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AYBÜKE KÖROĞLU

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Gençlik Ağı’nda yönetişim bakış açısıyla üretilecek proje fikirlerine önayak olmaktan, geliştirilecek proje

fikirlerinin değerlendirmeye alınabilecek aşamaya gelmesini sağlamaktan sorumludur. Kabul edilen projelerin

hedeflerinin, faaliyet planının ve bütçesinin oluşturulup takip edilmesinde destek ve koordinasyon görevi

üstlenmek, projelerin hedeflerine ulaşmasında daha kaliteli proje yönetimi anlayışını sağlayarak destek olmak

da bu kurulun görevlerindendir.

PROJE MERKEZİ KURULU

Ayşe Nur Akyüz

Altuğ Düzdiker Berkay Güngören

Can Berk Yenişen Furkan Er Yankı Yener
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AYBÜKE KÖROĞLU

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

İletişim Kurulu sosyal medya ve tanıtım ekibi, Yönetişim Gençlik Ağı’nın tanıtılması için farklı mecralarda

(İnstagram, Twitter, Linkedin vb.) çalışmalar yapmaktadır. Kurum içi iletişimde etkendir.

Ayrıca Gençlik Ağı'na özel çıkarılan yayınların (Gençlik Ağı Gazetesi ve Medium Blog Sitesi) devamlılığının

sağlanması alanında çalışmalar yapmaktadır. 

Gençlik Ağı Gazetesi; Gençlik Ağı’ndaki gelişmelerden kulis haberlerine, tarihte yaşanan anlardan gezilen

görülen tarihi yerlere, Gençlik Ağı üyelerinin ve STK’lerin tanıtılmasından Gençlik Ağı üyelerinin

düşüncelerine, gündemin sıcak haberlerinden iyi yönetişim ilkelerinin vücut bulduğu liderlere kadar farklı

konuları içeriyor. Aynı zamanda öneriler ve bulmaca ile günlerinize canlılık katmak isteniyor.

Gençlik Ağı Gazetesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

İLETİŞİM KURULU

Erben Samet Arifoğlu

Aybüke Köroğlu Eslem KahramanErben Samet Arifoğlu

Beyza Altan Devrim Kadir AlanBeyzanur Buruk Derya BilginAlara Erdoğan Doğukan Şah Altan Emine Genç Göksel Kavran

https://linktr.ee/genclikagigazetesi
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AYBÜKE KÖROĞLU

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Daha nitelikli Gençlik Ağı için organizasyonel yapılanmayı güncel tutmak ve Gençlik Ağı'nı sürdürülebilir

kılmak amacıyla; Organizasyondaki görev tanımlarını ve organizasyonel yapılanmayı dönemsel olarak

gözden geçirir ve gerekli gördüğü güncellemeleri Yürütme Kurulu’na sunar.

Tüm aktif üyelerin hangi konularda kendini geliştirmek istediğine dair talep toplar. Talepler doğrultusunda

eğitimler organize eder. 

Proje ve ekiplerdeki her görev için ilgili ön eğitimleri belirler. Aktif üyelerin bu eğitimlerden faydalanıp

faydalanmadığını kontrol eder.

Üyeler arasında iletişimi arttırmak adına çeşitli sosyal etkinlikler düzenler.

ORGANİZASYON GELİŞİMİ KURULU

Alara Erdoğan

Mertcan Karaköse Yaren AkabeyNilgün Kaya Sürücan BatmazOkan AgurOğuzhan Yardımcı Zuhal Görmez

Berfin Yelken Göksu SatıcıEgemen Ertürün Enes Yüksel İlker Elal Mert Öner
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AYBÜKE KÖROĞLU

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Yönetişim Gençlik Ağı’nın ihtiyaçlarına göre kurum dışı iş birlikleri kurmaktan sorumludur. Farklı

kurumlarla tanışma ve ilişkiler kurmada etkendir. Öğrenci kulüpleri ve STK'lar ile potansiyel iş birlikleri için

tanışılması, desteğe ihtiyacı olan projeleri ve bu projelerin ne tür bir yardıma ihtiyaçları olduğunun

belirlenmesi, Gençlik Ağı'na maddi kaynak sağlayacak fonlar araştırılması da iş birliği kurulunun görevleri

arasındadır. 

İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRME KURULU

Fatih Gözükara

Şule KayalıMehmet Emin Zaza Nurdan TemelEylem Sezgin

Afra Diren Gülcegün Berkan Enes Gül Beyza Ordu
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AYBÜKE KÖROĞLU

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

YÖN101 Eğitimi Programı ekibi, üniversite öğrencilerinin katılabildiği ve 8 hafta süren bir eğitim

düzenlemekten sorumludur.

İyi yönetişimin önemi, iyi yönetişim ilkeleri, amaç, görev ve ülkü, strateji, süreç ve organizasyon, paydaşlar,

entegre düşünce; eğitimin başlıca konularındandır.

YÖN101 Eğitimi’nden mezun olan üniversite öğrencilerinin Yönetişim Gençlik Ağı’na üye olmasında önemli

etkendir.

YÖN101 Eğitimi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz  internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Yunus Emre Gültekin

Aybüke Köroğlu Berfin Yelken Berkan Enes Gül Devrim Kadir Alan Emine GençCan Berk Yenişen

Erben Samet Arifoğlu Osman Berk Oğul Pervin Şenİrem Polat Tunahan Kocael Turna Sima Gürlevük

https://genclik.argudenacademy.org/yon101-egitimi/
https://genclik.argudenacademy.org/yon101-egitimi/
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AYBÜKE KÖROĞLU

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

MT Programlarında Yönetişim Programı, iş hayatına yeni giren çalışanlara veya uzun dönem stajyerlere

yönetişim bakış açısını, düzenlenen eğitimle kazandırmaktan sorumludur.

Şirketlere iyi yönetişim kavramını kabul ettirmede ve şirketlerle iş birliği kurmada etkendir.

MT PROGRAMLARINDA
YÖNETİŞİM PROGRAMI

Sebile Sena Yüksel

Aybüke Önder Enes Yüksel Göksel Kavran

İrem Ayyıldız Mert Öner
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AYBÜKE KÖROĞLU

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Programı, 9-11 yaş aralığında yer alan geleceğin liderleri çocuklara iyi

yönetişim kültürünü benimsetmek için eğitimler düzenlemekten sorumludur.

ÖĞRENEN ÇOCUK: SORUMLU BİREY

Esin Koçancı

Osman Sarı Yaren Akabey Zeynep Çelik Zuhal Görmezİlknur KökçüHatice Özdemir Hilal Kesen

Ali Emre Dikmen Beyza Yılmaz Derya Bilgin Gülce ÇankaBerfin Taştan Furkan Er
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AYBÜKE KÖROĞLU

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Yönetişim+ Programı, YÖN101 ve YÖN102 programlarını başarıyla tamamlayarak Gençlik Ağı’na

katılmaya hak kazanmış ve mevcut faaliyetlerde aktif olarak yer alan gönüllülere yönelik hazırlanmış;

temelinde Gençlik Ağı gönüllülerine daha fazla yetkinlik kazandırarak Gençlik Ağı’nın sürdürülebilirliğini ve

yetkinliği arttırmayı amaçlayan eğitim ve uygulama seansları düzenlemekten sorumludur. 

YÖNETİŞİM+ PROGRAMI

Vahap Özdemir

Arda Argüden Doğukan Şah Altan Efe Tara İlker Elal

Kutlu Sakallı Mertcan Karaköse Oğuzhan Yılmaz Okan Agur
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AYBÜKE KÖROĞLU

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Gençlik Meclislerinde Yönetişim Projesi, gençlerin yerel yönetişimdeki etkisini ölçmekten, iyi örnekleri

paylaşmaktan ve iyileştirilebilecek noktalar hakkında ilgili birimlere geri bildirim vermekten sorumludur.

Gençlerin yerel yönetişimdeki yerini görmek adına araştırma yürütmekte etkendir.

Gençlik Meclislerinde Yönetişim Araştırması'nı incelemek için tıklayın.

GENÇLİK MECLİSLERİNDE
YÖNETİŞİM PROJESİ

Hanne Uysal

Beyzanur Buruk Erben Samet Arifoğlu Mehtap Koçan

Nurdan Temel Sürücan BatmazMelike Saraylıoğlu Yakup Gözderesi

https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/02/Genclik-Meclislerinde-Yonetisim-Arastirmasi.pdf
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TUNAHAN KOCAEL

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Bir insan ömrüne ne kadar şey sığdırabilir ki? Bu soruyu her sorduğumuzda sayabileceğimiz şeyler aslında

oldukça kısıtlıdır. Fakat bu yazıda bahsedeceğimiz hayata, sayamayacağımız kadar çok şey sığmış desek

yalan olmaz. Bir İlke Bir Lider köşemizde bu ay ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsedeceğiz. Fakat

bu sefer konumuz bir iyi yönetişim ilkesi ve bir lider olmayacak. Bu yazıyı yazarken Gazi Mustafa Kemal

Atatürk'ü bir iyi yönetişim ilkesiyle bağdaştırmak istemedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem hayatında hem

de kurduğu yapılarda iyi yönetişim kültürüne göre hareket ediyordu. İyi yönetişim ilkelerinin hepsinin onunla

bütünleşmesi ve uyması bizi seçim yapmaktan öteye götürdü. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, iyi

yönetişimin spesifik bir ilkesi değil, bütünüdür.

Hadi biraz kendisinden bahsedelim.

Her ne kadar kendisi doğum gününü Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs olarak kabul etse de, hayata

gözlerini 1881 senesinde Selanik’te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki 3 katlı pembe bir evde,

Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Bey’in oğulları olarak açtı. 

BİR İLKE, BİR LİDER
ÖRNEK ALINAN TECRÜBELER, ETKİ YARATAN YAŞANMIŞLIKLAR

MUSTAFA

KEMAL

ATATÜRK

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev

Selanik
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19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

BİR İLKE, BİR LİDER
ÖRNEK ALINAN TECRÜBELER, ETKİ YARATAN YAŞANMIŞLIKLAR

Eğitim, öğretim hayatına mahalle mektebinde başladı. Fakat daha sonra babası tarafından Şemsi Efendi

Mektebine geçiş yaparak burada eğitim hayatına devam etti. Şemsi Efendi Mektebinde okuduğu sırada

babasını kaybetti ve eğitim hayatına bir süre ara vermek zorunda kaldı. Amcasının çiftliğinde bir süre

kaldıktan sonra eğitim hayatına devam etmek üzere Selanik’e geri dönüp okulunu bitirdi. Daha sonra Selanik

Mülkiye Rüştiyesine kaydoldu fakat bundan kısa süre sonra küçüklüğünden beri hayali olan askerliğin

peşinden koşmak için Selanik Askeri Rüştiyesine girdi. İşte bu okulda anlamı ‘’mükemmellik ve olgunluk’’ olan

Kemal adını ekledi o güzel isminin yanına. Matematik öğretmeninin o hepimizin aşina olduğu sözleri ile

birlikte artık Mustafa Kemal’di adı. 1896 - 1899 yıllarında Manastır Askeri İdadisinde eğitim gördü. Burada

Mehmet Tevfik Bey’in de teşviki ile tarihe olan merakı güçlendi. Yine burada Fransızca öğrendi. Eğitimi

sırasında 19 Nisan 1897’de başlayan Osmanlı - Yunan savaşına gönüllü olarak katılmak istese de, hem idadi

öğrencisi olması nedeniyle hem de 16 yaşından küçük olması sebebiyle cepheye gidememiştir. Buradaki

eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Harp Okulu’nda öğrenimine başladı. 1902 yılında buradan mezun

olarak askerlik hayatına atıldı. 

