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PROGRAM
13:30 Oturum Başkanı
Sn. Belgin İLKER (Aydın İli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı)
13:45 Ticarette Birlik Beraberlik
Sn. Cavidan DEMİRAĞ
(Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı)
(Demirağ Grup Ort-İnş.San.Dış Tic.İnş.Müh)
14:15 Finans Destekleri
Sn. Halil ÖZBELLEK
(Halk Bankası Kuşadası Şb. Müdürü)
14:45 Üründe ve Hizmette Kalite
Sn. Yalçın PEKGÜZEL
(Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı)
(Sur Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı)
15:15 Ara
16:00 Teknoloji ve Ticaret
Sn. Murat KÜÇÜKOĞLU
(Küçükoğlu Gıda – Vimjo Yönetim Kurulu Başkanı)
16:45 Tanıtım ve Reklam
Sn. Koray ERSOY
(Hayalgücü Mühendisi, Fark ve Ayrıntı Mühendisliği Hizmetleri)
17:15 Soru – Cevap
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KUŞADASI TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SAYIN SERDAR AKDOĞAN’IN AÇILIŞ KONUŞMASI

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar AKDOĞAN konuşmasına, hem değerli
katılımcı konuşmacılarımızı hem de Ege Bölgesi’nden panelimize katılan Kadın Girişimciler
Kurulu üyelerini, aynı zamanda Kuşadası’ndan katılan değerli üyelerimizi ve girişimci
kadınlarımızı saygı ve sevgiyle selamlayıp hoş geldiniz diyerek başladı.
TOBB’da Kadın Girişimciler Kurulu’nun 2005 senesindeki seçimlerden sonra Başkanlar
Toplantısında çıktığını belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar
AKDOĞAN, seçimlerden sonra TOBB Başkanı Sayın M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun, bütün Oda
Başkanlarını topladığını, bu fikirlerin orada doğduğunu ifade etti. Kadın Girişimciler
Kurulu’nun kurulmasındaki çıkış noktasının “Niçin Odalar ve Borsalar Birliği’nde kadın
Yönetim Kurulu Başkanı yok?” sorusu olduğunu ifade eden AKDOĞAN, Türkiye’deki ihracat
rakamlarının 100 milyar doları geçtiğini ancak bunun sadece erkek ağırlıklı gerçekleştiğini ve
özellikle TOBB’un Kadın Girişimciler Kurulu’nu kurmasındaki ana sebebin, nüfusun diğer
% 50’sini aktif hale getirmek olduğunu belitti. Bu çalışmaların 2005 senesinde başladığını ve
bugün meyvelerini verdiğini vurguladı. Güçlü Kadın, Güçlü Ticaret paneline birçok bölgeden
kadın girişimcilerimizin olduğunu, demek ki bu çalışmaların meyvesini verdiğini ve vereceğini
belirtti. Toplumumuzun % 100’ünün katkılarıyla ihracat rakamları 2’ye 3’e katlanması
dileğiyle, katılımcı herkese katıldıkları için teşekkür eden Kuşadası Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Serdar AKDOĞAN, “bundan sonra sadece güçlü erkeğin arkasında kadın değil,
yan yana kadın ve erkekler olur” diyerek konuşmasını tamamladı.
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“RAKAMLARLA TÜRKİYE’DE KADIN” SLAYT GÖSTERİSİ
Güçlü Kadın Güçlü Ticaret konulu panelde, Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlanan
“Rakamlarla Türkiye’de Kadın” konulu slayt gösterisi sunuldu. Söz konusu gösteride
Türkiye’de kadın istihdamı ve kadınların mevcut durumu konusunda güncel istatistikî bilgiler
verildi.
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OTURUM BAŞKANI BELGİN İLKER
Konuşmasına, tüm katılımcılara hoş geldiniz diyerek başlayan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Aydın İli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belgin İLKER, bu güzel ortamı ve programı
hazırladığı için Kuşadası Ticaret Odası Başkanımız Serdar AKDOĞAN’a, Kuşadası Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyelerine, Meclis Üyelerine çok teşekkür etti. Salondaki katılımcıların sayıca
az gibi düşünülmemesi gerektiğini, Türkiye’nin gerçeğinin bu olduğunu, girişimci sayımıza eşit
miktarda girişimci katılımcının var olduğunu ifade etti. Bu çalışmaların sonunda salonların
dolacağına inandığını vurgulayan İLKER, Kütahya’dan, Afyonkarahisar’dan, İzmir’den,
Balıkesir’den,

