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GÜNÜMÜZDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ 

 

13.11.2013 tarihinde gerçekleştirilen “Günümüzde Kadın Girişimciliği” konferansının 
metnidir. 

Konuşmacılar: 

Doç dr. A. Lerzan Gültekin; Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü 

Lale Ergün; TOBB Ankara İl İcra Kurul Üyesi 

Göknur Atalay; GY Grup 

 

Doç. Dr. A. Lerzan Gültekin: Bugünkü konumuz “Günümüzde Kadın Girişimciliği” 
çok değerli iki konuşmacımız var.  

Lale Ergün; ODTÜ İletme Fakültesi mezunu. Havayolu Sektöründe Yöneticilik, İsviçre 
Havayolları Satış Müdürü, DİASOS Kongre ve Seyahat Acentası Kurucusu ve Genel 
Müdürü, Tıbben Eğitim ve Teknoloji Enstitüsü Kurucu ve Genel Müdürü.   

DİASOS, Kongre ve Seyahat Acentası 1993 yılından itibaren kongre turizm alanında 
çalışmış ulusal ve uluslararası birçok önemli bilimsel toplantıların gerçekleşmesini 
sağlamış bir kuruluştur.  

Tıbben Eğitim ve Teknoloji Enstitüsü, eğitim teknolojileri ve mesleki eğitim 
konularında faaliyet gösteren bir şirkettir.  

Lale Ergün, birçok sivil toplum kuruluşunda vazife almıştır. Bunlar sırasıyla 
TÜRKSAT, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, TEMA, TOBB, Ankara İl Kadın Kurulu, 
ANGİKAD Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği, GCN Gelişimsel Çocuk 
Nöroloji Derneği, MPI Meeting Professional İnternational, Society Of Simulation in 
Healthcare olarak sıralanabilir.  

Lale Ergün Hanım evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir. İngilizce ve Fransızca 
bilmektedir.  

Lale Ergün: Benim prezantasyonum “Girişimcilik” tabii içinde kadın girişimciliği de 
var ama daha ziyade kadın erkek ayırmaksızın bir girişimcilik prezantasyonu olacak.  

Ben Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Girişimci Kadın Kurulu üyesiyim. 15 üye 
seçilerek vazife alıyor ve kadınları girişimciliğe teşvik amacı güden, kadınları iş güç 
sahibi yapmak amacı güden bir kuruluş; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 
ama Ankara Sanayi Odası’na bağlı olarak çalışıyoruz ve birçok da faaliyetlerimiz var. 
Bunların içinde de üniversitelerde genç arkadaşlarımızla bu tür girişimcilik konusunda 
da paylaşımlarımız yer alıyor.  
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Esasında şu bakımdan çok şanslısınız:  Bizim zamanımızda girişimcilik deyince 30-
40 sene evvel üniversite öğrencisiyken böyle girişimcilik merakı işletme mezunu bir 
insan olarak bu konuda hiçbir zihin açıklığımız yoktu.  

Şimdi girişimciliğin çok çeşitli tarifi var. Girişim, belli ürün veya hizmet oluşturmak 
maksadı ile sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli bulmak, işletmek için 
oluşturulan birleşik ve karmaşık bir yapılanmadır.  

Girişimin sağlam ve sürdürülebilir ekonomi yaratmaya katkıda bulunurken kendi 
hayat standardımızı da ve refah düzeyimizi de geliştirir diye bir teori var. Bunu 
varsayalım isterseniz.  

Şimdi girişimcilik neden önemli? Ben şöyle bir yaklaşımla konuya başlamak 
istiyorum. O da şudur: Türkiye’nin mevcut durumuna ve bir de Türkiye’nin hedeflediği 
bir tablo var, ona bir bakalım. Aradaki bu 10 seneyi bunu nasıl toparlayacağız, o 
bakımdan bizi düşünmeye sevk edecek. Yani girişimciliğinde önemini bir yerde arka 
planda vurguluyor olacağız. 

790 milyar dolar Gayri Safi Milli Hâsılat eskisi, yani bütün memlekette üretilen mal ve 
hizmetlerin toplamıdır. 75 milyon nüfusu var, 10.500 ve üstü kişi başı milli gelir. 
Dünyanın 18. büyük ekonomisi; şehirleşme oranları %50 şehirde oturuyor, %25 
kasaba ve %25 köy nüfusu var, tablo bu.  

Şimdi girişimcilik neden önemliyi irdeliyoruz. Şimdi Türkiye böyle bir hedef koydu; 
diyor ki 2 trilyon dolar yapacağım, ben mal ve hizmetin tamamını. Yani yılda 2 trilyon 
dolar üreteceğim diyor. 20-25 bin dolar kişi başı gelir elde edeceğim 10. büyük 
ekonomi olacağım, 500 milyar dolar ihracat yapacağım diyor. Şimdi ki ihracatımız 
zannediyorum ya 100 ya da 125 milyar dolardır. Şimdi 10 yıl gibi kısa bir süre var 
önümüzde ve bu böyle katlayarak giden bir hedef var. Yani hedef var da tutturduk 
tutturmadık ayrı ama tutturmayı tabii istiyoruz. Yani kalkınma için elbette istiyoruz. Bu 
biraz cesur hedefler koyulmuş, ama ne güzel olur tuttursak.  

Nasıl tutturacağız bunu? Şimdi Türkiye İstatistik Enstitüsü’nün 2011-2012 verilerine 
bakıyoruz; iş gücü 26 milyon, istihdam edilen 23 milyon, işsiz sayısı 2 milyon 700 bin 
mevcutta. Çalışanların bir şeyi var ve son 8 yıldır bu çok önemli, her yıl 225 bin 
işsizler ordusuna katılıyor, bu çok çok önemli bir konu. Yani azımsanmayacak bir 
rakam.  

Şimdi girişimcilik neden önemli gelir ona bakalım. Şöyle bir not var, bu benim ilgimi 
çekti sizin de dikkatinize getirmek istiyorum. Endüstrileşmiş ülkelerde her 1000 
çalışma yaşındaki kişiye dört yeni firma kuruyorlar. Orta ve düşük gelir seviyesindeki 
ülkelerde her 1000 kişiye birden daha az gelir payı düşüyor. Yani demek ki daha çok 
alacağımız yol vardır.  

