
Aynı zamanda öğrencilerimizin kişisel ve sosyal yaşamlarında 
faydalı olacak eğitimler düzenleniyor. Kişisel gelişim, psikoloji, 
zaman yönetimi, iş yaşamı, sosyal ilişkiler, dil eğitimleri gibi 
pek çok eğitim bulunuyor. Öğrencilerin kültürel gelişimlerine 
yönelik tiyatro, bale, sergi gezileri düzenliyoruz. Her sene 
öğrencilerimizin yazma yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve 
teşvik edilmesi için kompozisyon yarışması düzenliyoruz. 
Böylece bir yandan dernekle bağları güçleniyor bir yandan da 
ödül kazanma imkanları oluyor. Not ortalaması 3,5’in üzerinde 
olan öğrencilerimize de eğitim yaşamlarında faydalı olacak 
bilgisayar, tablet gibi ödüller veriyoruz.

Dört farklı projemiz ile sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine 
yönelik çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimizin sahaya inmeden 
önce aldıkları önemli eğitimlerin ardından kendi yöreleriyle 
bağlarını güçlendirmek ve memleketlerindeki 10-13 yaş 
aralığındaki çocuklara rol model olarak küçük kardeşlerinin 
hayatlarına dokunmalarını sağlamak maksadıyla geliştirdiğimiz 
“Geleceğe Umut Köprüsü” projesi, Mina Başaran’ın anısını 
yaşatmak için zorlu koşullara sahip benzer yaş grubundaki 
çocukların yollarını aydınlatmak, hayallerini gerçekleştirmeleri 
ve meslek sahibi olmalarının önemini fark etmelerini sağlamak 
için öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen “Mina’nın 
Çocukları” projesi bu çalışmalara birkaç örnek.

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da onlara iş ve staj bulma 
konusunda destek sağlıyoruz. 2010 yılında başlattığımız Dostluk 
Köprüsü Projesi’nden şu ana kadar 700’e yakın öğrenci mezun 
oldu. Türkiye’nin en iyi kurumlarında çalışan, birbirinden güçlü 
genç kadınların hayallerine eşlik etmenin yanı sıra; onların 
derneğe üye olarak diğer öğrencilere destek olması en büyük 
mutluluğumuz.

Küçük büyük demeden verilen her desteğin kıymetli olduğuna 
inanıyor, mayası sevgi olan herkesi bu “Dostluk Köprüsü”ne 
davet ediyoruz.

Rahşan Bilge
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
İstanbul Şubesi Başkanı

Türkiye’nin Öncü Kadınlarına
Işık Tutan bir “Dostluk Köprüsü”: 
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
Her şeyin karanlık göründüğü bir anda bile, ortaya çıkan ufacık 
bir ışık önümüzü aydınlatmaya yeter. Sanılanın aksine etkisi 
güçlü olan karanlık değil; ışıktır. Ufacık bir zerresi yolunuzu 
gösterir, yaşamınıza yön verir… Tam da bu nedenle, Türk 
Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) ailesi olarak, günümüzün 
zorlu koşullarında yolunu öngöremeyen, birbirinden 
yetenekli ve başarılı genç kadınlara ışık tutuyoruz. Aslında 
bu durumu genç kadınların kendilerini ve potansiyellerini 
keşfetmesi için nesilden nesile devam eden bir yolculuk olarak 
da tanımlayabiliriz. Işığımızın kaynağı ise öğrencilerimize 
duyduğumuz koşulsuz sevgi.

Kurduğumuz “Dostluk Köprüsü”nün kökeni ise 1949’lu yıllara 
dayanıyor. 19 Aralık 1949 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk üniversite mezunu kadınları derneğimizi kuruyor. Derneğin 
kurucu üyeleri arasında; yaptığı ilham veren çalışmalarıyla 
tarihimizde, yer tutan Süreyya Ağaoğlu, Sara Akdik, Şevket Fazıla 
Giz, Nüzhet Gökdoğan, Remziye Hisar, Nebahat Karaorman, 
Müfide Küley, Türkan Rado, Pakize Tarzi ve Beraat Zeki Üngör gibi 
değerli isimler var. Türkiye’nin farklı illerinde toplamda 28 şubesi 
bulunan TÜKD, Türkiye’nin öncü üniversitelerinde eğitim gören, 
birbirinden yetenekli gen  kadınların kişisel yaşamlarında ve iş 
yaşamlarında karşılaştığı zorluklara yönelik maddi ve manevi 
destek sağlamayı amaçlıyor. Üyesi olduğumuz Dünya Üniversiteli 
Kadınlar Federasyonu GWI (Graduate Women International) ile 
de ortak projeler yürütülüyor.