Edremit’ten,

Manisa’dan,

Aydın

ve

Kuşadası’ndan

katılan

girişimci

arkadaşlarımızın aramızda olduğu belirtti. Bugünkü oturumun sıcak geçmesini dileyerek,
“birilerinin konuştuğu birilerinin dinlediği bir toplantı olmasını istemiyoruz” dedi.
“Güçlü Kadın, Güçlü Ticaret” programının TOBB Aydın İli Kadın Girişimciler Kurulu Kuşadası
Temsilcisi Nurgil GÜLCAN tarafından kendisine teklif edildiğinde, “kadının ticaret yapması
gerçekten çok zor. Ne yapabiliriz? diye düşündüklerini ve böyle bir panelin ortaya çıktığını ve
konuşmacıları özellikle bu panel üzerine seçtiklerini ifade etti.
Ticareti yaparken kadınlarda birlik beraberlik, bir araya gelme ile ilgili bir sıkıntı olduğunu,
birlik beraberliği nasıl sağlayabiliriz? Takım olmayı nasıl sağlayabiliriz? Takım ruhu nasıl
oluşturabiliriz? gibi sorular konusunda bize kim bilgi verebilir diye düşündüğümüzde
karşımıza Cavidan DEMİRAĞ çıktığını belirtti. Cavidan DEMİRAĞ’ın katılımcılara takım olmak
ile ilgili, birlik ve beraberlikle ilgili konuyu anlatacağını ifade etti. Sağında ve solundaki
panelistlerin ülkesine ve şehrine parmak izlerini bırakmış, ticaretinde gerçekten çok güçlü yer
almış kişiler olduğunu ve çok yararlanacağınızı umduğunu vurguladı.
Kadınların ticari hayatta en büyük problemlerinden bir tanesinin para olduğunu, kadınların
parayı eşlerinden, babalarından, erkek kardeşlerinden alarak ticaret yapmayı düşündüklerini
ancak bu konuda Devletin de çok büyük desteklerinin olduğunu ve bu nedenle devlet
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kurumlarından biri olan bankamızı, Halk Bankamızı buraya davet ettiklerini ifade etti.
Katılımcılardan Halk Bankası Kuşadası Şube Müdürü Halil ÖZBELLEK’i sıkıştırmalarını isteyen
İLKER, katılımcılardan bu desteklerden nasıl yararlanacaklarının yöntemlerini öğrenmelerini,
panelden her türlü donanımı almalarını ve kendi şehirlerine gittiklerinde bu enerjiyi diğer
girişimcilere de vermelerini istedi.
Üründe ve hizmette kalite deyince akıllarına Yalçın PEKGÜZEL’den başkasının gelmediğini
belirten Belgin İLKER, Yalçın PEKGÜZEL’in iş hayatında gerçekten çok ciddi yol almış, marka
oluşturmayı çok iyi bilmiş, ticaretini büyütmeyi ve ticaretinde istihdam sağlamayı başarmış
bir işadamı olduğunu vurguladı. Neden kaliteye bu kadar önem verdiğini öğrenmemiz
gerektiğini, çünkü artık “birlikteliği oluşturduk”, “parayı bulduk”, ürettiğimiz ürünü ve hizmeti
kaliteli üretmemiz gerektiğini ve bu konuda da Yalçın PEKGÜZEL’in deneyimlerinden istifade
edeceklerini ifade etti.
Teknolojinin ticari hayatımıza girmek zorunda olduğunu belirten TOBB Aydın İli Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı Belgin İLKER, herkesin bu gerçeği bildiğini, teknoloji ticari
hayatımıza giremezse işletmelerimizin gelişmesinin mümkün olmadığını, bu konu ile ilgili
Vimjo Yönetim Kurulu Başkanı ile Küçükoğlu Gıda’nın Başkanı Murat KÜÇÜKOĞLU’dan
yararlanacaklarını ve bize teknoloji kullanarak ticareti nasıl büyüttüğünü anlatacağını ifade
etti.
Parayı bulduklarını, birliği sağladıklarını, kaliteli ürün ürettiklerini, teknolojiyi çok iyi
kullandıklarını, ancak bizim kendimizi, ürünümüzü bu şehre, bu ülkeye nasıl tanıtacağız ve
nasıl marka olacağız konusunun da çok önemli olduğunu ve bu konuda Fark ve Ayrıntı
Mühendisliği Hizmetleri Şirketi sahibi Koray ERSOY’u dinleyeceklerini ve katılımcıların bu
sunumu kaçırmamaları gerektiğinin altını çizdi.
Hedeflerinin ve amaçlarının cinsiyet ayrımcılığı olmadığını, sadece emeğimizin karşılığını
piyasadan alabilmek, rekabet ortamında var olduğumuzu hissedebilmek olduğunu,
ticaretimizi nasıl yapabiliriz? Nasıl güçlendirebiliriz? Nerede hangi hataları yapıyoruz? gibi
sorulara cevaplar bulmak olduğunu ifade eden TOBB Aydın İli Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Belgin İLKER sözü panelistlere bıraktı.
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CAVİDAN DEMİRAĞ
Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Cavidan DEMİRAĞ konuşmasına, böyle güzel bir
ortamda sizlerle bir arada olmaktan gerçekten çok büyük bir mutluluk duyduğunu ve çok
heyecanlı olduğunu belirterek başladı. Panele Mersin’den katıldığını, sizler gibi değerli
girişimci arkadaşlarımızın selam ve sevgilerini getirdiğini ifade eden DEMİRAĞ, Kadın
girişimciler kurullarının çok önemli olduğunu, 5 yıl önce kurulan Girişimci İş Kadınları Derneği
(kısa adı GİŞKAD) olan derneğin hem kurucusu hem başkanı olduğunu, Kadın Girişimciliği
konusunda bir dönem Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında Kadın Girişimcililer Kurulunda da ilk
dönem başkanlığını yaptığını belirtti. Amaçlarının aynı olduğunu, bir sivil toplum kuruluşu
olan GİŞKAD’ın ve TOBB Kadın Girişimciler Kurullarının bu işe önem vermeye devam ettiğini
ifade etti. 2 çocuk annesi ve inşaat mühendisi olduğunu belirten DEMİRAĞ, 1986 yılından
beri faal olarak çalıştığını, iş hayatına projeler ile başladığını belirtti. Eşinin sanayicilikten
gelme olduğunu, çelik konstrüksiyon ve tank imalatı yaptıklarını, 1993 yılında birlikte şirket
kurduklarını ifade etti.
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar AKDOĞAN’ın da ifade ettiği gibi,
kadınların gelişmesi için mutlaka hep birlikte, kadın erkekleri yan yana mücadele etmesi
gerektiğinin altını çizdi. Bireysel olarak başarmaları gerektiğini ancak erkek girişimcilerin de
kadınlara katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.
1993 yılından sonra işlerini daha da geliştirmeye başladıklarını, kazançların önemli kısmını
vergi olarak ödediklerini, istihdamda kalifiye eleman çalıştırmak zorunda olduklarını, bu gibi
zorlukların sizler gibi kendilerinin de yaşadıklarını, politika yapıcıların bu gibi zorlukların
üstesinden gelecek önlemler alması gerektiği ve böylelikle ihracatın da, üretimin de daha
kolay yapılabileceğini ifade etti.
Birliktelik kültürü, grup çalışması, işbirliği, güç birliği konularını öne çıkarmak istediğini
vurgulayan DEMİRAĞ, 5 yıl önce bizler dernekler olarak, Türkiye’nin genelinde aşağı yukarı 25
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tane girişimci dernek kuruluşu oluşturduklarını, kadınların ön plana çıkması, ekonomide yer
alması için hızla çoğaldıklarını ifade eden Cavidan DEMİRAĞ, kuruluş aşamasında TOBB
Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU ile görüştüklerini; girişimci kurullar, kadınlara destekler,
gençlere destekler konularını görüştüklerini ve TOBB bünyesinde söz konusu kurulların
böylelikle kurulduğunu vurguladı. Bugün gelinen noktanın çok daha güzel, çok daha verimli
olduğunu belirten Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Cavidan DEMİRAĞ, kadınların
öncelikle biz neyiz, kimiz, nerdeyiz? sorularını kendilerine sorması gerektiğinin altını çizdi.
2010 yılı verilerine göre, istihdamda kadınların % 27, erkeklerin % 70,8 oranında istihdam
edildiğini, girişimciliğe baktığınız zaman da bu oranın % 6’ların altında olduğunu, bunun
yetersiz olduğunu ve öncelikle istihdamda kadın oranın arttırılması gerektiğinin altını çizdi.
Kadınların zaten güçlü olduğunu, özünde olan o güçlülük, özünde olan o verimlilik,
doğurganlık içgüdüsü ve zoru başarmanın kadınlarda zaten mevcut olduğunu, önemli olanın
bu potansiyeli nasıl kullanmalıyız, nasıl ekonomik yaşama ve de kendimizi geliştirmeye ve
para kazanmaya dönüştürmeliyiz sorularının çözüme kavuşması olduğunun altını çizdi ve
Kadınların öncelikle toplumdaki rollerini değiştirmesi gerektiğini vurguladı.
Kadın olarak rolümüzü iyi bilmemiz gerektiğini ve bu rolün gereğini yerine getirmeleri
gerektiğini, kadınların para kazanma konusunda sıkıntıları olduğunu, örneğin dünyada
gayrimenkul zengini kadın oranının sadece % 1 olduğunu, Türkiye’de ise bu oranın % 0,90’ın
altında olduğunu belirtti.
Kadın girişimcilere, “öncelikle yaptığınız işte, aynı işi yapan bir erkek var ise o erkeğin elinden
o işi almak yerine biz onun önüne geçmeliyiz. Yani o da çalışsın, o da kazansın ama biz onun
önüne geçmeliyiz” gibi tavsiyelerde bulunan Cavidan DEMİRAĞ, güç birliği ve işbirliği
konusunun çok önemli olduğunu, 5 yıl önce derneğimizi kurduğumuzda 10 kadın ile yola
çıktıklarını şimdi ise Mersin/Merkez ağırlıkta olmak üzere yurt dışından bile üyelerinin olduğu
bir dernek olduklarını ifade etti. Derneklerinin, kadın erkeğin hem yan yana olmasını hem de
kadınlarımız birbiriyle iş alışverişi yapmasını önemsediğini, yani dayanışma kültürünü biraz
daha geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Aynı işi yapan kadınların birleşmesi konusunda
çalışmalar yaptıklarını, bunu yapabilmek için öncelikli olarak birbirimizi sevmek, güvenmek ve
de büyümeyi hedeflemek gerektiğini belirtti.
Güç birliğinin işbirliği demek olduğunu, bunu kadınların tek başlarına yapabileceklerini ancak
her ne kadar tek başınıza başarılı olursanız olun, tek başınıza bir hiç olduğunuzu, marka
- 12 -

“GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TİCARET” PANELİ SONUÇ RAPORU

