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Kaan Aksay:  Biliyorsunuz düşününce oluyor, hayal edince oluyor ama bunun da 

bazı yöntemleri var, yani sadece bazı şeyleri desteksiz düşünmekle değil. Şimdi 

burada Girişimcilik dersi alıyorsunuz. Bu Girişimcilik dersinin size faydası ne olacak? 

İşte bunu düşünürken bazı şeyleri biraz daha vakit harcamadan düşüneceksiniz, 

debelenmeyeceksiniz, uğraşmayacaksınız zaten biliyor olacaksınız. Hayal kurmayı 

daha rahat hale getirecek bu derste öğrendiğiniz şeyler. Hani derler ya işte ben hep 

az kullanılan yolu tercih ettim denen bir konuşma vardır. Bazı durumlarda bilinen 

yoldan gitmekte faydalıdır bazı şeyler için. O da en bürokratik şeyler için biraz daha 

karmaşık konularda belki sizin farklı yoldan denemeniz gerekecek ama benim 

düşüncem; ben eğer ki böyle bir bilgiye daha önce sahip oluyor olsaydım, biraz daha 

hızlı altedebilirdim diye düşünüyorum. Ulaşır mıydım, ben sonuca? Ulaşırdım 

herhalde, o konuda bir şey söylenmiyor. Sonuçta bu evren değişik bir şey, yani 

kuantum açısından bakarsak eğer yani oladabilir, olmayadabilir. Sonuçta olasılıklar 

evreninde yaşıyoruz. Ben bunu başardım, sizin de başarabileceğinizi düşünüyorum. 

Daha konuşacak çok şey var aslında ben sadece ilk yaptığım şeyi anlatmak istedim, 

burada. Başarıyla başlayalım istedim. Zaten birazdan o başarının nasıl battığını da 

anlatacağım size.  

 

Sezar Türk: Şimdi ben biraz daha kendimden bahsedeceğim, kendi hayatımdan 

biraz fazla detaylara gireceğim. 1985 doğumluyum, liseyi Divriği’de okudum, Sivas 

Divriği. Üniversiteyi Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde okudum. 

Daha sonra 3. sınıfın yazında Amerika’ya gitmeye karar verdim, çünkü İngilizce 

konusunda çok fazla sıkıntım vardı, İngilizce bilmiyordum. Benim için iyi olacağını 

düşündüm ve Amerika’ya gittikten sonra, İngilizce konusunda bayağı yol almıştım. 

Türkiye’ye döndüğümde sadece İngilizceyi öğrendiğimi fark etmedim, bunun dışında 

kendime olan güvenim de gelmeye başladı, hayata bakış açım değişti. Vizyonum 

genişledi ve daha sonra 4. sınıfın sonunda tekrar Amerika’ya gitmeye karar verdim ve 

yine 3 ay tamamladıktan sonra artık şunu söylüyordum kendi kendime; İngilizceyi 

tamamen halledip Türkiye’ye öyle dönmek istedim ve bunun için yeteri kadar bütçem 

yoktu. Bir anda çalışmaya karar verdim ve vize başvurusunda bulundum. Yaklaşık 1 

yıl 1 ay kadar çalıştığım bir okulun parasını biriktirdim. Daha sonra okula başladım ve 

bu süreçte şunu fark ettim. Tahmin ettiğimden daha fazla bir para biriktirmişim. 

Hemen kendime bir araba aldım tabi. Bunun sonunda şöyle bir şey oldu; İngilizceyi 

zaten öğrenmiştim. Amerikan kültürünü de iyi bir şekilde öğrenmiştim ve bunu bu 

şekilde paraya çevirebileceğimi düşündüm. Türkiye’deki yurtdışı eğitim şirketleriyle 

kontak kurmaya başladım ve onlara şunu söyledim; Amerika’ya gelecek olanlara 

öğrencilerinize oryantasyon verebilirim dedim, yani bilgilendirme yapabilirim. 

 



Ömer Karapınar: Öncelikle ben batmadım daha. Ama batışı çok gördüm, evet. 

Benim babam üç defa büyük battı. Yani 50 küsur yaşında şimdi. Geçenlerde yine bir 

restoran batırdı, bir daha. Yani Elif Hocama biraz önce bahsediyordum. Elinde bir 

evimiz, bir arabamız olan babam, bir ara durum düzelip de onları geçtiği anda hemen 

sıfırlaması gerekiyor, yoksa rahat etmiyor. Bu büyük batışlar, küçükleri saymıyorum. 

Bir ara Türkiye’ye 1 buçuk yıl girmemek zorunda kaldı, öyle bir şeyler oldu. Yani 

batışlar ilginç olabiliyor. Şimdi tabi ders çıkarmak gerekiyor ama huy herhalde. Neyse 

babamın tarafında 8 kardeşler, ikisi vefat etti, ama bir tanesi hariç hepsinin bir 

restoranı vardı ve şu anda hiçbirinin yok. O yüzden batış çok gördüm. Neyse hizmet 

sektöründe olmamın en güzel yanı da bu. Battığınız zaman veya batma durumunuz 

olduğunda küçük oluyor, yani öyle bir sıkıntı daha minimize diyebilirim. Neyse ama 

kelime tarafına gelirsek ben genelde hep şey derim; beni ben yapan önemli mevzu 

merak kesinlikle. Biz bunu zaten burada konuştuk biraz önce ama tekrar yineliyoruz . 

İnsanlar bir şeyleri hayatlarında değişiklik yapmak için yani bir şeylere girişmek için, 

yeni bir adım atmak için düşündüğüm zaman bunlar için neye ihtiyaç duyuyor? Güçlü 

olun, maliyet şu bu. Ama her şeyden önce evet bir hedef olmalı, niye insan bir hedef 

koyar? Kendim için aslında bir merak. Merak da bir kapışma aslında kafada.  