TÜKD İstanbul Şubesi yönetimi olarak destekçilerimiz ve 225 
üyemizle birlikte, kadınların karar mekanizmalarında daha 
fazla yer alması ve ömür boyu eğitimi konusunda çalışmalar 
yapıyoruz. Türkiye’nin geleceğine yön vereceğine inandığımız, 
üniversite sınavında büyük bir başarı göstererek ilk 5000’e giren 
kadın öğrencilerimize destek oluyoruz. “Dostluk Köprüsü” 
adını verdiğimiz proje kapsamında, toplam 410 öğrenciye 
burs desteği sağlıyoruz. Bu projemizin adına “Dostluk 
Köprüsü” dememizin de bir sebebi var. Çünkü öğrencilerimizle 
burs verenleri arasında kalıcı bir dostluk bağı kurulmasını 
hedefliyoruz. Bilgi ve deneyimini paylaşması adına, burs 
verenleri öğrencilerin eğitim gördüğü alana göre seçtiğimiz bir 
mentorluk sistemimiz var.

Başarısızlıklarımdan öğrendiklerim var!
Hepimiz, hayatta başarının ne kadar önemli olduğuna dair fikrin 
bizlere empoze edilmesiyle büyütüldük. Üniversite sınavında tıp 
veya mühendislik kazanamadıysak tembel, işten çıkarıldıysak 
kaybeden olduk ve bunun sonucu olarak, uğradığımız 
başarısızlıkların (!) ardından bir daha ayağa kalkmakta zorlandık. 
Birçoğumuz başarısızlığın aslında başarıya giden yolda bir dönüm 
noktası olduğuna inanamadık. Ya da önümüze yeni bir kapı 
açabileceğine...

Neyse ki artık bir şeyler değişmeye başladı. Günümüzde bilinçli 
anne babalar çocuklarına, başarısızlığın aslında başarıya giden 
yolun çok önemli bir parçası olduğu yönünde telkinlerde 
bulunuyor ve motive ediyor. 

Biz yetişkinlerin de önemli bir kısmı artık durumun farkında.
Öyle ki artık günümüzde başarısızlık hikayeleri topluluklara 
yönelik motivasyon amaçlı konuşmaların ana konusu olabiliyor. 
Kişiler başarısızlık hikayelerini anlatmaktan çekinmiyor.

Gelin başarısızlıklarımızdan neler öğrenebileceğimize bir bakalım:

Öğrenin! Başarısızlıklarımız aslında kişiliğimizi oluşturan en 
önemli yapı taşlarındandır. Her işin altından başarıyla kalktığınız 
bir hayat düşünün. Düşünmek olanaksız çünkü bu mümkün değil. 
Herkes hata yapar. Önemli olan hatalardan ders çıkarmaktır.
Ve gerçek şu ki başarısızlık bize kendimiz hakkında çok fazla şey 
öğretir. Gelişime açık yönlerimizi en önemlisi güçlü yönlerimizi 
başarısızlıklardan öğreniriz.

Fırsatları görün! Daha önce yaşadığınız başarısızlıkların ardından 
başınıza gelenleri düşünün. Mesela kötü bir ilişki yaşadınız. 
Ardından mutlaka, aslında nasıl bir partner ile ilişki yaşamak 
istediğinizi daha net bir şekilde görmediniz mi? Ya da çıkarıldığınız 
işin ardından size daha uygun başka bir işin karşınıza çıktığını fark 
etmediniz mi? Özetle demek istediğim, başarısızlık aslında yeni 
fırsatlara açılan kapıdır. Ancak bunu görebilmeniz gerekir.