yaratabileceğinizi,

markanızı

belli

bir

seviyeye

getirebileceğinizi,

üretebileceğinizi,

satabileceğinizi ama mutlaka bir yerde tıkanacağınızı belirtti. O tıkanma noktasını aşabilmek
için ise desteklerin ve sosyal girişimcilik devreye girdiğini belirtti.
Sosyal girişimciliğin, bizler gibi dernekler, kurullar, bunların birbiriyle dayanışması, işbirliği,
güç birliği ve de sivil toplum kuruluşlarının da içinde yer alabilmek olduğunu, kendinizin
dışında diğer insanlar için yaptığınız faydalı işler, onlara yardımcı olabilmek ya da bir proje ise
ucundan tutup katkı verebilmenin sosyal girişimciliğin temelinde olduğunu ifade etti. Konuyu
bir örnekle açıklayan DEMİRAĞ, katılımcılardan, iki tane karşılıklı yamaç olduğunu ve
ortasında bir vadi olduğunu düşünmelerini, bu yamacın bir tarafında sizin çok güzel bir tarım
alanı, bahçe veya bir şey yetiştirdiğinizi, ancak diğer yamaçta da üretmek istediğinizi
düşünmelerini istedi. Karşı tarafa geçebilmek için mutlaka bir köprünün olması gerektiğini ve
bu köprünün de “sosyal girişimcilik” olduğunu ifade etti. “Eğer sosyal girişimcilik
yapamıyorsanız, yani o toplumsallığın içinde yeterli oranda değilseniz, düşüyorsunuz ve ne o
yamaçta ne de diğer yamaçta bir şey üretebiliyorsunuz kaktüs olarak daha kötü bir şekilde
yok oluyorsunuz, sizi bir kişi doğru değerlendirmeyebiliyor ama sosyal olduğunuz zaman
mutlaka diğerleri sizi fark ediyor” dedi ve sosyalliğin zaten insan olmanın gereği olduğunu
ama işimizdeki sosyalliğin de çok önemli olduğunu vurguladı.
Sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının, Odalarımızın Borsalarımızın zaten bu konuda
gereğini yaptığını ama bir üst kuruluşa bağlı oldukları için yeterince bağımsız olamadıklarını
ancak bağımsız olarak çalışan iş dünyası kuruluşları olduğunu bunları da önemsemek
gerektiğini vurguladı. Gelişen ülkeleri çok iyi incelememiz gerektiğini, örneğin Avrupa’nın
KOBİ’lerle geliştiğini, son yıllarda Türkiye’de de KOBİ’leri geliştirmeye yönelik çalışmalar
yapıldığını, bu konuda KOSGEB’in önemli destekler verdiğini vurguladı. Yeni bir girişimci
iseniz veya girişimciliğinizi geliştirmek istiyorsanız kadın girişimci için çok daha farklı destekler
olduğunu bunları yurt dışı toplantılarına katıldığında gururla anlattığını ifade etti. Pozitif
ayrımcılığın kadınların mücadelesi sonucu gerçekleştiğini, kadınların iş dünyasında,
ekonomide varlıklarını sürdürmeleri gerektiğini ve bu nedenle de çok para kazanmaları
gerektiğini sözlerine ekledi. TOBB Başkanı Sayın M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun bir
konuşmasında “eskiden aman icat çıkarmayın derlerdi”, şimdi ise icat çıkarın, fikir yürütün,
projeler yürütülsün ki yenilikçiliğiniz öne çıksın” dediğini hatırlatan DEMİRAĞ, bunun çok
doğru olduğunu kendinizi ifade edebilmenizin yolunun farklılığınızı öne çıkarmak olduğunu
belirtti. Proje desteklerinin çok önemli olduğunu, kadın girişimciliği konusunda Afrika
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ülkelerinin hızla geliştiğini, yakında Arap ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinde de ekonomik
gelişmelerin başlayacağını, belki de Türkiye’nin geride kalacağını hatırlattı. Kadın girişimcileri
geliştirme, özendirme, bilinç oluşturma ve de güç birliği işbirliğimizi devam ettirmez isek,
dünya ortalamasının çok çok gerisine düşebileceğimizin altını çizdi. İşbirliği, güç birliği için
ticaretin öne çıktığını, ticarette de yaptığınız ürünü ihraç edebilmenin önemli olduğumu,
şirket faaliyetlerine ihracat, dış ticaret gibi ibarelerin eklenmesiyle bu işin yapılabileceğini ve
% 70’lere varan ihracat desteklerinin olduğunu belirtti. GİŞKAD olarak en son 30 tane kadın
girişimci adayını topladıklarını, 100 adet başvuru olduğunu ve kalanını İŞKUR’a
yönlendirdiklerini ifade eden DEMİRAĞ, söz konusu 30 kadının şu anda küçük de olsa kendi
işyerlerinin olduğunu ifade etti. Bunun sosyal girişimciliğin, örgütlülüğün bir sonucu
olduğunu vurguladı.
Örgütlü olmak, bir araya gelmek, birbirimiz sevmek ve fark etmenin önemini vurgulayan
Girişimci İş kadınları Derneği Başkanı Cavidan DEMİRAĞ, kadının kadını kıskanmasının
içgüdüsel bir olay olduğunu, bunu yok etmenin mümkün olmadığını, kadınların bir insanın
üretiminde ve yetiştirilmesin rol sahibi olduğunu, bu konuda kadınların öncelikle kendi
güçlerinin farkında olmaları ve rollerini ortak hale getirmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Kadınlar neden bir araya gelemiyor, birbirleriyle partnerlik yapamıyor? sorusuna Cavidan
DEMİRAĞ, “ben daha başarılıyım, ben daha güzelim” duygusunun içgüdüsel bir duygu
olduğunu, kadınların öncelikle kendilerini iyi incelemeleri gerektiğini, ben neyim, ben kimim,
ne yapabilirim sorularına cevap vermeleri gerektiğini vurguladı. İnsan kendisini fark ederse
eksisini, artısını, yanlışını, eksiğini bilebileceğini, karşı tarafa o zaman daha iyi değer
verebileceğini, o nedenle ben, biz kimiz neyiz ne yapabiliriz konusunu incelememiz
gerektiğini ifade etti.
Türkiye’nin gelişmesi için KOBİ’lerin gelişmesinin şart olduğunu, nüfusun yarısını kadınların
oluşturduğunu, ayrıca nüfusun büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğunu, tüm gençlerin
bilinçlendirilmesi için seferberlik yapılması gerektiğini, bu kapsamda üniversitelerin son
sınıflarında ya da meslek liselerinde bu tür bilinçlendirme, panel, konferans, kendimizi
anlatma gibi etkinlikler yapılabileceğini ve bu tür etkinliklere erkek iş dünyasının da mutlaka
çağırılması gerektiğinin altını çizdi. Cavidan DEMİRAĞ konuşmasını, “ailelerdeki kadının
öncelikle istihdamda sonra da girişimcilik de çoğalması gerekiyor ki tüketen değil üreten
toplumda yerimizi ortaya çıkarabilelim” diyerek tamamladı.
- 14 -

“GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TİCARET” PANELİ SONUÇ RAPORU