Şimdi girişimcilik yapalım da nerelerde yapılacak bu nasıl olacak, hangi ortam bunu 
besleyecek? İyi yönetilen memleketlerde daha çok girişim yapılıyor. İyi hukuk düzeni 
olan memleketlerde daha iyi oluyor. Kuralları belirlenmiş ortamlarda daha iyi oluyor. 
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Bürokrasisi az olan ortamlarda daha iyi oluyor. Öğrenim seviyesi nispeten yüksek 
olan ülkelerde daha çok oluyor ve ekosistem olan yerlerde oluyor.  

Nedir ekosistem? Yavaş yavaş artık dünyadaki bütün ülkeler politikalarında 
girişimcilere teşvikler, üniversitelerde girişimcilik eğitimleri, kümelenme, kuluçka 
merkezleri; kuluçka merkezleri tavuğun kuluçkası gibi yeni girişimcilere ortam 
sağlayan, yer sağlayan üniversitelerde de var bu. Tasarruf oranlarının yüksekliği 
mühim, bir de “Melek Yatırımcılık”,  “Melek Yatırımcılık”ın ne olduğunu bilen var mı?  
Fikri olan insanları o fikri beğendiği, benimsediği takdirde bir sermaye veriyor veya 
şirketinden hisse alıyorlar. Türkiye’de Melek Yatırımcılık Derneği kuruldu. Yani çok 
yeni başladı, Amerika’da çok yaygın bu tabii ve belki de şimdi bugün teknolojisini 
kullandığımız birçok firma belki bir Melek Yatırımcıyla işe başladı.  

Girişimci kimdir? Burada çeşitli girişimci tarifleri var. Şimdi çocuk tezgâh kurdu. 
Şirketini genişletiyor.  

Benim çocukluktaki girişim hikâyemi anlatmak istiyorum. O tarihte böyle bir kutu 
içinde küçük küçük gofretler vardı. Üzerinde de böyle kazı kazan gibi şöyle 
alüminyum şerit var, onu kazıyorsun. 1 yazıyor 1 gofret kazandı, başkasını açıyorsun 
bir gofret veriyorsun. Küçük küçük plastik oyuncaklar da vardı. Hadi onu kazanana bir 
oyuncak veriyorsunuz. Erkek kardeşim o da şimdi üniversitede hoca, onunla beraber 
bakkaldan bunu aldık. İşte mahallede satacağız. Ondan sonra oraya gittik. Fakat bir 
tanede tesadüfen o gofreti tattık ve tadı da hoşumuza gitti. Şimdi o bu derken baktık, 
satmak zor hadise. Hadi akrabalara gidelim, halamlara, dayılara. Onlar da çocukları 
kırmıyorlar alıyorlar, ama para da veriyorlar. Fakat biz onun tadını aldık. Kardeşim 
Yahya dedi ki biz bunları niye yemiyoruz, niye satıyoruz? Yiyelim, bunu. Kardeşim 
satacağız da hani bir daha alacağız, işte bir tane daha alacağız. Yok, ben bunu 
yiyeceğim dedi. O zaman senin payın bu, sen bunu ye ben bunu yemiyorum. Şimdi 
kendisi hoca oldu, ben de hala bir serüven içinde uğraşıp duruyorum.  

Şimdi ben size soruyorum; Girişimci kimdir? Bir tanesini ben söyleyeyim. Girişimci 
pazarda var olan fırsatları belirleyip bunları iş yerine bölüştürüyor. Mesela ikinciyi de 
ben söyleyeyim; kaynakları bir araya getiriyor, neyse o kaynaklar. Risk üstleniyor, 
kaybetmenin riskini de üstleniyor. Finansman, üretim ve üretim süreçlerini, insan 
kaynaklarını yönetiyor. Üründe, yönetimde, teknolojide, pazarlamada sürekli yeniye 
doğru değişme çabasını sürdürüyor. Yeni çözümler buluyor. Pazara yeni ürün ve 
hizmet sunuyor. Vizyon sahibi ve bunu uygulama yoluna gidiyor.  

Şimdi girişimcilik karakter özellikleri nasıl olabilir; ne olabilir, bunları yapacak olacak 
insan nasıl olmalı? Cesur, özgüven, iyi iletişim kurabilen, ileri görüş, inançlı, motive, 
sabırlı, hızlı, inatçı, planlı, risk alabilen, konuşkan, yaratıcı, kendine güvenen, 
yönetici, müşteri memnuniyeti, istikrarlı.  

Şimdi motivasyon, mücadelecilik, azim, sorumluluk, risk alabilme, yaratıcılık, fırsatları 
anlayabilme, planlı çalışma, araştırma yeteneği, başkalarıyla grup çalışması çok 
önemli, başkalarıyla çalışabilme onlara güvenebilme, ilişki içerisinde olduğu kişilere 
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güven verebilme yeteneği çok önemli, eksikliğini bilme, sınırlarını görebilme ve 
tavsiyelerden yararlanabilme; en güzelini ben bilirim, başkası bilme böyle bir şey yok. 
Zor şartlarda ağır çalışmalara hazır olma; bir kere ben şunu derim, bir insan 
mesleğinde tan ağartmakla bu mesleği yapamadı demektir. Bir de kendinizi 
geliştireceksiniz, bu çok önemli.  

Şimdi girişimci iş kurma sürecine başlarken neleri ortaya koyuyor? Yetenek, bilgi, 
beceri, çalışma, maddi varlıklar, çevre, ilişkiler, unvan, hayattan beklentiler, cesaret, 
liderlik, yöneticilik, zaman.  

Şimdi iş kurmak için tabii birçok şeye ihtiyaç var; mesela iş fikri mühim, bir kere bir iş 
fikriniz olacak. Girişimcilik niteliklerine sahip olacak kişi. Yönetim ve bilgi becerilerine 
ve bir kaynağa sahip olacak. Tabii şimdi bunlar teorik olarak çok güzel, eminim 
sizlere biraz da ütopik görünüyor. Peki, ben şimdiden ne yapacağım? Bunları bir 
şekilde elde etmek için şimdiden yapacağım çok iş var. O bilinçle de hareket etmem 
gerekiyor, o bilinçle çalışmam gerekiyor, o bilinçle davranmam gerekiyor.  