Cesur olun! Başarısızlıktan ders çıkarmak 
cesaret ister. Risk almadan ilerlemek 
mümkün değil. Dolayısıyla biraz rahatınızı 
bozun, konfor alanınızdan çıkın ve belirsiz 
yollara çıkmaktan korkmayın. Aksi takdirde başarısızlıklarınızdan 
ders çıkarsanız bile bulunduğunuz noktanın ötesine 
geçemezsiniz. Bunu aşmanız için biraz daha sert olmanız gerekir.

Direnin! Başarısız deneyimlerin ardından yelkenleri suya 
indirmeyin. Eğer düşüncenizin, projenizin doğru olduğuna 
inanıyorsanız denemekten vazgeçmeyin. Yola devam etmek 
kararlılık ve direnç gerektirir. Bu konuda en güzel örneklerden 
birisi, Harry Potter serisinin satış rakamlarıyla çığır açan İngiliz 
yazarı J. K. Rowling olabilir. Rowling’in, eserinin kıymetini 
anlayan yayıncıyla hayatı kesişene kadar beş yıl boyunca onlarca 
yayınevinin kapısından çevrildiğini biliyor muydunuz?

Yaratıcı olun! Başarısızlık, azimle birleştiğinde yaratıcılığın 
en büyük itici güçlerinden birisidir. İstenilen sonucu elde 
edemedikçe farklı bir yol bulmaya çalışan beyin belki de daha 
önce imza atmadığı kadar başarılı işleri ortaya çıkarabilir.

Kabullenin! Eğer bir işte başarısız olduysanız bunu kabul edin ve 
hatta bu sonucu kucaklayın. Başarısızlığı reddetmek sizi içinden 
çıkılamaz bir sarmalın dibine çekebilir. Onu kabul etmek ise 
yolunuza devam etmenizi sağlar. Başarısızlığın kabul edilebilir
bir durum olduğunu aklınızın bir köşesine iyice yerleştirin.

Esnek olun! Başarısızlığın en güzel yanlarından biri de bize esnek 
olmayı öğretirken aynı zamanda güçlendirmesidir. Dolayısıyla 
istediğiniz sonucu elde edemediğinizde farklı yolları denemekten 
korkmayın. Başarıya giden yolda mutlaka esnek olmalı ve farklı 
koşullara uyum sağlayabilmelisiniz.

Son olarak... Unutmayın! Esas denemekten vazgeçtiğiniz anda 
başarısız olmuşsunuz demektir. 

Sancar Tok
Grafton Kıdemli Müdürü

Sheryl Sandberg, aktif olarak Facebook’ta COO görevini 
sürdürürken, aynı zamanda Fortune dergisi tarafından ‘’En Güçlü 
50 Kadın’’dan birisi olarak seçilmiştir. Kendisi satış, pazarlama, 
iş geliştirme, insan kaynakları, kamu politikası ve iletişim dahil 
olmak üzere, şirketin birçok noktasında sorumluluk sahibidir.

Her zaman, okuduğumuz kitaplardan duygularımıza dokunan 
birtakım noktalar yakalamamız mümkün olmayabilir. Ancak 
Sandberg’in kitabında iş hayatı, liderlik, iş hayatında kadın 
liderlere değindiği noktalar gerçekten etkileyici. “Lean In – 
Sınırlarını Zorla” iş hayatında kadınların ne kadar aktif olması 
gerektiğini birçok noktadan vurgulayarak, beni farklı bir bakış 
açısına taşıdı. Özellikle Sandberg’in kendi yaşadığı tecrübelere 
kitapta yer vermesi, kitabı daha çekici hale getirmiş. Sadece 
yapılan araştırmalar, bilimsel verilerden alınan dataların değil, 
hepimizin farklı dönemlerde içinde bulunduğu örnekleri 
okuduğumda “İşte bu!” diyebildiğim çok güzel noktalar yer alıyor.
Özellikle iş hayatındaki kadınların karşılaştığı bariyerler, kişilerde 
oluşan güven eksikliği, hedeflerini doğru ve net ifade etmemiş 
olmanın verdiği mutsuzluk gibi engellere değinmiştir. Ayrıca, 
ailenin yeri ve önemi ile birlikte, aktif iş hayatında olan kadının 
aile içerisindeki görev ve sorumlulukları ile ilgili yaşadıklarını 
aktarmıştır.

