. Neşeyi, denge ve
uyumu hep hissetmeye başlarız.

Ben ilk nefes seansından sonra, sırtımdaki tüm yükleri
bırakmış hissederek, büyük bir sevgiye uyanmıştım. En
çok da kendimi sevmiştim. İlk seanslardan sonra,
bitmek bilmeyen sırt ağrılarım da geçmişti hatta. Çok
bekledim gelecek mi diye ama 11 yıldır gelmedi. 

Her nefes seansı yeni bir açılım, yeni bir farkındalık. 
 Kendimizle-özümüzde hizada olmayı hatırlamak kadar
iyi gelen bir his bilmiyorum ben. 

Hepimizin genel olarak “bir” nefes alışkanlığı var, sürekli aynı şekilde nefes alıyoruz.
Hızlı, yavaş, sığ veya bekleyerek...

Sorun burada başlıyor. Sürekli aynı şekilde nefes alıyor olmamız hiç normal değil. İçinde bulunduğumuz durumun
gerektirdiği şekilde nefes almalıyız. Doğru nefes alma böyle olur. Koşuyorsak, spor yapıyorsak, performans
halindeysek hızlı nefes almak, bir proje üzerinde çalışıyorsak, bir şeyler üretiyorsak derin, sakin nefesler almak,
uyuyorsak, dinleniyorsak sığ nefesler almak gibi.

Ama görüyoruz ki, durum böyle değil.
Söylediğim gibi herkesin genel olarak “bir” nefes
alışkanlığı var. Sürekli hızlı nefes alan biri hiç
dinlenemiyor ve doğal olarak hep çok yorgun
hissediyor. 

Sürekli yavaş nefes alan biri, hayatın akışına
adapte olamıyor, yeterli performans gösteremiyor
ve hayatta geride kalıyor. 
Hayatın akışı içinde, uyum içinde akmak
istiyorsak,  bir davranış biçimi olarak nefesin
önemi çok büyük. 

Çünkü nefes, yaşam demektir.  Bana, “nefesi
anlat” demek, “bana yaşamı anlat“ demek.
Anlatamam ki, ne kadar anlatsam da bu bir
deneyim olamaz ki. Yaşa,  gör! Nefes al, nefesin
hayatını nasıl derinden etkilediğini gör!

Dilerim ki sen de en kısa sürede doğal,
dönüştürücü bir nefes seansı deneyimlersin!

Nefes Seanslarının Faydaları Nelerdir?



Özel Öğrenme
Güçlüğü

Sema TUNÇ
Okul Önces� Öğretmen�

Özel Eğ�t�m Uzman Öğret�c�

Çalışan ya da girişimci olan kadınların, iş hayatlarının yoğun temposu içinde
ailelerine vakit ayırmaları konusunda ne kadar özverili olduklarını hepimiz biliriz.
Ama bazen, özellikle çocuklarının gelişimini etkileyecek çok önemli konular gözden
kaçabiliyor. Bu yazımda, Özel Öğrenme Güçlüğü çeken çocukların gelişiminde etkili
olacak konulardan bahsetmek istiyorum. 

Çocuğun normal ya da normal üstü zekaya sahip olmasına rağmen, okuma-yazma, dil konuşma, matematik ve
motor becerilerde problem yaşaması durumuna, özel öğrenme güçlüğü denir. 
Öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuğun okuma güçlüğü yaşaması durumuna disleksi, yazılı anlatım güçlüğü
yaşaması durumuna disgrafi, matematik güçlüğü yaşama durumuna diskalkuli, dil anlatım bozukluğu durumuna ise
afazi adı verilmektedir.

Özel öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuğun gösterdiği özellik, diğer bir öğrenme güçlüğü yaşayan çocukla aynı
olmayabilir yani öğrenme güçlüğü her çocukta farklı şekil ve farklı derecede gözlemlenebilir. Hatta bazı
çocuklarda birden çok bozukluk var olabilir. Yukarıda belirttiğim gibi öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar normal
ya da normal üstü zekaya sahip oldukları halde özel durumlarından ve bu durumlarının bilinmemesinden dolayı
sosyal hayatta ve okul yaşamında birçok zorlukla karşılaşabiliyor ve çeşitli etiketlemelere maruz kalabiliyorlar.

