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G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� (GED); g�r�ş�mc�, 
mentör, melek yatırımcı ve �lg�l� tüm kurum, kuruluşlarla 
�şb�rl�ğ� yaparak, Türk�ye’de g�r�ş�mc�l�ğ� ve g�r�ş�mc�l�k 
ekos�stem�n� gel�şt�rmek amacıyla 14 Mart 2016 tar�h�nde 
kuruldu.

Katma değer� yüksek, yen�l�kç� �ş fikr� olan g�r�ş�mc�ler�n, 
onlarla yol yürüyecek mentör ve melek yatırımcıların, 
g�r�ş�mlere destek olacak meslek odalarının, kalkınma 
ajanslarının, ün�vers�teler�n, finans kuruluşlarının, yerel 
yönet�mler�n ve kamu kuruluşlarının oluşturacağı 
ekos�stem�n sağlıklı �şlet�lmes�n� hedefleyen GED, 
Türk�ye’n�n bu alandak� �lk s�v�l toplum kuruluşu oldu.

‘Patron yet�şt�rme’ hedefiyle Türk�ye’n�n marka 
zeng�nl�ğ�ne katkıda bulunacak GED, kamuoyunu 

g�r�ş�mc�l�k ekos�stem�n�n eşs�z �mkanlarından 
yararlandırmayı planlıyor.

G�r�ş�mc�lere, mentörlere ve melek yatırımcılara, eğ�t�m 
�mkanı ve �şb�rl�ğ� sunacak GED’�n faal�yetler� arasında 
fik�r sunma, proje gel�şt�rme ve lob�c�l�k yapma yer 
alıyor. GED, g�r�ş�mc�l�ğ�n ve g�r�ş�mc�l�k ekos�stem�n�n 
gel�şt�r�lmes� �ç�n kuluçka merkezler�nden teknokentlere 
fiz�k� altyapı oluşturma ve oluşturulacak yapılara destek 
vermey� hedefl�yor.

GED’�n kurucuları arasında Esra Özden (Başkan), Barış 
Avcı (Başkan Yardımcısı), Mehmet Uluğtürkan (Genel 
Sekreter), Aysel Eyüpoğlu(Sayman), Yrd. Doç. Dr. Burak 
Nakıboğlu, Tezcan Altunordu ve Üm�t Akyıldızlar yer 
alıyor.

G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� (GED), g�r�ş�mc�l�ğ�n ve 
g�r�ş�mc�l�k ekos�stem�n�n gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlamak 
�ç�n kurulmuştur.
GED, �ş fikr� olan meslek okulu ve ün�vers�te öğrenc�s� 
g�r�ş�mc� adayları ve g�r�ş�mc�ler�n; yatırımcılar, koçlar, 

akadem�syenler, teknokentler, ş�rketler, �nkübasyon 
merkezler�, melek yatırımcılar ve ağları, �ş �nsanları s�v�l 
toplum kuruluşları, meslek odaları, yerel yönet�mler, 
kalkınma ajansları ve �lg�l� kamu kuruluşları �le etk�leş�m 
ve �şb�rl�ğ�ne katkı sağlamayı hedeflemekted�r.

GED HAKKINDA

AMAÇ
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ADAY GİRİŞİMCİLER KURULU 
Hedefine g�r�ş�mc� olmayı koymuş, bu çerçevede katma 
değer� yüksek, teknoloj� yoğun, �novat�f �ş fikr� bulunan, 
g�r�ş�mc�l�k alanında eğ�t�m almak ve donanım kazanmak 
�steyen GED üyeler�nden oluşur. Kurul üyeler�, GED’�n 
eğ�t�m, mentörlük h�zmetler�, melek yatırımcılık, 
network, ve g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k 
faal�yetler�nden yararlanır.

MENTÖRLER KURULU
G�r�ş�mc� adaylarına danışmanlık yapacak, onları 
�ş hayatında gerçek uygulamalarla tanıştıracak, 
yetenek ve becer�ler�n� gel�şt�recek, network ağından 
yararlandıracak, kend� �ş�nde ya da profesyonel 
yönet�c�l�kte en az 5 yıl deney�m� olan �ş �nsanları �le 
akadem�syen, danışman veya eğ�t�mc�lerden oluşur. GED 
üyes� g�r�ş�mc�ler�n gel�şt�r�lmes�n�n yanı sıra g�r�ş�mc�l�k 
ve g�r�ş�mc�l�k ekos�stem� �ç�n gerçekleşt�r�lecek proje, 
program ve etk�nl�klerde görev alır.

MELEK YATIRIMCILAR KURULU
Yen� ve potans�yel vadeden �ş fik�rler�ne madd� 
destek sağlama arzusunda olanlardan oluşur. Haz�ne 
Müsteşarlığı’nın ‘Melek Yatırımcı Yönetmel�ğ�’ 
çerçeves�nde l�sanslı ya da söz konusu yönetmel�ğ�n 
şartlarını yer�ne get�reb�lecek potans�yeldek� GED üyes� 
yatırımcılar bu kurulda görev alır. Kurul üyeler�, GED üyes� 
g�r�ş�mc�ler�n başlangıç veya büyüme aşamasındak� �ş 
fik�rler�n� �zler ve uygun bulması durumunda yatırım yapar.

KURUM TEMSİLCİLERİ KURULU
G�r�ş�mc�l�ğ�n ve g�r�ş�mc�l�k ekos�stem�n�n gel�şmes�ne katkı 
sağlayacak ün�vers�teler, teknoparklar, meslek odaları, finans 
kuruluşları, �ş dünyası STK’ları, kalkınma ajansları, yerel 
yönet�mler, KOSGEB, İŞKUR g�b� kamu kuruluşları, özel 
sektörün GED üyes� tems�lc�ler�nden oluşur. G�r�ş�mc�l�k 
ve ekos�stem�n�n gel�şmes� �ç�n gerçekleşt�r�lecek proje 
ve etk�nl�klerde görev alır, bu yöndek� toplantılara katılır. 
Tems�l ett�ğ� kurumla GED ve üyeler� arasındak� �şb�rl�ğ� ve 
güç b�rl�ğ�n�n gel�şmes�ne katkı sağlar.

GED KURUCU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

KURULLAR

Başkan
Esra Özden

Başkan Yardımcısı
Barış Avcı

Genel Sekreter
Mehmet Uluğtürkan

Sayman
Aysel Eyüpoğlu

Üye
Yrd. Doç. Dr. 

Burak Nakıboğlu

Üye
Tezcan Altunordu

Üye
Üm�t Akyıldızlar
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G�r�ş�mc�l�k ekos�stem�, g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şt�r�lmes� �ç�n 
sağlanan etk�l� ortamın adıdır. Bu ortam, g�r�ş�mc� 
adaylarını özend�r�r, yüreklend�r�r, teşv�k eder ve 
gel�ş�m�ne katkı sağlar. Ortam, yatırımcılar ve finans 
kuruluşları �ç�n enerj�k, yen�, keşfed�lmem�ş fırsatlar 
sunarken; yerel yönet�mler, sosyal l�derler, ün�vers�teler, 

danışmanlar, özel fonlar �ç�n kend� kurumsal gel�ş�mler� 
ve bölgesel gel�ş�me umut vaat eden b�r alanı �fade eder. 
S�stem, g�r�ş�mc� olma, bu yolda başarılı olma �ht�mal�n� 
arttırmak �steyen k�ş�ler �ç�n güvenl� kazanç fırsatları 
sunan, g�r�ş�mc�n�n kend�n� yalnız h�ssetmed�ğ�, her 
kes�m�n kazandığı faydalı b�r yaşam alanıdır.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ NEDİR?

• G�r�ş�mc�lere ve yatırımcılara kazanç elde etme faydası 
sunar.
• İşletmelere yen�l�k yaratma, başarılı ürün gel�şt�rme, 
yetenekl� �şgücü ve esnek, hızlı tedar�k z�nc�rler� sağlar.
• Kamu kuruluşları ve bölgesel ekonom�k kalkınma �ç�n 
daha fazla �ş �mkânı, verg� gel�r� artışı sağlar.
• Okullar, ün�vers�teler, araştırma merkezler�, 

danışmanlar, mentörler ve s�v�l toplum kuruluşları �ç�n 
yen� b�lg�ler� keşfetmey�, öğrenmey�, yaymayı teşv�k eder, 
�t�bar artırır. Bağışlar, proje, yazılım, danışmanlık gel�rler� 
sayes�nde kazanç sağlar. Bu sayede sosyal g�r�ş�mc�l�k 
faal�yetler� daha �y� finanse ed�l�r.
• Ekos�stem üyeler�, s�stem�n kend� kend�ne yaşamaya 
başlamasıyla özgün, yen� fırsat ve değerler elde eder.

BAŞARILI GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ NE SAĞLAR?