Sadece çalışma hayatındaki kadın liderlerin değil, tüm 
profesyonellerin bu kitabı okuyarak, kendi hayatlarından birçok 
noktayı bulabileceğine inanıyorum. “Sınırlarını Zorla”, korkmadan, 
çekinmeden iş hayatınızı nasıl daha keyifli hale getirebileceğinizi 
örnekler ile size sunan enfes bir kitap, sizlere de tavsiye ediyorum.

Öneren:
İpek Yerli Çıtır
Wyser Kıdemli Müdürü

Ayın Kitabı 
Sheryl Sandberg
Sınırlarını Zorla

Nef’in değer yaratma yolculuğu
Nef bundan 12 yıl önce topluma değer yaratmak ve toplumsal 
sorunların çözümüne katkı sağlamak misyonu ile sosyal bir şirket 
olarak kuruldu. Nef’in sosyal şirket anlayışı varoluşunu insanların ve 
toplumun dertleri üzerine kuran, iş yapış modellerini bu dertlerden 
yola çıkarak kurgulamak şeklinde gelişti ve yol aldı. Bununla birlikte 
markamızın özünde her nefeste daha iyi bir hayatı sunmak yatıyor. 
Markamızın yarattığı tüm değerlerde bu amacı görebilirsiniz. 
Tasarımdan, ürettiğimiz yapılara; iletişim faaliyetlerimizden global ve 
yerel işbirliklerine her zaman gayemiz daha iyi bir hayatı tasarlamak. 

Bu daha iyi hayatı tasarlarken, içinde bulunduğumuz inşaat ve 
gayrimenkul sektöründe klasik mülkiyet anlayışını kökünden 
değiştirmeye odaklandık mesela. Kendimize “Neden herkesin 5 bin 
metrekare evi olmasın”, “Aldığımız 2 artı 1 eve neden ihtiyacımız 
olduğunda bir oda daha eklemeyelim” sorularını sorduk. Bu sorulardan 
Foldhome konsepti ortaya çıktı. Foldhome konsepti ürünün yapısını 
tamamen değiştiren ve statikliğini kırmaya yönelik bir yaklaşım. 
Burada sahip olduğunuz metrekareyi kolaylıkla genişletmek, mekanı 
ihtiyacınıza göre büyütüp küçültmek mümkün. Biz bunu “erişilebilir 
özgürlük” olarak tanımlıyoruz. Özgürlük ve hayatımızı istediğimiz gibi 
tasarlamak çok insani ve derinlerinden gelen bir ihtiyaç. Bu örnekte 
olduğu gibi bir derdi fark etmek, onu çözümlemeye çalışmak, bu yolda 
sınırları ve kalıpları aşmak markamızın değer oluşturma yaklaşımını 
gösteriyor. Toplumsal geliştirme alanlarına da bu değer oluşturma 
yaklaşımını odağa alıyoruz.

Verdiğimiz bizimdir, elimizde tuttuğumuz değil… 
İnsanların dertleriyle dertlenmenin, hayatlarına değer katabilmenin, 
yaptığını anlatmaktan ziyade eyleme geçirmenin önemini bilerek 2015 
yılında da vakıflaşma sürecimizi tamamladık ve çıktığımız yolda bize 
destek olmak isteyen gönüllülerle güçlerimizi birleştirdik. İnanıyoruz 
ki; verdiğimiz bizimdir, elimizde tuttuğumuz değil. Verdiğimiz 
kadar zenginiz, varlığımız kadar değil. Vakıf olmanın ilk şartı ilkeler 
oluşturmak ve bu ilkelere uyan, onları koruyan insanların kendilerini 
vakfetmeleridir. Bu nedenle vakfımızın öncelikli ilkesi, Türkiye’de ve 
dünyada din, dil, cinsiyet, ırk, millet ayrımı gözetmeksizin; insanlığa 
sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik fayda sağlayarak; daha iyi 
bir toplum ve çevreye ulaşmada toplumda farkındalık yaratmak. 
Hedefimiz, bireysel ve toplumsal zenginliklerin ortaya çıkması ve 
yaşatılmasına katkıda bulunmak.

