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editörden
Hayaldi... 
Gerçek oldu !

Hayaldi. Gerçek oldu!
Hikayesi Girişim Dergisinin ilk sayısı ile sizlerleyiz.
Kurulduğundan beri, bir dergimiz de olmalı diye sürekli hayal ettim, 
birçok dergide görev aldım. Ama içimdeki heyecanı yenemedim. 
Doğru zaman, bu zamanmış. İşte karşınızdayız. 
Hikayesi Girişim nedir, ne yapar, çalışmaları nelerdir sorularına cevap 
için birkaç sayfa ilerlemeniz gerek. 
Ben size, Dergimizden bahsetmek istiyorum.
İlk sayımızda ve bundan sonraki sayılarda “Girişim ve Kadın Girişimci” 
başlıkları altında yer alan her konuya değineceğiz. 
Başarı ve motivasyon hikayeleri,
Eğitim konuları,
Hikayesi Girişim aylık etkinlikleri,
Kadın girişimcilerin aktif yer aldığı STK’lar,
Sosyal sorumluluk, 
Kadın ve Yaşam ile ilgili içeriklerle fayda sağlamaya çalışacağız.
Siz değerli okurlarımızın bizi yalnız bırakmayacağını da biliyoruz.
Fikir ve önerilerinize önem veriyoruz. 
Bizlerle iletişimde olmanızdan mutluluk duyarız.
Evde kaldığımız, zorlandığımız bu dönemde birlikte ayağa kalkmak için 
buradayız ve sizi bekliyoruzz.

Figen ATASARAL
Hikayesi Girişim Kurucusu ve Genel Koordinatör
                  Genel Yayın Yönetmeni ve Editör

çndekler

hkayesgrsm.com

@hkayesgrsm

künyemz



Hikayesi Girişim E-Dergimizin ilk sayısında, Hikayesi Girişim’i 
anlatmak, çalışmalarından ve amaçlarından bahsetmek, Hikayesi 

Girişim ekibini tanıtmak amacı ile kurucusu Figen ATASARAL ile keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdik.

49 yaşında iki çocuk annesiyim. Özel sektördeki çalışma hayatıma kızımın doğumu ile son 
verdim. Ama bir zaman sonra, çalışmayı seven biri olarak evde sıkılmaya başladım. Kızımı da 
bırakmamak adına evden çalışma yollarını aradım ve bundan tam 14 sene önce web siteleri 
ile içerik ve reklam yöneticisi olarak çalışmaya başladım. Sonrasında ilk web sitemi 
Annecee.com u kurdum. Etkinlikler, çocuk şenlikleri düzenledim. Ve ilk evden çalışma 
arayışlarımda kurduğum hayalim olan Hikayesigirisim.com 2014 yılında hayata geçti. Tüm 
bu süreçte kazandığım deneyimlere sürekli kendimi geliştirmek için aldığım eğitimler 
eklendi. Şu anda N&B Danışmanlık olarak tüm bu çalışmaların yanı sıra reklam, pazarlama 
danışmanlığı ve içerik uzmanlığı yapmaktayım. Ve Hikayesi Girişim sayesinde kadın girişim-
ciler ile iç içe olmaktan ve ihtiyaçlarını gözlemleyip çözüm bulduğumdan dolayı Girişim 
Danışmanlığı 

Öncelikle sizi tanımak isteriz?
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O zaman Hikayesi Girişim’den bahsedelim. Böyle bir platform 
                                         kurma fikri nasıl doğdu?
Evden çalışmaya karar verdiğim zaman kendi mesleğimi de içine alarak ne iş yapabilirim 
diye araştırmaya başladığımda internet ortamında hiç uygun bir site, platform benzeri 
çalışmalar bulamadım. Birkaç bulduğum da açılmış, ama aktif değil. Neredeyse iki senedir 
güncellenmemiş,sorunlara çözüm bulmamış. Kendi deneyimlerimi de ekleyerek pes etmeden 
araştırmalarıma devam ettim. Kendim için uygun bir iş bulmuştum ama hep benim gibi iş 
arayan kadınlar, hatta ürettiğini satmak, tanıtmak isteyen kadınlara destek olacak böyle bir 
site hayalini kurmaya başladım. Evden çalışmalarıma devam ederken bile nasıl olur, ne olur 
diye hep bir altyapı planladım.Biraz nabız ölçtüm, Annecee sitemde bir yazı yayınladım ve 
ihtiyacı net görmek istedim. Müthiş ilgi oldu ve zamanının geldiğini anladım.

Ne zaman yayına geçti 
     Hikayesi Girişim?

2014 yılında web sitesi olarak kuruldu. İlk 
düşünce evden çalışmak isteyen, çalışan 
kadınların tanıtımlarını yapmaktı. Ve öyle 
de oldu. Daha sonra 2015 yılında bir isim, 
logo ve tasarım değişikliği ile yeniden 
doğdu Hikayesi Girişim olarak.

Evet, tam da bu. Zaten böyle de başladı 
network toplantıları. Çok güzel geri 
dönüşler aldık, düzenli olarak devam ettik. 
Ama yaşadığımız bu pandemi nedeniyle 
işlerimizi djitale taşıyınca network 
toplantılarına ara vermek zorunda kaldık. 
Tabii boş durmadık. Dijitalde network 
nasıl olur diye düşündük ve çok güzel bir 
sistem kurduk. Gittikçe büyüyen bir toplu-
luk olarak yeni düzene de ayak uydurmuş 
olduk.

Network Yani?

Aslında sadece bir tanıtım sitesi olması 
amacıyla yola çıkmıştık. Ama 
üyelerimizden gelen talepler ile satış 
yapmaları konusunda neler yapabiliriz 
diye düşündük ve stand çalışmalarına 
başladık. İhtiyaçlar, ihtiyaçları getirdi 
ve stand çalışmaları sırasında gözlemle-
diklerimiz ile eğitimler de düzenledik. Bu 
eğitimler bir kadın girişimcinin, girişim-
cilik yolculuğunda olması gereken konu 
başlıkları olan eğitimlerdi. Biz eğitimlere 
başlayınca yine üyelerimizden eğitim 
önerileri ile çalışmalarımızı daha da 
genişlettik. Tüm bu çalışmalarız sırasında 
gördük ki, kadın girişimciler öncelikle 
birbirlerine destek olduklarında daha
fayda odaklı iş birlikleri ortaya çıkıyor.

Bugüne gelene kadar neler 
gelişti Hikayesi Girişim’de?

Sosyal medya hesaplarımızdan ya da
 www.hikayesigirisim.com web sitemizden
üyelik için başvurarak, oluşturduğumuz 
formdan üye olabilirler. Sonrasında bir 
whatsapp grubumuz var, tüm çalışmalarımızı, 
işbirliklerini duyurduğumuz bir grup. 
İsterlerse oraya da katılabilirler. Sunmuş 
olduğumuz hizmetlere, duyurularımıza gerek 
sosyal medya hesaplarımızdan gerek whatsapp 
grubundan takip edebilirler. Kendi çalışmaları 
ile ilgili destek isteyen, projelerini, girişimlerini 
duyurmak isteyen ya da Hikayesi Girişim içinde 
var olan projelere katılmak isteyen kadın 
girişimciler de, bizlerle iletişime geçebiliyorlar

Hikayesi Girişim’e katılmak     
       isteyenler nasıl bir yol 
                  izlemeliler?
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Hikayesi Girişim olarak çalışmalarınız ve hizmetleriniz nelerdir ?
Eğitimlerimiz düzenli olarak devam ediyor. Motivasyon içeren söyleşiler, kadın girişimci 
hikayeleri de tabii. Danışmanlık hizmeti veriyoruz. Girişimcinin gerek duyduğu her konuda 
danışmanlık çalışmamız var. Mobil uygulamamız hayata geçecek çok yakında. Faydalı ola-
cağını bildiğimiz bir network projesine hazırlanıyoruz. E-Dergimiz ilk sayısı ile yayında. Ve 
üzerine çalıştığımız, alt yapılarını oluşturduğumuz projelerimiz de yolda. Yapacak daha çok 
işimiz var, biliyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz.

Ben de bir girişimciyim. Hem freelance çalışan, hem kadın, hem anne girişimciyim. 
Zorluklarını fazlası ile yaşamış bir girişimciyim. Çok pes etmek istediğim oldu ama bıraksay-
dım ve geriye baksaydım kesin pişman olacaktım. O yüzden her defasında tekrar başladım. 
Geldiğim nokta evet, henüz hayalime ulaştığım nokta değil. Ama en azından çalıştığım her 
andan keyif alıyorum. Üyelerimizden gelen olumlu geri bildirimler ile de doğru yolda 
olduğumuzu görüyorum ve gururlanıyorum. Kendimden örnek vermek istedim çünkü, 
birebir yaşadıklarımla daha iyi anlatırım diye düşündüm. Girişimci kadınlar ne yapmak 
istediklerine karar veremediklerinde hemen vazgeçiyorlar. Ya da başladıkları işlerinde bir 
zaman sonra verim alamayınca pes ediyorlar. Bunu çözmeleri gerek, motivasyona ihtiyaçları 
oluyor. Bunun da temeli kendini daha da geliştirmek, eksikleri ile ilgili eğitimler almak. 
Çünkü yaptığın işten eminsen, bilgine güveniyorsan düşsen de kalkman kolay oluyor.

Hikayesi Girişim olarak kadın girişimciler ile çalışmalarınızız 
sonucunda neler deneyimlediniz?

Başlarda nasıl olacağını bilemeseler de, buna ben de dahil, sonrasında biraz da akışa bıraktık 
kendimizi. Ve tüm deneyimlerimiz ile düzene ayak uydurduk. Tüm kadın girişimciler işlerini 
dijitale nasıl taşıyacakları konusunda artık deneyimliler. Dijitalde birçok alternatif çözümler 
mevcut. Ama yine diyorum, eğitimden geçiyor hepsi. Benim gözlemlediğim sadece kadınlar 
değil her insan sevdiği, ilgi duyduğu alanlarına göre her eğitimi almalı. Şu an buna ihtiyacım 
yok demeden hem de.. Çünkü zaman ne getirir, önüne ne fırsatlar çıkar bilemiyorsun. En 
azından bir şekilde önüne çıktığında hazır olmalı insan. Ayrıca çabuk uyum sağlanıyor 
yeniliklere, yeni düzene...

Yeni düzen dediniz. Son zamanlarda çok sık duyuyoruz; Kadın
 girişimciler değişen ve gelişen düzende nasıl yol alıyorlar ?

Evet çok zorluklarla karşılaşılıyor maalesef, gerek ekonomik, gerek aile baskısı , gerek ise 
motivasyon eksikliği... Tüm bunları aşmakta zorlanıldığında vazgeçme iç güdüsü çıkıyor ortaya.
Ama benim amacım; Hikayesi Girişim’i de, N&B Danışmanlığı da kurarken kadınların
ekonomideki yerinin görünür olmasını ve farkındalıklarının artmasını sağlamaktı. Bu zamana 
kadar bir şeyler yapmaya çalışsak da önümüzde çok yolumuz var. Kadınların dimdik ayakta, 
kimseye ihtiyaç duymadan özgürce çalışabilmeleri sadece kendilerine değil, ailesinden
 başlayarak ülkemize kadar fazlasıyla yararı var. Bu yolda bizimle yürüyen, bize inanan 
üyelerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Biz buradayız, bu yolculukta bende varım, bizde varız 
diyen herkesi bekliyoruz.

Son olarak girişimci kadınların yaşadıklarını, deneyimlerini birebir 
bildiğinizi göz önüne alırsak neler söylemek istersiniz?