Sağlıklı g�r�ş�mc�l�k ekos�stem�;
• Kend� nad�de ortamına göre oluşturulmalıdır. Yen� b�r 
S�l�kon Vad�s� olmak g�b� b�r hedefi olmamalıdır.
• Yasal düzenlemeler�n, bölgesel g�r�ş�mc�ler�n 
kend�ler�ne has �ht�yaçlarını destekled�ğ� ve başarısızlığı 
tolere edeb�ld�ğ�, bürokrat�k engeller�n azaltıldığı b�r 
ortamdır.
• Yatırımcıları akt�f b�ç�mde g�r�ş�mc�ler� desteklemeye 

teşv�k ve davet eden çevre sunar.
• Kend� �ş�n� yürütme cesaret�n� kırıcı veya başarısız 
olunacağına da�r toplumsal önyargılardan uzak veya bu 
önyargıların değ�şt�r�leb�leceğ� b�r ortamdır.
• Hükümet, ün�vers�teler ve t�car� organ�zasyonlar 
tarafından desteklen�r.
• Başarının teşv�k ed�ld�ğ� ve bu sayede yen� g�r�ş�mler�n 
özend�r�ld�ğ� b�r ortamdır.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN OLMAZSA OLMAZLARI

G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� Mart-Ağustos 2016 Dönem� Faal�yet Raporu
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14 MART 2016
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� (GED), g�r�ş�mc�l�ğ� 
gel�şt�rmek ve bu alanda Türk�ye’ye örnek b�r s�v�l 
toplum kuruluşu kazandırmak amacıyla 14 Mart 2016 
tar�h�nde kuruldu. 
Esra Özden (Başkan), Barış Avcı (Başkan Yardımcısı), 
Mehmet Uluğtürkan (Genel Sekreter), Aysel Eyüpoğlu 
(Sayman), Yrd. Doç. Dr. Burak Nakıboğlu, Tezcan 
Altunordu ve Üm�t Akyıldızlar kurucu yönet�m Kurulu 
olarak görev aldı. 

BASIN BÜLTENİ

“GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ” İÇİN 
İLK SİVİL ADIM ADANA’DA ATILDI
Türk�ye’de, g�r�ş�mc�, mentör, melek yatırımcı ve 
kurumları aynı çatı altında toplayacak �lk s�v�l toplum 
kuruluşu olan ‘G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ�’ (GED) 
Adana’da kuruldu.
Kurucu Başkanlığına Esra Özden’�n get�r�ld�ğ� GED, 
katma değer� yüksek ya da teknoloj� yoğun sektörlerde 
g�r�ş�mc�l�ğe adım atacak gençler�n danışmanlıktan 
finansa, üret�mden markalaşmaya �ş süreçler�n�n 
hızlandırılmasını sağlayarak, g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şmes�ne 
katkı sağlayacak.
GED’�n �lk toplantısı sonrası b�r açıklama yapan Başkan 
Esra Özden, Türk�ye’n�n g�r�ş�mc�l�k ve ekonom�y� 
gündem�n �lk sırasına taşıyacak hamlelere �ht�yacı 
bulunduğunu söyled�. Ün�vers�te mezunu gençler�n 
profesyonel çalışma n�yet� yer�ne g�r�ş�mc�l�ğ� terc�h 
etme oranının yüzde 40’lara yükseld�ğ�n�, ancak bu 
alanda b�r ekos�stem gel�şt�r�lmed�ğ�n� kaydeden Özden, 
“Bu nedenle, arzu ed�len başarı sağlanamıyor. Oysa 
Türk�ye’n�n bu çok değerl� kaynağını heba etme lüksü 
yok. GED, genç g�r�ş�mc�ler�, profesyonel yönet�c� 
mentörler, akadem�syenler, melek yatırımcılar ve 
g�r�ş�mc�l�kle �lg�l� kurumlarla �şb�rl�ğ�nde çalışmaya 
yönlend�recek. Türk�ye’ye örnek uygulamalarımızla 
g�r�ş�mc�l�k ekos�stem�n�n sağlıklı çalıştırılmasına katkı 
sağlayacağız” ded�.

“ÇOCUĞUM PATRON OLSUN DEDİRTECEĞİZ”
GED’�n meslek odaları, �ş dünyası STK’ları, kalkınma 
ajansları, ün�vers�teler, özel sektör, İŞKUR,KOSGEB g�b� 
kurumlarla �şb�rl�ğ� yapacağını bel�rten Esra Özden şöyle 
devam ett�:
“G�r�ş�mc�l�k eğ�t�mler�nden uluslararası z�rvelere 
kadar b�rçok organ�zasyona �mza atmaya hazırlanan 
derneğ�n, ş�md�den Türk�ye’n�n her yer�nden ve farklı 
kurumlarından �lg� görmes� sev�nd�r�c�. G�r�ş�mc�l�k 
konusunda deney�mler� ve başarılı çalışmaları olan b�r 
ek�ple yola çıktık. Anne ve babaların, ‘Çocuğum �nşallah 
kend� �ş�n�n patronu olur’ ded�rtecek, bunu özend�recek 
başarılara �mza atmak �st�yoruz.”
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ�’n�n kurucuları arasında 
Barış Avcı (Başkan Yardımcısı), Aysel Eyüpoğlu (Sayman), 
Mehmet Uluğtürkan (Genel Sekreter), Yrd. Doç Dr. 
Burak Nakıboğlu, Tezcan Altunordu ve Üm�t Özer 
Akyıldızlar yer alıyor.  

---∞---
Dernek faal�yetler� çerçeves�nde gerekl� olan resm� 
belgeler�n bastırımı, verg� numarası alınması, e-dernek 
�şlemler� �ç�n ş�fre alınması sağlandı. TEB Adana At�kop 
Şubes�’nde hesap açtırıldı. 
Derneğ�n �let�ş�m faal�yetler� �ç�n www.ged.org.tr �nternet 
adres� alındı. Üyem�z Kazım Aktaş’ın ş�rket� Defnet 
B�l�ş�m H�zmetler�’nden sponsorluk karşılığında web 
s�tes�n�n faal�yete geç�r�lmes� sağlandı. 
Türk�ye’dek� g�r�ş�mc�l�k ve GED’le �lg�l� medyada çıkan 
haberler�n tak�p ed�lmes� çerçeves�nde Ajanspress’ten 
h�zmet alınarak, yönet�m kurulu üyeler�ne günlük haber 
akışı sağlandı. 
Üyem�z Kub�lay Kurt’un Kutu Ajans ş�rket�ne GED’�n 
bugün kullandığımız düşünce balonu, �novasyon ve 
g�r�ş�mc�y� sembol�ze eden logo tasarımı yaptırıldı. 
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� adına GED �bares� ve 
logosunun marka tesc�l müracaatı Türk Patent Est�tüsü’ne 
yapıldı. 
Dernek logosunun s�mges� �le 500 adet rozet, rolap ve 
masa bayrakları yaptırıldı.
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14 MART 2016
Adana Genç İşadamları Derneğ�’n�n gerçekleşt�rd�ğ� 
SANKO Hold�ng Başkanı Abdulkad�r Konukoğlu’nun �ş 
yaşamındak� tecrübeler�n� anlattığı etk�nl�ğe GED adına 
Başkan Esra Özden katıldı.

16 MART 2016
TOBB Adana Genç G�r�ş�mc�ler Kurulu tarafından 
organ�ze ed�len ‘Patlat F�kr�n� Yen� Ürün G�r�ş�mc�l�k 
Yarışması’ ödül tören�ne GED Başkanı Esra Özden 
katıldı. İnovat�f g�r�ş�mler� ve g�r�ş�mc�ler� teşv�k etmek 
amaçlı gerçekleşt�r�len yarışmanın tören�nde GED 
Başkanı Esra Özden, ödül alanlara plaket verd�. 

17 MART 2016 
ADASO ve Kar�yer.net �şb�rl�ğ�nde gerçekleşt�r�len 
‘Yüksek Gel�şme Potans�yel�yle Adana’ adlı Ekonom� ve 
İnsan Kaynakları Sohbetler�’ etk�nl�ğ�ne GED Başkanı 
Esra Özden katıldı. Ekonom�st Prof. Dr. Emre Alk�n’�n 
de katıldığı etk�nl�kte sem�ner konuşmacılarına GED 
hakkında b�lg� ver�ld�. 

31 MART 2016

TOBB’n�n ‘Türk�ye’n�n G�r�ş�mc� Kadın Gücü Adana 
Buluşması’na GED Başkanı Esra Özden ve YK Sayman 
Üyes� Aysel Eyüboğlu katıldı. CNN Türk Ekonom� 

Müdürü Em�n Çapa’nın sunum yaptığı etk�nl�kte Çapa’ya 
GED’�n kuruluşu ve hedefler�yle �lg�l� b�lg� ver�ld�.

4 NİSAN 2016 
GED hakkında b�lg� vermek üzere Yönet�m Kurulu 
Üyeler� �le b�rl�kte Val� Mustafa Büyük z�yaret ed�ld�. 

BASIN BÜLTENİ /ADANA VALİLİĞİ

GENÇLERİN HEDEFİ 
PATRONLUK OLMALI
Adana Val�s� Mustafa Büyük, gençler�n memurluk 
ya da özel sektörde maaşlı �şler� değ�l, kend� �şler�n� 
kurmak, patron olmak ve �cat çıkarmayı hedeflemes� 
gerekt�ğ�n� söyled�. Adana Val�s� Mustafa Büyük, 
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� (GED) Yönet�m Kurulu 
üyeler�n� makamında kabul ett�. Türk�ye’n�n daha çok 
g�r�ş�mc�ye �ht�yacı olduğunu vurgulayan Büyük, en 
başarılı öğrenc�ler�n kend�ler�ne hedef olarak kamu ya 
da özel sektörde çalışmayı koymasının üzücü b�r durum 
olduğunu söyled�. Büyük, bu gençlerden kend� �şler�n� 
kurma, dünya markası yaratma ve �cat çıkarmalarının 
beklend�ğ�n� kaydett�.