Yani bir şirketin kuruluşu, muhasebe durumu, finansman durumu, ilişkileri, nerede yer 
alacak, tedarikçileri kim olacak bütün bunları öğrenmek, yani teknik bilgiye sahip 
olmak lazım.  

Kaynak, kaynak dediğimiz yani para; bilgi, beceri, iş yeri hepsi kaynakta. Şimdi şöyle 
bir avantaj var; şimdi artık ilk başlangıç şirketlerine hem bankalar hem de birçok 
devlet kurumu KOSGEB gibi, TEYDEB gibi yatırımcıların dışında birçok kurumlar 
sermaye veriyor ve belli şartları arayarak, belli projeleri eğer geçirdiğiniz takdirde 
sermaye ulaşım daha kolaylaşıyor, git gide de bu kolaylaşacak. Çünkü buna mecbur, 
yani sizlerin girişimci olmasıyla o farkı kapatmamız lazım.  

Şimdi ben girişim yaparken nelere cevap arayacağım? Ürün hizmetine yeterli tarif 
ediyor muyum? Yani hayal kurmak güzel bir şey tabii her zaman da hayal kuracağız. 
Yani hayal kurmadan bir şey gerçekleşemiyor. Fakat biraz da realite, ayaklarımız da 
yere basacak. Yeterli hizmeti tarif ediyor muyum? Bunu yapacak yetenekler var mı, 
bende yoksa başkalarını bunu angaje edebiliyor muyum, bütün bunları düşünmem 
lazım.  

Bu ürün ve hizmeti kimler talep ediyor, müşterim kim olacak? Ben bunu ortaya 
koyacağım da bunun alıcısı kim, müşterisi kim ve mevcut durumda bunu yapanlar var 
mı? Yeni bir ürün ve hizmet içi bir talep var mı? Ürün ve hizmetin sunumunda genel 
başarı kriteri nedir? İşin gerektirdiği çaba, kişisel katkılar girişim için özelliklerine 
uygun mu? Ben böyle kapalı, depresif bir kişilik insanlarla konuşmaya üşenen bir 
adamsam hiç böyle girişimciliğe kalkışmayacağım. Girişimcilik demek, herkese bir 
network kurma coşkusu ve motivasyonu olması lazım; herkesle görüşecek, 
konuşacak kendi fikrini geliştirmek için ve korktuğu bir şey olduğu zaman da 
küsmeyecek hayata. Devam edecek yani öyle bir konu bu.  
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Bireysel bir girişim mi, ortak bir girişim mi? Ben şimdi bunu kendi başıma mı yapayım 
yoksa bildiğim iki üç kişiyle devam edeyim? Buralarda da tabii çok hatalar yapılıyor. 
Dikkatli karar vererek devam etmek lazım.  

Ben girişimci olmak için şimdiden ne yapacağım? Bir kere meraklı olacağım; böyle 
okuyacağım, yazacağım, bakacağım ne yapılıyor orada ne var; illa benim konum 
olmayabilir. Ben bir merak içinde olacağım.  

Dünyada olup bitenlerin yeniliklerden, eğilimlerden haberdar olacağım. Çünkü artık 
sizin bunlardan haberdar olmanız, parmaklarınızın ucunda kardeşim. Şimdiki konu 
bilgiyi seçme konusudur, bilgiye ulaştınız.  

Şimdi bir de düzgün lisan konuşacaksınız, çocuklar bunun dalgası filan yok. Yani 
yurtdışıyla irtibatlı olacaksınız ve doğru dürüst lisan öğreneceksiniz. Güzel bir 
planlamayla sahiden öğrenecekseniz, yani öğrenin.  

İyi bir network’e sahip olacağım. Esas bu sosyal medyayı, bu araçları bu gayelere 
hizmet eder biçimde kullanın. Mesela beğendiğiniz bir şirketin pazarlama ürün 
müdürü bir yazarsın bakalım. Yani biraz zihin duvarlarınızı yıkın. Bir şey söyleyin, bir 
öneride bulunun veya takip ettiğiniz bir kişiyi bir komünikasyona girin. Kim mani 
oluyor, size değil mi?  

Bir kere okul ve okul dışındaki faaliyet kollarına, derneklere üye olun, bu ne demek? 
İşte demin dediğimiz takım çalışmasını sağlıyor. Herkes illa sizin seviyenizle, sizin 
görgünüzle, sizin sosyal bilincinizde olmayabilir. Farklı yerlerdeki insanlarla da bir 
uyum hissetmek önem arz eder, çok önemli bu.  

Şimdi hayat bir öğrenme serüvenidir. Benim bildiğime göre geçen sene okuduğunuz 
bir kitap var; Steve Jobs’ın kitabı bunu anlatıyor.  

Şimdi hem sözel hem yazılı iletişim bilgilerimi geliştireceğim. Çocuk mezun oluyor 
geliyor bir paragraf kendini anlat diyorsunuz, mesela bunu güzel anlatmalı. Buralarda 
çalışmalısınız çocuklar. Güzel ifadeye kavuşmalısınız, yani tahsilinizle doğru orantılı. 
Yazı kültürünüz olmalı, çünkü projenizi içeriği ne olursa olsun onu anlatmanız lazım, 
yazmanız lazım.  

Güveneceğim. Neye güveneceğim ben şimdi? Ben bir kere kendime güveneceğim. 
Cesaretime, çalışmama, kaderime ve hayatıma yani bu da olumlayarak bakacağım.  

Kararlarımda aynı zamanda da biraz duygusal olabilirim. Yani o kadar da bir şey 
olsun, kalbimin sesini de dinlemeliyim.  