HALİL ÖZBELLEK
Güçlü Kadın Güçlü Türkiye konusunda, banka finans destekleri konusunda kendi bankamın
görüşlerini ve sizlere sağlayabileceği olanakları anlatmak için burada olduğunu belirten Halk
Bankası Kuşadası Şube Müdürü Halil ÖZBELLEK, Halk Bankası’nın 1934 yılında Atatürk’ün
talimatıyla kurulduğunu ve 1938 yılında faaliyetlerine başladığını, ana amacının, Türkiye’de
kredi kullanamayacak olan esnaf, sanatkâr ve küçük işletmelerin (KOBİ’ler) ekonomiye
katkısını artırmak olduğunu ifade etti. Halk Bankası’nın 1934’den bu yana, Türk ekonomisine,
Türk sanayisine, Türk halkına finansal olarak önünü açabilmek, ülkemize gerekli sermaye
yapısını oluşturabilmek ve istihdamı artırabilme yönünde işletmelerle kol kola çalıştığını
vurguladı.
“İş kadınlarına faiz oranları ile ilgili ne yapacaksınız” sorusuna ÖZBELLEK, ekonomimizde bazı
olağanüstü haller yaşandığını, cari açıktan dolayı Merkez Bankası’nın para politikası ve
faizlerde bazı oynamalar yaptığını, kredi faizlerinin yükselmesinin geçici bir dönem olduğunu
vurguladı. Faizlerin sürekli düşük seyretmesi ekonominin durgunluk yaşadığı anlamına
geldiğini, faizlerin oynaklığı, yükselip düşmesinin ekonomiyi canlandıran ana unsurlardan
birisi olduğunu ifade etti. Güçlü kadın güçlü Türkiye’ye güçlü finansı da koyup, güçlü ticaretin
olanaklarının bir arada sunulabilmesi ile ilgili olduklarını, Halk Bankasının genç ve kadın
girişimcilere sağladığı bir takım avantajlar olduğunu belirtti. Örneğin; girişimcilerin, vergi
levhasını bile almadan bize gelip başvurduklarında eğer bu iş koluyla ilgili eğitimi yoksa ve
sıfırdan başlayacaksa, biz sadece kefaletle işletme sermayesi olarak belirli miktara kadar
yardımcı olabildiklerini, eğer yapacak olduğu iş koluyla ilgili okulunu okuduysa daha farklı,
sertifikası varsa daha farklı desteklerinin olduğunu hatırlattı.
Halk Bankası’nın bir KOBİ bankası olduğunu, olanaklarının Türkiye’deki diğer bankaların
hiçbirisinde olmadığını, eğer bir kredi kullanacaksanız, KOBİ iseniz, üretime imalata yönelik
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çalışıyorsanız Halk Bankası’nın sizi Banka ve Sigorta Muamele Vergisinden muaf tuttuğunu
vurguladı. Bunun özellikle yüksek meblağlı kredi kullandığınızda büyük bir avantaj sağladığını
ifade etti. Halk Bankası’nın eski zihniyetinin değiştiğini, Halk Bankası Kuşadası şubesinde 3
adet KOBİ Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) olduğunu, bunların KOBİ’lere yol gösteren,
danışmanlık veren, işletmelerin ihtiyacını belirleyen, onlarla beraber hareket edebilen ve
onlarla yatan onlarla kalkan personellerden oluştuğunun altını çizdi.
Artık bankacılık sisteminin de değiştiğini, Halk Bankası Kuşadası şubesinde 3 Müşteri İlişkileri
Yöneticisinin 2’sinin kadın olduğunu, güçlü kadın, güçlü ticaret, güçlü Türkiye üçgeninde
bankacılık sektöründe kadınların oranı % 50’yi geçtiğini, toplamda % 65 kadın çalışanı
olduğunu ifade eden ÖZBELLEK, eski sanayi toplumundan bilişim ile beraber hizmet
sektörüne geçişte kadınların gücü ve oranının çok yükseldiğini belirtti.
İşletme sermayesi olarak kullanılan kredilerin kısa ve orta vadeli krediler olduğunu, bunun
eşit ödemesi, rotatifi, spotu gibi seçeneklerinin olduğunu, bankacılıkta artık tek bir ürünün
olmadığını, müşteri odaklı çalışılmaya başlanıldığı için müşterinin ihtiyaçlarına göre, ya da
ödeme güçlerine göre vadelerin, sürelerin ayarlanabildiğini belirtti.
Paranın nerede kullanılacağının çok önemli olduğunu, işletme sermayesi olarak kullanacaksa
kısa ve orta vadeli, eğer yatırım yapılacaksa orta ve uzun vadeli kredilerin kullanılabileceğini,
vadelerin 3 ay, 6 ay veya 2 yıl hatta 2+5 toplam 7 yıl vadeli kredilerinin olduğunu hatırlattı.
Halk Bankası’nın 2010 yılında KOBİ kredilerinde % 31,1 artış yaptığını, KOBİ kredilerin diğer
kredilerin içindeki payının % 36’ya çıktığını, diğer tüm bankaların ortalamasının % 24
olduğunu, yani Halk Bankası’nın kaynaklarının üçte birinden fazlasını KOBİ’lere ayırdığını
vurgulayan Halk Bankası Kuşadası Şube Müdürü Halil ÖZBELLEK konuşmasını, girişimcilerin
her zaman Halk bankasına gelebileceklerini ve kendilerine her türlü yardımı yapacaklarını
ifade ederek tamamladı.
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YALÇIN PEKGÜZEL
Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Sur Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın PEKGÜZEL
konuşmasına, hem 1994, hem de 2001 krizlerini yaşadığını, Halk Bankası kriz anında
şemsiyeyi çekmeyen bankalardan birisi olduğunu, Halk Bankası’nın bir diğer özelliğinin ise
şirketinizin fotoğrafını çekme konusundaki başarısı olduğunu vurgulayarak başladı.
Sicilinizden dolayı size kredi verilmiyorsa, kendinizi de sorgulamanız gerektiğinin altını çizdi.
Ulusalda iş yapan 2 marka firmasının olduğunu, Türkiye’de en çok bilinen ve dünyanın en
güvendiği çelik kapılarını ürettiklerini, bununla ilgili dünya çapında belgelerinin olduğunu
ifade eden PEKGÜZEL, hanım olsaydım işimdeki başarım % 80 artacağını düşündüğünü çünkü
perakende sektörünün karar vericilerinin % 80’inin hanımlar olduğunu ifade etti. Bu nedenle
eşine her konuda danıştığını, bunun aslında basit bir anket yöntemi olduğunu belirtti. Bunun
profesyonel olan yöntemleri, piyasa da bu işi yapan anket firmaları olduğunu hatırlattı.
Kalitenin çok izafi bir şey olduğunu, kurumsal bir firma iseniz, marka bilinirliliğiniz için bir
bedel ödemeniz gerektiğini ve böylelikle algıda da kaliteyi yakalayabileceğinizi, önemli olanın
müşterinin beyninde kaliteyi nasıl geliştireceğiniz olduğunun altını çizdi.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kaliteli olmak zorunda olduğunu, önemli olanın müşterinin,
hedeflediğiniz kitlenin beyninde kaliteliyi yakalamak olduğunu, bununla ilgili, profesyonelce
yazılmış kitapların var, eğitimlerin olduğunu hatırlattı. Kendisi için Claus Moller’in yazdığı
“Her şikâyet bir armağandır” ve Rhonda Byrne’nin yazdığı Secret (Sır) kitaplarının ve
“www.ted.com” çok önemli olduğunu ve yararlandığını ifade etti.
Kaliteyi nasıl yakalayacağız sorusuna bir örnek veren PEKGÜZEL, şirketinin internet sitesinde
müşteri şikayetleri kısmına girdiklerinde orada “eğer şikayetinize 24 saat içerisinde cevap
alamazsanız şirketin patronunun cep numarası budur. Lütfen çaldırıp kapatın o size
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dönecektir” gibi bir ifade olduğunu bunun basit ama kalite için güzel bir örnek olduğunu
ifade etti.
Mevcut müşteriyi elde tutmanın, dışarıdan yeni müşteri bulmaktan daha ucuz olduğunu bu
nedenle mevcut müşteriyi korumak gerektiğinin atını çizdi. “Mevcut müşteri şikâyet
ediyorsa, o size bağlıdır. Eğer onun sorununu çözerseniz o dışarıda sizin firmanızla ilgili
kötülemeyi durdurur bu sefer tamamen tersine sizle ilgili artı bir şeyler yapmaya başlar. Bunu
personelinizin çok iyi hissetmesi lazım, çok iyi bilmesi lazım” diyen PEKGÜZEL, girişimcilerden
kendilerini müşterilerin yerine koymalarını ve empati yapmalarını istedi.
Konuşan müşteri, aktivist müşteri, öfkeli müşteri gibi değişik müşteri tipleri ve şikâyetleri
olduğunu, bunların her birini ayrı ele almanın gerektiğini, aslında müşteri tatmininin çok
kolay olduğunu vurguladı.
Kaliteli üretmek maliyetli midir? sorusuna PEKGÜZEL, “kaliteli üretmek ucuza mal etmektir.
Kaliteli üretmezseniz batarsınız” diyerek cevap verdi. Kadınların diğer bir avantajının
networklerini çok geniş olması olduğunu hatırlatan Aydın Sanayi Odası Meclis başkanı Yalçın
PEKGÜZEL konuşmasını, bu saatten sonra para kazanmanın yolunun, ilişki yönetimini iyi
yapmaktan geçtiğini hatırlatarak ve sattığınız her ürünün sizin en büyük reklam aracınız
olduğunu belirterek tamamladı.
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Murat KÜÇÜKOĞLU
Panele katılan bütün katılımcıları sevgi ve saygı ile selamlayan KÜÇÜKOĞLU, daha önce de
işimi anlatmam için davetiye aldığını ama bunları olumlu değerlendirmediğini, çünkü her
zaman, aktarmanın, yapmak kadar kolay olmadığını belirtti.
Aydın Koçarlı’lı olduğunu, 2002’ye kadar Aydın’da yaşadığını, daha sonra İstanbul’a
yerleştiğini, İstanbul’da birçok girişimlerinin olduğunu, bunların çoğunun başarısızlıkla
sonuçlandığını, internet perakendeciliği ile 2004 yılında tanıştığını belirtti.
İnternet perakendeciliğine eşinin internet üzerinden el yapımı, ev yapımı bitki özlü sabun
satışı yapmak isteği önerisi ile başladığını, il başta bunun çok saçma bir fikir olduğunu, çünkü
Türkiye’de internette, chat yapıldığını, bankacılık hizmetlerinden faydalanıldığını bunun
saçma olduğunu düşündüğünü belirtti.
2004 yılında Türkiye’de e-ticaretin pazar hacminin 700-800 milyon dolar seviyelerinde
olduğunu 2010 yılı verilerine göre ise pazarın büyüklüğü 10,5 milyar dolara ulaştığını,
internet perakendeciliğini hızla büyüyen bir Pazar olduğunu vurguladı. Dünyada e-ticaret
piyasasının büyüme rakamlarına göre 2.sırada olduğunu, 2004 yılı ne reklamcılığı ne de siteye
nasıl ziyaretçi alabileceklerini bilmeyerek başladıklarını, şu anda her gün internetten 3.0004.000 kişiye ürün sattıklarını ifade etti. Şu anda 100’e yakın aktif internet sitesinin olduğunu
ve bu sitelerin toplam ziyaretçi sayısının günlük 300-350 bin civarında olduğunu belirtti.
Küçük girişimcilerin internette kendilerine bir fırsat yaratabileceklerine inandığını belirten
Küçükoğlu Gıda ve Vimjo Yönetim Kurulu Başkanı Murat KÜÇÜKOĞLU, gelişen dünyada
rekabetin kızıştığını ve arttığını, bu yüzden küçük girişimcilerin piyasada, sektörde kendisine
yer bulması zorlaştığını, girişimcilerin teknolojik çözümleri mutlaka kullanmaları gerektiğinin
altını çizdi.
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“0” TL sermaye ile bugün internetten para kazanmaya başlamanın mümkün olduğunu ve
panele katılan katılımcılardan birisiyle demo çalışması yapmak istediğini belirtti. Ona bir iş
fikri modelleyeceklerini, ilan tasarlamayı öğreteceklerini, bazı teknikler göstereceğini ve bir
bütçe tanımlayacaklarını ifade etti.
İnternette bugün satış yapabilmek, pazarlama faaliyetlerine başlayabilmek için büyük
bütçeler gerekmediğini, günlük 50 TL ile bile bugün para kazanmaya başlayabilmenin
mümkün olduğunu belirtti. Gittigidiyor.com, sahibinden.com gibi büyük networkler
olduğunu, buralarda ilanlar, fırsatlar yayımlayıp ilk günden satış yapmaya başlanabileceğini
ifade etti. www.gittigidiyor.com’un günlük 500-600 bin ziyaretçisinin olduğunu, eğer siz
orada bir fırsat sunmuşsanız, tüketiciye fayda sağlayan bir ürün sunmuşsanız, illaki satışın
geleceğini vurguladı. İlk başlayanlar için bunun çok keyifli ve heyecanlı bir şey olduğunu ifade
etti.
Türkiye’de internet üzerinden alışveriş yapan 4,5 milyon tüketicinin olduğunu, tüketicilerin
her piyasada kolaylıkla bulabildiği ürünleri internetten almadığını, sunum ve doğru bir
marketing planlamasının çok önemli olduğunun altını çizdi. Bunun e-ticaretin ilk aşaması
olduğunu, bu tür network’lerin içine dahil olup oradan satış yapmaya başlanabileceğini ancak
çok iyi bir web sitenizin olması gerektiğini ve yaptığınız işi, ürününüzü, hizmetinizi doğru
anlatmanız gerektiğinin altını çizdi. Organizasyonunuzun küçük olmasının çok önemli
olmadığını, kendimizi tüketicinin yerine koymamız gerektiğini, asıl önemli olanın siteye
ziyaretçi bulabilmek olduğunu ve bunun pek çok metodu olduğunu belirtti.
Satışını yaptığımız ürünün ve hizmetin hedef kitlesini doğru analiz etmek gerektiğinin altını
çizen KÜÇÜKOĞLU, “eğer doğru analiz ederseniz müşteri kazanmak için daha az paralar
harcarsınız. Onun nerelerde, kadın mı erkek mi, genç mi, ev hanımı mı, tüm bunları
bulabileceğiniz yerler var. Erkek ise, gelir seviyesi, eğitim durumu, çizgi üstü ise onları
Milliyet’in, Hürriyet’in ekonomi sayfalarında bulabiliriz. Bir internet projesinin reklamı yine
internette olur. Ev hanımı ise, forumlarda, www.kadınlarkulübü.com gibi kadınların bir araya
geldikleri, paylaşım yaptıkları networklerde bulabiliriz. Gençler ise chat sitelerinde, arkadaş
sitelerinde bulabiliriz. Onlara oralardan erişebiliriz” dedi.
En etkili ve en pahalı reklam modelinin Google Adwords reklamlar olduğunu, oradan sitemize
gelen ziyaretçilerin siparişe dönüşme oranının % 3 civarında olduğunu belirtti. Bir başka
yöntemin, hedef kitle analizi yapıp markamızla ilgili çalışma yapacağımız mecraların
- 20 -

“GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TİCARET” PANELİ SONUÇ RAPORU

olduğunu, bunların da fiyatı 0,08 TL ile 0,15 TL arasında değiştiğini ifade etti. Oradan gelen
ziyaretçilerin siparişe dönüşme oranının ise binde 3 civarında olduğunu hatırlattı.
Üçüncü yöntemin, Facebook, twitter, bloglar v.s gibi sosyal medya, sosyal paylaşım alanları
olduğunu ifade eden KÜÇÜKOĞLU, bu alanlarda markanızla ilgili yapacağınız tüm iletişimlerin
ücretsiz olduğunu hatırlattı.
Türk tüketicisinin araştırmayı internetten yaptığını ama satın almayı reel piyasadan,
marketten, mağazadan gerçekleştirdiğini belirtti.
İnternet perakendeciliğinin mantığını anlayabilmek için, ilk başta risk almadan para
kazanabilmeye başlıyor olabilmek için, mevcut networkların içine girilmesi tavsiyesinde
bulundu ve ürününüzün güzel fotoğraflarını çekin ve hemen siteye koyun dedi. Ancak, uzak
mesafeli satışlarda lojistik ve tahsilât konusunda çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.
“Elinizde bitmiş ürün varsa, bu ürünün teknik özelliklerini anlatan güzel bir detay, ölçüler,
ebatlar neyse o teknik özellikler, bunları doğru anlatırsanız bu zaten kendini satacaktır” diyen
Vimjo Yönetim Kurulu Başkanı Murat KÜÇÜKOĞLU, internet altyapılarında 250’ye yakın
çalışanının olduğunu ve bunun 40-50 tanesinin müşteri temsilcisi, 20’ye yakının tasarımgrafik konusunda çalıştığını belirtti.
Bankalardan alınan bir istatistiğe göre Türkiye’de internetten alışveriş yapan 2 milyon 700
bin kişi olduğunu, ama sahaya indiğimizde, farklı gelir grubuna sahip, farklı eğitim seviyesine
sahip, farklı coğrafyalardaki 10.000 insana sorduğumuzda Türkiye’de 4 Milyon 300 bin
internetten alışveriş yapan insan olduğunu tahmin ettiklerini belirti.
Murat KÜÇÜKOĞLU konuşmasını, girişimcilerin interneti mutlaka kullanması gerektiğini
belirterek tamamladı.
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KORAY ERSOY
Bir insan için en önemli şeyin gerçeğin kendisi olduğunu belirten hayal gücü mühendisi Koray
ERSOY, yaklaşık 15 yıl üniversitede çalıştığını, üniversite kendi adına çok şey öğrendiğini ve
çok kişiye pek çok şey öğretme imkânı bulduğunu ancak akademide toplumdan izole bir
şekilde yaşadıklarını belirtti.
Bilimde temel bir ilke olduğunu bu ilkenin ise “En basit açıklamanın bilimde en doğrusu
olduğudur” şeklinde özetleyen ERSOY, hayatımın en kötü soğuk duşunu istifa ettikten sonra
yaşadığını, akademide görsel algılama, ses tekniği, ışık tekniği, kompozisyon, sanat akımları,
sinema tarihi, çerçeveleme, ışık ve fizik adına öğrendiklerinin hiçbirisini piyasada
uygulamadığını ifade etti. Türkiye’de doğru dürüst tek bir reklam görmediğini, iyi bir web
sitesi bulunmadığını ifade etti.
Hayatta iki seçeneğiniz olduğunu, bunlardan birincisiniz görmezden gelir maydanoz gibi
yaşamak, diğerinin ise gerçekle yüzleşip acı çekerek çok çalışarak zirveye çıkmak olduğunu
belirtti. Hayatın başladığı andan itibaren son saniyesine kadar bir eğitim süreci olduğunu,
hangi güce inanırsanız inanın o gücün size kendi öykünüzün bir pasajını her gün mutlaka
anlatacağını ifade etti.
Görsel algılamanın temel ilkeleri olduğunu, bu dünyada Vincent van Gogh, Calude Monet’in
yaşadığını ve onları yok sayamayacağımız vurguladı. Türkiye’de Rönesans olmadığını ama
bunların hepsinin kitaplarda var olduğunu hatırlattı. Dünyada kapitalizmin kudurmuş bir
şekilde ilerlediğini, tabiatta bir kuralın var olduğunu ve “nerede bir boşluk varsa onun
mutlaka doldurulacağını” ifade etti.
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Reklamcının eğer uzman ise size ne tüketeceğinize o karar verdiğini, reklam ve tanıtımın
kapitalizmin habitatı, florası olduğunu, İngiltere ve Amerika’da geliştiğini vurguladı.
Ürününüzü satmak istiyorsanız, işinizi büyütmek istiyorsanız muhakkak algıyı bilmeniz
gerektiğini, bugün 20.000 km atmosfere bir uydu gönderip onunla 3.000.000 ışık yılı
uzaklıktaki bir galaksinin içindeki patlamaya hazır güneş sistemini bilebildiğimizi ifade eden
ERSOY, bilimin yaşamın dinamosu olduğunu ifade etti.
Sanat dallarıyla kişinin kafasından geçenleri bilebildiğimizi, 30.000 yıl önce yaşayan insanın
görsel algılamasını rahatsız edecek, tahrik edecek, manipüle edecek, bozacak, tutup
geliştirmesini sağlayacak hiçbir şeyin olmadığını aslında o dönemin insanının şu andaki
insanlardan daha lüks yaşadığını belirtti.
Türklerin bu gerçekleri bilmeden reklam yaptıklarını, 2011 yılı insanının görsel algılamadan
sıyrılma ihtimalinin sıfır olduğunu ifade etti. Dükkânın önünde oturan adam, esnaf, satış
modelinin Türkiye’de her şirketin bünyesine girdiğini, internet sitelerine girdiğinizde, o malın
neden tüketicinin almasına gerektiği konusunda tek bir bilginin olmadığını belirten Koray
ERSOY, girişimcilere reklam malzemesi yaptırırken “bu yaptırdığım şey dükkânın önüne
tabure atmış oturan esnaf fotoğrafına benziyor mu?” sorusunu sormalarını istedi. Acaba
benim web sitem buna benziyor mu? Broşürüm buna benziyor mu? Ürün kataloğu buna
benziyor mu? Ürün kataloğumda zekâ pırıltısı var mı? Sorularını düşünmelerini tavsiye etti.
Patronun reklamın nasıl olacağına karar verecek en son kişi olması gerektiğini söyleyen
ERSOY, Türkiye’de bunun tam tersinin olduğunu, bazı reklamcıların sizin cebinizdeki parayı
alabilmek için önünüzde her türlü burgulu saltoyu atabildiğini hatırlattı.
Web sitesi yapanların tamamen şablon üzerinden yaptığını, web sitesi veya katalog
yaptırdığınızda, bu web sitesinin veya kataloğun birisine benzeyip benzemediğini
araştırılması gerektiğinin altını çizdi. Tüketicinin farklı olanı ayırdığını, yaptırdığınız reklamın
biraz garip, biraz uçuk, biraz absürt olması gerektiğini ifade etti. Buradaki temel ilkenin
sürüden ayrılmanız gerektiğini vurguladı.
Girişimcilere, farklı olabiliyorsanız, kendi işinize sarılabiliyorsanız yani benim için dünyada
başka bir şey yok diyebiliyorsanız bu işi yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunan ERSOY,
kendinizi, bütün hayatınızı kendi işinizi odaklayamayacaksınız, adam akıllı reklamlar
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yapamayacaksanız kendine özgü, zekâ pırıltısı olan reklam ve tasarımlar yaptıramayacaksanız
bu işe girmemelerini tavsiye etti.
Her reklam ve tanıtım amaçlı faaliyetin test edilmesi gerektiğini, yoksa hiçbir anlamı
olmayacağını ifade etti. Her insanın tutum, davranış, tercih, eğitim, sosyal çevre gibi bir takım
backgroundu olduğunu vurguladı.
Ticari hayatta, ne sattığınızın hiçbir hükmünün olmadığını, nasıl sattığınızın çok önemli
olduğunu vurgulayan hayal gücü mühendisi Koray ERSOY, “ne yaparsanız yapın bu yaptığınız
reklam çalışmasında tüketici kitle üzerinde ölçüm yapmadığınız sürece başarılı olamazsınız”
dedi.
Büyüğün küçükten önce algılandığını, reklamlarınızda hayal gücüne dayanan, zekâ pırıltısına
dayanan ve günümüz şartlarında doğrudan ürününüzün özelliğini anlatmayan ama başka
anlamlı bir şey anlatan bir şey yapacaksanız o reklamı yapın, yoksa hiç yapmayın diyen
ERSOY, eğer o reklamı ölçtürmüyorsanız ve o reklamın sizin satışlarınıza doğrudan bir etkisi
olmayacaksa, farklı değilse, tek değilse, kendine has değilse, bunun paranızı sokağa atmaktan
başka bir şey olmadığının altını çizdi.
Girişimcilere bir görsel hazırladıklarında, geri çekilip o görseli flulaştırmalarını, sonra ona
bakıp ilk algıladığınız şeyin tüketicinin de gördüğü ve algıladığı şey olduğunu belirtti. ERSOY
konuşmasını, “nerede elem varsa, acı varsa orada insanoğlu durmayacaktır nerede haz varsa
oraya yönelecektir. Eğer bir görselden, bir reklam materyalinden onu izleyen tüketen kişi
enformasyon alırken acı çekiyorsa onu bırakır. Reklam malzemenizi tüketicinin üzerinde test
etmeniz lazım” diyerek tamamladı.