GENÇLER YALNIZ BIRAKILMAMALI
Son yıllarda daha fazla g�r�ş�mc� yet�şt�r�lmes� �ç�n 
gerçekleşt�r�len eğ�t�mler�n ve ver�len desteğ�n öneml� 
olduğunu ancak yetmeyeceğ�n� anlatan Val� Büyük, 
“G�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şmes�nde en öneml� etkenlerden b�r� 
de bu yöne �lg�s� olan gençler�n yalnız bırakılmamasıdır. 
Deney�mlerle, sermayeyle ve moralle bu gençler�n 
yanında olunmalı. G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ�’n�n 
g�r�ş�mc�l�k �ç�n uygun �kl�m� hazırlamak ve bu yönde 
sürdürüleb�l�r b�r s�stem� çalıştırmak �ç�n yola çıktığını 
görmek ben� çok mutlu ett�. Her etk�nl�ğ�n�zde s�zlerle 
b�rl�kte olmaktan memnun�yet duyacağım. Bu ülkeye 
kazandırılacak her başarılı g�r�ş�mc� b�z�m �ç�n değer 
olur” ded�. 
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GİRİŞİMCİLİĞİN TARAFLARI BULUŞUYOR
GED Yönet�m Kurulu Başkanı Esra Özden de g�r�ş�mc�l�ğ�n 
gel�şt�r�leb�lmes� �ç�n ‘yen� g�r�ş�mc�ler’, ‘g�r�ş�mc�lere 
mentorlük yapacak �ş �nsanları’ ve ‘sermaye sağlayacak 
melek yatırımcıları b�r araya get�recekler�n� kaydett�. 
Özden, “Kamu kuruluşları, yerel yönet�mler, meslek 
odaları, kalkınma ajansları ve �ş dünyası STK’ları �şb�rl�ğ� 
yapacak ve yatırım �kl�m� oluşturacak. Bu �kl�m yen� �ş 
fik�rler�n�n, yen�l�kler�n, katma değer� yüksek üret�m�n 
gerçekleşmes�n�, bunları hayata geç�recek g�r�ş�mc�n�n 
yet�şmes�n� sağlayacak. Bu yapıdak� �lk STK’yı Adana’da 
kurmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Val�m�z�n 
‘Yanınızdayım’ mesajı b�z�m �ç�n çok anlamlı” ded�. 

FAALİYET PLANLARI ANLATILDI
GED Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Avcı, 
Yönet�m Kurulu Üyeler� Yrd. Doç. Dr. Burak Nakıboğlu, 
Aysel Eyüpoğlu, Tezcan Altunordu ve Üm�t Akyıldızlar’la 
tek tek sohbet eden Val� Büyük, derneğ�n bu yıl 
gerçekleşt�rmey� planladığı faal�yetlerle �lg�l� b�lg� aldı.

5 NİSAN 2016 

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreter� Dr. Lutfi 
Altınsu ve Ajans Uzmanlarıyla GED’�n ve hedefler�yle 
�lg�l� b�r toplantı gerçekleşt�r�ld�. Toplantıya GED Başkanı 
Esra Özden, Başkan Yardımcısı Barış Avcı, Genel 
Sekreter Mehmet Uluğtürkan, Sayman Aysel Eyüpoğlu, 

Yönet�m Kurulu Üyeler� Ydr. Doç. Dr. Burak Nakıboğlu, 
Tezcan Altunordu ve Üm�t Akyıldızlar katıldı. 

BASIN BÜLTENİ

GİRİŞİMCİLİĞİN DUAYENLERİ 
ADANA’YA GELİYOR
Türk�ye’de g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şt�r�lmes� alanında çalışan 
kurum yönet�c�ler� ‘Melek Yatırımcılık ve Mentörlük 
B�lg�lend�rme Sem�ner�’ �ç�n Adana’ya gel�yor. 
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� (GED) Başkanı Esra 
Özden, Çukurova’nın katma değer� yüksek üret�mle 
büyüme zorunluluğu bulunduğunu bel�rterek, 
“G�r�ş�mc�l�k alanında �lg�l� bütün kurumlarımızla �şb�rl�ğ� 
yaparak yen� b�r döneme g�r�yoruz. Çukurova, etk�n �ş 
planı olan her g�r�ş�mc�n�n hedefler�ne en hızlı ulaşacağı 
bölge yapmaya kararlıyız ” ded�. 
GED’le Türk�ye’n�n benzer� olmayan �çer�kte b�r s�v�l 
toplum kuruluşuna sah�p olduğunu bel�rten Özden, 
g�r�ş�mc�s�nden yerel yönet�m�ne, melek yatırımcısından 
mentörüne herkes�n başarı �ç�n hayat bulduğu 
s�stem� çalıştırmak �ç�n yola çıktık. B�lg�lend�rme 
sem�nerler� �lk adımlarımızı oluşturacak. G�r�ş�mc�l�k 
alanında Türk�ye’n�n en etk�n �s�mler�n� ağırlayacağız. 
G�r�ş�mc�ler�m�z�, ş�rket yönet�c�ler�m�z�, yatırımcılarımızı 
bu etk�nl�ğe bekl�yoruz” d�ye konuştu. 
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SEMİNER 31 MAYIS SALI 
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ�, Çukurova Kalkınma 
Ajansı (ÇKA), Hab�tat - Uluslararası G�r�ş�mc�l�k Merkez� 
(UGM) �şb�rl�ğ�yle gerçekleşt�r�lecek ‘Melek Yatırımcılık 
ve Mentörlük B�lg�lend�rme Sem�ner�’ 31 Mayıs 2016 Salı 
günü Adana Sanay� Odası’nda gerçekleşt�r�lecek. 
GED Başkanı Esra Özden ve ÇKA Genel Sekreter� 
Dr. Lutfi Altunsu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak 
sem�nerde UGM D�rektörü Başak Saral, Ş�rket Ortağım 
Melek Yatırımcılık Ağı Başkanı Mehmet Buldurgan, 
Mentors Network Turkey Başkanı Mehmet Onarcan, 
Kovvan Ortak İnovasyon Platformu Kurucusu Emre 
Özbek konuşmacı olarak katılacak. Sem�nerle �lg�l� 
ayrıntılı b�lg�ler www.ged.org.tr �nternet adres�nden 
tem�n ed�leb�lecek. 

6 NİSAN 2016 

ABD Adana Konsolosluk yetk�l�s� Mutlu Sev�nd�k, GED 
Başkanı Esra Özden’� z�yaret ederek Dernekle �lg�l� b�lg� 
aldı ve gelecek dönemde ortak gerçekleşt�r�leb�lecek 
olası akt�v�teler konuşuldu. 

6 NİSAN 2016 
Başkan Esra Özden, Başkan Yardımcısı Barış Avcı, Genel 
Sekreter Mehmet Uluğtürkan, Sayman Aysel Eyüboğlu 
ve Yönet�m Kurulu Üyes� Tezcan Altunordu Adana 
T�caret Odası’nı z�yaret ederek Başkan At�la Menevşe �le 
görüştü. Görüşmede GED’�n kurulma amacı ve yapacağı 
faal�yetlerle �lg�l� b�lg� ver�ld�. 

BASIN BÜLTENİ/ADANA TİCARET ODASI

İŞ FİKRİ OLAN GENÇLERİMİZİ 
DESTEKLEMEYE HAZIRIZ
Adana T�caret Odası Başkanı At�la Menevşe, mevduat 
toplamından daha fazla yatırım ve t�car� kred�s� kullanan 
şeh�rler�n ‘g�r�ş�mc� kent’ olarak değerlend�r�leb�leceğ�n� 
söyled�. Adana �ş dünyasının bankalarda yer alan 
mevduattan daha azı kadar kred� kullandığını bel�rten 
Menevşe, “Mevduatının �k� katı kred� kullanarak yatırım 
yapan kentler�m�z var. Hareketl�l�k burada, hızlı büyüme 
burada. Adana’da bunu başaracak potans�yel mevcut. 
Ancak bunun �ç�n �lk şart, �y� �ş fikr� olan g�r�ş�mc�ler� 
kentte tutab�lmek” ded�. 
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� (GED) Yönet�m Kurulu 
Başkanı Esra Özden �le Yönet�m Kurulu Üyeler� Barış 

7 NİSAN 2016 
Başkan Esra Özden, Genel Sekreter Mehmet 
Uluğtürkan, Sayman Aysel Eyüboğlu, Yönet�m 
Kurulu Üyes� Tezcan Altunordu ve Üm�t Akyıldızlar 
Adana Sanay� Odası Başkanı Zek� Kıvanç’ı z�yaret 
ett�. Görüşmede GED’�n kurulma amacı ve yapacağı 
faal�yetlerle �lg�l� b�lg� ver�ld�. 

BASIN BÜLTENİ 

GİRİŞİMCİYE HER KURUM 
SAHİP ÇIKMALI
Adana Sanay� Odası Başkanı Zek� Kıvanç, �ş fikr� olan 
g�r�ş�mc�ye b�r ya da b�rkaç kuruluşun değ�l, �lg�l� her 
kurumun destek vermes� gerekt�ğ�n� söyled�. 
Son yıllarda g�r�ş�mc�ye eğ�t�mden h�beye b�rçok destek 
enstrümanı kullandırıldığını bel�rten ADASO Başkanı 
Kıvanç, “Kent topyekün sah�p çıktığı sürece g�r�ş�mc� 
sayısı artar. G�r�ş�mc� sayısı artan kent�n de ekonom�s� 
hızlı büyür” ded�. 
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� (GED) Başkanı Esra 
Özden, Yönet�m Kurulu Üyeler� Aysel Eyüpoğlu, Tezcan 
Altunordu ve Üm�t Akyıldızlar’la bölgen�n g�r�ş�mc� 
potans�yel� ve g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şt�r�lmes� yönünde 
yapılması gerekenler� değerlend�ren Başkan Kıvanç, 