Eğitim hayatlarının başlamasıyla beraber yaşıtlarından belirgin düzeyde farklılık gösteren bu çocuklar için okul
yaşamı, sınıf ortamı adeta kabusa dönüşebilir. Arkadaşlarına nazaran daha geç okuyan, el yazısı okunaksız ve satır
arasına yazamadıkları için yazıları düzensiz olan, ev ödevlerini alamayan ya da eksik alan, farklı öğrenme stillerine
sahip olduklarından dolayı ve bu yönde eğitim verilmediği için sınıf içinde düşük başarı gösteren bu tip çocuklar
öğretmenleri, arkadaşları hatta arkadaşlarının aileleri tarafından tembel, yaramaz veya zeka düzeyi düşük olarak
nitelendirilebilirler. Öğretmen çocuğa öğretememenin sıkıntısını yaşarken ebeveynlerde çocuklarının bu
durumundan dolayı üzülüp paniğe kapılarak çocuğa yüklenmeye başlayabiliyor. 

Etiketlemelere maruz kalan, dersi dinlememekle suçlanan ya da yaramaz olarak adlandırılan bu çocuklar, zamanla
ya içine kapanır ya da hırçınlaşmaya başlayarak davranış problemi gösterebilirler.



Özel öğrenme güçlüğüne sahip çocukların yaşadıkları zorluklardan dolayı genellikle benlik algısı ve özgüvenleri
düşük olmakla beraber kendilerine öz şefkat gösterme konusunda da yetersizdirler. Sosyal çevresi ve ailesi
tarafından suçlanan, eleştirilen bu çocuklar kendilerine sık sık “Ben yetersizim, çok beceriksizim, kimse benimle
oynamıyor, kimse beni anlamıyor ve sevmiyor” gibi söylemlerde bulunabilir.
Bu olumsuz duygu ve düşüncelerin çocukta yer etmemesi için erken tanı alması ve özel eğitime erken başlaması
oldukça önemlidir.

Bilinçli ebeveynlerde işler daha kolaydır. Çünkü özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda konuşma gecikmesi ya
da telaffuz sorunları görülmekle beraber bu çocuklara yaşıtlarına göre kavram öğretimi de oldukça zordur. Bu
durumu fark eden ebeveynler bir çocuk psikiyatristine başvurarak çocuklarının erken tanı almasını sağlayıp özel
eğitime erken başlayarak çocukları ve kendileri örselenmeden  eğitim hayatlarına ve yaşantılarına devam ederler.
Bilinçli olmayan ebeveynlerde ise öğretmenlerimize çok iş düşer. Çünkü bazen aileler çocuklarında bir farklılık
olduğunu anladıkları halde nereye başvuracaklarını bilemedikleri için çocuklarına tanı alamayıp bu süreci
geciktirebiliyorlar. Bu durumda çocuğun sınıf içindeki davranışları ve öğrenme gecikmelerinden aileye uygun bir
dille bahsedip onları bir pskiyatriste yönlendirerek bu süreci başlatmak öğretmenlerin görevidir.

Günümüzde okullarda özel öğrenme güçlüğüne yönelik çalışmalar yapılıp bu konuda farkındalığın arttırılması
istenilse bile ne yazık ki halen istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar farklı
öğrenme stillerine sahiptirler dolayısıyla akademik başarıları için erken tanı müdahale açısından önemlidir.

Ancak bazen ebeveynler bilinçli olsa da, olmasa da yönlendirme yapılıp psikiyatrist tarafından tanı aldıkları halde
çocuklarının bu durumunu kabullenmekte zorlanabilir ve çocuklarının tanısını reddederek ya kendilerini suçlarlar ya
da çocuğun bu durumunu dış faktörlere bağlarlar. Bu dış faktörler, genelde ya bir akrabaya benzetme ya yaramaz
arkadaşlara uyma ya da öğretmeni suçlama şeklinde şeklinde kendini gösterir.Bu durumda aileye sabırla ve ilgiyle
yaklaşıp özel öğrenme güçlüğüne sahip birçok kişinin olduğunu söyleyip, hatta ünlülerden örnekler vermek oldukça
etkili olabiliyor.Aileye özel öğrenme güçlüğü hakkında doğru bilgilendirme yapılmaktan  ve uzman kişilere
yönlendirilmekten vazgeçilmemesi çocuğun geleceği açısından son derece önemlidir. Zira Atatürk’ünde dediği  gibi,
“Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur.”



Makale yazmak, yazı yazmak, bir eser, bir iş ortaya
koymak, sanıldığı kadar kolay değil. Mesela, ben bu
yazıyı yazana kadar kaç tane yazı yazdım, beğenmedim,
başka yazıya başladım, saysam yoruluruz.

Bu yazı biraz da "Yazarlığa giriş dersi 1 " gibi olacak.
Başkalarına da belki faydası olur diye yazmak istedim.
Kariyerine, yoluna yazarlığı da eklemek isteyenlere ama
nereden başlayacağını bilmeyenlere bir ışık olma umudu
ile yazıyorum. Bende kendimi geliştirme çabalarındayım.