İlk görev yeri 1905 yılında Şam’da bulunan 5. Ordu olarak

kayıtlara geçmiştir. Burada staj yaptığı sırada piyade, süvari ve

topçu sınıflarında görev aldı. Buradaki görevi sırasında Ekim

1906'da Binbaşı Lütfi Bey, Dr. Mahmut Bey, Lüfti Müfit (Özdeş)

Bey ve askerî tabip Mustafa Cantekin ile ile Vatan ve Hürriyet

Cemiyetini kurdu. Bu cemiyet 1907 yılında Osmanlı İttihat ve

Terakki Cemiyeti ile birleşti. 20 Haziran 1907’de kolağası yani

kıdemli yüzbaşı oldu ve 13 Ekim 1907 tarihinde 3. Orduya

kurmay olarak atandı. Kendisine Selanik’teki görevine ek olarak

Üsküp - Selanik arasında Doğu Demiryolu Müfettişliği görevi

verildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez Komitesince

Meşrutiyet’in ilanını takiben baş gösteren tepkileri önlemek için

Trablusgarp’a gönderildi. Buradaki huzursuzluğu giderdikten ve

devlet otoritesinin kurulmasını sağladıktan sonra Ocak 1909’da

Selanik’e döndü. 

31 Mart Vakası olarak tarihte yer alan isyanı bastırmak için hareket ordusu ile İstanbul’a geldi Mustafa

Kemal. Hareket Ordusunun İstanbul halkına yayınladığı ilk bildiriyi kendi elleriyle kaleme aldı. 1909 yılında

Selanik’te toplanan İttihat ve Terakki Cemiyetinin kongresine Trablusgarp delegesi olarak katıldı. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Cantekin
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BİR İLKE, BİR LİDER
ÖRNEK ALINAN TECRÜBELER, ETKİ YARATAN YAŞANMIŞLIKLAR

Burada fikirlerini net bir şekilde ifade ederek ordunun siyasetten uzak durması gerektiğini ve cemiyetin

millete dayanıp gücünü milletten alan bir siyasi parti haline getirilmesini savundu. Fakat cemiyetin önde

gelenleri ile ortak bir paydada birleşemedi ve o kongreden sonra artık Mustafa Kemal kendisini cemiyetten

uzaklaştırarak tamamen askeri görevine odaklandı. Arnavutluk’ta çıkan isyandan tutun, Fransa’daki Picardie

manevralarına kadar görev aldı ve 1911 yılında Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak katıldı. Görev aldığı

Tobruk ve Derne bölgelerinde İtalyanların adeta korkulu rüyası haline geldi.

Daha sonra Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal, Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa

katıldı. Mustafa Kemal 1912 Kasım’da İstanbul'a vardığında Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa kıtasındaki

topraklarından geriye sadece başkent İstanbul ile hemen batısı, Çanakkale yarımadası ve kuşatılmış üç kent

olan İşkodra, Yanya ve doğu Trakya'nın en büyük şehri olan Edirne kalmıştı. Bulgar kuvvetleri Çatalca'ya

kadar gelmiş, başkent İstanbul'u tehdit ediyordu. Ateşkes durumu biter bitmez Bulgarlar tekrar Edirne’yi

bombalamaya başladılar ve bunun üzerine batı ve güneyden Bulgarlara saldırılacak bir plan hazırlandı fakat

bu plan aksaklıklar nedeniyle sekteye uğradı. Artık onların kıskaca alınamayacağı biliniyordu. 19 Mart'ta

Yanya Yunanların, 24 Mart 1913'te Edirne Bulgarların eline geçti. 16 Nisan'da ateşkes imzalandı. Bunun

üzerine Mahmut Şevket Paşa Trakya'da Midye - Enez hattının batısında kalan topraklar ile Edirne'yi vermeyi

kabul etmek zorunda kaldı ve 30 Mayıs 1913'te Londra'da barış anlaşması imzalandı. Her şey gittikçe zora

giriyordu. Fakat birinci Balkan Savaş’nı kazanmış olan Balkan devletleri, ele geçirdikleri bölgeleri paylaşırken

anlaşamadılar ve Yunanistan ile Sırbistan, Bulgaristan’a karşı harekete geçtiler. Bu karmaşayı kullanarak 21

Temmuz 1913’te, Mustafa Kemal’in kurmay başkanlığını yaptığı Bolayır Kolordusu, Edirne’yi Bulgarlardan

geri aldı. Aynı yıl Sofya’ya askeri ataşe olarak atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi.

Askeri ataşelik görevi Ocak 1915'te sona erdi. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Fkodra
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yanya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Edirne
https://tr.wikipedia.org/wiki/Londra_Antla%C5%9Fmas%C4%B1_(1913)
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BİR İLKE, BİR LİDER
ÖRNEK ALINAN TECRÜBELER, ETKİ YARATAN YAŞANMIŞLIKLAR

Bu başarılarının ve asil mücadelelerinin devamında, 1. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine bu savaşta aktif

bir görev istedi Mustafa Kemal. Gözü milletinden başka bir şey görmüyordu artık. Bu isteği üzerine 1915

yılında 19. Tümen Komutanlığına atandı ve burada bir destan yazarak o meşhur ‘’ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!’’

sözlerini itilaf devletlerinin açık ve net bir şekilde anlamalarını sağladı.

18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Boğaz’ını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması şanlı ordumuzun

müthiş ruhu ve mücadelesi ile karşı karşıya gelince Gelibolu Yarımadası’na asker çıkarmaya karar verdiler.

25 Nisan 1915’te Aruburnu’na çıkarma yapan düşman kuvvetleri, Mustafa Kemal’in komutasında olan 19.

Tümen tarafından Conkbayırı’nda hiç beklemedikleri çok büyük bir hezimete uğratıldılar. Bu hezimete adeta

doymayan İngilizler, 6 - 7 Ağustos tarihlerinde yine bir taarruz denediler fakat yine bir hezimete uğradılar.

Mustafa kemal bu dönemde askeri başarılarına Anafartalar Zaferi, Kireçtepe ve 2. Anafartalar zaferlerini de

ekledi. İşte o meşhur emir bu cephelerde yankılandı. ‘’Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi

emrediyorum!’’. Bu zaferlerin ardından Tümgeneralliğe yükselen Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis’in geri

alınmasında önemli bir rol aldı. 

Ve sıra Mondros’a geldi. Mondros imzalanmıştı ve itilaf devletleri artık işgale başlamışlardır. Bu yaşanan

olayların üzerine Mustafa Kemal, doğum günü olarak kabul ettiği 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastı. 22

Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının

kurtaracağını" ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında

Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek

yolun belirlenmesini sağladı. Her şeye rağmen bu güzel ve tarih kokan toprakları itilaf devletlerine

bırakmamakta kararlıydı. Halkın desteğini de arkasına alarak bu direnişe gönül verdi ve çabaladı.
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23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet

Meclisi’nin açılmasıyla çok büyük bir adım atıldı.

Topraklarımızın kurtulması için gerekli olan

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması için gerekli yasalar

burada kabul edildi ve uygulanmaya başladı

Türk Kurtuluş Savaşı, 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla

başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nu

paylaşan 1. Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvayı Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle

savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvayı Milliye ile ordunun bütünleşmesini

sağlayarak savaşları (1. İnönü Zaferi, 2. İnönü Zaferi ve Sakarya) zaferle sonuçlandırdı.

Sakarya Meydan Muhaberesi’nin ardından 13 Ekim 1921’de Ankara Hükümeti ile Güney Kafkas

Cumhuriyetleri arasında Kars Antlaşması imzalandı ve doğu sınırımız tamamen güvenlik altına alındı. Bunun

ardından 20 Ekim 1921 tarihinde Fransa ve TBMM Hükümeti arasında Ankara Antlaşması imzalandı ve

Güney sınırımız çizildi. Artık Güney hattımız da güvenliydi. İtilaf devletleri artık TBMM ve Ankara’yı çok

yakından tanıyorlardı.

Ve tüm bunların ardından artık o büyük gün gelmişti. 26 Ağustos 1922 sabahı Büyük Taarruz için harekete

geçilmişti. Bir milletin kurtuluşunun son basamağı. Kulağımızda yankılanıp içimizi ürperten Mustafa Kemal

Atatürk’ün o sözlerini şöyle paylaşmak istiyorum: 

"Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan

muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve

herkesin akıl gücünü, yiğitlik ve yurtseverlik kaynaklarını

yarışırcasına esirgemeden vermeye devam eylemesini isterim.

Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"
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Ve bu zaferin ardından 11 Ekim 1922’de TBMM ile Fransa, İtalya ve İngiltere arasında imzalanan Mudanya

Ateşkes Antlaşması ile savaş sona ermiştir. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın hemen ardından Lozan

Antlaşması ile Türk Kurtuluş Savaşı resmi olarak sonuçlanmıştır.

Ardından 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu kabul ederek medreseleri kaldırdı ve bütün

okulları Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağladı. Artık eğitim kurumları bir çatı altında

birleşmiştiler ve bir nitelik kazanmıştılar. Ardından Halifelik kaldırılmıştır. 

Bir dahinin planlarının ilk basamağı tamamlanmıştı.

Artık önünde özgür ve işgal altında olmayan bir ülke

duruyordu. Sırada bu ülkeyi hak ettiği yere getirmek

vardı. 29 Ekim 1923 tarihinde her zaman inandığı

demokrasinin hakkını verebilmek için Cumhuriyet’i

ilan etti ulu önderimiz.

Milletine o kadar önem veren biriydi ki Atatürk, getirdiği gelir

devlet giderlerinin yüzde otuzuna karşılık gelen aşar

vergisini, köylünün rahatlaması ve üretimin arttırılması için

kaldırmıştır.

Modernleşme adımları içerisinde şapka kanunu bu dönemde

kabul edildi. Daha sonra tekke ve zaviyeler kapatıldı.

Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan saat, takvim ve

ölçüler, Avrupa'daki devletlerden değişik olduğundan,

sosyal, ticari ve resmi ilişkileri zorlaştırıyordu. Bu nedenle

Hicri ve Rumi takvimler yerine Miladi takvim kabul edilerek

kullanılmaya başlandı ve saat sisteminde değişiklikler

yapıldı.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
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1928 yılında milletlerarası rakamlar kabul edildi. 1931 yılında bir kanun ile uzunluk ölçüsü olarak metre,

ağırlık ölçüsü olarak kilogram kabul edildi ve ülkede ölçü birliği sağlandı. 

17 Şubat 1926 tarihinde İsviçre Medeni Kanunu'ndan tercüme edilip düzenlenerek oluşturulan Medeni Kanun

kabul edilmiş ve 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla Türk aile hayatı yeniden düzenlenmiş; tek

kadınla evlilik, resmi nikah esası getirilmiş, miras konusunda eşitlik sağlanmıştır.

1 Mart 1926 tarihinde 1889 İtalyan Zanerdelli Kanunu örnek alınarak hazırlanan 765 sayılı Türk Ceza

Kanunu TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe konuldu. 

1 Kasım 1928’de, TBMM tarafından yeni Türk harflerine yönelik kanun kabul edildi ve halka okuma, yazma

öğretebilmek amacıyla Millet Mektepleri kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk Başöğretmen olarak ilan edildi.