Avcı, Aysel Eyüpoğlu, Mehmet Uluğtürkan ve Tezcan 
Altunordu, ATO Başkanı At�la Menevşe’y� z�yaret ederek 
önümüzdek� dönemde yapacakları çalışma ve projeler 
hakkında b�lg� verd�ler. G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� 
(GED)’�n Yönet�m Kurulu’nu ağırlayan ATO Başkanı At�la 
Menevşe, �novasyona, katma değer� yüksek üret�me ve 
markaya yönel�k �ş fikr� olan gençler�m�ze sah�p çıkarak 
bu kent� büyüteb�lecekler�n� söyled�. GED’�n kurulmasını 
memnun�yetle karşıladıklarını bel�rten Menevşe, “Yen� 
g�r�ş�mc�, mentör, melek yatırımcı ve �ş dünyasına yönel�k 
kurumları aynı çatı altında buluşturarak yen� markalar, 
yatırımlar kazandırmanın amaçlandığı b�r derneğe ATO 
olarak destek vermeye, ortak akt�v�teler gerçekleşt�rmeye 
hazırız. S�zler� kutluyor, başarılar d�l�yoruz ” ded�.
 GED Başkanı Esra Özden de mevduattak� parasıyla 
değ�l, markalarıyla gündeme gelen b�r bölge olmak 
�sted�kler�n� söyled�. Adana ve Mers�n’de bulunan 
ün�vers�teler�n her yıl b�nlerce mezun verd�ğ�n�, bunlar 
arasında g�r�ş�mc� olmak �steyen çok yetenekl� gençler 
bulunduğunu, ancak yalnız kaldıkları �ç�n kamu 
ya da özel sektörde çalışmak �sted�kler�n� söyled�. 
Türk�ye’n�n başta b�l�ş�m ve �let�ş�mde yen� markalarının 
Çukurova’dan çıkab�leceğ�n�, GED’�n de bu süreçtek� en 
etk�n kaldıraçlardan b�r� olacağını anlatan Özden, “B�r 
yıldır üzer�nde çalıştığımız GED’� kurduk. Ş�md� hızla 
�craat �çeren etk�nl�klere başlayacağız. Bu çerçevede 
ATO’dan aldığımız manev� destek en öneml� gücümüz 
olacak” ded�. 
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“Kadın ve genç g�r�ş�mc� sayımızın artmasına yönel�k her 
faal�yete destek vermeye özen göster�yoruz. Özell�kle 
�novasyon �çeren �ş fik�rler� olan g�r�ş�mc� sayısının 
artması gerek�yor. GED’�n bu sürece katkı sağlayacak b�r 
s�v�l toplum kuruluşu olarak yapılanmasını önems�yor ve 
destekl�yoruz” ded�.

GED Başkanı Esra Özden de Adana Sanay� Odası’nın 
Türk�ye’n�n en etk�n meslek odalarından b�r� olduğunu 
bel�rterek, “Endüstr�n�n sorunlarını �y� tahl�l eden, onları 
çözüm öner�s� �le b�rl�kte ekonom� yönet�m�ne �leten ve 
sonuç alan yapıda b�r sanay� odasına sah�b�z. Bu güçlü 
yapıyı yanımızda h�ssederek bölgem�zde g�r�ş�mc�l�ğ� 
gel�şt�rmek �st�yoruz. GED, aday g�r�ş�mc�den mentöre, 
melek yatırımcıdan �lg�l� tüm kuruluş tems�lc�ler�ne kadar 
tarafları b�r araya get�ren Türk�ye’n�n �lk s�v�l yapılanması 
oldu. Henüz �k�nc� ayımızı doldurmadık ama model�m�z� 
ben�mseyerek dernek kurmak �steyenlere b�lg� aktarmaya 
başladık. İstanbul, İzm�r ve Ankara’dan onlarca telefon 
alıyoruz. Bu model her kentte g�r�ş�mc�l�ğ� gel�şt�rd�ğ� 
g�b� Türk�ye’n�n g�r�ş�m ekos�stem�n� de farklı noktalara 
taşıyacak” ded�. 

12 NİSAN 2016 
GED Yönet�m Kurulu Adana T�caret Borsası Başkanı 
ve TOBB Yönet�m Kurulu Üyes� Şah�n B�lg�ç z�yaret 
ed�ld�. Görüşmede GED’�n kurulma amacı ve yapacağı 
faal�yetlerle �lg�l� b�lg� ver�ld�. 

BASIN BÜLTENİ

POTANSİYELİ GİRİŞİMCİLER 
HAREKETE GEÇİRECEK
Adana T�caret Borsası ve TOBB Yönet�m Kurulu Üyes� 
Şah�n B�lg�ç, Çukurova’nın potans�yel�n� büyütecek esas 
unsurun g�r�ş�mc�ler olacağını bel�rterek, “Gençler�m�z� 
kend� bölges�nde başarılı g�r�ş�mc�ler olarak yet�şt�r�r, 
burada markalar çıkarmalarını sağlarsak büyümem�z 
hızlanacak” ded�. 
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� (GED) Yönet�m Kurulu 
Üyeler�n� kabul eden B�lg�ç, Türk�ye’de g�r�ş�mc�l�ğ�n 
gel�şt�r�lmes� çerçeves�nde en öneml� atılımı Türk�ye 
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�’n�n gerçekleşt�rd�ğ�n� söyled�. 
Her kentte oda ve borsalar bünyes�nde oluşturulan genç 
g�r�ş�mc�ler ve kadın g�r�ş�mc�ler kurullarının faal�yete 
geç�r�ld�ğ�n� hatırlatan B�lg�ç, “Bu oluşumlar g�r�ş�mc�l�ğ�n 
gel�şt�r�lmes�nde etk�n rol üstlen�yor. Eğ�t�mden güç 
b�rl�ğ�ne gerçekleşt�rd�kler� faal�yetlerle n�tel�kl� �nsan 
kaynağımızın gel�şmes�ne katkı sağlanıyor. G�r�ş�mc�l�k 
ekos�stem�n�n çalıştırılması kapsamında Türk�ye’n�n �lk 
s�v�l yapılanmasının Adana ve Mers�n’den başlatılması da 
sev�nd�r�c�. GED’�n faal�yetler�ne destek olmak, bölgen�n 
gel�şmes�ne destek verme anlamına gelecek. B�z de bu 
g�r�ş�me destek vermeye hazırız” ded�.

ÖNCELİĞİMİZ ADANA VE MERSİN 
GED Başkanı Esra Özden de bölgede aday g�r�ş�mc�ler� 
profesyonel yönet�c� ve patronlarla, melek yatırımcılarla 
ve ekos�stem�n olmazsa olmazı kurumlarla b�r araya 
get�recek platform oluşturduklarını söyled�. Bu çerçevede 
�şb�rl�ğ� yapılacak en öneml� kurumların meslek odaları 
olacağına d�kkat çeken Özden, “Güç b�rl�ğ�yle öncel�kle 
Çukurova Bölges�’nden başarılı g�r�ş�mler�, dünya 
markalarını çıkaracağız. Türk�ye’n�n de bölgem�z�n de 
buna �ht�yacı var” ded�. GED’�n kurulmasının ardından 
b�r ay g�b� kısa b�r süre geçmes�ne rağmen büyük �lg� 
gördüğünü anlatan Özden, “GED’e başta Adana ve 
Mers�n’den olmak üzere onlarca b�reysel ve kurumsal 

8 NİSAN 2016 
Portakal Ç�çeğ� Karnavalı kapsamında gerçekleşt�r�len 
gala yemeğ�ne GED adına Başkan Esra Özden ve Başkan 
Yardımcısı Barış Avcı katıldı. Galada Adanalı g�r�ş�mc� 
yapımcı T�mur Savcı’ya GED anlatıldı.
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üye başvurusunda bulunuldu. G�r�ş�mc�l�k ekos�stem�n�n 
sağlıklı çalışmasına katkı sağlayacak GED’le yen�, etk�n 
b�r döneme g�r�yoruz” d�ye konuştu. 
GED’�n Adana T�caret Borsası z�yaret�nde Yönet�m 
Kurulu Üyeler� Barış Avcı, Mehmet Uluğtürkan, Aysel 
Eyüpoğlu, Yrd. Doç. Dr. Burak Nakıboğlu, Tezcan 
Altunordu ve Üm�t Akyıldızlar hazır bulundu.

14 NİSAN 2016
BASIN BÜLTENİ

GİRİŞİMCİYE 1 MİLYAR TL’LİK FON

G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� (GED) Başkanı Esra 
Özden, kurulacak 2 ayrı fonun g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şt�r�lmes� 
çerçeves�nde bugüne kadar atılan en öneml� adımlardan 
b�r� olacağını söyled�.
 Öncek� gün Başbakan Yardımcısı Mehmet Ş�mşek 
tarafından açıklanan büyüklüğü 1 m�lyar TL olacak 
fonlarla Türk�ye’n�n yen� markalar kazanacağını bel�rten 
Özden, “Fonlar, rekabetç� �ş fikr� olan g�r�ş�mc�n�n can 
s�m�d� olacak. Melek yatırımcılığın henüz yeter�nce 
gel�şmed�ğ� Türk�ye’de bu fonlar finansmana er�ş�m�n en 
kolay yolu olacak. Yen� başlamasına rağmen fona ayrılan 
kaynak az değ�l. Özel sektör – kamu �şb�rl�ğ�yle sağlanan 
fonun oluşmasını sağlayan ekonom� yönet�m�ne ve katkı 
koyanlara teşekkür ed�yoruz” ded�. 
İk� yıl önce Sanfranc�sco’da benzer fonlardan finans 
desteğ� alarak başarılı olmuş genç g�r�ş�mc�lerle 
tanıştığını bel�rten GED Başkanı Özden, “Türk�ye 
Büyüme ve İnovasyon Fonu ve KOBİ A.Ş.’n�n kurduğu 
Türk�ye Yatırım Fonu g�r�ş�mc�n�n finansa er�ş�m�n� 
kolaylaştıracak, fa�z yükünden kurtaracak. Bu fonlarla 
en fazla �k� yıl �çer�s�nde dünyanın konuşacağı genç 
g�r�ş�mc�lere ve onların başarılı ş�rketler�ne sah�p 
olacağız” d�ye konuştu.