Bizlere İnstagram hesabımızdan, www.hikayesigirisim.com web sitemizden ve 
iletisim@hikayesigirisim.com adresine mail atarak ulaşabilirler. 

üye olmak ve ulaşmak isteyen girişimciler için iletişim bilgileriniz 
nelerdir?

Hikayesi Girişim kurulduğunda 
tek başıma çalışıyordum. Son-
rasında yol arkadaşlarım oldu. 
Şu anda yönetim ekibi olarak 3 
kişiyiz. Benim dışımda İletişim 
ve Etkinlik Danışmanımız 
sevgili Kudret Enes Özbek ve 
Eğitim ve Proje Danışmanımız 
sevgili Özlem Yazıcı ile birlikte 
çalışıyoruz. Yönetim olarak 
gayet uyumlu, üyelerimizin 
güzel geri bildirimleri ile de 
müthiş mutluyuz. Aynı 
hayali gören, aynı amaca odaklı 
ve aynı yolda yürüyen 3 kadın 
girişimciyiz. Ayrıca Marka 
Danışmanımız sevgili Özge
Tonbil de yönetim ekibimize 
destek vermekte. Tabii bizlerin 
dışında da çok güçlü bir 
eğitmen ve danışman kadromuz 
var. Ayrıca Hikayesi Grişim 
olarak paydaş oluğmuz 
Dernekler ile STK’larla da 
gücümüzü birleştiriyoruz. 
Herkese bir de buradan, tek tek 
teşekkür etmek isterim. 

Hikayesi Girişim kurucusu  
    olarak sizin dışınızda bir 
         yönetim ekibi var mı?

Bir kadın girişimci Hikayesi Girişim’e neden üye olmalı?
Başta da dediğim gibi, ilk kurulduğundan bu yana hep, gelen talepler, gördüğümüz ih-
tiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu yüzden fazlası ile deneyim 
kazandık ve sorunları, ihtiyaçları çok iyi okuyabiliyoruz. Bir kadın girişimci, sıfırdan 
başlamak istiyorsa, ya da başlamış ama yolda engellere takıldıysa, ya da hedefine 
ulaşmakta eksiklikleri varsa, Hikayesi Girişim olarak, bu yolculuklarına eşlik ediyoruz. 
İhtiyaçlarına ve taleplerine yönelik çalışmalar hazırlıyoruz. Türkiye’de kadının ekonomide 
yer bulmalarını sağlayarak, fark edilmelerini istiyoruz. Özellikle dezavantajlı kadınların, 
şiddet mağduru ya da yalnız başına ayakta kalmaları için, kendilerine fayda sağlayacak 
çalışmalar yapıyoruz. Ekonomik özgürlüğü olan kadının, kendine güveninin daha fazla 
olacağını ve şiddete boyun eğmeyeceğini ya da yalnız üstlendiği sorumluluklar altında 
ezilmeyeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden elimizden geldiğince, çok çalışarak kadın 
girişimcilerin yanında oluyoruz. İletişim bizim için çok önemli. Üyelerimizle özellikle 
sıcak ilişkiler kurarak “Biz buradayız” diyoruz. Üye olan kadın girişimcilerimizin, kendi 
yetkinliklerine ve uzmanlık alanlarına göre projeler oluşturuyor, işbirlikleri kuruyoruz.
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KUDRET ENES ÖZBEK

Öğrenilmiş Çaresizliklerimizden 
Kurtulup, Cesur Adımlar Atmak!

"Ne yaparsam yapayım sonuçta hiçbir şey fark etmiyor."
“İşlerim ne zaman yolunda gitti ki, şanssızım ben!”
Kendinizi bu sözleri söylerken buluyor musunuz ya da 
çevrenizde söyleyen kişiler var mı?

Geçmiş negatif deneyimlerimiz; çok sayıda deneyip de başarısız 
olduğumuz konularla ilgili hepimiz, kendimizle ilgili böyle 
hikayeler yazmaya meyilliyiz. Bu durum ne cinsiyetle, ne kültür-
le alakalı. Kendimiz hakkında edindiğimiz deneyimlerle alakalı! 

“Öğrenilmiş Çaresizlik” dediğimiz bu zinciri kırmak zor mu?
Öğrenilmiş çaresizlik; kişinin herhangi bir durumda çok sayıda başarısızlığa uğrayarak, bir şey 
yapsa bile hiçbir şeyin değişmeyeceğini, olayların kendi kontrolünde olmadığını, o konuda asla 
başarıya ulaşamayacağını düşünüp, bir daha deneme cesaretini kaybetmesidir. Kavram, Martin
Seligman’ın 1960’lı yıllarda öğrenme ve korku arasındaki ilişkiyi incelerken Ivan Pavlov’un klasik 
koşullanma deneyinden yola çıkarak incelenip ortaya çıkmıştır. Teori; ne zamanki bir kişi yaptığı 
hiçbir şeyin fark yaratmayacağına inanırsa, çaresizliği ve bir şey yapmamayı öğrenecektir.

Seligman ve meslektaşlarının köpeklerle başlattıkları deneyler, kediler, 
fareler ve balıklar ile sürdürülmüş ve benzer sonuçlar elde edilmiştir.*

İnsanların bilişsel yeteneklerinin ve olayları yorumlama yeteneklerinin farklı olmaları, hayvanlarla aynı 
koşullandırmalara tabi olamayacaklarından benzer bir çalışma da insan deneklerle gerçekleştirilmiş, 
benzer koşullar altında deneyler yapılmış ve yine benzer sonuçlara ulaşılarak insanlarda öğrenilmiş 
çaresizlik olgusu kanıtlanmıştır.*

Peki Değiştirmek, 
Zinciri 
Kırmak İmkansız 
Mı?
Öğrenilmiş çaresizlik ile ilgili yapılan tüm 
deneylerin birinci aşamasında gerçek çare-
sizlik, ikinci aşamasında ise sahte çaresizlik 
söz konusu. Çaresizliği kabulleniş öylesine 
güçlü olur ki önümüzdeki engeller kalksa 
da çaresizliğe olan inanç yüksek olduğu için 
engelin kalkmış olduğunu ya da başka bir 
yol olduğunu göremeyiz. Çaresiz, yetersiz, 
başarısız olduğumuzu düşündüğümüzden, 
çözüme giden bir yol olduğunu görememek 
sahte çaresizliktir. 
Burada kilit nokta, hangi sorunumuzun 
çözülebilir, hangisinin çözülemez
olduğudur. Düşünce ve duygularımız 
karışmışken, bunun cevabını vermek ve 
ona göre yol haritası çizmek elbette zordur 
ama imkansız değildir!

Öğrenilmiş çaresizliğin 
temeli nereden geliyor?

Yapılan araştırmalar 
öğrenilmiş çaresizliğin, 
çocukluk istismarı 
( fiziksel şiddet ve ihmal, 
duygusal istismar ve ih-
mal), aile içi şiddet gibi 
tekrarlanan travmatik 
olaylar sonrasında orta-
ya çıktığını da gösterme-
ktedir.

Aslında birçok şeyde olduğu gibi temel çocuklukta 
atılıyor. Eğer çocuğun temel ihtiyaçları karşılan-
madıysa, duygu durumunu ve düşüncelerini
 ifade edecek ortam bulamadıysa, çocuk durumları 
değiştirmeye gücünün yetmeyeceğini öğreniyor. Bu 
duyguları destekleyen deneyimler yetişkinlikte de 
devam edebilir ve bireyin, artık sorunları çözmek 
için yapabileceği bir şeyin olmadığına inanmasına, 
zor durumlar karşısında gerekli tepkileri verememe-
sine sebep olabilir.
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Büyük bir kafesin tepesine salkım muz yerleştirmişler ve maymunların çıkmaları için merdiven 
koymuşlar. İçeri 5 maymunu koyduklarında ise merdivenden çıkıp muzu almak isteyen maymunun 
üzerine tazyikli soğuk su sıkılmış. Düşen ve sırılsıklam olan maymunun yerine, bir diğer maymun 
çıkmış ve o da aynı şekilde tazyikli soğuk su ile karşılaşmış. 5 maymuna teker teker bu durumu 
yaşatmışlar.
Her seferinde aynı durumla karşılaşıp başarısız olan maymunlar, artık muzları almaya cesaret 
edememişler. Daha sonra bu tazyikli su kapatılmış ve maymunlardan biri dışarı alınıp yeni bir 
maymun kafese konmuş. Bu yeni maymun merdivenden çıkıp muzu almaya yeltenince, ıslak may-
munlar tekrar ıslanmak istemedikleri için ona sadece engel olmakla kalmayıp, üstüne de dövmüşler. 
Böyle bir tepkiyle karşılaşınca vazgeçen maymun yerine dönmüş. Daha sonra ıslak maymunlardan 
biri daha dışarı çıkarılıp yerine başka maymun konulmuş. Bu maymun da aynı şekilde muz’a ulaş-
maya çalışmış ve az önceki maymun da dahil tüm maymunların onu dövmesi tepkisiyle karşılaşmış.

Hiç ıslanmadığı halde sırf kendisini de dövdükleri için diğer yeni geleni daha da şiddetli döven 
maymun, sebebini kavrayamadan bu davranışı gerçekleştirmiş. Islak maymunların hepsi yenileriyle 
değiştirildiklerinde, bu gelenler de şiddet tepkisini vermeye başlamışlar ve en sonunda hiçbir engel 
bulunmadığı halde muz kafeste asılı bir şekilde, yenmeden kalmış. Maymunlar bu deney sonucu bir 
şey öğrenirler; O da ne olursa olsun sonunun "negatif " bir şey olacağı.

Birey “ aklı, istekleri ve duygularını” kontrol etmeyi öğrenmelidir. Nasıl çaresizlik öğreniliyorsa, 
başarı da öğrenilebilir. Hepimizin hayallerimizi gerçekleştirebilecek, bir yenilik yaratabilecek 
potansiyeli var ama "Nasıl olsa bir şey değişmeyecek" düşüncesiyle hareket ettiğimiz için, 
şikayetlerle dolu hayatımıza devam ediyoruz. Önemli olan burada dış engellerden önce 
içimizdeki engelleri aşmak! 

5 Maymun Deneyi

Peki öğrenilmiş çaresizliklerimizi, öğrenilmiş başarılara nasıl çeviririz? Nasıl farkındalık yaşayabili-
riz yazı serimizin devamında okuyabilirsiniz…

Farkına varmak ve Harekete geçmek…

Kudret ENES ÖZBEK
NLP Danışmanı / Dönüşüm Koçu
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Deneyim, müşterinin ürünü satın aldığı anda başlıyor. Örneğin bir teknoloji mar-
kasını ele alırsak, müşteri online kanallardan bir reklam görüyor ve çok hoşuna 
gidiyor. Satın almak için mağazaya gidiyor. Mağazadaki satıcının duruşu müşteri
olan iletişimi ürünü detaylı anlatması ve müşteri ile olan iletişimi çok önemli. Çünkü 
o anda karar veriyor ve deneyimi yaşamaya başlıyor. Tabii müşteri  deneyimi burada 
da bitmiyor. Eve kuruluma geliyorlar. Gelen kişi saatinde gelip gelmediği,  kıyafetinin 
ve kişisel bakımının iyi olması gibi konular hep bir müşteri deneyim noktasıdır.  
Şirketlerin müşteri yolculuğundaki tüm deneyim alanlarını belirleyip, bu deneyim 
alanındaki çalışanlarını da eğitim vererek bu bilinci sağlaması gerekmektedir. 