Kadınların insanlığın en önemli yapı taşlarından olduğunu her fırsatta söyleyen Atamızın önderliğinde,

Kadınların 1930 yılında yerel, 1934 yılında ise genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 

Bir ülkenin tarihi ve dilini bilmemesinin kabul edilemeyeceğini söyleyerek Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih

Kurumunun kurulmasına öncülük etti ulu önder. 21 Haziran 1934'te soyadı kanunu ilan edildi ve Mustafa

Kemal’e "ATATÜRK" soyadı verildi. O artık bir devletin kurtarıcısı Mustafa Kemal ATATÜRK idi. Ülkenin

gelişmesi sırasında temel alınan Laiklik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık ilkeleri

de 5 Şubat 1937’de anayasaya girmiştir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu


/ 17

TUNAHAN KOCAEL

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

BİR İLKE, BİR LİDER
ÖRNEK ALINAN TECRÜBELER, ETKİ YARATAN YAŞANMIŞLIKLAR

Ve bir millet için feda edilmiş bir ömrün sonuna geliniyordu. 10 Kasım 1938 tarihinde bir milletin umudu

kalmadığı sırada çıkıp gelen, bir milletin umutlarını taşıyan o masmavi gözler bu dünyaya kapanmıştı. Saat

09.05’te Dolmabahçe Sarayı’nda bir kahraman bu hayata gözlerini yumdu. Fakat o hala bu toprakların her bir

karışında, fikirlerimizde, duygularımızda ve kalbimizin en derinlerinde yaşıyor. Evet Atam, senin naçiz

vücudun elbet bir gün toprak olacaktı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ve fikirlerin ilelebet payidar kalacak.

İşte en başta bahsettiğimiz ‘’Bir insan ömrüne ne kadar şey sığdırabilir ki?’’ sorusunun cevabı tam olarak bu

satırlarda gizli. O bir insanın hayatına sığdıramayacağı kadar şeyi, milleti ve vatanı için o kısacık hayatına

sığdıran bir lider. O bir milletin ve vatanın umutları. Ve o kendinden onlarca sene sonra yaşamış bizlerin

fikirleri. 

O Mustafa Kemal ATATÜRK.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu


Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sadece hastalık veya sakatlık halinin olmaması olarak değil, bedenen,

ruhen ve sosyal olarak iyilik hali olarak tanımlanmıştır. Buradan, bireyin sağlıklı olabilmesinin bireysel

faktörlerin yanı sıra çevresel ve sosyal faktörlerle de ilişkili olduğu sonucuna varabiliriz. Sağlıklı olabilmek,

sağlıklı kalabilmek için hastalıkların önlenmesi ve halk sağlığı pratiğinde kullanılan korunma yöntemleri

önemli bir yer tutar.

Gençler düşünüldüğünde kazalar, yaralanmalar ve enfeksiyon hastalıklarının yanında intihar, kanserler ve

kalp hastalıkları başlıca ölüm nedenlerini oluşturmaktadır. Gençlik Ağı Gazetesi’nin bir önceki sayısında da

aktarıldığı gibi hastalıkların önlenebilir ve önlenemeyen nedenleri vardır. Bu yazıda da önlenebilir nedenlere

bağlı hastalıklara ışık tutacak, sizinle bir korunma reçetesi paylaşacağız. 

Ruh sağlığının korunması diğerlerinden farklı olarak özel olarak odaklanılması gereken bir konudur. Psikolojik

iyi oluş halinin korunması, ana odaklanmak ve şimdiye hâkim olmak önemlidir. Kendini en iyi tanıyan kişi,

yine kişinin kendisidir. Kendinizi iyi hissetmediğinizde destek almalı, zor süreçleri aşabilmek için bir

uzmandan yardım almaktan çekinmemelisiniz. Nefes egzersizleri, yoga ve mindfullness gibi zihin egzersizleri

ile de günlük modunuzu düzenlemeye destek olabilir, farklı bakış açıları kazanabilirsiniz. 

SAĞLIK
GENÇLİK SAĞLIĞI: YAPABİLECEKLERİMİZ
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19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI YAKUP GÖZDERESİ

https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/05/Genclik-Agi-Gazetesi-Nisan-2022-Sayisi.pdf


https://apps.who.int/adolescent/second-decade/section3/page2/mortality.html

https://www.who.int/about/governance/constitution

https://www.cancer.eu/cancer-prevention-the-european-code-against-cancer/

Kanser ve kalp hastalıklarından korunmada ise, en önemli önerilerden biri tütün kontrolü olarak karşımıza

çıkar. Gençlik döneminde kazanılan alışkanlıklar, ilerleyen yıllarda hastalıklara neden olmakta veya bazı

hastalıkların seyrini olumsuz etkilemektedir. Tütün kullanımının yanı sıra pasif içicilikten de korunmak

gereklidir. Bulunulan ortamda maruz kalınan duman, bazı kanserlerin riskini artırmaktadır.

Her gün yeterli fiziksel aktivitede bulunup bulunmadığınızı kontrol edin. Çevrenizde, spor yapabileceğiniz

kamusal veya özel alanları keşfedin ve gün içinde oturarak geçirdiğiniz vakti kısaltın. Fiziksel aktif olmama

hali, bedenimizdeki birçok sistemi olumsuz etkiler. Yine dengeli beslenmeye özen göstermeli, tahıllı gıdalar,

meyve, sebze gibi besinleri öğünlerinizden eksik etmemelisiniz. 

İyi ve kaliteli yaşamın sırrı sağlıklı olmaktan geçer, 

Herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

Kaynaklar

SAĞLIK
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https://apps.who.int/adolescent/second-decade/section3/page2/mortality.html%20https:/www.who.int/about/governance/constitution%20https:/www.cancer.eu/cancer-prevention-the-european-code-against-cancer/
https://www.who.int/about/governance/constitution
https://www.who.int/about/governance/constitution


ÜYELERİN SESİ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLIK VE SPOR BAYRAMI'MIZ KUTLU OLSUN!
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SENA UZUN

İletişim Kurulu Gençlik Ağı Gazetesi yazarları olarak Gençlik Ağı üyelerinin 19 Mayıs ile ilgili düşüncelerini

merak ettik.

Anketimizi dolduran 22 üyemize teşekkür ederiz.

Gelin sonuçlara hep birlikte bakalım!

Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı haricinde bir gençlik kuruluşunda yer alıyor musun?

Ankete katılan üyelerin; 11'i kadın 11'i de

erkek üyelerimizden oluşmaktadır.

Cinsiyetiniz Nedir?

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Ankete katılan üyelerimizin  15'i farklı gençlik

kuruluşlarında yer alıyorken 7'si sadece Argüden Yönetişim

Akademisi Gençlik Ağı'nda yer aldığını belirtmiştir.



ÜYELERİN SESİ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLIK VE SPOR BAYRAMI'MIZ KUTLU OLSUN!
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SENA UZUN

Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bu bayramın, Atatürk Yılı olarak kabul ve ilan edilen

1981 yılında yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldığını biliyor muydun?

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Ankete katılan üyelerimizin  14'ü

biliyorken 8'i yeni öğrendiğini belirtmiş.

Gençlik deyince aklınıza neler geliyor?

İnsanın hayallerinin,

tecrübelerinden daha fazla olduğu

zaman dilimi.

Hiç düşünmeden sadece yaşamaya

bakmak

"Gençlik" olarak geleceğin

temellerini atıyoruz. Sağlam

temelli, parlak bir gelecek

hazırlayabilmek dileğiyle.

Üyelerimizden gelen diğer cevaplar ise

şu şekilde:
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@Aybüke Köroğlu @aybukekoroglu

Bir cumartesi öğleden sonrası İletişim Kurulu

Gençlik Ağı Gazetesi lideri Aybüke Köroğlu ile bir

araya geldik. Her zamanki gibi enerjisi sohbet

boyunca bizimle oldu ve ortaya oldukça eğlenceli

“O Mu? Bu Mu?” çıktı.

Keyifli okumalar..

>Stalk yaparken yanlışlıkla beğenmek mi, takip

etmek mi?

>Tanımadığın bir insanın fotoğrafını beğenmek

saçma duruyor fakat takip edince takipten

çıkmak daha kolay bir durum bence. Benim için

en kötüsü stalk yaptığım kişinin eski fotoğrafını

beğeniyor olmak nedense takip etmek bana daha

düşük bir ihtimal gibi geliyor. yapıcağımı

zannetmiyorum ama yapıyorsam da muhtemelen

isteyerek yapıyorumdur. (Gülüyor.) 

>Liderlik yapmak mı, ekip üyesi olmak mı?

>İkisi de benim için çok kıymetli ama hep kendimi

liderlik yaparken bir şeyleri çekip çevirirken

görmek daha çok hoşuma gidiyor.  Aslında daha

fazla sorumluluk demek bu. Liderlik yaparken

hem ekip üyesi olmak hem de her ekip üyesiyle

iletişimde kalıp sorun çözmek, çözümler üretmek

yeni fikirler ortaya atmak ve dolayısıyla ekibi

yönetmek gerekiyor ve bunları bir arada yapmak

benim için çok önemli bu yüzden liderlik.

>İşletme okumak mı, matematik okumak mı?

>Bu soruyu cevaplamak benim için zor gerçekten.

Yoluma matematik ile başladım daha sonra

ortalamam yüksek gelince işletme tercihini yaptım.

Kariyer tercihimde işletmenin büyük rol aldıpını

söyleyebilirim. Nesin Matematik köyüne gittikçe

matematiği hayatımın merkezine koymam gerektiğine

karar vermiştim. Bölümümde zaman zaman hayal

kırıklığı yaşasam da her şeyin başlangıcı olduğu için

matematik demek istiyorum.

>Sen öldüğünde önce hangisi yok edilsin istersin

telefon ya da bilgisayar?

>Bilgisayar geçmişimi düşünüyorum şu an fakat

telefonum daha riskli gibi o yüzden telefonumun imha

edilmesini isterim ☺

ÜYELERİN SESİ
O MU? BU MU? - AYBÜKE KÖROĞLU

https://www.linkedin.com/in/ayb%C3%BCke-k%C3%B6ro%C4%9Flu/
https://www.instagram.com/aybukekoroglu/
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>Bir yerde çalışıp yüksek bir mevkide olmak mı, çok

yerde çalışıp ortalama bir konumda olmak mı?

>Bir yerde çalışıp yüksek mevkide olmayı seçeceğim.

Bu şekilde olursa inanıyorum ki başka alanlarda da

kolaylıkla çalışmalar yapabilirim. Yüksek mevkiinin

bana daha fazla pozitif şey getireceğine, alan

sağlayacağına inanıyorum. 

>Şarkı söylemek mi, şarkı dinlemek mi?

>Bu soruyu duyunca aklıma “Ben artık şarkı dinlemek

değil şarkı söylemek istiyorum.” Sözü geldi. Sesimin

kötü olduğunu düşünsem de şarkı söylemekten çok

keyif alıyorum bu sebeple şarkı söylemek. 

>Deniz tatili mi, kültür tatili mi?

>Kitaplar hakkında düşüncelerimi belirttiğimden bu

soTarihi yerler gezmeyi çok severim. Deniz tatili bana

nedense sürekli yapılacak bir şey gibi geliyor. Denize

doyarsın ama kültüre doyamazsın bence bu yüzden

kültür tatili.

>Bir kitap karakteri olmak mı, kitabın yazarı olmak

mı?

>Yazarların yazdıkları karakterler kendi

ruhlarından bir parça taşıyor bu çok güzel. Her

şeye rağmen ben karakter olmak, onu yaşamak

isterim sanırım.

>Tüm paranı makyaj malzemesine yatırmak mı,

kıyafete yatırmak mı?

>Kendimi alışveriş bağımlısı bir insan olarak

görüyorum, gereksiz her şey benim için gereklidir.

Sanırım çalıştığım sektörden kaynaklı (e-ticaret).

Soruya dönecek olursam kıyafet almayı, kombin

yapmayı çok severim. Makyaj malzemelerinden

yana bende olan kadarıyla yetinebilirim ama

kıyafetlerden vazgeçemem.

>Kitap okumak mı, kitap dinlemek mi?