“Güçlü Kadın Güçlü Ticaret” Paneli, panelistlere verilen teşekkür belgelerinin ardından sona
erdi.
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PANELİSTLERİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Cavidan DEMİRAĞ
Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Cavidan
DEMİRAĞ, 1960 yılında Tarsus’ta doğmuştur. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Demirağ Grup Ortağı olan Cavidan DEMİRAĞ
pek çok meslek kuruluşunda aktif olarak görev almaktadır.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi, İnşaat Mühendisleri Odası Üyesi ve 1988-1992 yılları
arasında Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Arap İş Adamları Derneği ve Yüksek İstişare Kurulu
Üyesi, Mersin İş Konseyi Üyesi, Çukurova Kalkınma Kurulu Üyesi, Mersin Sivil Toplum Birliği
Üyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şubesi Kurucu Üyesi, Cumhuriyetçi Kadınlar
Derneği Mersin Şubesi Kurucu Üyesi olan Cavidan DEMİRAĞ evli ve iki çocuk annesidir.
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Halil ÖZBELLEK
1972 yılında Kuyucak’da doğmuştur. 1988 yılında Ankara Maliye Meslek Lisesi’nden, 1996
yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştur.
1990-1999 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nda yoklama memuru ve icra memuru
olarak görev yapmıştır. 1999 yılında Halk Bankası’nda görev yapmaya başlamış, 2002-2005
yılları arasında Kontrolör olarak, 2005-2007 yılları arasında Halk Bankası Denizli Şubesinde
KOBİ MİY olarak, 2007-2009 yılları arasında ise Halk Bankası Çine/AYDIN Şube Müdürü olarak
görev yapmıştır.
“İpotekli Konut Kredileri ve Türkiye’de Uygulaması” konusunda uzmanlık tezi vardır.
30.06.2009 tarihinden itibaren ise Kuşadası Halk Bankası Şube Müdürü olarak görevine
devam etmektedir.
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Yalçın PEKGÜZEL
1967 yılında Aydın’ın Çine ilçesinde doğdu. İlköğretimi Çine Atatürk İlköğretim Okulu'nda,
Ortaokulu İzmir Fatih Koleji, Liseyi Aydın Lisesinde bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği bölümü mezunu olan PEKGÜZEL, Londra’da Aberdeen House PLC Firmasında
Müdür olarak görev yaptı.
Sü-Ya Ltd. Şt. Emaye & Küvet imalatı sektöründe kendini gösteren Yalçın PEKGÜZEL daha
sonra kendi yarattığı Astaş Çelik Kapı - Sur Çelik Kapı Markası ile kendi sektöründe söz
ettirmeyi başardı. Feza Mobilya Ltd. Şt.'ni kurarak Yönetim Kurulu üyesi olarak "Culina"
Markası ile Sektörde Mutfak & İç Kapı üretiminde faaliyetlerini devam ettirmektedir.
EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) Aydın Şubesi Meclis Başkanlığı da yapmış olan Yalçın
PEKGÜZEL, AYSO (Aydın Sanayi Odası) Kurucu İlk Meclis Başkanlığına seçilmiş ve halen Meclis
Başkanlığı görevine devam etmektedir.
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Murat KÜÇÜKOĞLU
Aydın Koçarlı’da 1978 yılında doğan Murat Küçükoğlu, küçük yaşlarda atıldığı ticaret hayatını
2002 yılına kadar Aydın’da sürdürdü. Önceleri babası Mustafa Küçükoğlu’nun yanında tarım
ürünleri ticareti ile ailesine yardımcı olurken ilerleyen yıllarda iş hayatını İstanbul’da
sürdürme kararı aldı. 2003 yılı itibariyle ticari faaliyetine, yine tarım ürünleri toptancılığı ile
İstanbul'da devam eden Küçükoğlu, yıllar içinde perakendecilikte de önemli ilerlemeler
kaydetti. 2005 yılı sonrası ilgilenmeye başladığı kişisel bakım, sağlık ve beslenme ürünleri
ticaretiyle Türkiye’de henüz yeni yeni algılanmaya başlayan e-ticaret ile tanıştı.
Ülkemizde internet üzerinden alışveriş eğilimlerini o yıllarda yakından inceleyen ve bu
doğrultuda ileriye dönük ciddi girişimlerde bulunan Küçükoğlu, önemli başarılara da imza
attı. Gerek insan sağlığını destekleyen ve gerekse günlük hayatı kolaylaştıran birçok ürüne
tüketicinin rahatça ulaşmasına, bilgi almasına ve araştırma yapmasına imkân sağladı. Bu
süreçte ülkemizde hızla gelişmeye başlayan e-ticaret alışkanlıklarında, tüketicinin yanlış
şekilde yönlendirildiği her konunun da takipçisi oldu. Açmış olduğu şirketlerde, her açıdan
%100 müşteri memnuniyetini esas alan ve e-ticaret konusunda tüketiciye güven veren
hizmetleriyle fark yarattı.
Nisan 2010 yılında Türkiye’de kişisel bakım sektörüne yapılmış en büyük e-ticaret yatırımına
imza atan Murat Küçükoğlu, Vimjo (www.vimjo.com) markası ile Türkiye’de kişisel bakım
sektörüne büyük ivme kazandırdı. Tüketicinin tüm kişisel bakım ihtiyaçlarını tek bir adresten,
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en hızlı ve güvenilir şekilde almasını sağlayan Vimjo ise, dünya lideri internet arama motoru
Google’ın, 2010 yılında “Dünya’da en hızlı gelişen 10 yeni marka” listesine giren ilk Türk
markası olmuştur.
Türkiye çapında ulaştığı lojistik güç ile tüketiciye ihtiyacı olan en doğru ve kaliteli ürünü en
kısa zamanda ulaştıran e-ticaret sitelerinin sahibi konumunda olan Murat Küçükoğlu, halen
e-ticaret konusunda birçok yeni projeye imza atmaya devam etmektedir. Küçükoğlu Şirketler
Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Küçükoğlu Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti., Rotafarma İlaç
Pazarlama San.ve Dış. Tic. A.Ş., Sepetim Sanal Pazarlama ve Dış Tic. Ltd. Şti., Vimjo
Mağazacılık A.Ş., BST Film Yapım Ses Işık Görüntü Sistemleri San. Tic. A.Ş. ve Orkide Hareketi
Telekomünikasyon Pazarlama Tic. A.Ş.’de faal görevleri olan genç işadamı, evli ve 2 çocuk
babasıdır.
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Koray ERSOY
Dört yaşımdan beri iki teker üstündeyim ben. Yedi yaşımdan beri de fotoğraf çekiyorum.
Klavyeye ilk defa dokuz yaşında dokundum. 10 yaşımdayken matematik defterime yamuk
yazdığım için matematik konusunda doktorasını yapmış Alman öğretmenimden işittiğim azar
nedeniyle, artık hatalı bir şey yapamıyorum -Herr Ersoy, matematik defterine yamuk
yazarsanız, BMW üretemezsiniz. Ya hatasız yapın, ya da hiç yapmayın-. Almanca öğretmenim
hiç bir hikayenin sonunu bize okumadığı için, bütün hayatım boyunca hayal gücüm nedeniyle
öne çıktım. Babam Türkçe öğretmeni. Kırk yıllık emeğine duyduğum saygı nedeniyle Türkçe
konuşurken ve yazarken hata yapamam. Evimizde Türkçe sözlük TV’nin hemen üstünde
durur.
İlkokulda bana silgi verilmedi. Dolma kalem ile yazmak zorundaydım. Silemeyeceğim,
düzeltemeyeceğim için hatasız yazmayı bu yolla öğrenmiş oldum. O yüzden çizgisiz kağıda
yamuk yazanları hiç anlayamam.
Askerliğe Orhan Veli sayesinde dayanabildim. İnsan psikolojisinin derinliklerini Peyami Safa
ile keşfettim. Yalın ifadelerle, çok şey anlatabileceğini Nazım Hikmet ten öğrendim. Necip
Fazıl ile mimariye merak saldım. Zira onun cümleleri Selçuklu Mimarisi gibidir. Her
santimetre karesinde çok sanat ve anlam vardır.
Kabataş Erkek Lisesinde okuduğum yıllarda matematiğim çok iyi olduğu için beni okul karate
takımına aldılar. Sadece İki farklı atak tekniğini on biner defa çalışarak, katıldığım
şampiyonada İzmir ikincisi oldum. İngilizceyi Rap müzikten ve Depeche Mode grubundan
öğrendim. Kursa gitmedim. Okulda görmedim. İlk defa yabancı dil sınavına İzmir Ekonomi
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Üniversitesindeki görevime başlarken girdim. Sıkıldığım için erken çıktım
sınavdan. 80 aldığımı söylediler, sevindim.
Eşimi kazanmam daha zor oldu. İki kg. mektup yazmışım. Kaç sayfa olduğunu saymadım. Ama
hissettiklerimi doğru tasvir etmeyi bu yolla öğrendim.
Bir kitapta fotoğraf perisi gibi bir şeyler var olduğunu okuyunca, iki sene boyunca sabah
sekizden akşam beşe kadar fotoğrafçılık laboratuarından çıkmadım. Gerçekten varmış,
developer tankının içinde kendim gördüm.
Üniversite yıllarımda harçlığımı hep müziğe yatırdım. Bu nedenle bazı günler eve dönmek için
on km. gibi mesafeleri yürümek zorunda kalsam da 400 plak, 500 kaset, 250 CD’lik bir arşivim
var şimdi. Evdeki herkes biliyor, onlar yangında ilk kurtarılacak şeyler listesinin ikinci
sırasında. Birinci sırada fotoğraf sandığımız var.
Öğrencilik yıllarında pek param olmadığı için sahte abonman bileti üretmek zorunda kalmam
bana baskı tekniklerini öğretti. Hatta o kadar iyi öğretti ki, şimdi açık hava reklamcılığı
dergilerine yazılar yazıyorum. İnsanlar beni arıyor, soruyor ve buluyorlar, danışıp bilgi almak
için.
Orhan Veli’nin dediği gibi aç kaldım, para kazanmam gerekti. Bu yolla satış yapmayı
öğrendim. Hem de bitpazarı mafyasının tam ortasında. Sattığım en garip şey, tezgâhımın
altına serdiğim gazete oldu. Kendisiyle çok ilgili bir haber gören müşteriye o sayfayı sattım.
Pişman değilim.
Bir gün bilgisayarım bozuldu. O gün ve takip eden gecede, bilgisayar donanımını öğrenmek
zorunda kaldım. Bu tecrübe ile galiba toplam tutarı yüz bin USD kadar olabilecek bilgisayar
satışı yaptım. Paranın bir kısmını babama verdim ev almaları için, kalan kısmıyla da kendimize
ev aldık. Bilgisayarlarını tamir ettiğim video prodüksiyon şirketine, müşterilerinin kabul
etmediği filmi, yeniden kurgulayıp kabul ettirebileceğimi söylediğimde, küçümseyen
ifadelerle karşılık verdiler. Ama ben yine de kurguyu yeniden yaptım ve müşteri ilk
gösterimde filmi kabul etti. O müşteri Bakioğlu Holding imiş, sonradan öğrendim. Aynı
firmaya sonra sayısız tanıtım filmi yaptım. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tanıtım ve
pazarlama filmi gibi.
Saatim dijital çünkü ben zamanı saniyelerle ölçüyorum. Yarım saati geçen toplantıların
genelde verimli olamadığını ölçtüm, denedim. Bir seferinde bir müşterime sabaha karşı saat
üçte randevu verdiğimde çok şaşırmıştı. Ben de hiç Pink Floyd dinlememiş insanlar olduğunu