Nef Vakfı “iyilik” kapsamında bugüne kadar sayısız projeye imza attı. 
Burslar, engelsiz ev, Hay Atölye ile kadınların desteklenmesi, kentsel 
vizyon, aile ve toplum sağlık merkezleri gibi farklı projelerle eğitimden 
sağlığa, çevreden eşit yaşam şartlarına kadar çok geniş bir alanda fayda 
sağladık. 

Üst kademede kadın çalışan oranı yüzde 58  
Toplumsal gelişme alanları kapsamında odaklarımızdan biri de 
kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği. 

Dil, din, ırk ayrımı yapmadan çocuklara ve gençlere dokunduğumuz 
gibi kadınlar için de hem iş yerinde hem toplumsal alanda iyi hikayeler 
yazmak bizim için önemli. Bu amaçla yürüttüğümüz uygulamalar 
kapsamında, 1,8 milyon kişinin istihdam edildiği, ataerkil olarak bilinen, 
gayrimenkul geliştirme ve inşaat sektöründe kadın çalışan oranımızı 
yüzde 34’e yükseltmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üstelik kadının 
sadece iş gücüne katılımını hedeflemekle kalmıyor, üst kademedeki 
kadın çalışan oranını yüzde 58’e yükselterek, bu konudaki kararlılığımızı 
da ortaya koyuyoruz. Üst yönetimdeki bu yüksek oranı kısa zamanda 
saha ve operasyon kadrolarımızda da yakalayabilmek için çalışıyoruz.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin de açıkladığı üzere 
kadın ve erkeklerin iş gücüne katılım oranlarının birbirine yaklaşması 
durumunda, 2030 yılı itibarıyla global ekonomide yüzde 10’un üzerinde 
bir büyüme gerçekleşecek. Biz iş dünyasında eşitliğin ve kapsayıcılığın 
mümkün olduğuna gönülden inanıyoruz. Bu yüzden de hem şirketimiz 
içinde hem toplum genelinde eşit büyüme, başarılı olma ve gelişme 
fırsatlarını daha kapsayıcı bir şekilde ortaya koymak için çalışıyoruz ve 
bu konuda çalışanlara destek veriyoruz.

Her adım topluma fayda sağlamalı
Toplumsal fayda konusundaki kararlılığımız sadece şirket içinde 
yaptığımız işlerle sınırlı kalmıyor. Desteklediğimiz, içinde olduğumuz 
tüm alanlarda “kadın” ve toplumsal cinsiyet eşitliği gündemimizde. 
Spor sponsorluklarında “sporun cinsiyeti yoktur” yaklaşımıyla 
Galatasaray Kadın Basketbol takımının forma sponsoru olmamız, yine 
destekçisi olduğumuz Karaçay Spor Kulübü bünyesinde genç kızlarımız 

için fırsat eşitliği yaratacak projelerimiz bu 
yaklaşımımıza birkaç örnek. 
Biz sponsorluğu markaya katkı olsun diye 
yaparsak, niyetimizin sadece yüzde onunu
hayata geçirmiş oluruz.  Nef olarak attığımız her adımın mutlaka 
topluma bir faydası olması gerektiğini düşünüyoruz. Galatasaray’da 
stadyum isim sponsorluğunun yanında Galatasaray Nef Erkek 
Basketbol takımının da isim sponsoruyuz. Nef Vakıf Spor Akademisi 
ile bireysel sporlarda topluma katkı sağlamayı, olimpiyatlara sporcu 
yetiştirmeye ama aynı zamanda sporla insanların etkileşimini artırmayı, 
çocukları sporla dışarı çıkarmayı, sporla bütünleştirmeyi, sporla 
kazanmanın ve kaybetmenin normalleştirilmesini hedefliyoruz.