BANKALAR SAHİPLENSİN 
Türk�ye’n�n 2015 yılında yüzde 4 büyüdüğünü ancak 
finans sektöründe bu rakamın yüzde 10 olarak 
gerçekleşt�ğ�n� bel�rten Özden, “Ortalamadan �k� buçuk 
kat fazla büyüyen ve en çok kazananlar bankalar, 
genç g�r�ş�mc�ye ‘ne kadar tem�natınız var, k�m� kefil 
göstereceks�n�z?’ d�ye soruyor. F�nansa er�ş�mde bu 
model�n çalıştığı ekonom�lerde g�r�ş�mler başarılı olmaz. 
B�r yasal mevzuatla finans kuruluşlarının bu fonlara 
kaynak ayırma zorunluluğu get�r�leb�l�r. Sadece ABD’n�n 
bu yönde ayırdığı kaynak 30 m�lyar dolarla �fade 
ed�l�rken bu yarışta olab�lmek fonu gel�şt�rmem�ze bağlı” 
ded�.

15 NİSAN 2016 

Çukurova Ün�vers�tes� Teknokent’te ATAK A.Ş. Genel 
Müdürü İlham� Günsel, ÇÜ Sürekl� Eğ�t�m Uygulama 
ve Araştırma Merkez� Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf 
Z�ya Halefoğlu, ÇÜSEM Yönet�m Kurulu Üyes� Doç. 

Dr. Selçuk Çolak, GED Başkanı Esra Özden, Başkan 
Yardımcısı Barış Avcı, Genel Sekreter Mehmet 
Uluğtürkan, Yönet�m Kurulu Üyeler� Yrd. Doç Dr. 
Burak Nakıboğlu ve Tezcan Altunordu’nun hazır 
bulunduğu b�r toplantı gerçekleşt�r�ld�. Toplantıya 
katılan kurumların �şb�rl�ğ�nde bölgedek� �novat�f 
g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalarla �lg�l� 
görüş alışver�ş�nde bulunularak prens�pte ortak projeler 
gel�şt�rme kararı alındı.

BASIN BÜLTENİ/ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

GÜNDEME İNOVATİF 
GİRİŞİMCİLİĞİ ALDILAR
G�r�ş�mc�l�ğ� gel�şt�rmek ve kent� tanıtmak amacını taşıyan 
kuruluşlar, Çukurova Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Merkez� 
(ÇÜSEM) ev sah�pl�ğ�nde �şb�rl�ğ� olanaklarını konuştu.
Çukurova Teknokent’te bulunan ÇÜ Sürekl� Eğ�t�m 
Uygulama ve Araştırma Merkez�’nde düzenlenen 
tanışma toplantısına G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� 
(GED) Başkanı Esra Özden, Adana Tanıtım ve Kalkınma 
A.Ş. (ATAK) Genel Müdürü İlham� Günsel, GED Başkan 
Yardımcısı, Barış Avcı, GED Genel Sekreter� Mehmet 
Uluğtürkan, GED Yönet�m Kurulu Üyeler� Yrd. Doç. Dr. 
Burak Nakıboğlu, Tezcan Altunordu, ÇÜSEM Merkez 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Z�ya Halefoğlu �le ÇÜSEM 
Yönet�m Kurulu Üyes� Doç. Dr. Selçuk Çolak katıldı.
Yen� dönemde gerçekleşt�recekler� faal�yetler� 
kapsamında �şb�rl�ğ� olanaklarının ele alındığı toplantıda 
konuşan ATAK Genel Müdürü İlham� Günsel, 
ş�rketler�n�n Adana’da yer alan meslek kuruluşları ve 
Adana Hacı Sabancı OSB ortaklığıyla kurulduğunu, 
tur�zm ve yatırımlar açısından Adana’nın tanıtımına katkı 
sağlayacak faal�yetler gerçekleşt�rd�kler�n� söyled�. Kent�n 
g�r�ş�mc� k�ml�ğ�yle de ön plana çıkması �ç�n çalışma 
yaptıklarını anlatan Günsel, “Çalışmalarımızı kent�n �lg�l� 
tüm kuruluşlarıyla b�rl�kte yaparak hızlı mesafe almak 
�st�yoruz” ded�.
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ÇÜ İLE PROJELER
GED Başkanı Esra Özden de dünyada şeh�r ve ülke 
gel�şm�şl�ğ�n�n artık g�r�ş�mc� ve marka sayısıyla 
ölçüldüğünü söyled�. G�r�ş�mc�l�ğ�n g el�şt�r�lmes�ne 
yönel�k b�r süred�r devam eden çalışmalarını GED’�n 
kurucuları arasında yer alarak devam ett�rd�ğ�n� anlatan 
Özden, “G�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şt�r�lmes� çerçeves�nde 
Türk�ye’de benzer� olmayan b�r s�v�l toplum kuruluşunu 
Adana’da hayata geç�rd�k. Yüksek katma değerl� 
�ş fikr� olan ün�vers�te öğrenc�ler�m�z, g�r�ş�mc�ler, 
bu g�r�ş�mc�ler�n yanında olacak mentörler, melek 
yatırımcılar ve �lg�l� kurum tems�lc�ler�m�zle bölgede 
ekos�stem�n çalışmasına katkı sağlayacağız. Amacımız, 
bu bölgeden yazılımdan mak�neye farklı sektörlerde 
dünya markaları çıkarmak. Bu çerçevede Çukurova 
Ün�vers�tes� �le b�rl�kte çeş�tl� projelerde yer alacağız. 
Güçlü b�r ün�vers�teye sah�p olmanın fotoğrafını 
g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şt�r�lmes�ne yansıtmak �st�yoruz” d�ye 
konuştu.

İNOVATİF GİRİŞİMCİ YETİŞTİRİLECEK
ÇÜ Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez� 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Z�ya Halefoğlu �se, Merkez 
olarak �novat�f g�r�ş�mc� yet�şt�r�lmes� konusuna ağırlık 
verd�kler�n�, eğ�t�m programlarının ve yen� dönem 
faal�yetler�n�n bu yönde olduğunu söyled�. GED ve ATAK 
g�b� kurumların bölgen�n g�r�ş�mc�l�k altyapısına destek 
vereb�lecek en öneml� kurumlardan olduğunu bel�rten 
Yrd. Doç. Dr. Halefoğlu, “Yen� dönem eğ�t�m programı, 
�nkübasyon merkezler�, startuplar g�b� b�rçok konuda 
görüş alışver�ş�nde bulunduk. Hep�m�z�n ortak hedefinde 
daha b�l�nçl� g�r�ş�mc�ler, katma değer� yüksek ürünler 
ve gel�şme var. B�rl�ktel�kle öneml� projeler� hayata 
geç�rmey� hedefl�yoruz” şekl�nde konuştu.

15 NİSAN 2016 
Çağ Ün�vers�tes� G�r�ş�mc�ler Kulübü Başkanı Özge 
Altındöken ve yönet�m�ndek� öğrenc�ler�yle toplantı 
yapılarak GED anlatıldı. 

18 NİSAN 2016 
Adana H�ltonsa’da TEB’�n düzenled�ğ� ‘Kadın Akadem�s�’ 
etk�nl�ğ�ne GED Başkanı Esra Özden katıldı. Etk�nl�kte 
TEB KOBİ Bankacılığı Pazarlama ve İş Gel�şt�rme 
D�rektörü S�mla Ünal’a GED hakkında b�lg� ver�ld� ve 
önümüzdek� dönem olası ortak akt�v�teler konuşuldu.

25 NİSAN 2016 
GED Başkanı Esra Özden, Genel Sekreter Mehmet 
Uluğtürkan, Sayman Aysel Eyüboğlu, Yönet�m Kurulu 
Üyes� Tezcan Altunordu Adana Hacı Sabancı Organ�ze 
Sanay� Bölges� Yönet�m Kurulu Başkanı Bek�r Sütçü 
ve Yönet�m Kurulu Üyeler�n� z�yaret ett�. Z�yarette 
GED ve hedefler� anlatıldı. Yen� dönemde ortak 
gerçekleşt�r�leb�lecek etk�nl�kler konuşuldu. 