Doç. Dr. A. Lerzan Gültekin: Göknur Atalay, 25 Ağustos 1961 doğumlu. 1985 
yılında ODTÜ-Fizik bölümünden mezun olmuştur. 1985-86 yıllarında ÖSYM’de, 
1986-2003 tarihlerinde Eltem-Tek A.Ş Ankara’da çalışmış ve  grup başkanı olarak 
ayrılmıştır. Türkiye Elektrik Kurumuna ait tüm enerji santralı projelerinde, ODTÜ 
TÜBİTAK işbirliğinde Scada yağ baz teşkil eden coğrafi bilgi sistemi projelerinde, 
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Ankara, Bursa, Konya, Gaziantep şehirlerine coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak 
scada tabanı oluşturma işlemleri ve trafo merkezleri, enerji işleri, ihale ve teknik 
çalışmalarında görev almıştır. Çalışma hayatını 2003 yılında tarafından kurmuş 
olduğu Energy Danışmanlık & Proje ana şirketinin yanı sıra; üretim, inşaat, harita, 
orman hizmetlerini ayrı ayrı şirketleri ile bünyesinde bulunduran bir şirketler grubu 
(GY Grup) yapısında sürdürmektedir.  GY Grup yapısında; enerji üzerine her tür 
santrale; saha geliştirme, ölçme ve değerlendirmeden başlayıp, fizibilite çalışmaları, 
enerji nakil hattı, kamulaştırma, çevre raporları, şalt tesisi gibi bir santralin kurulması 
için gerekli tüm projelendirme ve hayata geçirme hizmetleri sağlamakta; rüzgâr, 
hidrolik, termik, jeotermal, güneş santralleri olmak üzere pek çok santrale 
mühendislik ve danışmanlık hizmetleri  Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında Afrika-
Amerika-Türkmenistan’da da vermektedir. Bugüne kadar yaklaşık 25.000 MW toplam 
kapasiteli 300 rüzgâr santralı sahası geliştirilmiş ve yüzlerce trafo projesi 
gerçekleştirmiştir. Şirket bünyesinde 80 civarında mühendis hizmet vermektedir. 
Türkiye’ye rüzgâr türbin ve kule fabrikasının kurulması için girişimlerde bulunmakta 
olup, şirketine ait Rüzgâr santrali lisansları da  mevcuttur. TÜREB – Türkiye Rüzgâr 
Enerji Birliği, GENSED – Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi, ANGİKAD – 
Ankara Girişimci İş Kadınları Derneğinde aktif üyelikleri bulunmaktadır 

Göknur Atalay: Şimdi ben doğulu bir ailenin tek çocuğuyum. Babam her şeye izin 
vermeyen bir babaydı. Bende ODTÜ’ye yeni girdim, bizim öyle erkek arkadaşımız 
olmazdı. Babama dedim ki işte benim arkadaşım var, benimle ilgileniyor ne yapsam. 
Aman dedi kızım öyle şey olur mu, hemen işe bir ciddiyet kazandıralım. İyi dedik; 
hemen orada ikinci gün geldiler, istediler, biz sözlendik, nişanlandık 18 yaşında. 
Üniversiteyi okuyoruz, eşim dedi ki sen okuyorsun ama ben çalıştırmam boşu boşuna 
okuyorsun dedi. Olsun yani okumak istiyorsan oku. Ben okuyayım dedim, öğrenim 
hayatım çok başarılı geçti. Güzelce okulumu bitirdim. Bitirince şartlar gerektirdi, 
çalıştık. Eşim de ODTÜ’yü bitirdi. Fakat ben bir şirkete girdim, o şirkette ilerliyorum.  

Girişimcilik yalnız işinizi kurmak değil, girdiğiniz işte yükselmek de girişimciliktir. O 
işte üst düzey yöneticilik kadrolarına gelmek kesinlikle bir girişimcilik serüvenidir.  

Ben bir erkek sektörü olan enerji sektöründe başladım. Elektrikte de mastır yaptığım 
için elektriğe yöneldim. Ben o şirkette adım adım bütün hatta erkek arkadaşlarında 
üzerlerine gelerek kademe kademe başarılı tek yerde istikrarlı gittim. Eşimle benim 
bir o iş bir bu iş değişik işler kurdu, battı tekrar kurdu, bir daha kurdu. 13-14 tane iş 
değiştirdi. O arada tabii ben onun her batışlarında bir de ilave iş bularak, gece ders 
vererek, hafta sonları ilave ek işte çalışarak aileye katkıda bulunmaya başladım. 
Anne de oldum. Evimi de idare ediyorum. Eşim de işim de hepsine dönüyorum.  

O arada yine aldığımız gayrimenkulümüz oldu; evimiz, arabamız oldu, fakat eşimin 
kurduğu işler dediğim gibi bir tepeye bir dibe. Dibe vurunca biz gene her şeyi sattık. 
Diplerde ben yine gece çalışmalarına devam yine toparlıyorum. O sırada dedim ki bu 
böyle olmayacak, evi sattık kimseye de söyleyemiyorum. Kendi evimizde kirada 
oturuyoruz da çaktırmamaya çalışıyorum. Ben en iyisi işimden ayrılayım da bir iş 
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kurmaya çalışayım, belki bunu telafi edebilirim yoksa aldığımız bu gelirle bu borçlarla 
toparlamamız mümkün değil. Eşimde o sırada başka bir şehirde başka bir iş buldu, 
oraya başladı; büyük bir proje bu BOTAŞ Projesi Bakü-Ceyhan Hattı. 

O arada ben yine işte her şey satılmış savılmış, işten ayrıldım ne yapayım hızlıca 
karar verirken eşim geldi dedi ki; çok özür dilerim ben başkasına âşık oldum, 
evlenmem gerekiyor. Hatta birazcık da evlendik gibi düğün yaptık. Aman Allah’ım ben 
ne yapacağımı şaşırdım, ortada kaldım. İşten ayrılmışım, ev bark gitmiş. Ondan 
sonra koca da gitmiş para da yok; kaldım tek başıma. Yani iki şey yapmam gerekiyor; 
şimdi benim o sırada girişmem gerekiyor. Ama ya kocaya girişeceğim ya işe. Ben 
şimdi girişimcilik boyutunu yani kocaya girişmekten yana kullanmadım. Çünkü ben o 
çaresizlik içinde şu güne geliyorum, bugün Türkiye’de görmüş olduğunuz Rüzgâr 
Santralinin arkasındaki kadın benim. Sonradan kendisine çok teşekkür ettim. Beni bu 
şekilde bir teşvik motivasyonu sana borçluyum. Şu anda da çok iyi dostuz, herkesin 
ayrı yuvası var.  