>Zamanımın fazla olmadığı bu süreçte kitap

dinlemeye başladım çok da hoşuma gidiyor

aslında ama kitap okumanın yeri çok ayrı benim

için. Şu an vaktim olmadığımdan kitap dinlemek

diyeceğim ama bu soruyu yaz aylarında bana

sorsaydın cevabım farklı olurdu.  

>Aşk mı, para mı?

>Para kazanması kolay bir şey bana kalırsa ama

aşkı kazanması kolay değil bu yüzünden aşk.
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>Online çalışmak mı, ofiste çalışmak mı?

>Ofiste çalışmak güzel ama ofise gitmek benim için

zor özellikle tam saatinde orada olmak. Online

çalışmak çok daha rahat ayrıca birden fazla işi aynı

anda yapabiliyorum  bu benim için büyük fırsat, ofiste

böyle bir şansım olmuyor bu sebeple online

diyeceğim.

>Az kazanıp sevdiğin işi yapmak mı, çok kazanıp

sevmediğin işi yapmak mı?

>Para bir şeylerin kapısını açar diye düşünüyorum. Bu

süreçte de yaptığım işi kendime sevdirebileceğime

inandığımdan çok kazanıp sevmediğim işi yapmayı

seçeceğim.

>Acılarını tek mi yaşamayı tercih edersin yoksa

çevrenle paylaşır mısın?

>Güçlü durmak benim için önemli olduğundan içimden

asla paylaşmam demek geliyor. İnsanların beni zayıf

görmesini istemem çoğunlukla içimde yaşıyorum

hissettiklerimi ama paylaştığım da olur duruma göre

değişir.

>Dünyayı karavanla mı turlamak istersin, otostopla

mı?

>Otostop yapan insanlara karşı hayranlık duyuyorum

çünkü ben insanlara güvenmek ve canını emanet

etmek çok uç noktalar gibi geliyor bana. Kendime ait

bir alanım olsun isterim çok daha konforlu bu sebeple

karavan ile dünya turunu tercih edeceğim. Ayrıca bu

seçim benim hayallerimden biri.

>Gelecekten bir sahne izleyebilmek mi istersin,

geçmişten mi?

>Geçmişe bağlı kalmayı hiç sevmem geleceğe

bakmak en mantıklısı. Gelecekten bir sahne

görmek isterim zaten bunu ara ara da

düşünürüm. Hayatım nasıl ilerliyor, iyi miyim?

Bunlar hep merak konusu ☺ 

>Hiç aşık olamamak mı, aşkın kötü bitmesi mi? 

>Aşkın insanı mutlu eden bir duygu olduğuna

inanırım ve aşık olamamak kötü. Genelde

kendini sevmeyi bilmeyen insanların bir

başkasını sevemeyeceğine inanırım. Yaşanıp

bitiyor olması hiç olmamasından çok daha iyi en

azından iyi anlar benimle kalıyor olacak. Aşksız

hayat çok kötü, aşk değerli bir duygu.
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>Sevmek mi sevilmek mi?

>Sevilmek diyeceğim. İkisinin aynı anda olmadığının

güzel bir göstergesi oldu bu soru bir de aklıma

sevdim sevilmedim şarkısı geldi. (Gülüyor.)

>Zihin okuyabilmek mi yoksa istediğin yere

ışınlanabilmek mi?

> Trafik derdinden kurtulmayı çok istiyorum bir de

ben biraz yavaşım galiba evde çok oyalanırım

buluşmalara geç kalıp çevremden azar işitiyorum.

(Gülüyor.) o yüzden ışınlanmak diyeceğim.

>İçe kapanık bir kişiliğin mi var? Yoksa dışa dönük

mü? 

>Dışa dönük olduğumu söylerler ben de öyle

düşünüyorum. Ama  yeni bir insanla tanıştığımda

kendimi çok açmayı tercih etmiyorum bunun için

zaman oldukça gereklidir.

>Bir yıl Spotify'sız kalmak mı yoksa Netflix'siz

kalmak mı? 

>Müzik ruhun gıdasıdır. ☺ Spotify'sız olmaz ama

Netflix'siz yaşarım zaten orada içerik bırakmadım

artık.

>Sabah insanı mısın yoksa gece insanı mısındır?

>Kesinlikle sabah insanıyımdır. Erkenden uyanır

tüm işlerimi hallederim. Erken kalkan yol alır.

ÜYELERİN SESİ
O MU? BU MU? - AYBÜKE KÖROĞLU



Gençlik dönemimiz, hedeflerimize, hayallerimize ve tutkularımıza ulaşmak için tüm enerjimizi,

motivasyonumuzu ortaya koyduğumuz evredir. Bu evrede gençler bağımsız bir hayata atılmaya, sosyal açıdan

aktif, meslek sahibi olmaya hazır olmak için onları tatmin edecek doğru seçimleri yapmak ister. Farklı

alanlardaki deneyimlerimiz kendimizi keşfetmemizi, tekdüze yaşam kapsülünden uzaklaşmamıza, fırsatlarımızın

çeşitliliğini farkına varmamızı sağlar. Tecrübelerimiz bazen bize yeni fırsatlar, yeni ufuklar açarak yol haritaları

sunarken bazen de yanılsamalarımızdan ders çıkartmamızı sağlar. Günümüzde gençlerin gelecek kaygıları

tercihlerini yanlış yönde etkilememesi için gençlerin potansiyellerinin farkında olması ve zaman planlaması

yapmaları gereklidir. İdealist gençler sadece kendi hayatlarının dizginlerini ellerine almakla yetinmez çevresine

de aynı enerji ile örnek olur. Gençler, hayatın her alanına katılımı ile var olduklarını, sadece yarının değil

bugünün de sahibi olduklarını belirtmelidir. Gençlerin farklı alanlardaki katılımı, kendilerine yer edinme, gençleri

temsil etme ve beklentilerini ortaya koymaları ile etki etme amaçlarını gerçekleştirmiş alınan aksiyonlarda pay

sahibi olacaklardır.

Kamuda genç istihdam ile süreçlerin dinamiği arttırılır. Gençlerin yetkinlikleri arttırılırken, kamuda işlerin

hantallığı ve tekdüzeliğinden edilen şikayetler yenilikçi ve heyecanlı genç çalışanlar ile yeni bir form kazanır.

Gençlerin kamu sisteminde yönetişim temelli aktif çalışma hayatı ile hizmet hızlı işleyen çarkta süreklilik

kazanır. Öğrencilik döneminde kamuda stajyer olabilmek mümkündür. 2021 yılında birincisi düzenlenen Katılım

Genç Girişim programı ile gençlere kamuda staj imkanı sunulmaktadır. Yerel Yönetimlerde ise belediyeler

bünyesinde gençlere staj alanları açılmaktadır. Gençlerin sektörlere entegrasyonu açısında iş yaşamından önce

staj ile bu deneyimi yaşamak oldukça değerli. Gençler kamuda sadece iş hayatında değil diğer alanlara

katılımcılık temelli yaklaşımla değer kazandırmaktadır. Kent Konseyleri kapsamındaki Gençlik Meclisleri, genç

katılımcılığı üzerine değerli bir platform sunmaktadır. Böylece gençlerin bu süreçlere gönüllü katılımı ile

kamudaki temsiliyetleri artacak ve karar mekanizmalarına etkisi ile aktif genç vatandaş sorumluluklarını yerine

getirecektir.

GÜNDEM
GENÇ KATILIM
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Özel sektörde genç, kendine özgü yeteneklerini, yenilikçi yönleri ortaya koyma fırsatı yakalar. Kriz yönetimi gibi

yetkinlik ve doğru strateji gerektiren durumları deneyimleme imkanı tanınır. Üniversite eğitimi boyunca özel

sektör alanında pek çok staj imkanı yakalanabilir. Bu fırsatlardan istifade etmek değerlidir. Yaşadığı deneyimler

sonucunda çalışma arkadaşlarının, yöneticilerinin tecrübelerinden yararlanabilecek kariyer hedeflerine bunlar

ışığında yön verebilecektir. Özel sektörde part time veya eğitiminiz ile sürdürebileceğiniz freelance, minijob iş

imkanları oldukça fazladır. LinkedIn gibi öncü iş insanlarını veya kendileri gibi gençlerin ilgi alanlarındaki iş

yaşamlarını takip ederek ilham alabilirler. Bir çok iş başvuru sitesi bulunmakla beraber üniversitenizin işbirlikleri

ile öğrencilerine sunduğu staj imkanlarından haberdar etmek için departmanlar bulunmaktadır. Gençler

çevrimiçi eğitimler sunan udemy veya akademik topluluklardan yararlanabilir. Gençler özel sektördeki

katılımcılığı ile iletişim ağını geliştirerek yeni bağlantılar kurabilme imkanına beklide mezun olduktan sonra iş

bulma sürecini hızlandıracak ağlara sahip olacaktır. 

GÜNDEM
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Sivil Toplum Kuruluşlarına katılımı ile aktif rol alan genç kolektif gönüllü çalışmayı deneyimleyerek sosyal

alanını genişletir. Dünya genelinde gençler eğitimden sağlığa, çevre sorunlarına kadar çok çeşitli alanlarda

gönüllü faaliyetlere katılmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının enerji kaynağı ve hareket kabiliyetini arttıran aktör

gönüllüleridir. Gençler sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülük bilincini arttırarak bireysel ve toplumsal

kalkınmaya katkıda bulunur. STK’lardaki gençlerin gönüllülük algısı; profesyonel sorumluluk alanı ile gönüllü

sorumluluk alanı arasındaki farkı idrak etme kabiliyetine vakıf oldukları genç kitle dinamiği önemlidir. 



Boş zaman değerlendirme aktivitesi ötesinde gencin aidiyet ve fayda sunma amacı ile katılım gösterdiği STK

faaliyetleri, devamlılığı sağlamak için gencin ilgisini çektiği alanda faaliyet göstermelidir. Mobil iletişim ile

bazı faaliyetlerin yürütebildiği ve e- gönüllüğün yaygınlaşması ile genç sivil toplum alanında hızlı ve her

zaman etkin, ulaşılabilir bir yer bulmuştur. Çeşitli programlar ve kuruluşlar bünyesinde gerçekleştirilen

genellikle kısa dönemi kapsayan gençlerin gönüllü turizmi ya da öğrencilerin boş yıllarını gönüllü faaliyetlerle

geçirmesi yeni ve revaçta olan oluşum biçimleridir. Avrupa Dayanışma Programı veya AISEC gibi yapılar

gençlere yurtdışında gönüllü hizmetler imkanları tanımaktadırlar. Öğrencilik yıllarında yurtdışında yürütülen

gönüllü faaliyetler ile yeni kültürleri tanımak gibi heyecan verici deneyimler yaşanabilir. Yeni arkadaşlıklar ve

ortak paydada buluşma amacıyla toplanan gruplar size yeni bakış açıları ve tecrübeler sunacağından

konusunda emin olabilirsiniz.

GÜNDEM
GENÇ KATILIM
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Türkiye Cumhuriyeti tarihine yön veren olaylardan biri olan Millî Mücadele’nin başlangıcının 103.yıl

dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel sayısında

Nutuk’a yer verdim.

Keyifli okumalar..

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihi, Türk Kurtuluş Savaşı’nın

hukuken, siyaseten ve fiilen başladığı tarihtir. Mustafa Kemal Paşa, Nutuk’ta 19 Mayıs 1919 – 20 Ekim 1927

arasındaki olayları, gelişmeleri, bu gelişmelerde rol oynayan kişileri ve bu kişiler arasındaki siyasal ilişkileri

15–20 Ekim 1927 tarihleri arasında toplanan Cumhuriyet Halk Partisi’nin İkinci Büyük Kurultayı’nda

anlatmıştır.