Markanın Gerçekten İyi Bir Deneyim Yaratması Gerekir mi?

Değişik sektörler hepsinin farklı müşteri deneyimleri ve süreçleri elbette olabilir. 
Markanın burada dikkat etmesi gereken belli başlı konular şunlardır;
-  Müşteri benden ne istiyor?
-  Nasıl bir hizmet standartı bekliyor?
-  Online kanallardan müşteriyle doğru iletişimi kurabiliyor muyum? 
-  Müşteriye ne kadar yakınlaşabiliyorum?
  Bir de olmazsa olmazlar, müşteriyi şaşırtacak deneyimler yaratmaktır. 
Unutulmamalıdır ki; Etkili bir müşteri deneyimi yaratmak bir iş biçimidir. Sizin işinizi 
yapış biçiminiz olmalıdır, teknoloji projesi olarak bakılmamalıdır. 

Müşteri İle Kurulan Duygusal Bağ Nasıl Olmalıdır?

Özellikle de online kanalların hiç olmadığı kadar hızla geliştiği günümüzde, iyi bir 
deneyim yaratmak bir duygu bütünüdür.  Müşteride deneyim oluşturan somut ve 
soyut kavramlardır. Somut kavram denilince zaten hepimizin aklına gelen ürünün gü-
zel olması, çalışıyor olması ve markanın vaatleriyle örtüşüyor olmasıdır. Soyut kavram 
ise müşteride oluşturduğu duygudur. Bazen müşterinin  sorununu çözemezsiniz. Ama 
bazen müşteriyi bilgilendirirsiniz ya da başka şekilde o kadar çok onunla ilgilenildiğini 
hissettirirsiniz ki, müşteri markaya karşı empati kurar. Markaya karşı direnç ve 
şüphede ortadan kalkar. Böylelikle taraflar arasında gelişen güven bağı ve sadakat 
oluşmuş olur. Müşterinin karşısına çıkmadan önce bu süreçlerin farkında olmak ve 
stratejiyi bunun üzerine kurmak bariz fark yaratır.

İletişim, etkileşime geçmenin sonucudur. Perakendeden finansa , özel sektörden 
kamuya kadar birçok markanın en önde tuttuğu konulardan birtanesi de, müşteri ile 
kurulan iletişimdir. Marka ile tüketici ilişkilerinin boyutları genişledikçe, markalar 
müşteri deneyimi kavramı ile tüketicileri arasında bütünsel ve sonsuz bir ilişki
kurmayı hedeflemektedir. İlk kontak anından başlayarak müşteriyi kazanmak
aslında bizi tavsiye eden kişi haline getirmek amaçlanmaktadır. Her müşteriyi farklı 
ele almak gerekir. Bir müşterimiz bizim markamızdan az alışveriş yapıyor olabilir 
ama bir çevresi olabilir ve tavsiye ettiği kişi onlarca kişi getirebilir. Ya da bir başka 
müşterimiz bir kerelik büyük bir alışveriş yapıyor olabilir ama çevresi yoktur ya da 
olumlu bir deneyim daha önce yaşamamış olabilir. Bu gözle bakmamız  gerekmekte-
dir. Sektördeki müşteri deneyimi trendleri de bu yöndedir. 

Müşteri ile Kurulan İletişim

ÖZLEM YAZICI
EĞİTİM VE PROJE DANIŞMANI
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Sosyal Sorumluyum
Atık malzemelerle hikayeler yazan Elif Kılıç’ı ve eşsiz çalışmalarını tanıtacağız sizlere. Kadın eğer isterse 

neler yapabilir? En güzel örneği. Metal plastik kapak, pet şişe, atık kumaş, tül poşet ve galoş gibi atık 
malzemelerden yaptığı tasarımların öyküsünü konuştuk.

ELİF KILIÇ

Ben Elif Kılıç, 1981 İzmir doğumlu-
yum. Tekstil tasarımcısıyım. Yaklaşık 
on sene kadar önce evlilik nedeniyle 
Amasya’nın Merzifon ilçesine yerleş-
tim. Bulunduğum ilçede mesleğimi 
yapabilme şansım düşük olduğu 
için, perakendecilik üzerine küçük 
bir giyim mağazası açtım. Şu an biri 
Amasya merkezde diğeri Merzifon 
ilçesinde olmak üzere iki mağaza 
işletiyor, firmalara da kapsül
 koleksiyonlar hazırlıyorum. Bir 
kız çocuğu annesiyim. 2019 Mart
itibariyle TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu Amasya Başkan Yardımcılığı 
görevine seçildiğimden bu yana 
kadınların sosyal ve ekonomik
hayatta daha fazla yer alabilmesi 
için neler yapabiliriz konusu üzeine 
çalışmalar yapıyorum.

ELİF KILIÇ KİMDİR ?

Boğaziçi Üniversitesi’nin hazırlamış 
olduğu bir eğitim programına katıl-
ma fırsatı yakaladım. Bu program 
esnasında moda endüstrisinin, 
petrol endüstrisinden sonra dünyayı 
en çok kirleten ikinci endüstri 
olduğunu öğrenince, renkler ve 
çizgiler desenlerin etkisiyle dünyaya 
ne kadar zarar verdiğimizi, yine 
moda doneleri ile anlatmak istedim. 
Ve atık malzemelerle yapılan tasarım-
ların hikayesi başladı. Bu tasarımlar, 
metal plastik kapak, pet şişe, atık 
kumaş, tül poşet ve galoşlarla üretil-
di. Tüm ürüler kullanılmış ürünler. 
Malzeme temini için projemi 
sosyal medya hesapları ile duyurdum. 
Tasarımın her aşamasını paylaşarak 
bu süreci dinamik hale getirdim. İlçe 
çapında başlayan bu süreç ile yayıldı.

      Atık Malzemelerden 
tasarımlar yapma fikri nasıl       

ortaya çıktı?
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Tasarımları Oluştururken Nelere Dikkat Edildi?

Her tasarımın bir adı ve hikayesi 
var, “Şaman” doğayı insan için 
yaratılan bir alan olmaktan ziya-
de insanın ve tüm canlıların bir 
parçası ve devamı olarak gören 
şamanların doğaya ve onun-
la birlikte atalarının ruhlarına 
duydukları derin saygının altını 
çizerken “Karma” adlı çalışma-
da ve fotoğraflamalarında, tüm 
renkleri ve desenleri üzerinde 
taşımaya çalışırken, var olduğu 
coğrafyanın renklerini tüketen 
bencil insanın bozduğu karmayı 
ifade etmek istedim.
Bununla birlikte varlıklarıyla 
tarihte iz bırakan kişileri de 
çalıştım. Tarihteki ilk coğrafyacı 

“Strabon”  Anadolu toprakları-
na barışı getiren ”Pudehepa” 
atık malzemeler ile yeniden 
yorumlandı. Genel anlamıyla 
yok oluş riskini insan kaynaklı 
nedenlerle gelişen iklim yıkımına 
bağlıyoruz. Bütün bunlar olurken 
umut hala insanda… İnsanla 
diğer insanlar ve doğa ile barışa 
bir şans daha verebilmek… Bu 
nedenle Anadolu kadınının 
gücünü temsil eden barışı 
gerçekleştirmiş bir Hitit kraliçesi 
“Puduhepa” dan da esinlenip bir 
mesaj verirken, Tarihte bilinen ve 
Anadolu topraklarında yaşamış 
ilk coğrafyacı “Strabon” da 
tasarımlar arasında yerini aldı. 

Aslında tüm tasarımlarda 
doğanın verilen tahribatı to-
lore edecek gücü  ve isteğinin 
sonsuz olduğunu hissediyor-
sunuz. Ortak bir özellik çöp ve 
atığın rahatsız edici etkisinin 
kaybetmeden var olmaları… 
Teknolojik hiçbir teknik yok. 
Sadece bir iğne ve iplik… Bu 
hızla tüketmeye devam edersek 
elimizde kalanlarla yetinmek 
zorunda kalacağımız malze-
melerle  yaşamaya çalışmak 
zorunda kalacağımızı tasvir 
etmek istedim.

      Ortaya çıkan eserlerden 
beklenilen sonuçlar alındı mı?  

Ortaya Çıkan Eserlerden Beklenilen 
Sonuçlar Alındı mı? Hedefler Nelerdir??
Yaptığım işten istediğim sonuçları al-
dığımı düşünüyorum. On bin kapak 
dikilerek ortaya çıkan “Kapak Kız” ve 
türevleri olan kostümlerle bir sinerji yarat-
mayı başardık. Altı aydan kısa bir sürede 
toplanılan bir ton atık, geri dönüşüm 
tesisine teslim edilerek, karşılığında be-
bek arabaları teslim alarak, ilçemiz sosyal 
hizmetler müdürlüğüne sosyal destek 
hizmeti alan ailelere verilmek üzere 
teslim edildi. Fakat şu da bir gerçek in-
san gelişen bir varlık. Bir işi başardığınız 
zaman ulaştığınız sonuç iyilik üretmekse 
yaptıklarınız size bir süre sonra yetmiyor. 
Farklı daha makro ölçekli adımlar atmak 
istiyorsunuz. Daha fazla ulaşmak daha 
görünebilir olmak, bütünün hayrına daha 
büyük işlere imza atmak istiyorsunuz. Ben 
ekonomik özgürlüğümü elde etmek adına 
açtığım işi bir araç haline getirip, tasarım-
lar üreterek katma değer yaratabilmek 
adına çalışmaya devam ediyorum. 
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EZGİ EKEN

Nasıl başlarım söze, nasıl tarif ederim kendimi inanın bilmiyorum … 
Bu benim ilk köşe yazım olacak.

Mesela daha önceleri tweetler attım, koca koca şirketlerde raporlar, yıllık izinler, 
tutanaklar yazdım ama ilk kez, bir dergide bana ayrılan bir köşeye yazacağım ve 
bunu yaparken olurda sürçerse dilim, yanlış yazarsa kalemim, hepinizden özür dile-
rim, acemiliğime verin. 
Benim adım Ezgi; Kulağa hoş gelen söz demek, daha doğrusu ben bu anlamını daha 
çok seviyorum. Senin olayın nedir Ezgi diyecek olursanız;
Ben, bu ülkede olunabilecek en zor iki olgunun birleşimiyim. Hem bir kadın hem 
de bir engelli bireyim.

Çorum’un küçük bir köyünde, marangoz bir babanın, küçük ve nazlı kızı olarak 
geldim dünyaya, fakat hayatın hem aileme hem de abimle bana küçük bir sürprizi 
varmış o da Spino Serebellar Ataksi (SCA)imiş. 

Yol Arkadaşım ve Ben

SCA Nedir?

SCA en az ruhum kadar eşsiz bir hastalık, hatta buna hastalıkta demeyelim, yol 
arkadaşı diyelim.
Biz yol arkadaşıyız SCA’yla . 

Doğumumdan, hayat yolculuğum son buluncaya dek yanımdan hiç ayrılmayacak 
bir yol arkadaşlığı bizimkisi, eh tabi her arkadaşın kusurları vardır, benim 
arkadaşımın da bazı kusurları var, izin verirseniz size bu arkadaşım ve onun
kusurlarından bahsedeyim;

SCA, beyincik ve omurilikte denge ile ilgili hücrelerin kaybı ya da doğru 
çalışmaması sonucu oluşan dengesizliğin izlendiği nörolojik bir hastalıktır. 