Şimdi bu rüzgâr santralleri dediğimiz şeyin arkasında yalnız Rüzgâr Santralleri yok, 
bildiğiniz hidrolik santraller, termik santraller, doğalgaz santrali, kömürle çalışan 
santraller hepsi var. Bunlarla birlikte çalışırken bir yandan Amerika’da Teksas’tan bir 
davet aldık. Teksas’a gittik, orada bir Türk yatırımcı olarak bizim yatırım yapmamız 
istendi ve inanır mısınız; orada karşılanma şeklimiz bayraklarını, kasabanın altın 
anahtarını verecek kadar böyle bir şaşaa ile karşılandık. Ben inanamadım, bir Türk 
olarak çok gururlandım ve onların bir kadın yatırımcıya, bir Türk mühendise bu kadar 
değer vermeleri çok hoşuma gitti. O arada Afrika’da işler yaptık. Kızıldeniz’in 
haritalarını çıkardık. Şimdi Türkmenistan Aşkabat’ı bütün trafo merkezlerini 
yapıyoruz, bir Türk firmasıyla da birlikte. Yani çok başarılı projelere imza atmak çok 
kolay oldu. Nasıl kolay oldu diyeceksiniz. Tabii başı gözyaşıyla başladı, sonrası 
ciddiyet, şimdi gülerek devam ediyor. Yani her şey bizler için ve şu anda geldiğimiz 
noktada bir sürü arkadaşımıza istihdam sağlıyoruz. Bunlar keyifle çalışıyorlar ve şu 
saymış olduğumuz maddelerin hepsine ilave bir şey daha ilave etmek istiyorum, 
şans. Şansta önemli insan hayatında, benim hayatımda bu yaşadıklarımın hepsini 
asıl olarak şans görüyorum. Yani olumsuzluk olan şeylerin aslında hepsini olumlu 
olduğunu hayatımı güzelleştirdiğini görüyorum, şu anda baktığım zaman. Yeni 
gençlere burslar da veriyoruz, yeni personel olarak da istihdam da sağlıyoruz. O 
zincir büyüyor ve gittikçe de büyüyecek.  

Sektörde tek kadınım hiçbir ortağım yoktur. Ortak almayı da hiç düşünmedim. Çünkü 
özgürce rahat hareket edebiliyorum. Şirketler hep benim tek başıma ortaklığım 
şeklinde devam ediyor. Çünkü farklı bir bakış açısıyla bakıyorum, belki yanımdaki 
partnerim beni sınırlar diye endişeleniyorum. Bir sürü kız arkadaşlarımıza da destek 
veriyoruz, onları da yüreklendiriyoruz. Şirketimizde ayrımcılık diye bir şey yoktur, kız 
erkek herkes bir arada keyifle çalışmaktadır. Bunun da zaten tadını alıyoruz.  

Benim girişimcilik hikâyem budur; fakat benim meziyetlerimin en birincisinde bence 
iletişim gelmektedir. İnsanlarla olan iletişimde hoşgörü ve iletişim çok yüksek olduğu 
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için, kin diye bir duygum oluşmadığı için ben başında gizli anahtar bunu buluyorum. 
Herkesin bir gizli anahtarı vardır. Bu sayılan özelliklerin hepsinin eşit olması mümkün 
değil, bir tanesi birinde daha fazladır. Benim gizli anahtarımsa kendime o habis 
düşünce olan kin ve nefretle tutmayıp hemen önüme devam ederek gitmektedir. Bir 
de hayata espriyle bakabilmekteyim, bu da o kadar ciddi bir şey olmadığını 
çalışmanın da keyifle yapılabileceğini düşünüyorum. Yani çalışırken eğlenen biriyim, 
çok eğleniyorum. Yani şirkette bizim mesai saati kavramımız yoktur, arkadaşlarımız 
arzu ettikleri saate gelir giderler ve gelip gittiklerinde bugüne kadar su istimal 
ettiklerini görmedim.  

Her zaman iş var, her branşa iş vardır. Enerji sektörü inanılmaz derya bir iştir. Bakın 
işletmeden hukuka, psikolojiden sosyolojiye, mühendisliğin tüm dalları yani 
muhasebe finans hepsi enerjinin içindedir. Bir dalından tutabilirler. Enerji şu an 
Türkiye’de en derya sektördür. Biliyorsunuz, tekstil kriz geçirdi; çok kötü günler 
yaşıyor. İnşaat duruyor, gidiyor sıkıntıları var. Turizmde problemler var. Enerji sektörü 
şu anda en açık ve dünyada en talep gören gördüğünüz bu yenilenebilir dediğimiz 
rüzgârdı, hidrolikti, güneşti yeni başladı Türkiye’de. Avrupa bitirdi, biz yeni başladık. 
Şu anda bütün Avrupa bize saldırmış durumda, daha önce randevu almakta 
zorlandığımız firmalar şu anda bizimle randevu almak için çırpınıyorlar ve inanılmaz 
güzel bir enerji sektörü potansiyeli var. Hepiniz iş ararken, iş kurarken enerjinin bir 
kenarından tutabilirsiniz her alanda.  

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Elif 
Kalaycı: Siz şu anda 20 yaşınıza dönmüş olsaydınız, şu anki aklınızla ve o zamana 
dönseniz şu tecrübenizle hayata nasıl başlardınız, neler yapardınız?  

Partner almıyorum dediniz ama bütün iş ilânlarında hep takım çalışması, işte takım 
becerisi yazar ya sizce bu ne kadar önemli, belki bir iş patronu olarak partner 
almamak bu bağdaşmıyor gibi geliyor, ama genel olarak iş hayatında takım çalışması 
sizce ne kadar önemli?  