Mustafa Kemal Paşa, Kurultayın ilk günü (15 Ekim 1927-Cumartesi), 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak

basmasından, Sivas Kongresine kadar olan bölümü; ikinci günü (16 Ekim 1927-Pazar), Son Osmanlı

Mebusan Meclisi’nin seçimlerine kadar geçen olayları; üçüncü günü (17 Ekim 1927-Pazartesi), Büyük Millet

Meclisi’nin açılışına kadar yaşanan gelişmeleri; dördüncü günü (18 Ekim 1927-Salı), İkinci İnönü Zaferi’ne

kadar gerçekleşen askeri ve siyasi gelişmeleri; beşinci günü (19 Ekim 1927-Çarşamba) Lozan Barış

Antlaşması’na uzanan süreci anlatmıştır. Lozan’dan sonraki gelişmeleri aktardığı Kurultayın altıncı ve son

gününde (20 Ekim-1927 Perşembe) sözlerini şu şekilde noktalar:
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“Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını, ilim ve

tekniğin en son esaslarına dayanan millî ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün

ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî felâketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her

köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu, Türk gençliğine emanet ediyorum.”

 

Ey Türk gençliği!

 

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve

istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden

mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet’i müdafaa

mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini

düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine

kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile

ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve

memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,

memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu

iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret

içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen,

Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”
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Nutuk bizlere, Millî Mücadele yıllarında ülkemizin içinde bulunduğu koşulları, sonrasında başlayan

modernleşme çabalarının hangi koşullarda gerçekleştiğini belgelere dayalı olarak gösterir. 

Onu anlamaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Türk Gençliği olarak bıraktığı eseri ve fikirlerini

sonsuza kadar yaşatacağımızdan eminim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak

üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!
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“Tam bağımsızlık demek, elbette siyaset,

maliye, ekonomi, adalet, askerlik, kültür

gibi her alanda tam bağımsızlık ve

özgürlük demektir.”

“Adalet dilenmekle ve başkalarına kendini

acındırmakla ulus işleri, devlet işleri

görülemez; ulusun ve devletin onuru ve

bağımsızlığı güven altına alınamaz.”



Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı ne zaman ve nasıl kuruldu?

Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı, daha güvenilir kurumların oluşması amacıyla yönetişim kavramını

yaygınlaştırmayı ve uygulamayı misyon edinmiş bir STK. Bu amaçla da kamu kurumları, özel sektör ve sivil

toplumla çalışma halindeydi. Profesyonellere yönelik eğitimler ve yayınlar düzenleniyordu. 2019 yılında

vakıf aynı zamanda gençlere de temas etmek istedi. Bu düşünceyle üniversite öğrencisi gençlere yönelik

“YÖN101 Eğitimi” tasarlandı. YÖN101 Eğitiminin ilk dönemi tamamlandığında programdan mezun olan

arkadaşlarımızla “ Bu eğitimi gençler arasında yaygınlaştırarak başka projeler oluşturmak için akademi

içerisinde bir gençlik ağı kuralım mı?’ fikri oluştu. Kasım 2019’da bu fikri hayata geçirmek için hazırlıklara

başlarken bir yandan da YÖN101 Eğitimi’nin 2.dönemini tamamladık. 2020 Mayıs ayında Yön101’in

2.dönem mezunlarının da aramıza katılmasıyla  29 Mayıs 2020’ de İlk Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik

ve Gençlik Ağı resmi olarak kurulmuş oldu.

Değerli Gençlik Ağı üyeleri, her sayımızda bir STK’yi sizlerle

buluşturmaya devam ediyoruz. 19 Mayıs Özel Sayımızda Argüden

Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı ile bir araya geldik. Gençlik Ağı

Akademi Temsilcisi Oğuzhan Yılmaz’a gazetemiz yazarlarından Aybüke

ve Derya mikrofon uzattı. Keyifli okumalar!

STK'LERİ TANIYORUZ
ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ GENÇLİK AĞI
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Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı’nın amacı nedir? 

Gençlik Ağı, gençlerin bir araya gelip çalışmalar ortaya çıkardığı bir topluluk olmanın dışında yönetişimi

yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla projeler tasarlayıp uygulayan bir gençlik organizasyonu olma amacı

taşıyor. Yılmaz Bey’in (Argüden) “Güçlükten Güç Doğar” başlıklı bir yazısı var. Türkiye’de iyi yönetişim

kalitesini geliştirmeyi hedef almak güç bir durum. Bence biz, geliştirdiğimiz yöntemlerle ve yaptığımız

faaliyetlerle kendimizi zorlamak durumundayız. Güçlükten güç doğar diye umuyorum. Dilerim ilerleyen

dönemlerde Gençlik Ağı’nı iyi yönetişimi çok iyi uygulayan örnek bir gençlik organizasyonu haline getirebiliriz

ve başkalarına örnek olacak projeler geliştirebiliriz.
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Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı’nın çalışmalarından bahseder misiniz?

Mevcutta devam eden 5 adet program bulunmakta. Bunlar; Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey, Yönetişim+, MT

Programlarında Yönetişim, Gençlik Meclislerinde Yönetişim ve YÖN101 Eğitimi Programı'dır. Tamamlanmış

projeler ve programlar ise; Tarımda Güven, Dijital YÖN101 ve İyi Yönetişim El Rehberi.

GEN
ÇLİK

 A
ĞI

O
R

GA
N

İZA
SYO

N
YA

PISI

https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/02/Genclik-Meclislerinde-Yonetisim-Arastirmasi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/wp-content/uploads/2022/02/Tarimda-Guven-Arastirmasi.pdf
https://genclik.argudenacademy.org/dijital-yon101-egitimi/
https://genclik.argudenacademy.org/iyi-yonetisim-el-rehberi/


Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı ilerleyen yıllarda neler yapmayı planlıyor?

Aslında bunu genel kurul sonrası kurulacak ekipler belirleyecek. Benim söyleyebileceklerim ise şu yönde:

Gençlik Ağı’nda 2 yılda bir şeyleri tecrübe ettik. Bu tecrübelerle ilerleyen dönemde organizasyon yapısını

daha iyi hale getirme konusunda çalışmalar yapacağız. Bununla birlikte YÖN101 Eğitimi ve YÖN101 dışında

da insanların bizle birlikte çalışabileceği bir alan açarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca

Gençlik Ağı’na uygun projeler seçerek uzun vadede değişim yaratma düşüncesindeyiz.

Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı gönüllüleri kimlerden oluşuyor?

Şimdiye kadar gençlik ağı gönüllü sistemi şu şekilde gelişti: YÖN101 Eğitimini tamamlayan

katılımcılarımızdan yönetişimi yaygınlaştırmak için yaptığımız projelere katkı sağlamak isteyenler bu proje

ekiplerine dahil olarak gönüllü olarak rol almaya başladı. Bununla birlikte yeni proje fikirlerini de hayata

geçirme imkanı buldular. Halihazırda Gençlik Ağı’nın %70’i üniversite öğrencilerinden oluşuyor. 

Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı’ndaki yolculuğunuz nasıl başladı? Sürecin başında ne

hissediyordunuz, şimdi ne hissediyorsunuz?

Gençlik Ağı’nın kurulma aşamasında kafamda soru işaretleri vardı. Kısa zamanda birçok fikir ortaya atılınca

ve henüz hiçbirini uygulayamamışken endişelendim. Çünkü bu fikirlerin gerçekleşip / gerçekleşmeyeceği /

ne kadarının gerçekleşeceği ve gerçekleşmezse arkadaşlarımızda karamsarlık hissinin olup olmayacağı

konusunda kaygılarım mevcuttu. Sonrasında projeler faaliyete geçtikçe bu hisler yerini rahatlığa bıraktı.

Başarı geldikçe de Gençlik Ağı keyif aldığım, eğlendiğim bir ortam haline dönüştü. Başlardaki hislerimin

boşuna olduğunu anladım. 
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Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı’nı bir

nesneye benzetmenizi istesek neye benzetirdiniz?

Fidan. Gençlik Ağı oldukça yeni bir oluşum,

emekleme döneminde. Zamanla onu birlikte büyütüp

yetiştireceğiz. 
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Adres

Göksu Evleri, Akasya Caddesi No: 2 Göztepe Mah., Anadolu Hisarı, Beykoz 34815 İstanbul, Türkiye

E-Posta

genclik@argudenacademy.org

Web Sitesi

https://genclik.argudenacademy.org/

https://www.youtube.com/channel/UC523UqNvJWBOkpu0JTWc5Cg
https://www.linkedin.com/company/arg%C3%BCden-y%C3%B6neti%C5%9Fim-akademisi-gen%C3%A7lik-a%C4%9F%C4%B1/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/argudenakademigenclikagi/
https://twitter.com/genclikagi
https://medium.com/argudengenclikagi
https://linktr.ee/genclikagigazetesi
mailto:genclik@argudenacademy.org
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1894 yılında o zamanki Deniz Yolları İşletmesi anlamına gelen İdare-i Mahsusa'ya nakledilen gemi bu

tarihten itibaren "Panderma" adıyla Osmanlı denizlerinde yük ve yolcu taşımaya başlamıştır. 28 Ekim 1910

tarihinde İdare-i Mahsusa adı "Osmanlı Seyrüsefain İdaresi" (Osmanlı Denizcilik İşletmesi) olunca geminin adı

"Bandırma" olarak değiştirilmiş ve posta vapuru haline getirilmiştir.

Bandırma Gemi Müze iki alan olarak teşkil edilmiştir. Gemi Müze alanı ve Açık Hava Müze alanı. Gemi orijinal

Bandırma Gemisinin birebir ölçülerindedir. Gemiye çıkış yaptığınızda yerlerde bulunan yeşil renkli

yönlendirme oklarını takip ederek tüm bölümleri rahatça gezebilirsiniz. Gemi’ye çıkış alanı geminin arka

güverte kısmından olmaktadır. Bu bölümde tefriş salonu olarak isimlendirilen bir kamara mevcuttur.

KÜLTÜR - SANAT
SAMSUN BANDIRMA VAPURU MÜZESİ

Bandırma Gemisi, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal

Paşa ve silah arkadaşlarını, 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği

görevini icra etmeleri maksadıyla Samsun’a getiren ve

Türk Milli Mücadelesinin Anadolu üzerinden

başlatılmasında en önemli görevi icra eden bir vasıta

olarak tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Bandırma

Gemisi, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Milli

Mücadele’nin Anadolu içlerine doğru ilerleyip tüm

yurda yayılmasında büyük görevler üstlenen önemli

subayları, üç günlük deniz yolculuğunun ardından

İstanbul’dan Samsun’a getirmiş ve adeta bir Millet’in

kaderini taşıyan vasıta olmuştur.
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KÜLTÜR - SANAT
SAMSUN BANDIRMA VAPURU MÜZESİ

İçeride Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılır. İçeride 5 adet heykel bulunur.

Dönemin ruhunu yansıtması açısından 1900’lü yılların başına ait ceviz ağacından üretilmiş orijinal masa ve

sandalyeler kullanılmıştır. Masanın üzerinde ceylan derisine işlenmiş 1910 yılına ait yaklaşık 110 yıllık bir

Karadeniz haritası sergilenmektedir. Mustafa Kemal Paşa heykelinin karşısında bulunan pirinçten üretilmiş

saat, 08:00’a sabitlenerek sergilenir. Nedeni ise, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun Tütün İskelesi’ne 19 Mayıs

sabahı saat 08:00’da çıkmış olmasıdır. Oda içerisinde duvarda ayrıca 19. Yüzyılın sonlarına ait orijinal çift

ahizeli telefon bulunmaktadır. 1930’lu yıllara ait yangın tüpü de Tefriş Salonu’nda sergilenen diğer eserdir.