Hayatı sürdürülebilir şekilde tekrar inşa etmek
Geçtiğimiz yaz yaşadığımız korkunç yangınlar sonrası Nef 
Vakfı ve İhtiyaç Haritası bir araya gelerek ‘Bir Destek, Bir Yuva’ 
projesini hayata geçirdik. Burada amacımız afetten zarar görmüş 
insanlarımızın bir an evvel hayatına geri dönmesini sağlamaktı. Bu 
da sadece zarar gören evleri onarmak değil, hayatı sürdürülebilir 
bir şekilde tekrar inşa etmek anlamına geliyor. Proje kapsamında 
insanların evleri zarar gördüyse evlerini, ahırlarını, seralarını 
onardık ve onarmaya devam ediyoruz. Hayvanları zarar gördüyse 
kaybettikleri hayvanları yerine koyuyoruz. Arıcılıkla uğraşıyorlarsa 
kovanlarını sağlıyoruz. Çiftçilere tarım ekipmanları zarar gördüyse 
telafi ediyoruz.  Yaptığımız çalışmalarla ekosistemi onarıyoruz. 
Keçinin otlayacağı yer yoksa keçinin, arının konacağı dal yoksa 
arının hiçbir değeri yok. Projeye bireysel ve kurumsal olarak destek 
sağlanabildiği gibi maddi ya da ayni yardımda bulunulabiliyor. 
Türkiye’nin öncü kurumları ve kuruluşları bu projeye destek 
sağladı. Çok büyük teveccüh gördü. En önemlisi de kamunun 
ve devletin desteğiyle buradaki vatandaşın ihtiyaçlarının sivil 
toplumun da dayanışmasıyla giderilmesi oldu. Bölgede tüm 
kamu kuruluşları çok önemli bir çalışma yaptı. Bir Destek Bir Yuva, 
uzun soluklu bir proje. Daha yıllar boyunca destek sağlayacağız. 
Bununla birlikte, Adana’nın en çok göç alan bölgesinde, Yüreğir 
Kaymakamlığı ile hayata geçirdiğimiz ‘’Tarım İşçilerinin Yaşam 
Alanlarının Rehabilitasyonu’’ projesinde de bölge halkının ve göçle 
bölgeye gelerek hayata tutunmaya çalışan ailelerin beslenme, 
barınma, eğitim, güvenlik gibi konulardaki ihtiyaçlarına derman 
olduk. 

Sorunlara bilimsel çözüm geliştirilmesi
Türkiye’de bilimsel çalışmalar için de kaynak sağlayarak, Türkiye’deki 
bilim kurumları ve otoriteleriyle koordineli olarak çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Çeşitli fazlar halinde yapılacak olan bu çalışmaların, 
ilk fazı için ayrılan fon miktarı 60 milyon TL. Önümüzdeki yılları 
da kapsayacak ve geliştirilecek olan bu fonla; Türkiye’nin önemli 
sorunlarına bilimsel çözümler geliştirmesi için bilim insanlarının 
projelerine katkı ve kaynak sunmayı hedefliyoruz. Deniz kirliliğinin 
azaltılması, su kaynaklarının yenilenmesi ve artırılması, ormanların 
artırılması ve vasıflandırılması gibi uzun vadeli çözümler gerektiren 
sorunlara yönelik bilimsel araştırmalara ve pratik çözümlere destek 
olmayı planlıyoruz.

Gelecekten ümitliyim
Özetle biz Nef’i bir gayrimenkul markası olarak konumlandırmıyoruz; 
yaşam alanları tasarlayan ve üreten bir şirketiz. Ama marka olarak 
inandığımız, yücelttiğimiz değerler işimizden kaynaklanan değerler 
değil. İşimize en baştan yön veren değerler. Biz kendimizi değil, 
işimizi önemsemeyi, tevazuyu, başarıdan hiç şüphe etmeden nasıl 
yapacağımız her an sorgulamaya açık olmayı, hep daha iyisinin 
yapılabileceğine sarsılmaz bir inanca sahip olmayı, işini iyi, doğru, 
hakkıyla yapanların başarılı olabileceğini kanıtlamayı değerli buluyoruz. 
Bu değerleri her gün işimize yansıtmaya çalışıyoruz.