Göknur Atalay: Takım çalışması derken takım çalışması olmazsa hiçbir şey 
yapamayız. Şu anda ben Türkmenistan’da, Amerika’da olsun takım çalışması 
yapıyorum. Bir başka şirketle zaten birlikte çalışıyoruz. Ben şirketime ortak 
almıyorum.  

Nedir bu? Yani yapısal olarak anonim şirket denen şirketin ortakları olur ya o ortakları 
oluşturmuyorum. Ama ben takımımı dışarıdan alıyorum. Bu iş için sizinle çalışıyorum 
anlaşamazsak öbür işte öbürüne geçiyorum. Ama ben şirket bünyeme bir ortak 
aldığım anda o ortaktan ayrılmam kolay bir şey değil, artık finansal bir kilit o. Ben 
özgürlüğümün kısıtlanmasını istemiyorum, yeni bir yatırım yapacakken kısıtlanmak 
istemiyorum. Ama ben gittim, Türkmenistan’da iş yapacağım. Türkiye’nin büyük bir 
holdingiyle birlikte girdik. İşimizi bitireceğiz, çıkacağız herkes yoluna. Başka bir işte 
yine ben yanıma güçlü bir ortak alacağım. Tek başına tribün yapacağım, tribün imal 
etmiyoruz, biz. Ben gideceğim Danimarka’daki bir tribün firması alacağım, birlikte 
işimizi yapacağız, çıkacağız. Takım çalışması olmadan hiçbir şey olmaz. Ortaklık 
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farklı bir şey, yani finansal ortak, kimsenin parasını veya fikrini karıştırmak 
istemiyorum kendi iç yönetimime; ama takım çalışması şart.  

20 yaşıma dönseydim, yapacağım iş şuydu; ilk gün kendi şirketimi kurmazdım. Bir 
işte, bir sektörde tecrübe edinmeden iş kurduğunuz zaman zorlanabilirsiniz. Şu anda 
gençlerin en büyük hatası hemen iş kuralım; o çevre, o tecrübe ve edindiğiniz 
bilgilerle iş kurarsanız, her şey çok daha kolay olur. O hem maddi manevi çevreyi 
oluşturmak hem bilgi birikimini gittiğiniz zaman güveni verebilecek tecrübeyi birazcık 
kazanmak gerekiyor. Onun için o artıyı yine kurdum, kendi işimi hemen kurmazdım, 
asla aynen şu anda da çocuğuma yaptığım gibi.  

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Fatma Ülkü Selçuk: Bir kadın olarak zorlandığınız noktalar oldu mu, erkek 
egemen toplumda yaşıyoruz. Yani hem gerek çalışanlar gerekse beraber iş 
yaptığınız kişiler açısından hele de kadınların bakış açısı yani kadın yöneticiye 
kadınların bakış açısı, erkeklerin bakış açısı o erkek egemen, zorluklar var ise 
paylaşabilir misiniz? Öğrencilerimiz açısından bu zorlukları nasıl aştığınız çok 
kıymetli bilgi sunacak.   

Göknur Atalay: Ben bir kadın olarak bir zorluk yaşamadım. Kadın olarak kolaylık 
yaşadım. Nasıl yaşadım? Yani kadın olmanın nimetlerini kullandım diyebilirim. Böyle 
erkek egemen bir sektörde ben toplantıya girdiğim zaman toplantı hemen daha kibar, 
daha naif böyle daha dikkatli oldu. Ben böyle bir artıyla karşılaştım, onun için 
kadınların girmesini tavsiye ediyorum. Ama duruşunuzu belirlemenizde, çizginizi de 
belirlemeniz önemli tabii bir kadın olsun, erkek olsun bu fark etmez duruş şekliniz çok 
önemli. Onun için hiç rahatsızlık duymadım, ayarlayabildim o mesafeyi.  

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Elif 
Kalaycı: İş hayatında iş etiği diye bir şey bununla ilgili bir anınızı anlatabilir misiniz. 
Bu konuda hiç zorlandınız mı uluslararası iş yaparken veya Türkiye’de iş yaparken 
ahlak konusu, söz tutma veya adil rekabet bulunma gibi konular sizde nasıl bir 
avantaj yarattı veya nasıl şeylerle karşılaştınız?  

Göknur Atalay: Bence iş ahlakı bu işin zaten kilit kelimesi o kadar önemli ki 
sözünüzün eri olmak. Şimdi erkekleri met etmek olacak ama erkek gibi kadın ya da 
sözünün eri lafları gelir kulağıma. 

Mesela ayın üçünde bu proje teslim edilecek derim. Artık o ikisi akşamı bana uyku 
yoktur. O üçünde beni öldürseniz o iş teslim edilir. Yani sürünsem o işi üçünde teslim 
ederim. Ağzımdan çıktı, bitti.  

Diyelim ki, personelinize karşı oda çok önemli aldığınız her personel anında 
sigortasıyla, yattığı maaşın gerçek rakamlarıyla, kanunen verdiğiniz vergilerle bu 
konularda ben başımı rahat yastığa koyuyorum, bu o kadar önemli ki. O kadar rahat 
uyuyan bir insanım ki hiç bunları düşünmem; ne olacak, bir inceleme olur mu? Hayır, 
bu konularda endişem yok.  
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Bunun haricinde bununla ilgili bir anım olmadı; çünkü biraz dürüstlükle de bağdaşan 
bir sanki kelime gibi iş ahlakı ve dürüstlük bir arada paralel gidiyor. Bu galiba 
temelinde olan gayet tabii de olması gereken bir meziyet olsa gerek, yani olmazsa 
olmaz. Diyeceksiniz ki bir sürü işadamı var ve bunları yapmayarak gerçekten çok 
güzel zengin oluyorlar. Biz onlarla çalışıyoruz, iş yaptığımız ismini vermek 
istemediğim medyatik, ünlü işadamları var ve hepsinin perişanlıklarını da izledik. Siz 
onları göremiyorsunuz, ama biz ne hallere geldiklerini, çeklerini ödeyemediklerini, 
yalvardıklarını, tehditlerle ve her yolu deneyerek küçüldüklerini gördük, bunlar hoş 
şeyler değil. Bunları medya veya sizler görmüyor olabilirsiniz, ama biz çalışırken o 
kadar net görüyoruz ki koskoca dediğimiz gözümüzde büyüttüğümüz o işadamlarının 
aslında nasıl küçüldüklerini, nasıl zavallı hale geldiğini biliyoruz. Onun için bence iş 
ahlakı her şeyden önemli, benim gözümde şimdi o işadamının sıfır kıymeti yani 
parası çok olabilir, hiçbir değeri yok, piyasada da yok ve inanın onlar tabii dost da 
biriktiremiyorlar, battıkları dünyalarında kimse yok. Ben işi kurduğum zaman ilk başta 
ne yapacağımı şaşırdım. İşte o süreci hemen geçtim, o rüzgârın arkasına geçtim. 
Ama o süreçten ilk birkaç ay ne yapacağım, ne yapsam psikolojim bozuldu. Yani öyle 
bir tırnaklarınızla her şeyi kazıyorsunuz ki inanılmaz bir güç geliyor size. Şu 
sayılanların hepsi motivasyon, enerji, cesaret hepsini kullanıyorsunuz. Bir 
bakıyorsunuz ki siz yavaş yavaş çıkmışsınız, o suyun yüzündesiniz.  