SCA, genetik bir hastalık olduğu için günümüzde kesin tedavisi yok, ama 
destek tedaviler ile seyri yavaşlatılabilir. En çok tercih edilen destek teda-
vi türü ise; fizik tedavi ve spordur. Bizlerde bulunan istemsiz hareketler 
ve titreme içinse, belirti azaltıcı ilaç tedavileri de denenmektedir. 
Bence bu kadar bilimsellik yeter, isterseniz hayat gözlüğünü takıp; size bu 
arkadaş ile nasıl tanıştım, onunla nasıl geçinmeyi öğrendim, onu dizgin-
lemeyi nasıl öğrendim ve onunla birlikte ve ona rağmen nasıl bugün ki 
Ezgi oldum onu konuşalım…

Dengesizlik (En tipik belirtisi)

Yürüme bozukluğu

Koordinasyon bozukluğu

Göz hareketlerinde bozukluk

Konuşma bozukluğu

Titreme

İnce motor becerilerinde bozulma

Kalp problemi

Yemek yeme ve yutmada güçlük

Elde ve ayakta uyuşma (ve güç 
kaybı)

Zeka geriliği (Bazı tiplerinde)’dir.
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Biz, doğuştan tanışıyoruz arkadaşımla fakat kendisi bana sürpriz yapmak için 
beynimin ücra köşesinde bekliyormuş nerden bilebilirdim ki… 
İlk selamlaşmamız, 8. Sınıfta Şevki’nin bana ağzı açık ayran delisi demesiyle oldu. 
Tamam dışarıdan farklı görünebilir ya da farklı düşünebilirdim fakat ilk kez, bir
 şeyler duyacağım bir şekilde söylenmişti.

Haliyle çok üzülmüştüm ve o gün eve gidip babama, bu durumu anlattığımda
benim süper kahramanım, var olan düzenin bir parçası olmamam gerektiğini 
anlattı ve o günden sonra var olan düzenin bir parçası değil, düzenin kendisi olmayı 
seçtim. Düzenin kendisi olmak hiç ama hiç kolay olmadı.  Önce algıları, sonra 
algıların neden olduğu tabuları yıkmaya başladım. 
Lisesiydi, üniversitesiydi, iş dünyasıydı derken önüme çıkan ne kadar tabu, algı, 
yargı varsa yıkıp geçtim.

Bunları yaparken çok zorlandım, yalan yok, çok da yoruldum. 
Ve birçok kez pes etmenin kıyısından döndüm.
Ama işte karşınızdayım bugün ki Ezgiyi o savaşlara, bitmek bilmeyen algı, tabu 
ve yargılara borçluyum. Aslında o yüzden başı dik, zafer kazanmış bir komutan 
edasıyla dolaşıyorum ortalıkta. Bu kadar mücadele ve sonsuz savaş, hırs azim ve istek 
hayal olmadan nasıl beslenir mi?
Tabi ki beslenmez, hayır hal böyle iken, bir girişim gerçekleştirmemek imkansız 
olurdu.
Artık esas konuya gelip sizlere girişimimden bahsetsem fena olmaz sanki;
Ben küçüklüğümden beri hediyeleşmeye bayılan, kişiye özel ince ince düşünülmüş 
hediye kutularının hastasıydım ve eğer yol arkadaşım, bir gün beni yenerse diye 
kurduğum bir girişimim var; “Dreambox”.

Dreambox ne diyecek olursanız size şöyle anlatayım; siz bana rüya ve hayallerinizi 
anlatıyorsunuz ve ben de onların ulaşılabilir olanlarını bir kutuya dolduruyorum 
diye anlatabilirim,

Bu kutu, benim hayallerim çünkü. Bilirim ki; Hayallerimizin bittiği yerde girişim-
lerimiz başlar ve ben de bir gün otururken, dedim ki, artık bu ülkede olunabi-
lecek en zor üçüncü olguda olabilirim; 
“Engelli bir girişimci”. 
Ardından da düşünmeye ve 01.09.2020’de uygulamaya başladım. Ben eğer bu savaşı 
kaybedersem, evden de, oturduğum yerden de üretmek istiyorum, gelişmek istiyo-
rum, hep ilerlemek istiyorum.
Size anlatacaklarım bu kadar,
Mucizelere lütfen inanın ve çaba gösterin, eğer çok çalışır ve çok inanırsanız, tüm ha-
yaller gerçekleşir, tüm engeller aşılır, tüm yol arkadaşları sizin marjinalliğiniz olur.

ezgi eken - SCA SAVUNUCUSU

Hayalim, Girişimim.

Ben Ezgi.



AKTİF SİVİL TOPLUM
          ÖRGÜTLERİ

     İzmir’de Kadın 
Girişimcilerin Aktif 
           Kooperatifi

2015  yılında, Bornova Belediyesi'nin öncülüğünde   kurulan Bornova Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Kooperatifi  ortakları, çalışmalarını, amaçlarını ve hedeflerini 
Hikayesi Girişim’e anlattılar.

“Bizler, El emeği ürünler üreterek 
emeklerimizi kazanca dönüştürüyoruz; 
ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz.
Nakış, dikiş, elbiseler ( kadın – çocuk ), 
bez çanta, makrome çanta, makrome du-
var süsleri, ahşap boyama duvar süsleri, 
geleneksel pazar filesi, bebek örgü setleri, 
yeni doğan seti, sepetler, amiguru-
mi oyuncaklar, bez bebek oyuncaklar, 
takılar,  hediyelik eşya, tığ örgü ve şiş 
örgü ürünleri, punch çalışmaları, patch-
work çalışmaları, dekoratifler yastıklar 
olarak üretim çeşitlerimiz bulunuyor. 
Gıda ile ilgili de çalışmalara başlamayı 
planlıyoruz. 

Yapmış olduğumuz el emeği ürünlerde titiz 
çalışarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı 
( KEDV) ve Nahıl ile de işbirliğimiz gelişiyor. 
KEDV bizlere “Kooperatifçilik ve Yönetişim Eği-
tim” desteği vererek bilinçli kooperatif ortağı ol-
mamızı sağladı. Bundan sonra da tasarım ürün-
ler konusunda kendimizi geliştirmek istiyoruz.
Kooperatifimiz aynı zamanda Simurg Üst Birlik 
Ortağıdır. Simurg Ortağı olarak da  çalışmalarda 
yer almaktadır.

Bizden talep edilen ürünler olduğunda,  fiyat 
çalışması ve üretim koşulları analiz edildikten 
sonra “Fiyat Teklifi” veriliyor. Teklif olumlu 
karşılanırsa grubumuzdan bilgi paylaşılıyor, 
alınan sipariş ile ilgili üretim yapabilecek olan 
arkadaşlarımızla organize oluyoruz. Malzeme 
temini sonrası, siparişin özelliğine bağlı olarak 
evde ya da kooperatifimizde üretim yapıyoruz. 
Teslim etmeden önce Kalite ekibimiz 
ürünlerimiz son kontrollerini yapıyor. 
Siparişlerimizi  zamanında teslim etmek 
konusunda dikkatli davranıyoruz. Sipariş 
tesliminden sonra paylaşılan iş oranında gelir
de paylaşılıyor. Kendimizi geliştirmek ve el 
sanatları konusunda çeşitlilik oluşturmak amacı 
ile önümüzdeki haftalarda “Atölye Çalışmaları” 
başlatmayı planlıyoruz. Günümüz şartlarında 
online atölye çalışmaları da oluyor. Değişen 
yaşam şartlarına uymak adına E-Ticaret için de 
alt yapımızı hazırlıyoruz. Dayanışma içinde üre-
timlerimize devam ediyoruz. 

İŞBİRLİKLERİMİZ

Kooperatif İşleyişi

bornova kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi bornova kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi



tuğba sipahi
Esnek çalışma modelinin hızla yayıldığı bu süreç, iş dünyasının en önemli değişim-
lerinden biri olmuştur. Bu değişimin çalışanlar için avantajları olduğu kadar
dezavantajları da bulunmaktadır. 

Ev Eksenli Çalışma Modeline 
              Uyum Rehberi

Uzaktan/ vden çalışma modelinin avantajları arasında;  Zamandan tasarruf etme, 
esnek çalışma saatlerinin olması, kıyafet serbestliği, yoğun stres ve gürültüden 
uzakta çalışma olanağı, esnekliğin beraberine gelen yaratıcılık, ofis ortamındaki 
uyarıcıların azalması ile verimliliğin artması, işe ulaşım zorluklarının azalması, iş 
sağlığı ve güvenliğinin ev ortamında daha fazla olması, aile ve kişisel hayata ayrılan 
zamanda artış gibi etmenler yer almaktadır.
Uzaktan/evden çalışmanın her ne kadar avantajları olsa da, çalışanlar üzerinde 
fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlarda dezavantajları da bulunmaktadır. Yapılan işin 
masa başında olması; online toplantı ve görüşmelerin artması ile teknolojik araçlar 
ile geçirilen zamanın çoğalması, uyku ve yeme düzenindeki değişimler beraberinde 
fiziksel sağlıkla ilgili sorunları getirmiştir. 
Esnek çalışma yöntemi ile çalışma zamanının uzaması, toplantı sayısı ve iş yükünde-
ki artış, raporlamanın artması, çalışma disiplini oluşturmada zorluk veya erteleme 
davranışı, iş arkadaşları ile yapılan görüşmelerin azalması ile karar alma, yeni fikirle 
üretme gibi konularda yetersizlik, online görüşmelerde beden dili ve duygu ak-
tarımının sağlanamaması ile oluşan anlaşmazlıklar çalışanların psikolojik ve sosyal 
alanlarda yaşadığı sorunları oluşturmaktadır.
Esnek çalışma yöntemi ile çalışanların motivasyonu ve verimliliğinde de değişik-
likler görülmektedir. Sosyal etkileşimi yüksek çalışanlar için esnek çalışma mo-
tivasyon kaybına yol açarken; kimi şirketlerde mesai saati kavramının ortadan 
kalkması ile çalışanlardan gece geç saatlere kadar iş talep edilmekte ve bu durum iş 
verimliliğini azaltmaktadır.
Dijitalleşmeyle evden çalışma modern çalışma hayatının bir parçası olmaktadır. 
Çalışanlardan kimileri işyerindeki düzenini bırakarak evde çalışma düzenine 
geçilmesine hazır olurken kimilerinin henüz hazır olmadığı görülmektedir. 
Randstad firmasının birçok ülkeden elde ettiği veriler sonucunda oluşturduğu 
raporda çalışanların %83’ünün Covid-19 salgını nedeniyle sahip oldukları yeni 
çalışma ortamına uyum sağladığı görülmektedir.

Covid-19 Pandemisi, dünya genelinde yaşamın 
birçok alanında değişimi beraberinde getirmiştir. 
Pandemi nedeniyle alınan önlemler ile çalışma 
yaşamında da önemli değişimler olmuştur. Birçok 
kurum ve kuruluş esnek çalışma modellerinden biri 
olan uzaktan ya da evden çalışma yöntemine geçiş 
yaparak salgın sürecinin hem sağlık hem de ekono-
mik yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya 
çalışmaktadır. 

Uzaktan Çalışmanın Avantajları ve Dezavantajları

İş yaşamındaki değişime uyum sağlama ve dezavantajlarını en aza indirmek üzere 
yapılabilecek fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlardaki düzenlemelere önem verilmesi 
gerekmektedir. Ev eksenli çalışmaya uyum sürecinizi arttıracak rehber niteliğinde bazı 
öneriler:

1. İş ve ev yaşam dengesini sağlamak adına günün başında, yapılacak işleri 
planlayabilir; önem sırasına göre listeleyip günlük rutinler belirleyerek hem zaman 
yönetimini sağlar hem de verimliliğinizi arttırabilirsiniz.