Mustafa Kemal Paşa üç günlük Samsun yolculuğunu bu kamarada geçirmiştir.

35.000 metre kare alana kurulmuş olan Milli Mücadele Parkı ve Açık Hava Müzesi bünyesinde; Çanakkale

Savaşı'ndan düşmanın İzmir'de denize dökülüşüne kadar süren zorlu mücadeleyi simgeleyen seramik rölyefler

bulunmaktadır.
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KÜLTÜR - SANAT
SAMSUN BANDIRMA VAPURU MÜZESİ

Müzede ayrıca Samsun ve ilçelerinden İstiklal Savaşı'nda kaybettiğimiz 1200 şehidimizin adlarının yer aldığı

şehitler yazıtı, Milli Mücadele'yi anlatan 10 adet bronz rölyef, yedi figürlü Milli Kurtuluş Anıtı ve İstiklal

Mücadelesi'nde kahraman Mehmetçik tarafından kullanılan top, tüfek, torpido, denizaltı mayınları ve

uçaksavar gibi savaş malzemeleri de sergilenmektedir.

Adres: Doğupark, Canik/ SAMSUN

Ziyarete açık saatleri: 08.00-16:45 

Ziyarete açık günler: Müze 7 gün hizmet vermektedir. Giriş

ücreti öğrenci için 2TL, yetişkinler için 5 TL dir.
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TARİH
15 MAYIS 1919 TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NIN İLK KURŞUNU

Yunanlılar Wilson İlkeleri sebebiyle işgalden önce bir sebep bulmaları gerekiyordu.

Sebep olarak İzmir’de Rum halkın daha fazla olduğunu ortaya attı ve Türkler’in nüfusunu artırmak için Rum

halkını öldürdüğünü iddia etti. 13 Mayıs 1919 günü Rum halkı İzmir’de bulunan Aya Fotini Kilisesi’nde

toplandılar. Burada Yunan Albay, Yunan Başbakan Venizelos tarafından yazılan beyannameyi okudu. Bu

sayede Rum halkına önceden haber verildi.

 

İzmir’i Yunanlılar’a vermek istemeyen Türk halkı İzmir Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa önderliğinde Eski

Musevi Mezarlığı’nda toplandılar.

 

Halka hitap eden sadece belediye başkanı değildi. Gazeteci Hasan Tahsin de halka hitap ediyor, işgale karşı

halkı gaza getiriyordu.

 

Topluluk o gece “Redd-i İlhak Heyet-i Milliyesi” adında bildiri yayınladılar. Bildiri:

 

"Ey bedbaht Türk! Yunan hakimiyetini kabule taraftar mısın? Artık kendini göster. Tekmil kardeşlerin Maşatlık

Meydanındadır. Oraya yüz binlerle toplan. Orada zengin, yoksul, bilgin, cahil yok. Fakat Yunan egemenliğini

istemeyen bir mutlak çoğunluk var. Geri kalma! Binlerle, yüz binlerle Maşatlık'a koş ve Milli Kurul'un

buyruğuna uy!"

1. Dünya Savaşı’nın bitmesi ile savaşı kazanan İtilaf

Devletleri Fransa’nın Başkenti Paris’te toplandılar. Bu

toplantıda ülkelerle nasıl antlaşmalar yapılacağını ortak

paydalar ile belirlediler.

 

Osmanlı İmparatorluğu toprakları paylaşılırken Yunan

Başbakan Venizelos İzmir ve çevresini istedi.

İngiltere’nin Başbakanı George bu isteği desteklerken,

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson isteği geri

çevirdi.

 

Sonucunda 7 Mayıs tarihinde Amerika Birleşik Devletleri

Başkanı’nın da kararını değiştirmesi ile İngiltere, Fransa

ve ABD; Yunanlılar’ın İzmir’i işgalini onayladı.
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TARİH
15 MAYIS 1919 TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NIN İLK KURŞUNU

İtilaf Devletleri koruması altında, Yunan Donanması İzmir’e asker indirerek 15 Mayıs 1919 tarihinde işgale

başladı. Rum halkı da elinde Yunan bayrakları ile bu işgali karşıladı.

 

İzmir’de bulunan 200 kişilik askeri ekibin başında bulunan Ali Nadir Paşa askerlere silahlarını İtilaf

Devletleri’ne teslim etme emri verdi.

 

Bu esnada Hasan Tahsin Kordonboyu’nda bekliyordu. Askerlerin Hükümet Konağı’na gittiğini izleyen Hasan

Tahsin kalabalığın içine karıştı ve “Olamaz, olamaz; böyle ellerini kollarını sallaya sallaya giremezler!”

sözlerini söyleyerek tabancasındaki bütün kurşunlarını Yunan Askerleri’ne sıktı.

Şaşkına dönen Yunan Birlikleri yanında çok fazla kişi olmayan Hasan Tahsin’i vurdular.

Hasan Tahsin 31 yaşında hem Türk Kurtuluş Savaşı’nın ilk kurşununu sıktı hem de Türk Kurtuluş Savaşı’nın

ilk şehidi oldu.

 

Hasan Tahsin’i şehit eden Yunan Birlikleri silah bırakan Türk Askerleri’ne rastgele ateş açmaya başladılar.

“Yaşa Venizelos!” demeyen askerleri süngülediler. Türk Askerleri’nin komutanı Ali Nadir Paşa’yı tekmelediler.

 

İşgalin ilk günü 400 Türk şehit edildi. 15-16 Mayıs’ta toplam 5000 Türk şehit edildi.

 

16 Mayıs sabahı işgalin başladığını duyan Rumlar Türk köylerine saldırdılar. Yağmaladılar.

Bu olaylardan sonra teslim olmak istemeyen Türk Askerleri ile Türk halkı Batı Anadolu’da ilk Kuva-yı Milliye

Birlikleri’ni kurdular.
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BANDIRMA VAPURU
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Karışıklık yerlerinden biri de Doğu’daki illerdi. Vilayet-i Sitte diye bilinen illerde ve Karadeniz taraflarındaki

illerde yerel halk işgal güçlerine boyun eğmiyor, işgal güçlerinden kurtulmak istiyorlardı.

İtilaf Devletleri Hıristiyan halkın öldürüldüğünü iddia ederek bu direnişin bitmesi için İtilaf Devletleri adına

Akdeniz Donanması Komutanı Arthur Calthorpe ve Fransız Yüksek Komiseri Amiral Amet, Osmanlı

İmparatorluğu’na nota verdiler. Eğer bölgedeki karışıklıklar bitmezse Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7.

Maddesine göre Samsun ve çevresini işgal edeceklerini belirttiler.

Osmanlı Hükümeti Samsun ve diğer illerdeki karışıklığın giderilmesi adına bir paşa görevlendirmeyi

düşündüler. Sadrazam Damat Ferit Paşa ve Harbiye Nazırı Abuk Ahmed Paşa bu göreve uygun olacak kişiyi

Mustafa Kemal Paşa olarak belirlediler. Mustafa Kemal Paşa görevi kabul etti ve Genelkurmay 2. Başkanı

Kazım Paşa ile yetkilerini belirlediler. Yayınlanacak olan fermanda görevlerinin çoğunu Mustafa Kemal Paşa

kendi belirledi. Yayınlanan 9. Ordu Müfettişliği makamına göre Mustafa Kemal Paşa, Doğu Anadolu’da

bulunan makamların çoğuna emir verme yetkisine sahip oldu. 

Bandırma Vapuru hareketten önce İngiliz Kuvvetleri tarafından arandı. Rauf (Orbay) Bey vapurun İngiliz

Kuvvetleri tarafından izleneceğini öğrendi ve Mustafa Kemal Paşa’ya bildirdi. Sirkeci Garı taraflarından

hareket eden vapur Mustafa Kemal Paşa’yı Kız Kulesi İskelesinden aldı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının neredeyse hepsinde İtilaf

Devletleri ile halk bir savaş içerisindeydi. Bu durum İtilaf Devletleri

tarafından hoş karşılanmıyordu.
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Bandırma Vapuru 16 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal Paşa dahil 18 askerle Samsun’a hareket etti.

Rauf Bey’in dediği gibi vapuru İngiliz Kuvvetleri izliyordu. Lakin fırtınalı havada İngiliz Kuvvetleri Bandırma

Vapurunu takip edemedi.

Düşman saldırısından şüphelenen Mustafa Kemal Paşa Kaptan İsmail Hakkı Bey’e karaya yakın hareket etme

emrini verdi.

9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa ve heyetini taşıyan Bandırma Vapuru 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a

vardı.

Mustafa Kemal Paşa Padişah VI. Mehmed’in emirleri yerine işgalcilere karşı ayaklanmaları destekledi.

9. Ordu Müfettişliği Fermanı

19 Mayıs 1919 günü Türk Milleti’nin

Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün olarak

kabul edildi. Aynı zamanda doğum tarihi

belli olmayan Mustafa Kemal Atatürk, 19

Mayıs gününü doğum günü ilan etti.

 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor

Bayramı Kutlu Olsun!

 

#Atatürk140Yaşında



@erbensamet @Erben Samet Arifoğlu

Bir cuma akşamı İletişim Kurulu Lideri Erben Samet

Arifoğlu ile Zoom üzerinden bir araya geldik. Hoş

sohbeti ve samimi cevaplarıyla Erben’i tanıyalım. 

>Öncelikle seni tanıyalım, Erben Samet Arifoğlu

kimdir? Neler yapıyorsun, hangi bölümde okuyorsun?

>Ben Erben, klasik bir giriş oldu :) Marmara

Üniversitesi İşletme Bölümü 3.sınıf öğrencisiyim. Aynı

zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim

Fakültesi’nde Yerel Yönetimler bölümü okuyorum.

Bunun dışında, İstanbul’a pandemi sonrası bu dönem

döndüm. Alışmaya çalışıyorum. 2 yıldır Gençlik

Ağı’ndayım, 1.5 yıldır da Yürütme Kurulu Üyesiyim.

Halihazırda İletişim Kurulu lideriyim. 

>Gelecek planlarından bahseder misin? Mezuniyetten

sonra ne yapmayı planlıyorsun?

>Pandemi öncesinde daha farklı düşünüyordum. “Bir

şirketin İnsan Kaynakları departmanında önce stajyer

olurum sonra da çalışırım.” şeklinde hayallerim vardı.

Ancak pandemi sonrasında benim açımdan staj ve iş

hayali kalmadı. Bir yandan bunları planlamam

gerektiğini düşünüyorum, bir yandan da “Nasıl olsa

halledilir.” diye geçiştiriyorum. Sivil Toplumda yer

aldıkça “Acaba Sivil Toplumda mı devam etsem?”

düşüncelerine giriyorum, “KPSS’ye çalışıp memur

olma“ fikri de aklımı çeliyor. Kısacası kariyer planım

şu an gündemimde değil, daha çok üniversiteyi dolu

dolu bitirme isteğime yoğunlaştım. Öğrenci kulüpleri,

sivil toplumda gönüllü projelerde aktif olmaya

çalışıyorum. Üniversite sonrası yokmuş gibi

davranıyorum. (Gülüyor) 

>Argüden Yönetişim Akademisi ile yolun ne zaman

ve nasıl kesişti? Burası sana neler kattı?

>Şubat 2020’de Marmara İşletme Kulübü’nün

Instagram hikayesinde YÖN101 Eğitimi başvuru

duyurusunu gördüm. Başvuru süreci, yüz yüze

mülakatlar derken eğitime başladım. Mayıs

2020’de de Gençlik Ağı’nın kurulması

planlanıyordu, Gençlik Ağı’nın ilk genel kurulundan

sonra da üye olma isteğim oluştu. Eğitimde

öğrendiklerimi uygulama imkanı bulacak olmak,

Gençlik Ağı’na katılmamdaki en büyük

motivasyonlardan biriydi. Eğitimde öğrendiklerimi

yer aldığım “YÖN101 Eğitimi Programında” ve

“Yönetişim El Rehberi” Projesinde benimsemiş

oldum. Bununla birlikte -özellikle karantina

dönemlerinde- ekip üyeleriyle samimi arkadaşlıklar

kurdum, buradaki dostluk ortamı bana güzel

ilişkiler kattı. 
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>Dünyada değiştirmek istediğin bir şey olsa bu ne

olurdu?