- 31 -

“GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TİCARET” PANELİ SONUÇ RAPORU

duyunca şaşırıyorum Beklemek kelimesinin anlamını bilmiyorum. O yüzden
motosikletim var. İnceledim, takip ettim, işleri yarına erteleyen kişilerle çalışmakta
başarısızım. Bizim evimizdeki sözlükte yarın kelimesinin olduğu sayfa yırtılıp atılmıştır.
Dersliğe scooter ile giden tek hocaydım ben Ege Üniversitesinde. Öğle yemeği yemiyorum.
Bu bana her gün en az 45 dakika kazandırıyor. Evliyim, çocuklarımız sağlıklı ve çok mutluyum.
Büyük oğlumu hiç dershaneye göndermedim. Sadece, bol bol hata yapmasını sağladım.
Hatalarından çok şey öğrendi. Michael Moore, Malcolm X, Vincent Van Gogh a hayranım.
Hayattaki başarının sadece tespitleri doğru yapmaktan geçtiğine inanıyorum. O yüzden hiç
manipüle olmadan düşünmeye ve analiz yapmaya çalışırım -Bu çocuk yemek yemiyor, çünkü
hasta... satışlarınızı artıramazsınız, çünkü şirketinizi temsil edenler çok kötü...gibiBu dünyadan ayrılmadan önce, açlık nedeniyle ölmek zorunda kalan çocuklardan 1000
tanesini kurtarmak istiyorum. Başka gayem yok. Çünkü öğrendikçe, keşfettikçe mutlu olan
biriyim ben ve daha keşfedecek çok şey var. Sakın zekâ ve hayal gücüme meydan okumayın.
Benim güreştiğim minderde beni kesinlikle yenemezsiniz uyarıyorum. Sakın yeni ve zor bir
konu var, denemek ister misin diye sormayın bana. Cevabım hep aynı olur.
LET S DO IT.
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PANELİSTLERİN VE KATILIMCILARIN İLETİŞİM BİLGİLERİ