Lale Ergün: Şimdi ben profesyonel olarak çalıştığım vakitte bir havayolu şirketinde 
satış müdürüyüm. Etibank’a gittim, elimde çanta. Etibank’ın seyahatlerini işte bizim 
havayoluna alacağız, o nedenle. Randevu alarak gittim, tabii. Genel müdür beyin 
odasına girdim, işte kendimi tanıtıyorum. Deplasmanda konuşmak öyle kolay 
olmuyor, yani bir başkasının ofisinde. Efendim acaba bizim firmamızdan size 
dokümantasyon ulaşıyor mu? Beyin cevabı hayır efendim ilk siz ulaştınız dedi. 
Buradaki mecranın biraz değiştiğini fark ederek peki efendim çok teşekkür ederim 
aldığımla çantayı dışarıya çıktığımı biliyorum. Şimdi olsa onu başka türlü idare 
edebilirdim. Gençlik tabii şöyle bir onuruma dokundu bu ne diyor, yani diye aldığımla 
çıktığımı hatırlıyorum.  

Sabancıların Adana’da bir salça fabrikaları vardı. O zaman da bir damat bey, bir 
torunların veya bir yeğenlerinin eşi de oranın genel müdürü, ben Ankara’dan randevu 
alıp gitmişim. Şimdi adam beni sanki işportacı gelmiş muamelesi yapıyor. Evet, 
efendim, buyurun efendim diyorum. Dedim ki efendim ben şuyum, işte randevu 
almıştım herhalde vaktiniz yok. Evet, efendim. Anladım dedim, sizin misafirlerinizi 
oturtacak bir salonunuz yokmuş, bu fabrikada. Çok teşekkür ederim, ben bundan 
sonra Özdemir Bey’e gidiyorum. Onunla da randevum vardı. Bunu duyunca adam 
aman efendim buyurunuz, ne demek. Bir salon açtı, aman Allah’ım meğer ne şaşaalı 
yerleri varmış.  

Şimdi bir laf vardır; eşeğe eşekliğini bildirmek, minareye kaftan giydirmek. Bazen de 
yani böyle çok da ezik büzük, şey kadın erkek neyse yani eğer bir fikriniz, arkasında 
duracağınız şey varsa böyle biraz da cesaretle davranmak gerekir.  
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Soru 4:  Mütercim Tercümanlık öğrencisi olduğum için sormak istiyorum. Enerji 
sektöründe tercümanların ne gibi iş imkânları olabilir? 

Göknur Atalay: Şu anda bizim şirketimizde istihdam edilen mütercim 
tercümanlarımız var. En çok görev düşen işlerden biri devamlı yurtdışına gidip 
geldikçe tercüme işimiz ve transit anında tercüme edilme ihtiyacımız oluyor. Bu en 
önemli işlerden biri gözünü açamıyor, arkadaşlar. Çünkü yaptığımız işin hepsi 
yurtdışında yani demin Lale Hanım söylediği bir şey çok doğru yabancı dil olması 
yüzde yüz artık yani ağzınız burnunuz gibi İngilizce bileceksiniz. Çünkü enerji eli 
zaten yurtdışıyla bağlantılı bir şey, aldığınız bütün teçhizat yurtdışından geliyor. 
Onlarla yazacak çizecek nasıl olacak; para konuşacaksınız, teknik konuşacaksınız. 
Yani şirketimizde veya enerji sektöründe yabancı dil yüzde yüz şart siz böyle altın 
gibisiniz.  

Lale Ergün: Şimdi ben kongrelerde böyle meraklıyım, gider sorarım mütercim 
tercüman hanımlara. Önce dokümantasyon sağlıyoruz, tabii terminolojiye bir yakınlık 
oluyor. Nerede zorluk çekersiniz diye sordum bir sefer. Dedi ki, efendim bir insan 
kendi anlattığı konuyu kendisi anlamamışsa işte biz orada takılıyoruz. Nasıl yani 
dedim, anlattığı şeyi anlamamak ne demek? Oluyor, efendim dedi. Yani konuyu 
kendisi anlamadan anlattığı zaman biz orada dağılıyoruz, hocam dedi. Yani hayata 
dair de bir konudur, bu. Konuyu anlayacaksın; o zaman anlatabiliyorsun, o zamanda 
anlayabiliyorsun.  

Soru 5: İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunlarının hem sizin için hem iş hayatı açısından 
ufak bir değerlendirme yapar mısınız?  

Göknur Atalay: İngilizcenin bu kadar önemli olduğu bir noktada sizin bölümünüz bir 
kilit; siz insanların dilisiniz.  