Ben gelecekten ümitliyim. İklim krizinin, çevre sorunlarının, sosyal 
adaletsizliğin çözümlerinin içimizde olduğuna, özveriyle, yaratıcılıkla, 
çalışkanlıkla insanlık olarak üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu 
konulardan şikayet etmek yerine çözüm için çalışmanın yaşamaya 
değer kattığını düşünüyorum. Bu nedenle yola çıktığımız ilk gün gibi 
gelecekte de hayattan aldığımızı aşkla hayata geri verme çabamızı 
artırarak sürdüreceğiz. Her zaman toplumsal potansiyelin gelişimini 
sağlayarak, özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanların 
hayatında fark yaratma bilinciyle çalışmaya, bu yolda sosyal, kültürel, 
çevresel ve ekonomik fayda sağlamaya devam edeceğiz. 

Erden Timur
Nef Yönetim Kurulu Başkanı

3. 
SAYI

NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN

BİZDEN HABERLER

Önemli sosyal ve çevresel zorlukların olduğu ve bunların 
seviyesinin artacağı, daha çok hissedilir olacağı bir dönemin 
içerisindeyiz. Endüstriyel devrimlerin, başından beri 
“dışsallaştırılmış” bazı maliyetleri var, karbon salınımı da 
bu maliyetlerin içerisinde. Bugüne kadar neredeyse hiçbir 
birey ve hiçbir kurum karbon salınımının, eşitsizliğin, 
fakirliğin maliyetini ödememiş. Ancak günümüzde, bizlerin 
jenerasyonu tüm bunları “içselleştirmek” ve maliyetlerine 
katlanmak durumunda. Önümüzde müthiş zor günler var 
ve çok değerli olsa da bu sorunları çözmek için sadece 
kâr amacı gütmeyen kuruluşların çabaları yetersiz. Karşı 
karşıya olduğumuz büyük çevresel ve toplumsal sorunları 
çözebilmek için, sorunu yaratan kapitalizme ihtiyacımız var. 
Ancak kâr amacı güden kuruluşlar bu problemleri çözmek 
için kaynak ayırırsa anlamlı yol kat edebiliriz. 

İşte etki girişimleri ve etki yatırımları bu noktada devreye 
giriyor. En önemli toplumsal sorunlara çözüm bularak kâr 
etmeyi amaçlıyor. Kurumlar; toplumsal ihtiyaçlar, kendi 
kaynak ve yetkinlikleri ve iş fırsatlarının birleştiği kesişim 
noktalarına odaklanıyor, “ortak değer”in peşinde koşuyor. 
Yatırımcılar sadece “risk ve getiri” yerine, “risk, getiri ve 
ölçülebilir etki”yi amaçlıyor. Hem toplumsal sorunlara çözüm 
bulunuyor hem kâr ediliyor. 

Girişimciler ve Yatırımcılar için
Müthiş Fırsat!
MIT tarafından yapılan “The Green Future Index” adındaki 
araştırma, ülkelerin ekonomilerini temiz enerji, karbon, 
inovasyon gibi konularda değerlendiriyor ve sıralıyor. 
Türkiye 76 ülke arasında 68. sırada. Ancak aynı araştırmanın 
sadece “temiz inovasyon” kategorisine baktığımızda Türkiye’yi 
15. sırada buluyoruz. Bu bize şunu gösteriyor: Büyük çevresel 
ve toplumsal problemler ile karşı karşıyayız ancak problemleri 
çözecek kapasitemiz var. 

Dünyada ve Türkiye’de ciddi bir start-up yatırım iştahı var. 
Geleneksel sermaye, diğer yatırım araçlarında umduğunu 
bulamadığı ve Türkiye’den de son senelerde önemli başarı 
hikayeleri çıktığı için, start-up ekosistemine kaymış durumda. 
Melek yatırımcılar, kurumlar, bu ekosistemin bir parçası
olmak istiyor. 

Tüm bu eğilimler ışığında, etki girişimciliği ve etki yatırımcılığı 
için muazzam bir ortam olduğunu düşünüyorum. Girişimciler 
ve yatırımcılar Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’nı bir yönlendirme aracı olarak kullanabilir, 
kendilerine 17 amaç içerisinde hangilerine katkı sağlamak 
istediklerini sorarak yol alabilir. Girişimciler ve yatırımcılar 
“etki yaratan” işlere yönelmeli zira burada hem kâr etme
hem de büyük sorunlara çözüm bulma şansı var. 