>İnsanların yaptıkları yanlışları, doğruya

çevirmeleri ve bunu çok çabuk kabullenerek

gelenekselleştirmeleri gördüğümüz en büyük

sorunlardan biri. Aslında herkes yaptığı hataları

fark edip düzeltmeye çalışsa mutlu mesut yaşarız

ama insanlar yaptıkları yanlışları çabuk

kabulleniyorlar. Ayrıca yanlışlarını, doğrularından

daha fazla savunuyorlar. Bu nedenle, insanların

çok çabuk genellemeye başvurmalarını

değiştirmek isterdim.

>Kendini 3 kelime ile nasıl tanımlarsın?

>Çekingen, takıntılı ve mücadeleci. Bazı

durumlarda özellikle başlangıçlarda çekingen

olurum ama bunun yanında da her şeye atılan bir

yönüm de var. Gereksiz takıntılıyımdır. En

basitinden defterde 1 sayfa yazı yazmışımdır,

sonlara doğru küçük bir hata yaptığımda tüm

sayfayı yırtıp atarım. Bununla birlikte bazı şeylerin

üstüne giderim, bu da mücadeleci yanım

diyebilirim.

>En sevdiğin mevsim nedir? Neden?

>Sonbaharı çok seviyorum. Niyeyse karamsar bir

insanım. Karanlık, yağmur ve gri hava hoşuma

gidiyor. Kasvet beni mutlu ediyor.

>Nerelisin? Memleketini ziyaret edecek birine hangi

önerilerde bulunursun?

>Kayseri’de doğdum, büyüdüm. Aslen Nevşehir

Avanosluyum. İki tarafı da öneririm. Avanos’a giden

birinin aklına ilk olarak Peri Bacaları ve Yeraltı

Şehirleri geliyordur, buraları gezebilirler. Yenecek bir

şey önermiyorum. (Gülüyor) Kayseri’ye gelen birine de

Erciyes Dağı, Kayseri Kalesi, Koramaz Vadisi -UNESCO

Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi- ve Mimar

Sinan’ın doğduğu evi, Ağırnas Yeraltı Şehri’ni ziyaret

etmesini öneririm. Bununla birlikte mantı, pastırma ve

sucuk yemeden de dönmemeli. 
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>Seni ne motive eder?

>Bir katkı getirip on zarar götürecek olsa bile

kendime katkı sağlayacağım küçücük bir şey bile

beni motive etmeye yetiyor. Bundan dolayı bir

şeylerden kaçmamaya çalışırım. Bana yaşadığım

olayın her türlü yararı olur diye düşünürüm. 

>Anlam yüklediğin eşya/eşyaların var mı? Bahseder

misin?

>Sanırım eşyalar var. Diyelim ki bana bir tişört aldın,

o tişörtün etiketini saklarım ve defterime

yapıştırırım. Spesifik olarak bir eşyaya anlam

yüklemiyorum ama küçük hatırası olduğunu

düşündüğüm her şeyi saklıyorum. Biraz çöpçüyüm

galiba (Gülüşmeler) ama düzenli bir çöpçüyüm :) 

>En çok aktif olduğun sosyal medya platformu

hangisi? Seni sosyal medyada hangi mecralarda

görebiliriz?

>Instagram. Bunun dışında Twitter ve LinkedIn

kullanıyorum. Ancak en çok Instagram'da vakit

geçiriyorum. Politika, futbol ve eğlence sayfalarını

takip ediyorum. Sık paylaşım yaptığım söylenemez.

Şu anda da Gençlik Ağı’nda sosyal medyayı

yürütmeye çalıştığım için çoğunlukla

Instagram'dayım. Son olarak YouTube’da sıkı bir

“Yemekteyiz” izleyicisiyim.

>Geçmişe mi geleceğe mi gitmek isterdin? Bu

zaman yolculuğunda neyi görmek isterdin?

>Geleceğe gitmek istemezdim, ne olacağını

bilmeden ileriki bir zamana gidiyorsun. Bu

korkutucu geliyor. Geçmiş ise daha güvenli, neler

yaşandığını az çok biliyorsun. Geçmişe gidip 2.

Dünya Savaşı yıllarında olmak isterdim. Gazete

koleksiyonu yapardım. (Gülüyor)

>Yapmaktan hoşlandığın bir sanat/spor dalı var

mı? Varsa nedir?

>Sporla hiç aram yok. Sanata giriyor mu

bilmiyorum ancak koleksiyon yapma merağım var.

Çöpçülüğümün bir yanını da buna bağlayabiliriz.

Gazete ve dergi biriktirmeye çalışıyorum. Diğer

yandan da yaptığım her şeyi fotoğraflayıp çıktısını

alıyorum ve bir deftere yapıştırıyorum. Sanatı

seven ama sanatı yapamayan tiplerdenim. Müzik

dinlemeyi çok severim ama şarkı söyleyemem,

sergi gezmeyi severim ama resim yeteneğim

yoktur vs.

>Pek bilinmeyen bir yeteneğin/özelliğin var mı?

Varsa nedir?

>Derya çok zor sorular soruyorsun :) Takıntılılıktan

geldiğini düşündüğüm bir özelliğim var: Karşıma

çıkan her sayıyı topluyorum. Mesela bir plaka

gördüm, sayılarını topluyorum ve 20,30 gibi tam

sayı çıktığında mutlu oluyorum. (Gülüyor)
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>Farklı bir ülkede yaşama şansın olsa hangi ülke

olurdu? Neden?

>Bir insan tüm hayatını bir ülkede geçirmek

zorunda kalmamalı düşüncesine sahibim.

İngiltere’de yaşamayı isterim. İngilizlerin

tarihlerine olan hayranlıkları ve bunu muhafaza

etmeleri, eserlerinde bunu sürdürmeleri

cezbedici. Bununla birlikte kraliyet tarafı bana

hayranlık veriyor. 

>Çocukluğunda favori çizgi filmin neydi?

>Bugs Bunny, Tom ve Jerry, Taş Devri, Daffy

Duck gibi klasikleşmiş çizgi filmleri çok

severdim. Bunlar dışında Cartoon Network’ ün

ışıltılı hayatında Samuray Jack favorimdi. Megas

XLR, Kamp Lazlo, Powerpuff Girls de izlediklerim

arasındaydı. Arada YouTube üzerinden açıp

izlediğim oluyor. 

>Evcil hayvanın var mı? Ya da bir hayvanla aynı

evi paylaşmak ister miydin? Evetse, bu ne

olurdu?

>Ablamın Asil isminde bir kedisi var. Aramızda

dayı-yeğen ilişkisi olduğunu söyleyebilirim :)

İlerde ayrı eve çıktığımda da bir kediyle aynı evi

paylaşmak isterim. 

>Gazetemizin okurlarına önermek istediğin bir kitap,

bir dizi, bir şarkı ve bir film var mı? 

>“Star Wars” (9 ana filmini) önermek istiyorum.

Hayran olduğum bir seri. Büyük çoğunluk izlemiştir

ama henüz izlememiş olanlara tavsiyem bu olur.

“Harry Potter” ve “HellBoy” serilerini de eklemeden

geçemeyeceğim. Netflixtekiler gibi kısa süreli ve kısa

bölümlü dizilerdense uzun süreli ve uzun sezonlu

dizileri izlemeyi tercih ediyorum. Bu sebeple TV’deki

Türk dizilerini kaçırmam :) Çok sevdiğim ve 3-4 kez

izlediğim “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisini

önerebilirim. Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü’nü de

araya sıkıştırabilirim. Kitap önerim ise İskender Pala-

OD. Yunus Emre’nin hayatını anlatıyor. Türk Sanat

Müziği’ni çok severim. En sevdiğim ve ve her yerde

önerdiğim şarkı Muazzez Abacı - Cesaretim Var. 
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Gazete İle İlgili Hisleri:

Gençlik Ağı Gazetesi, beklentilerimizin

ötesinde gelişen bir yer oldu. Şimdiye dek 18

sayı çıkardık. Başlarda bu kadar yürüyeceğini

hayal etmemiştim, böyle ilerlemesi beni çok

mutlu ediyor. İyi ki Gençlik Ağı Gazetesi. 
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Jan Koum genç yaşında hayatımıza öyle bir uygulama kattı ki

hepimiz bağımlısı olduk. Evet bu uygulama WhatsApp.

Şimdilerde dünyanın sayılı zenginleri arasında gösterilen ve

milyarlarca insanın kullandığı WhatsApp uygulamasının

kurucularından biri olan genç girişimci Jan Koum’un

WhatsApp’ı kurma öyküsü ve hayat hikayesi ilham verici.

1976 yılında Sovyetler Birliği zamanı Ukrayna’da doğan Jan Koum su bile akmayan bir evde büyüdü. Genç

girişimci ilkokul yıllarını ise Kiev yakınlarında bulunan yerde o kadar zor şartlar altında yaşıyorduk ki

okulumuzda tuvalet dahi bulunmuyordu. Kışın -20 dereceye varan soğuk havalarda tuvalet için okulumuzun

karşı tarafında bulunan otoparka yürümek zorunda kalıyorduk. O dönem insanları oldukça içe kapanıklardı.

1984 adlı kitapta anlatılanları yaşamak gibi bir şeydi hayatım.’ sözleriyle anlatıyor. 16 yaşında annesiyle

birlikte ABD’ye göç eden Jan Kaum geçimlerini yemek fişleri ile sağladılar. Lise yıllarında bir kitapçıdan

ödünç aldığı bilgisayar içerikli kitaplar onun gelecek planlarını şekillendirmesinde büyük rol oynadı. Liseyi

bitirdikten sonra San Jose Üniversitesinde okumaya başladı aynı zamanda Ernst and Young’da denetimci

olarak işe başladı. 

Genç girişimci 1997 yılında aynı yerde çalışırken yolu Yahoo’da çalışan Brian Acton’la kesişti. Birkaç ay

sonra Jan Koum, Acton vasıtasıyla Yahoo’da iş buldu. Yahoo’da yaklaşık 9 yıl çalıştı ve yöneticilik

pozisyonuna kadar yükseldi. Ancak 2007 yılında Acton’la birlikte işten ayrılarak Güney Amerika gezisine

çıkmaya karar verdiler.

WHATSAPP
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Dönüm Noktası

Güney Amerika gezisinden döndükten sonra genç girişimciler Facebook’a iş başvurusunda bulundular. Ancak

ikisinin de başvuruları ret cevabı ile sonuçlandı. Aldıkları bu olumsuz cevap belki de hayatlarının en olumlu

sonucunu doğurmuş oldu. Nitekim kendi adına çalışmayı aklına koyan genç girişimci Jan Koum bir uygulama

geliştirmek üzere işe koyuldu. 24 Şubat 2009 günü hayata geçirdiği WhatsApp’ı kurdu. Genç girişimci

böylece girişimcilik nedir, nasıl başlanır? sorularına sahip kişilere ilham veren örneklerden biri oldu.