2. Belli bir çalışma alanı oluşturma ve kıyafetler konusunda seçici olma iş ile ev 
hayatı arasında bir çizgi çekerek; hayatın tamamıyla iş olmadığı konusunda yardımcı 
olabilir.

3. İş ortamından uzakta çalışmanın yaratabileceği yalnızlık duygusunu azaltmak ve 
sosyal etkileşimi arttırmak adına iş arkadaşlarınız ile sesli ya da görüntülü iletişim 
içinde olabilir ya da benzer şartlarda çalışma deneyimi olan arkadaşlarınız ile iletişime 
geçebilirsiniz.

4. Uzun saatler ekran karşısında oturmak nefes alışveriş sıklığını ve hızını 
etkilemektedir. Çalışma rutini oluştururken kısa nefes molaları planlayabilirsiniz. 
Doğru ve kontrollü nefes alma kalbin ritmini düzenler, kan dolaşımını hızlandırır 
böylece canlılık hissi yaratır. Nefes farkındalığı için çalışma alanında bir obje, 
resim veya yazı bulundurulabilir; onu gördüğünüzde farkındalıkla nefes alma
 pratiği yapabilirsiniz.

5. Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma video konferans uygulamalarının 
fiziksel toplantılara göre daha fazla zihinsel ve fiziksel yorgunluğa yol açtığını orta-
ya koymuştur. Bu yorgunluğu ifade etmek üzere çok sık kullanılan video konferans 
uygulaması ‘’Zoom’’ programından ilham alınmış ve literatüre Zoom Yorgunluğu 
olarak geçmiştir. Zoom yorgunluğunu azaltmak için daha az görüntülü daha çok sesli 
görüşme organize edebilirisiniz. Haftanın belli bir günü veya belli saat aralıklarını diji-
tal detoks yapmaya ayırabilirsiniz.

6. Evden çalışan ebeveynler, iş ve özel yaşam dengesini sağlamak adına günlük 
rutinlerine kaldığı yerden devam ederken; iş düzeni ile yemek, ev işleri ve çocuk 
bakımı gibi sorumlulukları kapsayan bir plan oluşturabilir. Çocuklarınız ile geçirilen 
zamanda yapılacak etkinlikleri akademik zaman, yaratıcılık zamanı, ev dışı 
aktivite zamanı, boş zaman, sessizlik zamanı ve yemek zamanları olarak ayırabilir; 
her bir zaman aralığı için çeşitli etkinlikler planlayabilirsiniz.

7. Sosyal hayatın besleyici yanlarından uzaklaşmamak adına çevrimiçi bir kitap 
kulübü veya spor kulübüne üye olabilir böylece hem yeni insanlarla tanışabilir hem de 
kişisel gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz.

8. Son olarak, içinde bulunduğumuz sürecin zorlayıcı yanları olduğu kadar besleyici 
taraflarını görmezden gelmeden; kendinize karşı ve çevrenize karşı şefkatli olarak bu 
sürecin geçici olduğunu kendinize hatırlatabilirsiniz.

‘’Hayat çözülmesi gereken bir problem değil, deneyimlenmesi gereken bir gerçek-
liktir.”
                                                                                                         Soren Kierkegaard

Uzaktan Çalışmada Nasıl Uyum Sağlanır?
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Eskiden anne babalar çocuklarının kariyerlerini küçük yaşta yazarlardı. Benim 
çocuğum şu meslekten olacak nokta. Üstüne laf söylenemez, farklı bir hayal 
kurulamazdı. Neyse ki şimdiki çocuklar öyle değil. Onlar doğuştan bilinçli, kendileri-
nin farkındalar. Ne yapmak istediklerini, neyi zevkle yapacaklarını, hangi işte kendile-
rini özgürce ifade edeceklerini çok iyi biliyorlar. Çoğu girişimci ruhlu, üretmeye, yeni 
fikirleri hayata geçirmeye meraklı.
İyi bir kariyer demek sabah saat çalmadan işini yapmak için heyecanla kalkmak de-
mek, ister ekmek yapın, ister eğitimci olun, ister boncuk dizin, ister fabrikada işçi olun. 
Yapmış olduğunuz işten keyif alıyorsanız, o işin sonunda çevrenize fayda sağlıyorsanız, 
biri beş yapıyorsanız, tekrar dünyaya gelsem yine bu işi yaparım diyorsanız, yatağa 
başınızı mutlulukla koyuyorsanız sizden başarılısı yok bu dünyada.
Şimdi yapmış olduğunuz işi düşünmenizi rica ediyorum. 
Yürüdüğünüz yol sizin yolunuz mu?
Kendi yolunuzu çizmek, kendi başarınızı yazmak için daha ne bekliyorsunuz?

Kariyer denildiği de aklınıza ne geliyor? Kurumsal 
bir şirkette yöneticilik mi?CEO, CFO pozisyonları-
na ulaşmak mı? Başarılı bir iş insanı olmak mı? 
Doktor olup profesör olarak anılmak mı? Mühen-
dis, mimar olarak tanınmak mı? 
Çok para kazanmak mı?
Kariyer dediğimiz şey hepimize göre değişken ol-
malıdır. Ben doktor olmayı hiç düşünemedim mese-
la, kana bakamam, açık yara görsem kendimi kötü 
hissederim. Bir başkası görev adamıdır, ticaretle 
uğraşamaz. Ya da aklı fikir doludur, dört duvara 
sığamaz.

Kariyer Yolculuğu

Nasıl kişiliklerimiz, karakterimiz kendimize özelse kariyer yolumuz da bize özeldir. 
Bizim bakışımızla filizlenir, tutku duyduğumuz noktalarda çiçek açar. Yıllarca havalı 
bir kariyer uğruna sevmediğimiz, bizi yansıtmayan bir işte çalışanımız olmadı mı? Sırf 
terfi için hoşlanmadığımız kişilerin yüzüne gülüp, arkamızı dönüp ağlamadık mı?

Kariyeri Kim Belirler?

ŞEBNEM ÖZEREN SOYOĞLU
tuğçe suyabatmaz

Ölümsüz Yanımız; “İTİBAR”
Dijitalleşmenin hayatımızın merkezine yerleşmesiyle 
birlikte, birçok kavramın tanımı ve algısı da değişiyor.
Girişimciliğin artışı, yenilikçi yaklaşımın benimsen-
mesi, kişisel markaların gelişimi, bilgiye ulaşmanın 
kolaylığı;  zorlu bir rekabet ortamı yaratırken aynı 
zamanda sürdürülebilirliğin önemini ve gerekliliğini 
gözler önüne seriyor.

Alternatiflerin çok, zamanımızın az olduğu bu yeni dünyada  başarı, çok yönlü bir konu ve 
başarıyı yakalamak daima başarılı olacağımız anlamına gelmiyor. Peki, bu durumda başarıyı 
sürekli kılmak, sürdürülebilirliği sağlamak için gereken nedir?  Elbette, yüzyıllardır toplum-
ların değerleri, davranışları ve bakış açılarının oluşturduğu sürdürülebilirliğin temel taşı olan 
'İtibar', bugün de girişimcilerin ve kişisel markaların olmazsa olmazı... 
Teknolojinin, ihtiyaçların, yaşamsal dinamiklerin, tercihlerin hatta davranışların sürekli 
değişmesi, girişimcilerin bu duruma kısa sürede uyumlanma gerekliliğini doğuruyor. Birden 
fazla işi aynı anda yapması gereken girişimcilerin, hedef kitle üzerinde yaratmak zorunda 
oldukları 'güven' ve 'sadakat' değerleri, kişisel itibarın başlangıç noktaları olarak değerlendir-
ilmekle birlikte, insanların hayatlarına ve duygularına olumlu dokunuşlar yapmak, güçlü bir 
itibar oluşturmak konusunda oldukça önemli adımlar arasında. 
Girişimcilerin hizmetlerini hedef kitlelerine duyurduğu en önemli mecralardan biri olan 
sosyal medya ve kitlelerin  ihtiyaç duydukları bilgi, ürün ve hizmetlere sosyal medya mecraları 
aracılığı ile ulaşmaları 'online itibar' konusunun önemini her geçen gün artırıyor. Bu mecralar-
daki en ufak hatanın bir krize dönüşebileceği, majör değişikliklerin hatta sektörel bir değişimin 
başlangıcı dahi olabileceği gerçeği, 'itibar yönetimi' sürecine de değer katıyor. 

Girişimcilerin güçlü itibar yaratmak için tutarlı, şeffaf, samimi, ilgili, katılımcı davranış 
ilkelerini benimsemeleri, günümüz rekabet dünyasında fark yaratmanın gerekliliklerinden 
biridir. Bu davranış ilkelerinin, kişisel değerlerle birleşmesi ise girişimci marka sadakatinin 
temelini oluşturuyor. Değerlerine bağlı, yenilikleri takip eden, ihtiyaçları karşılayan, 
alternatifler sunan, değişen ve dönüşen dünyaya uyum sağlayan ve hedef kitlesinin hayatında 
sürekli var olan girişimciler için başarı ve kişisel marka sadakati kaçınılmaz bir hale geliyor. 

William Shakespeare, itibarı kişilerin ölümsüz yanı olarak tanımlıyor. Sizce bugün de 
'itibar' bizlerin ölümsüz yanı değil mi?

Başarı Nasıl Sürekli Olur?

Girişimcilikte Güçlü İtibar

şebnem özeren soyoğlu - Eğitim danışmanı tuğçe suyabatmaz - marka ve iletişim danışmanı



sema kısacık

15.04.1973, Almanya Hannover doğumluyum.  İlkokulu Hannover’de okudum. 
Ortaokul ve Liseyi İzmir’de okudum. Liseyi o dönem favori olan Ticaret Lisesi’nde 
okudum. Haftanın iki günü okulda ders görüyor, üç günü bankada çalışıyorduk. 
Açıkçası bankada çalışmak bana çok şey öğretti. O dönem bilgisayar, internet vs 
yok. Her işlem manuel yapılıyor. Evrak hazırlama ve takibinin önemini, disiplinli 
çalışma, kriz ve zorluklarla başa çıkma, ekip çalışmasının önemini, etkili iletişim 
kurma… böyle uzar gider aslında. Temel yapı taşlarının inşa olduğu dönemdi. 
Doğal olarak akabinde işletme okumak istedim. Bilin bakalım nerede? Tabi ki şe-
hir dışında. Neden mi? Ayaklarımın üstünde durabildiğimi kendime kanıtlamak 
istedim. Risk almak istedim. Kendim başarmak istedim. Annem başta pek sıcak 
bakmadı ama baktı ki ben kararlıyım, destekledi. Kazandım ve Antalya’ya geldim. 
Eşim İsmail Bey ile üniversitede okurken tanıştık. Onun da girişimci ruhu olunca, 
öğrenciliğimiz sırasında girişimcilik denemelerimiz başladı. Okul sonrası, 1.sınıf 
tatil köyünde resepsiyonda çalıştım. O sene yeni açılıyordu, ilk kadro bizdik. Ku-
ruluş aşamaları ve problemleri hakkında güzel tecrübelerimiz oldu.  İzmir’e geri 
döndüm. Evlenme vesilesi ile Eskişehir’e gittim, iş hayatı pasifize oldu o dönem. 
İyi ki dediğim iki çocuğum oldu ve onları büyüttüm. 2011 yılına kadar gönüllü 
çalışmaların içerisinde yer aldım. Bir fayda ve değer oluşturmak beni en çok tat-
min eden şey.

iki şeyden vazgeçmedim. “SEVMEK ve GÜLÜMSEMEK”
Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Sema Kısacık kimdir? 