PANELİSTLER

ADI SOYADI

BELGİN İLKER

CAVİDAN DEMİRAĞ

HALİL ÖZBELLEK

YALÇIN PEKGÜZEL

MURAT
KÜÇÜKOĞLU

KURUMU
TOBB AYDIN İLİ KADIN
GİRİŞİMCİLER KURULU
GİRİŞİMCİ İŞ KADINLARI
DERNEĞİ BAŞKANI
HALK BANKASI KUŞADASI
ŞUBE MÜDÜRÜ
AYDIN SANAYİ ODASI
MECLİS BAŞKANI

KÜÇÜKOĞLU GIDA-VİMJO

E-MAİL

belgin@famaajans.com.tr

cdemirag@demiraggrup.net

halil.ozbellek@halkbank.com.tr

info@astas.com

muratkucukoglu@vimjo.com

KORAY ERSOY FARK VE
KORAY ERSOY

AYRINTI MÜHENDİSLİĞİ

korayersoy@gmail.com

HİZMETLERİ
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KATILIMCILAR (ALFABETİK SIRA İLE)
ADI SOYADI

KURUMU

E-MAİL

ARZU ÖZGEN

TURİZM & ORGANİZASYON

sunnyhillhotel@hotmail.com

ASLI BOZKURT BİÇER

BAŞAK FİDANCILIK

basak@basakfidancilik.com

ASLI KAVAKLI

KAVAKLI ve ZAFER DERSANESİ

aslikavakli@hotmail.com

AYLA YÖNET

YÖNET LTD.ŞTİ.

AYŞE ŞERİFOĞLU

KUŞ-ATAK BELEDİYELER BİRLİĞİ

agserif@yahoo.com

BEHİRE ŞEKERZADE

ŞEKERZADE LTD.ŞTİ.

behire@sekerzade.com.tr

BELMA KERTMEN

İŞ BANKASI

belma.kertmen@isbank.com.tr

BELMA ÖZGÜN

BETÜL CANBATAR

BİRGÜL ÖNER

CANAN EVREN

KUŞADASI KENT KONSEYİ KADIN
MECLİSİ BAŞKANI
EV HANIMI
KUŞADASI TİCARET ODASI
HUKUK MÜŞAVİRİ
CANAN EVREN SİGORTA
DANIŞMANLIK

yonetmoped@gmail.com
ayonet@mynet.com

yesil13@yahoo.com

betul_canbatar@hotmail.com

birgul@birguloner.av.tr

cananevren@cananevrensigorta.com.tr

CANAN İNANÇ

ROYAL RESİDENCE

cananinanc@superonline.com

DENİZHAN SANDIKLI

HACI VELİ HELVA

dsandikli@hotmail.com

DUYGU KUNT

İŞ BANKASI KUŞADASI ŞUBESİ

duygu.kunt2@isbank.com.tr

ECE ÜNALDI

ÜNALDI GÜBRE A.Ş.

eceunaldi@hotmail.com

EMEL SUNTER

-

emelsunter@hotmail.com
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ADI SOYADI

KURUMU

E-MAİL

FERDA CEYLAN

TOBB AYDIN KADIN

ERKUT

GİRİŞİMCİLER KURULU

FİGEN YILDIRIM

KADINELİ GIDA

figen@evrecelleri.com

FİLİZ AYDOĞMUŞ

NİKS ORGANİZASYON

filizaydogmus35@hotmail.com

HACER ALPTEKİN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

haceralptekin1@hotmail.com

İŞ BANKASI KUŞADASI ŞUBESİ

5302401@isbank.com.tr

KERİM GERME

ATASAY

kerimgerme@hotmail.com

LEYLA İZBUDAK

ADÜ

lsolak@adu.edu.tr

LEYLA KÖKDEN

BOSCH BEYAZ EŞYA-LİPET GAZ

kokdenticaret@gmail.com

MAHİYE RURLER

TOBB AYDIN KADIN
GİRİŞİMCİLER KURULU

MELTEM ÇETİN

AYDIN MODERN SULAMA

VARDAR

SİSTEMLERİ

MERYEM GÜREL

NIKS BY MERYEMCE

KAVAFOĞLU

ORGANİZASYON

MÜGE GELGEN

fatma_ceylan@yahoo.com

fatma_ceylan@yahoo.com

mcvardar@hotmail.com

meryemgurel@yahoo.com

DELGEN SİGORTA

mugeceylan@aksigorta.net

N.NAZAN ELGÜN

ELGÜNYAĞ-NAZİLLİ

elgunyag@hotmail.com

NEJAD ÖZALP

TURİZM

nejad@hotelatinc.com

NERMİN DAMGACI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

nermindamgaci@hotmail.com

NİHAL YETİŞKİN

İŞ BANKASI

nihal.yetiskin@isbank.com.tr

NİMET CAN

CAN-NET BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.

info@cannet.com.tr

CEYLAN
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ADI SOYADI
NUR KİBAR ŞENİZ

KURUMU
KİBAR APART

E-MAİL
nuray.kibar@gmail.com

TOBB AYDIN İLİ KADIN
NURGİL GÜRCAN

GİRİŞİMCİLER KURUKU KUŞADASI info@turkeyonline.com
TEMSİLCİSİ

ÖZDEN DAĞTEKİN

GRAFKADA REKLAM

ozdendagtekin@yahoo.com

ÖZDEN ÖZDEMİR

AYGAZ-PINAR SU

aygazozden@hotmail.com

ÖZGE ERKMEN

ÖZNE KİMYA LTD.ŞTİ.

erkmenozge86@hotmail.com

ÖZLEM AYTEKİN

ÖZLEM ÖNCÜ

ÖZLEM AYTEKİN SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ

ozlemayt@hotmail.com

ÖNCÜ SİGORTA

ozlemoncu@hotmail.com

AVUKAT

ozlemsabanci@omergunel.av.tr

PELİN BORANALP

ÖĞRETMEN

pelinevren@hotmail.com

PELİN NACİGİL

EMPA GAYRİMENKUL

pelinnac@gmail.com

RUKİYE KOCATAŞ

KOCATAŞ PETROL

rukiyekocatas@hotmail.com

SABRİYE KARGAN

KARGIN SİGORTA

sabriyetursun@hotmail.com

ÖZLEM SABANCI
ERMUTLU

SANİYE HANCIOĞLU

SEVİL ÖNAL

AFYONKARAHİSAR KADIN
GİRİŞİMCİLER KURULU
BÜLENT ÖNAL OTOMOTİV
LTD.ŞTİ.

saniyehancioglu@hotmail.com

sevilonal@hotmail.com

TOBB İZMİR İLİ KADIN
SEZA YORULMAZ

GİRİŞİMCİLER KURULU, BİLİM

seza@bilimbilgisayar.com

A.Ş.
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ADI SOYADI

SUAT KUTUCU

KURUMU
KUŞADASI TİCARET ODASI
MECLİS BAŞKAN YRD.

E-MAİL

suatkutucu@e-kolay.net

SUZAN MİLLİ

TURİZM

suzan_milli@hotmail.com

ŞEHDAĞ AKSOY

VODAFONE

by_seyda@hotmail.com

ŞÜKRÜNAZ ŞAHİNLER

NAZ BUTİK

naz_butik@hotmail.com

TUBA YAVUZKURT

TÜMÜR KOYUNCU

YASEMİN KARANFİLCİ

HASAN FATMA ÖNAL ANADOLU
LİSESİ
TURİZM
SEVGİYOLU GİYİM SANAYİ
LTD:ŞTİ

tubayavuzkurt@hotmail.com

cafeyellowrose@hotmail.com

sevgiyolugiyim@hotmail.com

ZERRİN SÖZER

KORUMAR OTEL

zersozer@hotmail.com

ZEYNEP KAYA

AYYILDIZ TEKSTİL TİC.A.Ş.

zynp.yakamoz@hotmail.com
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“GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TİCARET” PANELİNDEN FOTOĞRAFLAR
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KUTO Araştırma Yayınları
Süleyman Demirel Bulvarı No:31
09400 Kuşadası / AYDIN
Tel: 0 256 612 57 63 Fax: 0 256 614 53 93
e-mail: info@kuto.org.tr
http://www.kuto.org.tr
http://www.isrehberim.org
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