BASIN BÜLTENİ 

GİRİŞİMCİN KADAR ZENGİNSİN
Adana Hacı Sabancı Organ�ze Bölges� (AHOSB) Başkanı 
Bek�r Sütçü, ekonom�lerde gel�şmey� sağlayacak en 
öneml� unsurun �y� �ş fikr� olan g�r�ş�mc� olduğunu 
söyled�. “Bugünün dünyasında finanstan pazara her 
şeye ulaşab�lmek zor değ�l. Akılcı, g�r�ş�mc� ruhlu �nsan 
kaynağı olan l�der olab�l�yor. G�r�ş�mc�n ne kadarsa 
o kadar zeng�ns�n” d�yen Başkan Sütçü, “Adana’da 
g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şmes�ne katkı sağlayacak her k�ş� ve 
kurumun yanındayız” ded�. 
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� Yönet�m Kurulu 
Üyeler�n� AHOSB Yönet�m Kurulu Toplantısı’nda 
ağırlayan Başkan Sütçü, “Adana olarak Türk�ye’n�n 
en güzel OSB’ler�nden b�r�n� bünyem�ze kazandırdık. 
Bölgem�z avantajlarıyla d�ğer OSB’ler� kıskandıracak 
n�tel�kte. Daha fazla g�r�ş�mc�y�, daha fazla yatırımcıyı 
bünyem�ze kazandırmak �ç�n altyapımızı sürekl� 
gel�şt�r�yor, OSB’m�z� büyütüyoruz” d�ye konuştu. 
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� (GED) Başkanı Esra Özden de 
Adana Hacı Sabancı OSB’n�n Adana’nın en değerl� 
haz�nes� olduğuna vurgu yaparak, “Kent ekonom�s�n�n 
son 20 yılında gurur duyulacak en öneml� eser OSB’m�z 
oldu. Kurucularına, bugünkü yönet�c�ler�ne m�nnet 
borçluyuz. Buradak� hemen hemen her fabr�kada b�r 
başarı öyküsü yazıldı. G�r�ş�mc� olmak �steyene ‘Adana 
OSB’y� �y� oku’ demem�z kafi. G�r�ş�mc�l�k ekos�stem�n� 
etk�n çalıştırarak Adana’nın ve ülkem�z�n büyümes�ne 
katkı sağlamayı hedefl�yoruz” ded�. 
GED Yönet�m Kurulu Üyeler� Aysel Eyüpoğlu, Tezcan 
Altunordu’nun da katıldığı z�yarette AHSOSB’den Başkan 
Vek�l� Osman Nur� Oğuz, Yönet�m Kurulu Üyes� Ömer 
Kaya, Denet�m Kurulu Üyeler� H�lal Aksöz, Mustafa 
F�dan, Bölge Müdürü Mustafa Kesk�n de hazır bulundu.
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26 NİSAN 2016 
İŞKUR Adana Bölge Müdürü Haş�m Meydan z�yaret 
ed�lerek GED hakkında b�lg� ver�ld�. Yen� dönemde 
İŞKUR’la yapılab�lecek etk�nl�k ve projeler�n konuşulduğu 
toplantıya GED Başkanı Esra Özden, Genel Sekreter 
Mehmet Uluğtürkan, Sayman Aysel Eyüpoğlu ve 
YK Üyes� Tezcan Altunordu katıldı. Aynı gün Adana 
KOSGEB Müdürü Hüsey�n Şen z�yaret ed�lerek GED 
hakkında b�lg� ver�ld�.

27 NİSAN 2016 
Çağ Ün�vers�tes� tarafından düzenlenen Ekonom�ye 
Yön Verenler Z�rves�’nde GED Başkanı Esra Özden ve 
GED Üyes� Erg�n Turan öğrenc�lere b�r sem�ner verd�. 
Sem�nere Çağ Ün�vers�tes� İkt�sad� İdar� B�l�mler Fakültes� 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Başaran’ın da hazır bulunduğu 
Z�rve’de Türk�ye ve bölge ekonom�s� konuşuldu ve 
g�r�ş�mc�l�ğ�n önem� üzer�nde duruldu. 

BASIN BÜLTENİ

DÜŞME HATTINDA 
OLMAKTAN SIKILDIK
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� (GED) Başkanı Esra 
Özden, Türk�ye ekonom�s�n�n dünya süper l�g�nde 
yer aldığını ancak, yıllardır düşme hattında mücadele 
etmes�n�n mot�vasyon kaybına yol açtığını söyled�. 
Çağ Ün�vers�tes� Genç Yatırımcılar Kulubü’nün 
düzenled�ğ� ‘Ekonom�ye Yön Verenler Z�rves�’nde 
konuşan G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� (GED) Başkanı 
Esra Özden, genç nüfusun g�r�ş�mc�l�k, �novasyon ve 
markalaşmayla desteklemes� gerekt�ğ�n� vurguladı. 
Özden, Türk�ye ekonom�s�n�n dünya süper l�g�nde 
yer aldığını ancak, yıllardır düşme hattında mücadele 
etmes�n�n mot�vasyon kaybına yol açtığını da kaydett�. 
Türk�ye’n�n geçen yılk� yüzde 4’lük büyümes�n�n büyük 
oranda finans sektörü faal�yetler�yle gerçekleşt�rd�ğ�n� 
söyleyen Özden, “Bu sağlıklı b�r model değ�l. Büyümede 
finansın katkısı yüzde 10, sanay�n�n �se yüzde 3,8. B�z 
üret�m�n katkısını büyütmeye odaklanmalıyız. Bunun 
�ç�n de daha fazla g�r�ş�mc�ye, daha fazla katma değer� 
yüksek �novasyona ve markalara �ht�yacımız var” d�ye 
konuştu.
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BİR TEK TAKSİSİ YOK AMA 
DEĞERİ 60 MİLYAR DOLAR
Çağ Ün�vers�tes� öğrenc�ler�ne b�l�ş�m ve �let�ş�mde 
�novasyonu anlatan Özden, ‘Uber’ örneğ�n� 
verd�. Telefona yüklenen b�r uygulama �le taks�, 
lüks araç ve tekne k�ralanab�ld�ğ�n�, bu yazılımla 
Uber’�n h�zmetler�nden dünyanın 315 kent�nde 
yararlanılab�ld�ğ�n� anlatan Özden, “Şu anda bu ş�rket�n 
değer� 60 m�lyar doları geçt�. B�r tek taks�s� olmayan 
bu ş�rket�n değer� Türk�ye’n�n neredeyse toplam �hracat 
rakamının yarısı kadar. B�z�m ülkem�zde de benzer 
projeler� hayata geç�recek genç g�r�ş�mc�ler var. Öneml� 
olan bu gençler�m�z�n t�car�leşeb�lecek �ş fik�rler�n�n 
hayata geç�r�lmes�n� sağlamak. GED, Türk�ye’de kend� 
alanında bunu yapmak �ç�n kurulan Türk�ye’n�n �lk STK 
oldu. Çağ Ün�vers�tes�’nden de genç g�r�ş�mc� adaylarını 
ve �ş fik�rler�n� bekl�yoruz” ded�.

KENDİNİZİ İYİ TANIYIN
Z�rvede konuşan Kastamonu Entegre Ağaç Sanay� 
A.Ş. Fabr�ka D�rektörü Erg�n Turan da deney�mler�n� 
öğrenc�lerle paylaştı. Ağaç sektöründe faal�yet gösteren 
ş�rketler�n�n Türk�ye ve dünyanın farklı noktalarındak� 
tes�sler�yle 1,2 m�lyar c�ro elde etmey� başardığını 
anlatan Turan, “93 ülkeye �hracat yapıyoruz. Her gün 
3 b�n konutun lam�nat parkes�n� üret�p gönder�yoruz. 
Kastamonu Entegre’n�n başarısında �ş�n� tutkuyla 
yapanların payı büyük” ded�. Gençler�n gelecekler�yle 
�lg�l� planlarını ün�vers�te yıllarında yapmaları gerekt�ğ�n� 
anlatan Turan, “Önce kend�n�z� �y� tanıyın. Ney� �y� 
yapacağınızı, ney� yapamayacağınızı, ney� yaparken 
mutlu ney� yaparken mutsuz olduğunuzu tesp�t 
ed�n. Herkes�n kara del�kler� vardır. Bunların sayısını 
azaltın. Özgüven�n�z olsun. Çok çalışmakla asla zararlı 
çıkmazsınız. Sevd�ğ�n�z alanı bel�rled�kten sonra ona 
tutku �le bağlanın” d�ye konuştu. 

İLGİ BÜYÜKTÜ
Moderatörlüğünü Çağ Ün�vers�tes� Öğret�m Üyes� Yrd. 
Doç. Dr. İbrah�m İnan’ın gerçekleşt�rd�ğ� ‘Ekonom�ye 
Yön Verenler Z�rves�’nde Çağ Ün�vers�tes� İkt�sad� İdar� 
B�l�mler Fakültes� Dekanı Prof. Dr. Mustafa Başaran, 
öğret�m üyeler�, Çağ Ün�vers�tes� Genç Yatırımcılar 
Kulübü Başkanı Özge Altındöken ve çok sayıda öğrenc� 
hazır bulundu. 

10 MAYIS 2016 
Bölgem�ze �nkübasyon merkez� kazandırılması 
çerçeves�nde Çukurova Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m 
Merkez�, ATAK A.Ş. �le b�rl�kte İstanbul Tekn�k 
Ün�vers�tes� Arı Teknokent ve Atölye İstanbul z�yaret 
ed�ld�. Bu çerçevede gerçekleşt�r�len İstanbul z�yaret�ne 
GED Başkanı Esra Özden katıldı.

17 MAYIS 2016 
GED Başkanı Esra Özden, Genel Sekreter Mehmet 
Uluğtürkan, ÇÜ Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma 
Merkez� Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Z�ya Halefoğlu, 
ÇÜSEM Yönet�m Kurulu Üyes� Doç. Dr. Selçuk Çolak 
ve ATAk A.Ş. Genel Müdürü İlham� Günsel’le İTÜ 
Teknokent ve Atölye İstanbul z�yaret� değerlend�r�lerek 
Adana’da kurulması planlanan �nkübasyon merkez�yle 
�lg�l� yapılması gerekenler değerlend�r�ld�. 