Üniversitede okurken minik minik 
girişimlerimiz oldu aslında. Birkaç 
örnek vermek gerekirse; bizim okuduğu-
muz dönem Amerikan gemileri gelirdi 
Antalya açıklarına. Ve Amerikan 
askerleri alışveriş için Antalya’ya iner-
lerdi. Baktık ki yöresel tat ve eşyalara 
rağbet ediyorlar. Eskişehir’den lüle 
taşı ürünler getirdik ve limanda sattık. 
Tişört üzerine bazı tasarımlar hazırlayıp 
baskı yaptırdık ve sattık. Benzer ufak 
tefek girişimlerimiz oldu. Tatil köyünde 
çalışma sürecim de güzeldi. 
Resepsiyon sevdiğim bir işti. Gelen 
misafirlerin muhatap olduğu ilk yer. 
Müşteri memnuniyetini başlatıp, 
sürdürmesi gereken kişisiniz. Sonsuz 
güler yüz ve sabır göstermeyi öğreniy-
orsunuz. İleriye dönük güzel bir kariyer 
de teklif ettiler ama kafamdaki gelecek 
planları ile uyuşmadığı için sıcak bak-
madım. Tabii boş durmadım. Gönüllü 
işlere koşturup durdum. Aslında bu 
süreç biraz tesadüfi başladı. Sen ekip 
başı ol, bizi etrafına topla dediler. Fayda 
oluşturacaksa neden olmasın dedim. 
Senelerce düşük bütçelere bir şeyler alıp, 
ürünü hedef kitlemize göre değiştirip 
güzel paralara sattık ve okullara gelir 
elde ettik. Şimdi “sosyal girişimcilik” 
deniyor bu girişimlere. Bu arada zorlu 
bir dönemimiz oldu aile olarak. İş 
bozukluğu, hastalıklar, kayıplar vs. Zor 
ve öğretici bir süreç başlamıştı. Kesin-
likle mukavemetimi arttıran bir dönem-
di ve iş hayatıma çok faydası oldu. 2011 
de “ Yedi Nehir Yöresel Ürünler” adı 
altında ufak bir girişimimiz oldu. 
Türkiye’nin yedi bölgesinden o bölgelere 
has ürünler topladık. Amaç; bölge 

Tin Ambalaj fikrine kadar hangi yollardan geçtiniz? Bize iş 
yaşamı adımlarınızın hikayesini kısaca anlatabilir misiniz? 

lezzetlerini yaygınlaştırmak, küçük üret-
icilerin ürünlerini tanıtmak ve marka-
laşma bilincinin oluşmasını sağlamaktı. 
İki şube olarak hizmet verdik.  Son-
rasında Antalya’ya geri dönmeye karar 
verdik. İlk kadın girişimciliğim olan, 
Yedi Nehir Yöresel Ürünlerden sonra 
ikinci girişimim olan Tin Ambalaj’ı 2016 
yılında faaliyete geçirdim. İş hayatında 
kadınların daha çok olması ile ilgili der-
tlerim vardı. O sıralarda “Fikrim Ge-
leceğim” projesini gördüm.  Tamamen 
kadın girişimcilere yönelik bir projeydi. 
TOBB, TOBB kadın girişimciler kurulu 
ve Boğaziçi Üniversitesinin çok güzel 
bir işbirliği ile müthiş güzel bir eğitim. 
Hemen başvurdum ama 30 kişi seçilecek 
olması biraz da beni korkutuyordu. Bir 
gün bir telefon geldi ve kabul edildiniz 
dediler. Mucize gibiydi, müthiş mutlu 
oldum. Bakış açımın ilk değiştiği eğitim-
dir “ Fikrim Geleceğim

sema kısacık - tin ambalaj kurucusu sema kısacık - tin ambalaj kurucusu

Röportaj : Kudret ENES ÖZBEK

İÇİMİZDEN BİRİ



İlk hedefim her zaman güvenilir olmak. 
Ne yaparsam yapayım en iyisini yap-
mak. Çıkabilecek muhtemel zorluklara 
karşı sabırlı ve dayanıklı olmaktı.

İş yaşamında başarılı olmak 
için kendinize koyduğunuz 
öncelikli hedefler nelerdi? 

Girişimcilik; riski göze alarak bir ihti-
yacı giderme, fayda yaratma, girişimi-
nin hayata geçmesidir. Girişimci; fay-
da-değer yaratan girişimi hayata geçiren 
kişidir.

İnternet ve mobil teknolojilerin 
hızla gelişmesi ile daha fazla 
konuşulmaya başlanan 
“Girişimcilik” kavramını siz 
nasıl tanımlıyorsunuz? Sema 
Kısacık’a göre “Girişimci”
 kimdir? 

Girişimcilerin karşılaşması muhtemel 
sorunların başında, sermaye ve finans 
sorunları yer alır. Sonrasında teknolojik 
yetersizlikler, bilgi ve tecrübe eksikliği, 
haksız rekabet başlıca sorunlar arasın-
da yer alıyor.  Girişim sürecinde hesaba 
katılmayan kısım; Piyasa araştırması, 
finansman yönetimi gibi konularda pro-
fesyonel yardım almamak. Özellikle gi-
rişimin ilk seneleri bu açıdan risklidir. İyi 
yönetilemezse başarısızlık hissi yaşanıp 
vazgeçilebilinir. 
Girişimin ilk yıllarında büyük 
bedellerin ödenebileceği, daha çok 
çalışılması gerektiği fikrinin özellikle 
atlanmaması gerekir diye düşünüyorum.

Günümüzde girişimcilerin 
karşılaşabileceği muhtemel 
problemler nelerdir? Girişim 
sürecinde hesaba katılmayan 
noktalar var mı?   

Ciddiye alınmama, haksız rekabet ile 
piyasada yer almanın engellenmesi, ser-
maye erişiminin zorluğu, ucuz hammadde 
temini, kaliteli hammadde temini, tahsilat 
sorunları birkaç örnektir yaşanan sorun-
lara. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hala 
sürüyor olması kadınların iş hayatında 
zorlanmalarındaki en büyük etkendir.

Bir Kadın Girişimci olarak siz-
in gözlemleriniz, deneyimleriniz 
neler? Kadınlar iş hayatında 
hangi engellerle karşılaşıyor, 
çalışan kadınların sorunları 
neler? Birkaç maddeyle sıralar 
mısınız?   

Bu anlamda faaliyet gösteren sosyal so-
rumluluk çalışmalarının içinde ve gönüllü 
destek olmaya gayret ediyorum. Bilgi 
ve pazar paylaşımının önemli olduğunu 
düşünüyorum. Kadın girişimcilerin net-
work oluşturması çok değerlidir. 

Şirket olarak ‘kadın girişim-
cileri’ ve ‘kadın istihdamını’ 
desteklemek konusunda neler 
yapıyorsunuz? 

Bir toplumda kadın ne kadar etkin ve
üretken olursa, o toplum, o oranda 
gelişmiş olacaktır. Bu sebeple kadınlar 
gerek üst düzey yönetimlerde, gerekse 
üretimde tüm ekonomik ve yönetimsel 
faaliyetlerin içinde olmalılar.

Kadın istihdamında daha fazla 
kadının yer alması için kadınlara 
ve erkeklere bir çağrıda bulun-
sanız, ne söylemek isterdiniz?

Başarılı olmuş kadın girişimcilerin 
hikayelerini dinlesinler, takip etsinler 
çünkü rol modellerin olması önemli. 
Sabır ve azimle mücadele edip kendi 
hikayelerinin kahramanı olmalarını 
tavsiye ederim.

Girişimci kadınlara verebi-
leceğiniz tavsiyeler neler olur?

Pandemi, sonrasında da etkisinin devam edeceğini düşünüyorum. Dijitalleşmeye geçiş çok 
konuşuluyordu, pandemi ile birlikte eyleme geçildi. Bunun daha da gelişerek hızla ilerleye-
ceğini düşünüyorum. Fiziki mağazaların yerini dijital mağazalar alacak. Aslında dronelar ile 
teslimatlar da çok uzak değil gibi hissediyorum.   Erken ve etkin önlemler ile olabilecek krizin 
ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmak yoluna gidilecektir diye temenni ediyorum. 
Evden çalışmanın da mümkün olduğunu gören bazı firmalar çalışma politikalarında değişik-
likler yaptılar. Açık alanların, yeşil alanların kıymeti daha da önem kazanacaktır. Ayrıca ufak 
yerleşim yerlerine rağbetin artacağını düşünüyorum. 

Pandemi sonrası sizce nasıl bir hayat ve ekonomi düzeni bizi bekliyor 
olacak, neler değişecek veya değişmeli? 

Aslında biraz ayrıntıcıyım. Yaptığım şeyin bir adım sonrası bir fayda sağlasın istiyorum. Kala-
balık olmayı, biz olmayı seviyorum. Paylaşımcıyım. 

Kendinizi bir iş kadını olarak nasıl tarif edersiniz?

Aslına bakarsanız çok rutin bir insan değilim. Rutin olmayı sevmiyorum. Eğitimlere katılmayı 
seviyorum bu genellikle akşam saatlerinde oluyor. Aklıma takılan bir proje ya da fikir varsa hemen 
araştırmak isterim. Doğal olarak kısıt koymuyorum kendime. 

Günde kaç saat çalışıyorsunuz, bir iş gününüzde neler yapıyorsunuz? 

İş hayatının haricinde, aile olarak belirli aktivite zamanlarımız var ve onlar çok kıymetli. Duygu-
larımızı ve düşüncelerimizi paylaşırız, birbirimizden fikir ve ilham alırız. 

Birazda özel yaşamınızdan bahsedecek olursak; İş hayatınızı ve özel 
hayatınızı nasıl dengeliyorsunuz? 

Anne olmak, bu dünyadaki en güzel duygu. Onlarla huzur buluyorum ve dimağım 
dinleniyor. Daha umutlu, daha şevkli olmamı sağlıyorlar. İyi ki varlar, şükürler olsun.

Anne olmak işinizdeki motivasyonunuzu nasıl etkiliyor?

sema kısacık - tin ambalaj kurucususema kısacık - tin ambalaj kurucusu



Ailem beni şarj eder. Kocaman güzel ailem, iyi ki varlar. 
Onların iyi ve sağlıklı olması mutluluk kaynağım. Ufacık 
şeyler ile mutlu olurum.

Yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz, iş-aile 
derken bu koşturmacalarda ruhunuzu 
besleyen, sizi yeniden şarj eden neler var? 

Bu hayatta maddi ve manevi hiç bir şey bize ait değil!!! 
Buna canımız, canlarımız da dahil. Her şey bir anda tepe-
taklak değişebilir. 
“Kazandım diye sevinme, kaybettim diye üzülme”. Söyle-
mesi kolay, yaşaması kesinlikle zor bir hayat tecrübesidir. 
İşte hayatın bana öğrettiği bu!

Hayatınız boyunca öğrendiğiniz en büyük 
hayat tecrübesi?

Çok çok kötü günlerim oldu bunu saklayacak değilim. Ama iki şeyden vazgeçmedim.   
“SEVMEK ve GÜLÜMSEMEK”

Bir sloganınız var mı hayatta?