Düşünün hiç konusunda süper ama karşı tarafın ne dediğini bilmeyen iki kişi arasında 
aracılık yapmak ve bunu doğru yapmak çok önemli, onun için siz her sektörün kilit 
personelisiniz. Yani bölümünüzden asla vazgeçmeyin, çok doğru bir karar. Türkiye 
için ideal hani bazı ülkelerde İngilizce zaten herkesin ikinci dili biliniyor, ama bizde ne 
yazık ki bu zayıf hatta İngilizce öğrenim yapmış okullardan mezun olduğunuz zaman 
bile gelen arkadaşları görüyoruz, yeterli değil İngilizceler. Ama siz kilitsiniz, çok güzel 
bir bölümdesiniz, rahat olun.  

Lale Ergün: Şimdi siz bir tek dil değil, edebiyatta okuyorsunuz. Bu aslında ifadeyi 
fevkalade zenginleştirip derinleştiren bir konudur. Yani bir işadamının düzden 
söylediği bir şeyi belki siz edebi katkınızla daha satılabilir hale getireceksiniz.  

Soru 6: İş hayatında başarılı olmanızın ODTÜ mezunu olmanız ne kadar katkı 
sağladı? Acaba başka bir üniversiteden mezun olsanız bu kadar yükselebilir 
miydiniz?  

Dediniz ki, bir işe başlamadan önce tecrübe edinin. Şu anda iş ilânlarına 
baktığımızda hepsi bir ya da iki yıl tecrübe istiyorlar. Böyle bir ortamda bu arkadaşlar 
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nasıl acaba iş tecrübesine sahip olup ileri de girişimciliğe başlayacaklar? İş 
ortamında işverenlerin tecrübe aradığı bir yerde nasıl acaba bu arkadaşlar fırsat 
bulacak ki gördüğümüz kadarıyla da herkesin bir gelecek kaygısı var; özellikle 
tercümanlık okuyan arkadaşlarda ne yapacağız korkusu da var, bu aynı zamanda 
bizde de var. Çünkü İşletme mezunu insanların en yakın arkadaşlarım 10 tane şirkete 
başvuruyor. Sadece bir tanesinden ret cevabı alıyor, 9’u cevap bile vermiyor böyle bir 
iş alanı.   

Bence sizin bu anlattıklarınız birazda şansla alakalı bir şey çünkü burada çoğu insan 
ileride diyorsunuz ki mesai saati yok, ama yüz kişi varsak maalesef 95’i sabah 08:30 
akşam 18:00 yapacak olan insanlar, eğer kendi babasının şirketi yoksa. Sizce bu 
biraz şansla alakalı değil midir, acaba?  

Göknur Atalay: Şans dedim, zaten. Şimdi şöyle bizde ilân veriyoruz, en az 10 yıl 
tecrübeli elektrik mühendisi alıyoruz diyoruz, gazeteye. Şirkette şu an yeni mezun 20 
kişi çalışıyor, çünkü bir geliyor arkadaş nasıl yani canavar gibi. O kadar güzel 
eğitilebilir, arkadaşlar ki. Biz hemen gel diyoruz ve biz onları okul gibi orada tecrübeli 
arkadaşlarımız oya gibi işliyoruz.  

Bu size bağlı baştan kaderinizi kapatmayın. Yani nasıl alınmazsınız, biz o semboliktir. 
Tecrübeyi yazıyoruz, biz. İlânlarımıza koyuyoruz. Ama gelen pırıl pırıl kendine güvenli 
öyle çocuklar geliyor ki siz nasıl anlarsınız? Bizim şu anda bir yıllık mezun olmuş 
arkadaşımız var, ben onu bizden ayrılmasın diye ne yapacağımı bilemiyorum. Yani 
ikramiye mi versem, hediye mi versem, gönlünü mü alsam ne yapsam? Yani bu sizin 
kişisel kalitenizle alakalıdır. Hepsine müracaat edin, yüz yıl tecrübe desin siz 
müracaat edin. Müracaat edin, ama oraya CV’nize kilit kelimenizi yazmayı 
unutmayın. Bazen bir kelime yani bazen bir o çocuğun golf oynadığına bile 
bakıyoruz. Her şeyinizi yazın. Yani nedir ne değildir; sigara içiyor içmiyorsundan tutun 
da hobilerin sizce hiçbir önemi olmayabilir, çok önemli bizim işyerimize alınmış 
herkes iş ilanından gelmektedir, tavsiyeyle değil. Transferde olabilir, o tecrübeli 
personeldir. Yeni başlayanlar kendilerini gelip ispat edip anlatarak girmişlerdir. 
Hepsinden de memnunuz. Yani endişelenmeyin, kendinize güvenin. Güveniyorsanız, 
bırakın milleti işletme süper her alanda çalışırsınız.  

Yani mesela bir şirketin teklif hazırlama bölümü olabilir, pazarlamasında olabilir. O 
bölümleri her şirketin vardır. Siz rahat olun, rahatlıkla her sektöre girebilirsiniz. 
Kendinize güvenin, çok önemli. Sizi işe alacak kim biliyor musunuz? Asla 
karşınızdaki sizi işe almıyor, siz kendinizi işe alıyorsunuz. Kendi zammınızı da 
kendiniz alıyorsunuz. O işveren size başta 1 Lira maaş versin; siz kendinizi 
ispatlayın, 1 Lirayla orada tutabilir mi? Mecburdur, onu 2’ye 3’e çıkarmaya 
kaybetmemek için. O zammı alacak kişi sizsiniz. Ben asla bir kişiye zam vermem, o 
kişi alır. Alır, ben onu kaçırmak istemiyorum. Her şeyi yaparım, öyle pırıl pırıl bir 
arkadaş bulmuşum. Süper hem çalışkan hem efendi hem uyumlu ben ne yapacağımı 
şaşırıyorum. İkinci ay ikiye katladığım kişi var, maaşını. Kaçırmak istemiyorum. 
Firmalar geliyor, tamam diyorum. Ne çocuk diyor. Allah orada mest oluyorsunuz. 
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Kendinizi işe alacak olan sizsiniz. Başta işe girerken rakam konuşmayın, sizde takdir 
edersiniz değil mi? Sonra ikinci ay o değeri isterseniz alın, almıyorsanız gidin. 
Rakamı siz inanın işverenden alacaksınız. Alamıyorsanız her yer sizin, iş işteyken 
bulunur.  