31 MAYIS 2016 
Çukurova Kalkınma Ajansı, Uluslararası G�r�ş�mc�l�k 
Merkez�, HABİTAT ve Derneğ�m�z �şb�rl�ğ�yle Adana 
Sanay� Odası’nda ‘Melek Yatırımcılık ve Mentörlük 
B�lg�lend�r�lme Sem�ner�’ gerçekleşt�r�ld�. Ş�rket Ortağım 
Melek Yatırımcılık Ağı Başkanı Mehmet Buldurgan, 
HABİTAT Uluslararası G�r�ş�mc�l�k Merkez� D�rektörü 
Başak Saral, Mentör Network Turkey Başkanı Mehmet 
Onarcan, Kovan Ortak İnovasyon Platformu Kurucusu 
Emre Özbek, Kalkınma Ajansı Genel Sekreter� Dr. Lutfi 
Altunsu’nun hazır bulunduğu sem�ner�n açılışını GED 
Başkanı Esra Özden gerçekleşt�rd�. Sem�nere çok sayıda 
g�r�ş�mc�, öğrenc� ve �ş �nsanı katıldı. 
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ÇKA DESTEK VERECEK
Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreter� Lütfi 
Altunsu da ajans olarak bölgede g�r�ş�mc�l�ğ�n 
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k her türlü desteğ� sağlayacaklarını 
bel�rterek, “Yen� dönem çalışma programımızın en 
öneml� bölümünü bölgede g�r�ş�mc�l�k ekos�stem�n�n 
gel�şt�r�lmes� oluşturuyor. Bu çerçevede GED’�n 
kurulmasını önems�yoruz. B�z�m bu alandak� 
destekler�m�z�n sahada doğru g�r�ş�mlerle buluşması 
durumunda başarı sağlanacak” ded�. 
Çok sayıda g�r�ş�mc�, mentör ve melak yatırımcı adayının 
katıldığı ‘Melek Yatırımcılık ve Mentörlük B�lg�lend�rme 
Sem�rer�’nde Hab�tat-Uluslararası G�r�ş�mc�l�k Merkez� 
D�rektörü Başak Saral, Ş�rket Ortağım Melek Yatırım Ağı 
Başkanı Mehmet Buldurgan, Kovvan Ortak İnovasyon 
Platformu Kurucusu Emre Özbek ve Mentors Network 
Turkey Başkanı Mehmet Onarcan b�lg� verd�. Sem�nerde 
ADASO Genel Sekreter� Bora Kocaman, ATAK 
Genel Müdürü İlham� Günsel, öncek� dönem Adana 
M�lletvek�ller� Kemal Sağ, ve Sadullah Kısacak da hazır 
bulundu.

BASIN BÜLTENİ

GELECEĞİMİZ 10 BİN DOLARA 
MAHKUM OLMAK İSTEMİYOR
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� Başkanı Esra Özden, �y� 
�ş fikr� olan genç g�r�ş�mc�lere sah�p Türk�ye’de ortalama 
10 b�n dolar k�ş� başına düşen gel�r�n kabul ed�lemez 
olduğunu söyled�. Özden, Türk�ye’n�n gel�şm�ş ülkeler�n 
b�rçoğundan daha zeng�n b�r kaynağa sah�p olduğunu 
bel�rterek, “Bu tabloyu g�r�ş�mc�ler değ�şt�recek. GED 
olarak bu sürece katkı sağlamaya, hızlandırmaya 
tal�b�z” ded�. 
Çukurova Kalkınma Ajansı, Hab�tat/Uluslararası 
G�r�ş�mc�l�k Merkez� ve GED �şb�rl�ğ�yle Adana Sanay� 
Odası’nda gerçekleşt�r�len ‘Melek Yatırımcılık ve 
Mentörlük B�lg�lend�rme Sem�rer�’n�n açılışında konuşan 
Özden, son 5 yılda çeş�tl� kurumlar tarafından 300 
b�n k�ş�ye g�r�ş�mc�l�k eğ�t�m� ver�ld�ğ�n� söyled�. Bu 
rakamın farkındalık oluşturulması bakımından öneml� 
olduğuna d�kkat çeken GED Başkanı Esra Özden, ancak 
günün sonunda kaç başarılı g�r�ş�m�n ya da markanın 
çıkarılab�ld�ğ�ne bakılması gerekt�ğ�n� söyled�. 
Eğ�t�m alan 300 b�n k�ş�n�n yüzde 5’l�k bölümünün 
g�r�ş�mde bulunduğunu, bu oranın arttırılması gerekt�ğ�n� 
anlatan Özden, yapılması gereken�n etk�n çalışan 
b�r ekos�stem olacağını söyled�. Üç ay önce kurulan 
GED’�n g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şt�r�lmes� kapsamında tüm k�ş� 
ve kurumları b�r çatı altında toplamayı hedefled�ğ�n� 
bel�rten Özden, “Katma değer� yüksek üret�m ve h�zmet 
�çeren b�r �ş fikr�ne sah�p g�r�ş�mc� GED’l� olacak. Bu 
g�r�ş�mc�m�z� havuzumuzda yer alan doğru mentörlerle 
buluşturacağız. Melek yatırımcılarımız bu �ş fik�rler�n�n 
finansörü olacak. Kurum Tems�lc�ler� Kurulumuzda yer 
alanlar da bu g�r�ş�mc�ler�n projeler�n� teşv�klend�rerek 
destek olacaklar. Amacımız öncel�kle Çukurova’dan 
dünya markaları çıkarmak olacak” d�ye konuştu. 
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2 HAZİRAN 2016 
GED Başkanı Esra Özden, Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� 
(TİM) tarafından Adana’da düzenlenen Hedef Pazar 
Suud� Arab�stan toplantısına katıldı.

23 HAZİRAN 2016 
TÜBİTAK’ın Yen�l�k ve G�r�ş�mc�l�k Alanlarında 
Kapas�te Artırılması Programı çerçeves�nde Çukurova 
Ün�vers�tes�’nde öğrenc� ve öğret�m elemanlarına 
g�r�ş�mc�l�k sert�fikası kazandırılması tören�ne GED 
Başkanı Esra Özden katıldı.
Özden sert�fika verd�.

30 HAZİRAN 2016
GED Başkanı Esra Özden, Başkan Yardımcısı Barış 
Avcı, Genel Sekreter Mehmet Uluğtürkan, Yönet�m 
Kurulu Üyeler� Yrd. Doç Dr. Burak Nakıboğlu, Tezcan 
Altunordu ve Üm�t Akyıldızlar Adana Val�s� Mahmut 
Dem�rtaş’ı makamında z�yaret ett�. Z�yarette GED ve 
faal�yetler� hakkında b�lg� ver�ld�.

BASIN BÜLTENİ

HEDEFİMİZ BAŞARILI GİRİŞİMCİ 
SAYISINI ARTTIRMAK OLMALI
Adana Val�s� Mahmut Dem�rtaş, Türk�ye’n�n yüksel�ş�nde 
en öneml� kes�m�n g�r�ş�mc�ler olacağını söyled�.
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� (GED) yönet�c�ler�, 
görev�ne yen� başlayan Adana Val�s� Mahmut Dem�rtaş’ı 
z�yaret ett�. Z�yarette konuşan Val� Dem�rtaş, “Üret�m�, 
�st�hdamı, �hracatı, verg�y�, markayı g�r�ş�mc� sağlıyor. 
O zaman hedefim�z n�tel�kl� �şler çıkaran başarılı 
g�r�ş�mc� sayımızı artırmak olmalı. Adana’da g�r�ş�mc�l�k 
ekos�stem�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k b�r s�v�l toplum 
kuruluşunun faal�yette olması bu şehr�n g�r�ş�mc�l�k 
yönünden de zeng�n olduğunu göster�yor” ded�.

YENİ YATIRIM VE MARKALAR 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ
GED Başkanı Esra Özden de derneğ�n yapısı ve hedefler� 
�t�bar�yle Türk�ye’de �lk olduğunu bel�rterek, “G�r�ş�mc� 
adaylarını, mentörler, melek yatırımcılar ve g�r�ş�mc�l�ğ�n 
gel�şmes�ne yönel�k görev üstlenen kurumlarla b�r araya 
get�rerek yen� yatırım ve markalara sah�p olmak �st�yoruz. 
Gel�şm�ş ülkelerde başarılı sonuçların alındığı g�r�ş�mc�l�k 
ekos�stem�n� ülkem�zde de etk�n olarak çalıştırmaya katkı 
sağlamak �st�yoruz” d�ye konuştu.
GED Başkan Yardımcısı Barış Avcı da ün�vers�te 
eğ�t�m� sonrası kamu ya da özel sektör çalışanı olmak 
�stemed�ğ�n�, terc�h�n� kend� �ş�n� kurmaktan yana 
kullandığını bel�rterek, “Her yıl b�nlerce ün�vers�tel� 
�şs�z�m�z oluyor. Tamamını kamuda ya da özel sektörde 
�st�hdam edeb�lmek mümkün değ�l. Ben�m g�b� kend� 
�ş�n�n patronu olmak �steyenler var; ama yol gösteren, 
destek olan bu yönde toparlayıcı b�r kurum yok. O 
yüzden zaman ve kaynak çoğu zaman boşa g�d�yor.
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GED gel�şt�rd�ğ� projelerle g�r�ş�mc� adaylarının en gözde 
kurumu olacak. Bugün �thal ett�ğ�m�z mak�ney� üreten, 
ürett�ğ� g�b� �hraç eden b�r ş�rkete sah�p oldum; ama 
zorlu b�r süreçten geçt�m. Yen� g�r�ş�mc�ler�n bu sürec� 
GED’le daha hızlı geçmes�n� arzu ed�yoruz. Onun �ç�n 
bu dernektey�z” �fadeler�n� kullandı.
GED Yönet�m Kurulu Üyes� Doç. Dr. Burak 
Nak�boğlu �se uzun yıllardan ber� g�r�ş�mc�l�k üzer�ne 
gerçekleşt�rd�ğ� çalışmaları g�r�ş�mc�ler ve �ş dünyası 
tems�lc�ler�yle paylaşmayı hedefled�ğ�n� kaydederek, 
“Başta Çukurova Bölges� olmak üzere n�tel�kl� g�r�ş�mc�ler 
ve markalarımızın çoğalması �ç�n çalışacağız” şekl�nde 
konuştu.
Z�yarette GED Yönet�m Kurulu Üyeler� Mehmet 
Uluğtürkan, Tezcan Altunordu ve Üm�t Akyıldızlar da 
hazır bulundu.