Hayaller biter mi hep var, olsun da zaten. 
Beni ayakta tutuyor. 
Bir projemi gerçekleştirdim ve 
misyonumu tamamladım, istediğim 
oldu. Şimdi araştırmalarım devam
ediyor. Evde üretim yapan kadın
girişimcilere fayda yaratacağına 
inandığım proje üzerine çalışıyoruz. 
E-ticaret sitemiz ile ilgili araştırma ve 
çalışmalarımız var. Vegan ürünler ile 
ilgili projelerimiz var. Yaptığım çalışma-
ların kadınlara ve çocuklara fayda 
getirmesi öncelikli hedefim. İyiliğin 
yayılması dileğimdir. Bu işlerin dışında 
bu hayatın bana öğrettiklerini paylaşmak 
için neler yapabilirim konusunda
araştırma yapıyorum. 

Sema KISACIK’ın listesinde neler var? Yeni bir proje, hedefler, hayaller?

sema kısacık - tin ambalaj kurucusu



NUR YILMAZ SONAY

Kafamda
adın
Sorular

Elin titremeden, için yanmadan öldürdüğün aynı anadan doğduğun, aynı evde büyüdüğün, 
yan yana yataklarda uyuyup, oyun oynadığın “bacın” değil mi?
Seninle aynı görüşe sahip değil diye, gönlü, gözü sende yok diye, başkasına da yar olmasın diye, 
toplu taşımada en sona kaldı diye, “kısa” etek giydi diye, güldü, baktı, konuştu, durdu, eğildi 
diye. İstismar ettiğini katlettiğin yaktığın kestiğin işkenceler yaptığın “kadın”, “insan” değil mi?
Trafikte yan yana giderken önüne kırdığın, korna ile rahatsız ettiğin, selektör yakıp taciz ettiğin 
aracının dibine kadar girip korkuttuğun “kadın” değil mi?
Seni, beni doğuran “kadın” değil mi?
Dünyanın en iyi platformlarında konuşan ve binlerce insanın ayakta alkışladığı “kadın” değil 
mi?
Sırtına bebeğini bağlayıp tarlada çapa yapan “kadın” değil mi?
Covid aşısını bulan “kadın” değil mi?
Toprak “ana” değil mi?
Doğa “ana” değil mi?
Evin elektriği “ana” şalteri değil mi?
Her şeyin başı “ana” problem değil mi?
Konunun başını, temelini anlatırken “ana hat”, “ana boru”, “ana” …..  demiyor muyuz?
Ana gibi yar baba gibi diyar olmaz ise neden çocuğunun gözünün önünde “ana” ya 16 bıçak 
darbesi indirir baba?
“Kadınlar başımızın tacı” derken neden herkesin içinde yumruk atarsın?

Kadının fendi erkeği yendi mi?
Kadının toplumdaki değeri arttı mı yoksa değer mi 
kaybediyor? 
Erkek ile kadın aynı zamanda yaratılmasına rağmen 
erkek neden kadından daha değerliymiş gibi 
algılanıyor? 
Yüzyıllardır doğuran, avlanan, eken, biçen, ören, üre-
ten, temizleyen, yediren, içeren, sporda rekorlar kıran, 
uzaya çıkan, okyanusun en derin yerlerine dalan her 
şeyi ama her şeyi yapan kadın
 değil mi?

Biz böyle bir toplum muyduk, yoksa biz büyüdük ve kirlendi mi dünya?

Neden?

Kadın Olmak!
Bu ülkede kadın doğmak bir suçtur.
Bu ülkede kadın doğmak 1-0 yenik başlamaktır maça. 
Bu ülkede kadın doğmak 2.sınıf vatandaşlıktır.
Umuyorum ki bunların hepsini biz kadınların dayanışması, birlikte hareket etmesi ile aşacağız.
Sessiz kalmayarak, kocadır döver demeyerek, erkektir yaptı bir hata demeyerek.
Dilerim ki, kadınların örgütlenerek daha da güç kazanması ve seslerini duyurabilmesi ile birlikte hak 
ettiğimiz, olması gereken değeri görürüz.
Dilerim ki, kıymetimiz iş işten geçince değil de tam da işin içindeyken bilinir.

Bu soruları sonsuz sayıda yazabilirim, örnekler verebilirim. Kafamda o kadar çok “kadın” ile 
ilgili soru ve sorunlar var ki bu yazıyı asla bitiremem.
Peki kadın bu kadar hayatımızın içinde iken, bu kadar değerli, bu kadar önemli iken, “ana” 
kelimesini kullanmadan doğru düzgün tanım yapamazken kadının bu kadar hor görülmesi 
revamı biz kadınlara?
Bu işte bir terslik var. Bu konunun “ana” kaynağını bulmak lazım.

Bizler iyi birer “kadın” veya “insan” olmak için çabalamamıza gerek yok. “Erkek”lerin iyi bir 
“insan” veya “erkek” olabilmeleri için çok ama çok çaba sarf etmesi gerekiyor.
Erkeği de kadını da doğuran “ana” iken, neden büyüyünce erkeklerden bu kadar zarar 
görüyoruz bu konuya inmek lazım. Yıllardır süre gelen ataerkil toplum olduğumuzdan mı, yok-
sa kol kırılır yer içinde kalır diye diye büyütülüp günümüzde sosyal medyanın evimizin içlerine 
kadar girerek, başkasının zarara uğramasını kayıt altına alıp, onun yerine ses olduğumuzdan 
mı acabai bu kadar çok kadın cinayeti duyar olduk bilinmez.
Bir yerde zincirin halkası kırıldı ve kadınlar susan, horlanan, aşağılanan, dövülen, töre 
cinayetine kurban giden olmaktan çıktı. Dövülen kadın avukat da hakkını arıyor, bıçak 
darbesiyle ölen ev hanımı bir annenin yakınları da hakkını arıyor. Çünkü kadının istismar 
edilmesinin yaş, ekonomik güç, sosyal hayat, eğitim seviyesi gibi belli bir kesime, zümreye 
ait değil. Tek şartı var o da “KADIN” olmak.
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Vergi Muafiyeti

SERPİL SİNCAR

İnternet Üzerinden E-Ticaret Yapanlara 
      İlişkin Yeni Vergisel Düzenlemeler 
       (Vergiden Muaf Esnaf Hakkında)
Gelişen ticari hayatın şekillendirdiği E-Ticarete
yönelik bazı düzenlemeler son iki yıl içerisinde hayata 
geçirilmiştir. Özellikle de evde kendi imal ettiği 
ürünleri, E-Ticaret aracılığıyla satma amacında olan 
birçok girişimciye, üretmek ve satmak konusunda 
vergi uygulamaları yönünden avantajlara dair iki 
düzenleme 2019 ve 2020 yıllarında hayata 
geçirilmiştir. 
Bu yazıda ilgili düzenlemelere yer verilecektir. 
Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’nun“Vergiden Muaf 
Esnaf ” ile ilgili 9.maddesinin 6 ve 10 numaralı 
bentlerine ilişkin yeni düzenlemelere göre;

1. 30/01/2019 tarihinde, GVK’nın 9.Maddesinin, 6.bendinde“Evlerde kullanılan dikiş, nakış, 
mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullan-
mamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, 
çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her 
nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, 
boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri aç-
maksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı ilgili yıl için (2021 yılı 42.930.-TL) geçerli 
olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri 
elektronik ortamlar üzerinden satanlar bu bent kapsamında değerlendirilebilecektir. 
Ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlar ise:
- Bu kimseler yanlarında işçi çalıştırmamalıdır.
- İlgili muafiyet sınırı sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan 
satışlar için geçerlidir. Diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması yoktur.
- Ürünler vergi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilere satıldığı takdirde, alıcıların vergi 
tevkifatı yapması zorunludur.

2. 11/11/2020 tarihinde ise GVK’nın 9.Maddesine 10.bent olarak eklenmiştir.
 Buna göre; 01/01/2021 tarihi itibariyle elde edilen gelirlere uygulanmak üzere; “Ayrı bir 
iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın 
oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden 
satanlar.” Bu kapsamda yer alan işlerdir. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından 
faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesinin alınması, Türkiye'de kurulu 
bankalarda bir ticari hesabın açılması ve tüm hasılatın yalnızca bu ticari hesap aracılığıyla 
tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, ise bu hesaba gelen tutarlar üzerinden, aktarım tarihi 
itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı 
yapacak ve sizin adınıza vergi dairesine beyan edip, ödeyecektir.” eklenmiştir. 

Bu bent kapsamında diğer dikkat edilmesi gereken hususlar:
- Yapılan ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması şarttır. 
Satışların bir kısmının internetin dışında, diğer şekillerde yapılması halinde, muafiyet şartları 
yitirilmiş olacaktır. 
- 10.Bent kapsamında yapılan iş ve işlemlere ilişkin belgelendirme önemlidir. Satın 
alınan mal ve giderlere ilişkin belgeler ile vergi mükellefiyeti olanlara satışlarından dolayı 
kendilerine düzenlenen gider pusulalarının Vergi Usul Kanunu’nda yazan süreler boyunca 
yani 5 yıl süreyle saklanması zorunludur. 
- Bu kapsamda yapılan satışlarda, satışa konu ürünün gönderimi sırasında, vergiden 
muaf esnaf belgesinin fotokopi yoluyla çoğaltılarak, belgenin alt bölümündeki boş bölüme, 
satışı yapılan ürün bilgilerinin girilmesi ve ilgili gönderi paketine eklenmesi gerekmektedir. 
- Bu istisnadan faydalanmanın sınırı 2021 yılı için 240.000.-TL’dir. Satışlarınızın bu 
sınırı aşması halinde, gelecek dönem (01 Ocak 2022) itibariyle vergi mükellefiyetinizi başlat-
manız gerekmektedir.
- Vergiden muaf esnaf belgesinin kullanım süresi 3 yıldır. Üç yılda bir vergi dairesine 
başvuruda bulunarak belgeyi güncellemeniz gerekmektedir.
Burada yer verdiğim genel bilgilere ek olarak,hangi bent kapsamında olacağınıza dair vere-
ceğiniz karara ilişkin son olarak belirteceğim bilgi ise şu şekildedir: “2021 yılında 6.Bend 
kapsamında iş yapan kişinin, ilgili yılda satışlarının brüt asgari ücreti aşması halinde 2022 
yılında 10.Bend kapsamında ‘vergiden muaf esnaf ’ belgesi alarak vergi mükellefiyeti açtır-
madan ilgili kapsamda işine devam etmesi mümkündür. Yani 6.bentle başlayıp, satış tutar-
larınızın artması halinde bir sonraki yıl 10.bent kapsamında başvurularınızı yapabilirsiniz.” 
İşlerinizin bol ve bereketli olmasını, siz değerli girişimcilere sunduğum bilgilerin faydalı 
olması dileklerimle…

Serpil SİNCAR

S.M.Mali Müşavir 

Kaynak:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
30.04.2021 Tarihli 314 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği
15/03/2019 Tarihli 306 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği
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DİYETİSYEN 

Evden Çalışırken Nasıl Sağlıklı Besleniriz?

HAVVANUR PAMPU

Home office çalışma sistemi özellikle yurt dışında çok tercih edilen ve dünya gene-
linde de yaygınlığı yavaş yavaş artan bir sistemdi. Home office yani evden çalışma 
diyebileceğimiz bu sistemde işler online olarak yürütülüyordu. Yeni normalle birlikte 
birçok iş online sisteme taşınınca, home office çalışma hızla yaygınlaşmaya başladı. 
Ayrıca okulların da online eğitime geçmesi ile birlikte evde geçirilen süre arttı. 
Bununla birlikte bilgisayar başında geçirilen saatler arttı. Derken bu sistemle çalış-
maya alışkın olmayanlar ve bir düzen oturtmakta zorlananlar için sağlıklı beslenme 
alışkanlıkları sekteye uğramaya başladı. Bu yazımda online eğitim alanlar ve home 
office çalışanlar için sağlıklı beslenme ipuçlarını sıraladım. Keyifli okumalar!