Hikayesi Girişim Dergisi için bir makale yazmam
gerekiyor. Görev belli. Yazı ama nasıl bir yazı? Önce ana
çizgilerimizi, daha doğrusu kırmızı çizgilerimizi
belirliyoruz. Bu aşamada derginin duruşu da önemli tabii
ki. Siyasi, politik, herhangi birine gönderme, laf atma,
argo vs gibi bir yazı yazmayacağım. Ardından doger
çizgiler; kim okuyacak? Ulusal mı? Yerel mi? Kime hitap
edeceğiz? Bunlara da cevap verdikten sonra kendinizi
kelime havuzuna bırakabilirsiniz.

Olay bu havuzda başlıyor. Yüzmeyi başarırsan her şeyi
başarırsın. Yüzmeyi başaramazsan, kelimeler içinde
boğulur kalırsın. O cümleyi yazarsın olmaz, o kelimeyi
oraya koyarsın tutmaz. Anlatmak istediğin ile yazdığın
birbirini tutmaz. “Demek istediğim bu değildi”, der
durursun.

“Aman ne var ki canım yaz yaz dur, o yazıda da ne var ki, ben de yazarım
istersem” gibi söylemlerde bulunanlar olacaktır. Siz duymayın onları, sizin
motivenizi düşünmesine izin vermeyin. Bırakın insanlar konuşsun, dursun. Siz
başlamak istiyorsanız başlayın. Yazmak istiyorsanız yazın.

BAŞLIYORUZ!

Nur YILMAZ SONAY
İnsan Kaynakları Uzmanı

“Aman ne var ki canım yaz yaz dur, o yazıda da ne var
ki, ben de yazarım istersem” gibi söylemlerde
bulunanlar olacaktır. Siz duymayın onları, sizin
motivenizi düşünmesine izin vermeyin. Bırakın
insanlar konuşsun, dursun. Siz başlamak istiyorsanız
başlayın. Yazmak istiyorsanız yazın.

Kendinize güvenin ve emin adımlarla ilerlemek
istediğiniz yolda devam edin.

Şimdilik " Yazarlığa giriş dersi 1" bu kadar. Başka
yazılarda devam ederiz. Ben de öğrendikçe sizlerle
bilgilerimi paylaşmaya devam edeceğim.

Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Elinize kalem alın,
önünüze bir kağıt koyun, hani şu hiç bitmek bilmeyen
iç sesimiz var ya, hah iste o iç sesimizin dediklerini
yazın. Bakın nasıl rahatlayacaksınız. Terapi gibi
gelecek size. Bu da dersin püf noktası. Sınavda sorarım
not alın 😉

Engellere Kulak Asmayın



TESADÜFİ İMPARATORLUKLARIN
YÜKSELİŞİ 

1996 yapımlı bilgilendirici ve ilham verici, 3 parçalık
bir belgesel… 
Kronolojik olarak kişisel bilgisayarların, bir başka
deyişle 1970′lerden başlayarak Altair 8800, Apple I,
Apple II ve VisiCalc’in yükselişini, sonrasında da IBM
PC ve Apple Macintosh devriminin 1980’lerdeki ve
1990′ların ortasına kadar olan gelişiminin hikâyesini
anlatıyor.

Apple’in kurucusu Steve Jobs ve Microsoft’un
kurucusu Bill Gates’le yapılan röportajların yer aldığı
belgesel, bu alanda yapılmış önemli filmlerden biri
olarak karşımıza çıkıyor. Filmin yazarı Robert X.
Cringely’in, internet balonun patlamasından önce yani
1998′de çektiği ‘İnek Öğrenciler 2.0.1: İnternetin Kısa
Tarihçesi’ adlı bir belgesel filmi daha bulunuyor.
Önemli kişilerle röportajları içeren bu ikinci belgeselin
mutlaka izlenmesi gerekiyor.
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MUTLULUK DAĞITMAK - TONY HSİEH

ABD'de uzun süre çok satanlar listesinden
düşmeyen, Tony Hsieh'ın kitabı, Mutluluk
dağıtmak, içten ve samimi üslubuyla büyük ilgi
gördü. Hsieh kitabında, iş ve özel hayatında
öğrendiği dersleri, çocukken kurduğu solucan
çiftliği ve http://zappos.com’a uzanan yolculuğunu
anlatmaktadır.
Sadece “Şirket nasıl yönetilir?”, “İnternet dünyası”
konularında değil, hayatınızdaki amaçlarınızı
bulma yolculuğu, mutlu olmak/etmek yaklaşımıyla
daha başarılı olunacağını anlatan samimi bir
kitap…