14 TEMMUZ
BASIN BÜLTENİ

TEŞVİKLER GİRİŞİMCİLİĞE 
DOPİNG OLACAK
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� Başkanı Esra Özden, 
Başbakan B�nal� Yıldırım’ın açıkladığı yen� teşv�k 
paket�n�n g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şmes�ne katkı sağlayacağını 
söyled�.
Uzun yıllardan ber� k�ş� başına düşen gel�r�n� 10 b�n 
dolarlar sev�yes�nden yukarı çıkaramayan Türk�ye’n�n 
katma değer� yüksek üret�me �ht�yaç duyduğunu bel�rten 
Özden, “Yen� teşv�k paket�yle orta �ler� teknoloj� �çeren 
yatırımlar desteklenecek. Bu alandak� yatırımlar nerede 
yapılırsa yapılsın 4’üncü bölge teşv�k �mkanlarından 
yararlanacak. Bu öneml� gel�şme” ded�.

GİRİŞİM FİKRİ TEMİNAT OLMALI
Yen� teşv�k paket�nde en öneml� başlıklardan b�r�n�n 
de finansmana ulaşım olduğunu bel�rten GED Başkanı 
Esra Özden, “G�r�ş�mc�n�n �y� b�r �ş fikr� var. Yetenekler�, 
bu yönde aldığı eğ�t�m� ve networku var. Ama g�r�ş�m 
projes�n� finans kaynağı olmadığı �ç�n hayata geç�rem�yor. 
Bankalar gayr�menkul �st�yor. Çoğu g�r�ş�mc�n�n bu 
�mkanı yok. Artık, otomob�lden mak�ne teçh�zata 
taşınab�l�rler de tem�nat olarak ver�leb�lecek. Hatta b�z 
g�r�ş�m fikr�n�n tem�nat sayılab�leceğ� b�r kred�lend�rme 

model�n� savunuyoruz. Ama bu b�le g�r�ş�m sayısını 
artıracak b�r adım” d�ye konuştu.

YERLİ ÜRETİMİN TEŞVİĞİ
Pakette yerl� mak�ne teçh�zatın fa�zs�z kred� �mkanıyla 
teşv�klend�r�lmes�n�n yerl� üret�m� artıracağını bunun 
da car� açığın azalmasına katkı anlamına geld�ğ�n� 
bel�rten Özden, “Yurt dışından mak�ne alıyorsunuz 
finans �mkanını beraber�nde sunuyorlar. Aynı mak�nanın 
yerl�s�n� alırsanız bu �mkan yok. Dolayısıyla �thal mak�ne 
çok caz�p. O zaman yatırımcı �thalata yönel�yor. Bu 
yönel�ş mak�ne sektörümüzün gel�şmes�ne sekte vuruyor. 
Böyle olunca da ne ar-ge kaynaklarımız artıyor ne de 
�st�hdama yeterl� alan açılab�l�yor. Yen� uygulamayla bu 
yönde öneml� gel�şme kayded�leceğ�ne �nanıyorum” 
ded�.
Özden, teknoloj�k yatırımlarda tedar�kç� �le yapılan 
sözleşmeler ve yurt dışı fuar katılımıyla �lg�l� damga 
verg�s� muafiyet�n�n, zamanında ödenen Bağ-
Kur pr�mler�ne �nd�r�m�n, karşılıksız çekler �ç�n 
gerçekleşt�r�len düzenlemen�n ve kamuda tasarruf 
önlemler�n�n �ş dünyası �ç�n olumlu gel�şmeler 
�çereceğ�ne d�kkat çekt�.

15 TEMMUZ 2016 
TOBB Adana Genç G�r�ş�mc�ler Kurulu Başkanı 
Ceyhun Baskın ve Yönet�m Kurulu üyeler� �le Nöbetç� 
Kütüphane’de b�r toplantı gerçekleşt�r�ld�. GED 
Başkanı Esra Özden, Başkan Yardımcısı Barış Avcı, 
Genel Sekreter Mehmet Uluğtürkan, Yönet�m Kurulu 
Üyeler� Burak Nakıboğlu, Tezcan Altunordu’nun 
katıldığı toplantıda GED anlatıldı ve yen� dönemde 
gerçekleşt�r�lecek faal�yetlerde �şb�rl�ğ� yapılması 
kararlaştırıldı.
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16 TEMMUZ 2016
GED Yönet�m Kurulu darbe g�r�ş�m�n� kınayan b�r basın 
bülten�n� medyayla paylaştı. GED Başkanı Esra Özden, 
Adana İstasyon Meydanı’nda gerçekleşt�r�len ‘Demokras� 
Nöbet�’ne Adana T�caret Odası Yönet�c�ler�yle b�rl�kte 
katıldı. 

BASIN BÜLTENİ 

MİLLET İRADESİNİN 
ÜSTÜNDE GÜÇ YOK
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� Derneğ� Başkanı Esra Özden, 
Türk�ye’de artık m�llet �rades� dışında h�çb�r gücün 
olmadığının görüldüğünü bel�rterek, “Yaşananlar 
demokras�ye olan bağlılığımızın gösterges� oldu. Keşke 
tek b�r k�ş�n�n b�le burnu kanamasaydı. Kaybett�kler�m�z 
�ç�n çok üzgünüz. Heps�ne Allah’tan rahmet d�l�yorum. 
İkt�dardan muhalefete, yargıdan medyaya, güvenl�k 
güçler�m�zden s�v�l toplum kuruluşlarına ve sokaktak� 
vatandaşa kadar darbe g�r�ş�m� karşısında göster�len tavır 
demokras�ye ve cumhur�yete olan bağlılık ve sevg�m�z�n 
gösterges� oldu” ded�.

İSTİSMAR EDİLMESİN
Özden, “Bugünden �t�baren herkes�n bu ülken�n 
demokras�s�ne, evrensel hukuk s�stem�ne, en güçlü 
olmasını �sted�ğ�m�z ekonom�ye daha fazla sah�p çıkması 
ve destek vermes� gerek�yor” d�ye konuştu. Yaşanan 
olaylardan ekonom�n�n olumsuz etk�leneceğ�n�, ancak 
durumun bahane ed�lerek �st�smara meydan ver�lmemes� 
gerekt�ğ�n� bel�rten GED Başkanı Özden, “Pazartes�, 
�ş�ne daha sıkı sarılan, bu güzel ülken�n gel�şmes� �ç�n 
daha �stekl� olan g�r�ş�mc�ler�, yatırımcıları ve �ş �nsanlarını 
görmek �st�yoruz” ded�.

21 TEMMUZ 2016
Sarıçam Beled�yes� ve KOSGEB �şb�rl�ğ�nde tamamlanan 
g�r�ş�mc�l�k eğ�t�mler�n� tamamlayan kurs�yerlere sert�fika 
tören� düzenlend�. Sarıçam Beled�ye Başkanı B�lal 
Uludağ, KOSGEB Adana Müdürü Hüsey�n Şen’�n de 
hazır bulunduğu etk�nl�ğe GED Başkanı Esra Özden 
konuşmacı olarak katıldı ve kurs�yerler�n sert�fikalarını 
verd�.
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3 AĞUSTOS 2016
Seyhan Beled�yes� Başkan Yardımcısı Türkan Eşl� ve 
Beled�ye �lg�l� da�re yetk�ler�yle GED Başkanı Esra 
Özden, Başkan Yardımcısı Barış Avcı, Yönet�m Kurulu 
Üyeler� Burak Nak�boğlu ve Aysel Eyüpoğlu, ÇÜ Sürekl� 
Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez� Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Yusuf Z�ya Halefoğlu, ÇÜSEM Yönet�m Kurulu 
Üyes� Doç. Dr. Selçuk Çolak ve ATAK A.Ş. Genel 
Müdürü İlham� Günsel’�n hazır bulunduğu b�r toplantı 
yapıldı. Toplantıda Adana’da kurulması planlanan 
�nkübasyon merkez� yer� ve �şlet�lmes�yle �lg�l� Seyhan 
Beled�yes� �le yapılab�lecek �şb�rl�ğ� konuşuldu. 

12 AĞUSTOS 2016
ATAK AŞ., Çukurova Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m 
Uygulama ve Araştırma Merkez�, Seyhan Beled�yes� ve 
G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem� �şb�rl�ğ�yle Adana’da kurulması 
planlanan kuluçka merkez� �le �lg�l� Seyhan Otel’de 
toplantı düzenlend�.
İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� Arı Teknokent Pazarlama 
Grup Başkanı Den�z Tunçalp ve D�rektör Arzu 
Eryılmaz’ın hazır bulunduğu toplantıda kurulması 
planlanan kuluçka merkez� ve İTÜ Çek�rdek �şb�rl�ğ� 
�mkanları konuşuldu. Bu alanda deney�mler�n paylaşıldığı 
toplantıya GED Başkanı Esra Özden, Başkan Yardımcısı 
Barış Avcı, Genel Sekreter Mehmet Uluğtürkan, 
Sayman Aysel Eyüpoğlu, Yönet�m Kurulu Üyeler� Burak 
Nakıboğlu ve Tezcan Altunordu katıldı.

---∞---
Kuruluştan �lk genel kurul tar�h�ne kadar farklı tar�hlerde
11 kez GED Yönet�m Kurulu Toplantısı gerçekleşt�r�ld�.
Bu toplantılarda 6’sı kurumsal olmak üzere toplam 21
üye kabul ed�ld�. Kurucu üyelerle b�rl�kte üye sayısı 28
oldu. 

Dönem �çer�s�nde GED tarafından 11 kez basın bülten� 
yayınlandı. Adana Val�l�ğ�, Çukurova Ün�vers�tes� ve 
Adana T�caret Odası da GED z�yaret ve etk�nl�kler�n� 
basın bültenler�yle kamuoyuyla paylaştı. 

Türk�ye’n�n en etk�n ekonom� yayınlarından ‘Der�n 
Ekonom� Derg�s�’ Ağustos 2016 sayısında GED Başkanı 
Esra Özden �le faal�yet ve hedefler�m�ze yönel�k 2 tam 
sayfa röportaja yer verd�. 
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