EVDE SAĞLIKLI
BESLENME İPUÇLARI

Yemek yeme zamanlarını planla!
Evden çalışma sırasında saatler anlamında 
rahat olsak da sabah mesaiden 5 dakika önce 
yerine, erken kalkıp kahvaltı yapmayı ihmal 
etmeyin. Öğle yemeğinizin, ara öğününüzün 
ve akşam yemeğinizin saatlerini planlayın ki 
uzun süre aç kalıp, yemeyi abartmayın.

Öğünlerinizi planlayın!
Haftalık her öğünde neler yiyeceğinizi plan-
layın. Hem önceden hazırlık yapmanız kolay 
olur hem sağlıklı menüler planlayabilirsiniz. 
Planlama yapmayıp, ön hazırlık olmadığında 
genelde öğle yemekleri siparişe ve fast food 
yiyeceklere dönüşür. Planlı olmak sağlıklı 
beslenmenizi kolaylaştıracaktır.

Ara öğün yemeyi ihmal etmeyin!
Ara öğününüzde badem, fındık, meyve, 
yoğurt gibi besinler seçin kendinize. Bu
yiyeceklerin sayılı olmasına özen gösterin. 
Bilgisayar başında çalışırken ne kadar 
tükettiğinizi bilemeyebilirsiniz.

Çalışırken ara ara yerinizden 
kalkarak hareket edin!
Telefonla konuşmanız gerekiyorsa yerinizden 
kalkarak, dolaşarak konuşun. Esneme hare-
ketleri yaparak kan akışınızı hızlandırın. 

Egzersiz yapın!
Bütün işleriniz bittikten sonra, çalışma arası 
egzersiz hareketleri veya yürüyüş yapmaya 
özen göstermelisiniz.

Su içmeyi ihmal etmeyin!
Günlük hayatta ortalama 2 litre su içmemiz 
gerekiyor. Çalışma koşturmacası içerisinde, 
su içmeyi ihmal etmemek için görebi-
leceğiniz bir alana, su şişesini koyarak unut-
manın önüne geçebilirsiniz. 

Yemek yemeye zaman ayırın!
Home office çalışanlarının yaptığı en büyük 
hatalardan biri, çalışırken yemek yemek. Bu 
davranış biçimi, maalesef aldığınız kalori ye-
terli olsa bile sizi tam tatmin etmez.  Yemek 
için zaman ayırın ve oturarak yiyin. Sindi-
rim ve tokluk hissi için yavaş yavaş tüketin 
ve iyi çiğneyin.

Gün içerisinde bitki çayı içmeyi 
ihmal etmeyin!
Bitki çaylarının çok güçlü antioksidanlar 
olduğunu unutmayın. Antioksidan etkileri 
sayesinde kronik yorgunluklarınızı azaltıp, 
çalışma veriminizi arttıracaktır. Hatta sadece 
çalışma veriminizi değil metabolik hızınızın 
da artmasına yardımcı olacaklardır. Örneğin 
yeşil çay, beyaz çay, adaçayı gibi tercihlerde 
bulunabilirisiniz. 

Uyku saatlerinizi düzenleyin!
Uyku aslında besin gibi görünmese de be-
denimizin dinlenmesi ve daha iyi çalışması 
için gereklidir.  Bedeniniz dinlensin ki 
gün içerisinde çalışmaya devam edebilsin. 
Sağlıklı bir uyku için gece 23.00-03.00 
arasını uykuda geçirmenizi tavsiye ederim. 
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AJANDA
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“Pazarlama konusunda yazılmış en iyi
kitaplardan biri.”

Bu yalnızca bizim değil pek çok pazarlama
duayeninin ortak fikri. Pazarlamanın kuralları hiç

bu kadar iyi özetlenmemişti.
Dünyanın en çok tanınan pazarlama

danışmanları Ries ve Trout yapacaklarını
yaptılar. Pazarlamanın kitabını yazdılar.

Tüketicilerin zihnine, oradan da kalbine giden
yolda sizin için bir el haritası hazırladılar. 22

Kuralı var pazarlamanın. Hepsi de bu kitapta.
Net, kolay ve anlaşılır...

En iyi olmak mı ilk olmak mı? Ürün markası mı
şirket markası mı? Bu ve daha pek çok sorunun

cevabı bu kitapta.
Rakiplerinizin bu kitabı okumamasını

dileyeceksiniz.

Pazarlamanın 22 Kuralı
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startup.com
startup.com bir internet girişimini hayata

geçirmeden önce mutlaka izlenilmesi gereken bir
belgesel var sırada. İki hevesli girişimcinin

sıfırdan kurdukları GovWorks.com adlı şirketin
başından geçenlerin konu alındığı 107 dakikalık
bu belgesel, iş ortakları arasında yaşanabilecek
aksaklıklardan tutun da, yatırım bulma sürecinde

çekilen sancılara kadar ancak yaşanılarak
öğrenilecek birçok dersle dolu.

 
IMDB Puanı: 7,1

IMDB Linki: Startup.com (2001)
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•	 Marka Danışmanlığı:

Ürün ya da hizmetleriniz ile ilgili doğru hedef kitle, doğru konumlandırma ve doğru iletişimin stratejik olarak 
belirlendiği süreci birlikte tasarlamak istiyoruz. Marka hikayenizi bizimle birlikte oluşturmak için  iletişime 
geçebilirsiniz.

•	 Marka Patent Danışmanlığı:

Markanız, size ait olmalıdır. Bunun için Marka Tescil yaptırılması gerekmektedir.  Marka Tescil başvurusu, uy-
gunluğunun araştırılması ve tescil sürecinin takibini sizin için biz gerçekleştiriyoruz. 

•	 İçerik Danışmanlığı:

Hedeflediği aktif kullanıcı kitlesine sesini duyurmak, mümkünse daha fazla bireyi online iletişime çağırmak ve 
böylece pazarlama yapabildiği tüketici dilimini büyütmek isteyen markalara yönelik çalışmalar yapmaktayız.Bu 
çalışmalar:

- Oluşturulacak online içeriklere ilişkin online içerik stratejisi hazırlamak,

- Markanıza ve ürünlerinize göre dijitalde, SEO uyumlu, etkileşimli içeriklerdir.

•	 Sosyal Medya Danışmanlığı:

Güçlü bir çevrimiçi stratejisi oluşturarak tüm dünyanın hızla ilerlediği dijital pazarlama çalışmaları ile online 
ortamda varlığınızı oluşturmanız için hizmet veriyoruz. Arama reklamlarıyla fark edilmeniz, hedef kitlenize 
ulaşabilmeniz, ürün ve hizmetlerinizin satış odaklı olması yönünde hedefe yönelik pazarlama, müşterilerle ile-
tişim, doğru hedef kitle ve marka bilinirliliği için uzman ekibimiz ile çalışıyoruz.

•	 E-Ticaret Danışmanlığı:

İnternet üzerinden yapılan ticaret olan E-Ticaret, değişen dünya ve gelişen teknoloji ile daha avantajlı 
olmaktadır. Üretici ve satıcılar, ürün ya da hizmetlerini E-Ticaret ile satmaktadırlar. Başarılı bir E-Ticaret 
mağazası ve yönetimi için profesyonel destek veriyoruz.

•	 Linkedin Danışmanlığı:

200 ülke ve bölgede milyonlara üyesi ile profesyonel bir ağ olan Linkedin, iş ve müşteri fırsatları yaratarak, ka-
riyer yönünden güçlü bir network ağı kurulmasına katkı sağlamaktadır. Her sektörün de yer aldığı Linkedin de, 
güçlü bir hesap yönetimi için size destek oluyoruz.

•	 Ürün Foto Danışmanlığı:

Markanızı temsil eden ürünlerinizin ya da hizmet çalışmalarınızın en önemli vitrini fotoğraflarıdır. Özellikle 
sosyal medyada ve web sitelerinde kaliteli fotoğraflar ilk göze çarpanlardır. Müşterilerinizi etkileyecek, kaliteli 
ve doğru fotoğraf çekimlerini gerçekleştirmeniz için çözüm sunuyoruz.

•	 Mali Müşavir Danışmanlığı:

Girişiminiz ile ilgili şirket kurmak isteyebilirsiniz. Tüm bu muhasebe çalışmalarını sizin için biz yürütüyoruz.

•	 Kosgeb Danışmanlığı: 

Girişim yolculuğunda finansal desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla ilgili hibe programları bulunmuyor. Bu 
programların başında KOSGEB gelir. KOSGEB başvuru ve takip sürecini sizin adınıza gerçekleştiriyoruz.

•	 Hukuk Danışmanlığı:

Ticaret, Şirket, İş Medya ve Reklam, Elektronik Ticaret ve Tüketici, İnternet ve Sosyal Medya, Fikri Mülkiyet 
Hukuku ile Uyuşmazlık Çözümü, Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili tüm konularda sizlere danışmanlık yapı-
yoruz.

•	 İhracat Danışmanlığı:

Firmanızı ihracata hazırlamak istiyorsanız, hedef pazar tespiti nasıl yapılır ve ihracatta müşteri bulma yöntem-
leri nelerdir gibi sorulara cevap arıyorsanız, bu süreçte sizlere yardımcı oluyoruz. İhracat pazarlaması, E-İhra-
cat, Mikro İhracatın uygulanması, E-İhracata uygun ürünlerin bulunması gibi konularda hizmet veriyoruz.

•	 NLP Danışmanlığı: 

Kendimizde ve yaşantımızda yönetemediğimiz, çözemediğimiz konular vardır. NLP ile burada etkin iletişim 
becerisi kazanılmaktadır. Bu yüzden; Hayatlarında çözümleyemedikleri bir konu olanlar,

- Nasıl kendimde bir şeyleri istediğim yönde yönetebilirim diyenler,

- Yaşamlarında aynı kısır döngüyü yaşayanlar,

- Hayatlarını planlamakta güçlük çekenler,

- Geçmiş negatif deneyim ve travmalarından kurtulmak isteyenler,

- Kariyerini değiştirmek veya geliştirmek ve yeni kararlar almak isteyenler,

- Kendi ile daha barışık, mutlu ve doyumlu yaşamak isteyenler,

- Özel ve iş ilişkilerinde sağlıklı iletişim kurma becerisi kazanmak isteyenler,

- Sınavlara hazırlananlar ve Meslek seçimlerinde doğru karar vermek isteyenler için danışmanlık hizmeti 
veriyoruz.

•	 Farkındalık Danışmanlığı:  

Bireysel Farkındalık, temel ihtiyaçlarımızdan biri olduğundan, tüm potansiyelinizi kullanabileceğiniz içsel bir 
yolculukta size yol göstermek istiyoruz.

•	 Kariyer Danışmanlığı :

Gençlerin kariyer belirleme konusunda belirsizlikler yaşadıkları görülmektedir. Kariyer Danışmanlığı ile,  CV 
Hazırlama, Mülakat Koçluğu ve Kariyer Hedefi ile ilgili konularda çözüm sunuyoruz.

•	 Online Satış Kanalları Danışmanlığı:

Ürün ya da hizmetleri, dijitalde, birçok yerde sunmak çok önemlidir. Doğru adım, doğru strateji ile hedeflenen 
konuma gelinir. 

Online satış kanallarında hesap açımından, satışa hazırlığa kadar olan tüm süreçte size danışmanlık yapıyoruz. 

Daha detaylı bilgi için iletisim@hikayesigirisim.com a yazabilirsiniz.
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