Etki yaratmak müthiş bir iş fırsatı ve her sektör için mümkün!

Ayın Konuğu 
Başak Tulga Önen | Angel Effect, Yönetim Kurulu Üyesi

Etki Girişimi ve Etki Yatırımı Nedir? 

GKL Hakkında
Sevgili GKL Dostları,
 
GKL olarak amacımızı gayrimenkul sektöründe kadın istihdamını ve kadın yönetici sayısını; sektördeki kadınların varlığını 
ve etkinliğini artırmak olarak özetleyebiliriz. Bu da bizi üçüncü sayımızın ana konusu olarak belirlediğimiz ‘Sosyal Fayda’ya 
götürüyor. Çünkü yaklaşık 6 yıldır gönüllülük esası ile sektör kadınları olarak hep birlikte verdiğimiz mücadelenin ve 
sürdürdüğümüz faaliyetlerin temelinde toplumun refahını yükseltecek bu önemli misyona ulaşmak yatıyor.

Hepinizin heyecanla beklediğine inandığımız Bültenimiz aracılığıyla GKL olarak sektörde girişimci olmak isteyen kadınların da 
artık yanında olacağımızı müjdelemek istiyorum. Bu yıl ilk kez oluşturduğumuz “sürdürülebilir girişimcilik“ çalışma grubu ile çok 
güzel projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 

Yeni nesil mentorluk programımız; Tersine Mentorluk görüşmelerimiz hız kazandı. Bir yandan da 5. Dönem Mentor-Menti 
eşleşmelerini tamamlamış bulunuyoruz. Pandemi sürecinin gayrimenkul sektöründeki kadın çalışanlara etkisini ortaya koyacak 
araştırmamızın ikinci ayağının çalışmalarına da başladık. GKL olarak hep yoğunlaştığımız ve öncelik verdiğimiz alanlardan olan 
eğitimlerimiz, teknolojiden girişimciliğe, sürdürülebilirlikten kişisel gelişime kadar pek çok konuda haftada iki gün ücretsiz 
olarak devam ediyor. Özetle 2022 yılına GKL olarak çok hızlı ve verimli bir başlangıç yaptık. 

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ana teması sosyal fayda olan üçüncü bültenimiz için bundan 12 yıl önce topluma değer 
yaratmak ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak misyonu ile sosyal bir şirket olarak kurulan Nef’in değer yaratma 
yolculuğunu kaleme aldı.   

Bu ayın konuk yazarı Angel Effect, Yönetim Kurulu Üyesi  Başak Tulga Önen. Önen’in “Etki Girişimi ve Etki Yatırımı Nedir?” başlıklı 
yazısı, girişimciler ve yatırımcılar için önemli tavsiyeler içeriyor. 

Uluslararası İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketi Grafton’un Kıdemli Müdürü Sancar Tok, “Başarısızlıklarımdan öğrendiklerim 
var” dedi ve bizim için hazırladığı yazısında başarısızlığın aslında başarıya giden yolun çok önemli bir parçası olduğuna işaret etti. 

Wyser Kıdemli Müdürü İpek Yerli Çıtır ayın kitabı, Lean In- Sınırlarını Zorla’yı bizim için seçti. Çıtır, Fortune dergisi tarafından En 
Güçlü 50 Kadından birisi olarak seçilen Sheryl Sandberg’in yazdığı kitabı, çalışma hayatındaki sadece kadın liderlere değil, tüm 
profesyonellere tavsiye ediyor.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Rahşan Bilge de TÜKD tarafından kadınların karar mekanizmalarında 
daha fazla yer alması ve ömür boyu eğitimi konusunda yapılan çalışmaları bizlerle paylaştı.

Keyifli okumalar dileriz... 

Sevgi ve saygılarımla
Didem Hiçyorulmazlar
GKL Başkanı

www.gayrimenkuldekadinliderler.org
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