Jan Koum’un ilk ofisi oldukça küçük, şartları çalışma ortamına elverişsiz bir depoydu. Çalışanları soğuk

havalarda ısınmak için battaniyeyle çalışmak zorunda kalıyordu. Genç girişimcinin uygulamasındaki en

önemli kriter kullanıcının mahremiyetinin sağlanmasıydı. ‘Reklam yapmak için insanların bilgilerini

kullanmak’ çalışma prensibinde yer almıyordu. WhatsApp bu şekilde çarpıcı bir pr çalışması, reklam veya

pazarlama stratejisine gerek duymadan çok hızlı bir büyüme sağladı.

WhatsApp Büyüyor 

Kısa sürede bu denli başarı sağlayan WhatsApp dikkatleri üzerine topladı. Yine bir genç girişimcinin ürüne

olan ve 2009 yılında iş başvurusunu reddeden Facebook, Jan Koum’un geliştirdiği WhatsApp’ı 2014 yılında

20 milyar dolara satın aldı. Jan Koum, satış anlaşmasına göre Facebook’unyönetim kuruluna dahil oldu aynı

zamanda WhatsApp’ın geliştirilmesi için ekibiyle birlikte çalışmaya devam etti.

WhatsApp satıldığı dönemde aylık ortalama 400 milyon kullanıcı sayısına sahipti şimdilerde ise 1,5 milyarın

üzerinde kullanıcıya sahip. Genç girişimci Jan Koum geçtiğimiz yıl “Şu an uygulama üzerine çalışmakla ve

onu nasıl daha iyi bir hale getirebileceğimi düşünmekle meşgulüm” diyerek WhatsApp’i dünya genelinde daha

iyi bir yere getirmeyi hedeflediğini belirtti. Genç girişimci büyük bir serveti olmasına rağmen gösterişten

tamamen uzak bir yaşantı sürüyor. Yaşadığı daire ve arkadaş çevresi halen aynı.

WHATSAPP



Udemy online eğitim platformunu hepimiz biliyoruz ancak bu başarının arkasındaki ismin genç bir Türk, Eren

Bali olduğunu biliyor muydunuz? Gelin hep birlikte bu girişimin Silikon Vadisi’nde milyar dolarlık bir şirkete

dönüşümüne uzanan hikayesine göz atalım. 

Öğretmen bir anne babanın çocuğu olan Eren Bali, 1984’te Malatya’nın küçük bir köyünde dünyaya geldi.

Annesinin beş sınıfa birden ders anlattığı bir okulda eğitim hayatına başladı. Liseyi Malatya Fen Lisesi’nde

okudu. Bali’nin hayatındaki bir büyük değişim ise ablasının ODTÜ’yü kazanması ile eve alınan bilgisayara ve

bağlatılan internetti. Eren Bali lisedeki matematik olimpiyat derecesi ile MIT ve Harvard gibi okulların

kabullerini geri çevirerek ODTÜ’de bilgisayar mühendisliği bölümünü seçti. Çekingen bir çocuk olduğunu

söyleyen Bali o günler için ‘Malatya’dan hiç çıkmamıştım, Amerika çok uzak geldi.’ diyor. 

Girişimciliğe Adım

Eren Bali, ODTÜ’de bilgisayar mühendisliği okurken ortaokul arkadaşı ve daha sonrasında iş ortağı olacak

olan Oktay Çağlar ile karşılaşıyor. Bu ikili öğrencilik yıllarında muhteşem bir program yaratıyorlar. Program

öğrencilerin bir sunucu üzerinden müzik dinlemelerini sağlıyor ismi ise MP3 Server. Program çok revaçta

olsa da dönemin ODTÜ ağı bu sistem için yeterli gelmiyor. Udemy’nin temelleri ise bu başarısızlık sonucu

atılıyor.
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UDEMY ONLINE 



Udemy Eğitim Sektöründe

Eren Bali ve Oktay Çağlar aldıkları yatırım ile girişimlerini eğitim sektörüne ve online eğitim alanında

başarıya taşıyor. Yatırımı yapan Dave McClure, Silikon Vadisi’nin diğer yatırımcılarının da takip ettiği bir kişi

olarak başarıyı bizzat takip ediyorlar ve diğer yatırımcılar da Udemy’e büyük destekler sağlamaya başlıyor.

Bugüne geldiğimizde Udemy üzerinden ulaşabileceğiniz binlerce uzmanın verdiği binlerce eğitim bulunuyor.

Üstelik bu eğitimlerin çoğu için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Pek çok uluslararası şirket, şirket içi

eğitimleri için Udemy platformunu tercih ediyor, kullanıcılar eğitimler ile donanım kazanıyor ve sertifikalar

kazanarak CV’lerini dolduruyor. 

Udemy Başarısının Arkasındaki Sır

Eren Bali’ye göre, Udemy başarısı ile Forbes gibi önemli dergilere kapağında yer almak, pek çok ödül almak

ve eğitim dünyasının yıldız isimlerinden olmak; Malatya’dan çıkıp Silikon Vadisi’ndeki milyar dolarlık ilk Türk

şirketi olmak sadece vazgeçmemek ile mümkün olabilirdi. 

Eren Bali’nin diğer bir sırrı ise insanları anlamış olmaktır. İlkokulda yaşadığı deneyimler ile internet ile

tanışmasıyla yaşadığı süreci Eren Bali çok iyi analiz ediyor. Çocukların eğitimdeki fırsat eşitliğinin internet

vasıtasıyla sağlanabileceğini öngörmek gerçek bir başarıdır.  
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Hande Çilingir Bursa’da 4 çocuklu bir ailenin üyesi olarak dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Bursa’da

tamamlayan genç girişimci, üniversite eğitimine Bilgi Üniversitesi başladı. Üniversite yıllarında, eğitim

sisteminin sorunlarını tabandan çözme hedefi olan sosyal sorumluluk projesi “BilgiAid” ile girişimcilik

hayatına başladı. Bu girişimiyle, 2006’da Juniors Chambers International tarafından düzenlenen Türkiye

Genç Girişimciler yarışmasında, “Yılın Sosyal Projesi” ödülünü kazandı. Lisans eğitimine London School of

Economics’te devam etti ve tamamla. İngiltere’deki öğrencilik yıllarınd Pepsi, Coca-Cola gibi şirketlerin satış,

pazarlama ve finans departmanlarında çalıştı.

Hande Çilingir, London School of Economics’den mezun olduktan sonra Shanghai Üniversitesi’nde

International Chinese and Culture Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Ardından 2. Girişimi olarak 2012 yılında

5 kurucu ortak ile birlikte Insider’ı kurdu. Insider’ın Growth Management Platform (Büyüme Yönetim

Platformu), dijital pazarlama uzmanlarının müşteri deneyiminin ve satışın her evresinde büyümeyi

hızlandırmalarına yardımcı olmaktadır. Gerçek zamanlı öngörüsel segmentleri gelişmiş yapay zekâ ve

makine öğrenme algoritmaları ile güçlendiren platform, web, mobil web, mobil uygulamalar ve reklam

kanallarında pazarlama uzmanlarının kişiselleştirilmiş tecrübeler sunmalarını sağlamaktadır.
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INSIDER



Hande Çilingir, e- ticaret şirketleri için kişiselleştirme yazılımı geliştiren Insider ile 2014 yılında Endeavor

Girişimcisi olarak seçildi. Hande Çilingir, 2016 yılında Microsoft tarafından “Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi”

ödülüne layık görüldü. Ardından 2017 yılında Garanti Bankası, KAGİDER ve Ekonomist Dergisi tarafından

“Yılın Kadın Girişimcisi” ve 2018 yılının başında Crunchbase tarafından dünyanın ABD dışındaki en iyi üç

kadın CEO’sundan biri olarak seçildi. 2020 yılında Endeavor Derneği’nin yıllık olarak ilettiği Lindas Ödülü’nün

sahibi olarak globalde en başarılı üç girişimci arasına girdi. The Software Report tarafından 2020 yılının

Avrupa’daki En Başarılı SaaS CEO’su seçilirken, aynı zamanda 2020 için Globaldeki En Başarılı 50 Kadın

Yazılım Sektörü CEO’su listesine girdi. Geçtiğimiz yıllarda 11 milyon dolar yatırım alan yerli girişim Insider,

Apple, Google, YouTube, Instagram ve WhatsApp’in yatırımcısı olan Sequoia Capital’dan yatırım alan ilk Türk

firması oldu.

E-ticaret ekosistemlerinde, kullanıcıları davranışsal bazlı olarak, gerçek zamanlı ‘segment’leyip ve kullanıcı

alışverişini yapmaktayken onu satışa yönlendirecek olan doğru kişiselleştirmeyi sağlayan Insider, bugün

Brezilya’dan Amerika’ya, İspanya’dan Endonezya’ya kadar 5 kıtada 25 ofisi, 500’den fazla çalışanı bulunuyor. 

Insider girişimi ile Türkiye’nin ilk kadın unicorn’u olan Hande Çilingir, Türkiye’den çıkan milyar dolarlık

girişimler kervanına katıldı. Aynı zamanda Insider, Türkiye’nin unicorn olan girişimleri arasında CEO’su kadın

olan tek unicorn olma özelliğine de sahip.
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Katar Varlık Fonu liderliğini üstlendiği Seri D yatırım turunda Riverwood Capital ve Sequoia Capital’den 121

milyon dolar yatırım alan girişim, bu yatırımların etkisiyle 1 milyar dolar değerini aştı.

Insider CEO’su Hande Çilingir, “Aldığımız yatırımı, küresel genişlememizi hızlandırmak ve teknolojimizi

geliştirmek için kullanacağız. Gelecek dört yılda 2 binden fazla yeni istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Kadın

mühendis istihdam etmek önceliklerimizden olacak” söyledi.

İyi bir fikir, biraz inat ve biraz da şansın yardımı ile bazen engebeli yollardan geçilse de başarı mutlaka

yakalanıyor ve geriye bu hikayeler kalıyor. Bu başarılı girişimcilik öykülerinin ilham kaynağı olması, başarıya

dair inancımızı canlandırması ve genç girişimci adayları cesaretlendirmesi dileğiyle.
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Hande Çilingir'in konuk olduğu "O An" programını

izlemek için tıklayınız.



Brella

Havaların bu kadar değişken olduğu bu dönemlerde, tam da

aradığımız bir uygulama ile karışınızdayım. Brella.

Bu uygulama o gün olan hava durumu tahminini size özel bir mesaj

ile günlük olarak size iletiyor. Her gün tatlı ve düşünceli bir mesaj ile

o gün olacak hava durumunu bildirmek üzere tasarlanmış bu

uygulama sadece hava durumunu da söylemiyor. O gün havadaki

değişimleri, neler giyebileceğinizi, havadaki değişimler sonucu bir

sürpriz ile karşılaşmamak için yanınıza ne almanız gerektiğine kadar

size söylüyor Brella. 

Gardırobunuza göre uygulama içerisine ekleyeceğiniz giysilere göre

Brealla, size o gün gardırobunuzdan ne alarak çıkmanız gerektiğini

bile size söyleyebiliyor. 

Bunların yanı sıra uygulamayı kişiselleştirebiliyoruz da. Örneğin 20

derece olan bir hava kimi için sıcak iken kimisi için soğuk bir hava

olabilir. Brella içerisindeki ayarlar ile derecelerin size neler ifade

ettiğini ayarlayarak size özel bir hava durumu tahmini olmasını

sağlayabiliyorsunuz. 

Eğer siz de benim gibi giyinmeyi, gezmeyi, size özel şeyleri ve

eğlenmeyi seven biriyseniz bu uygulama tam da size göre. 
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Ftr%2Fapp%2Fbrella-personal-weather%2Fid1163666072&psig=AOvVaw2Advy6pxx57e08mB8ObdYO&ust=1652959012807000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJDnyaz26PcCFQAAAAAdAAAAABAO


ÖNERİLER
VEDA

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

/ 55

DEVRİM KADİR ALAN 

2319 Mayıs’ta “Veda” filmi ile karşınızdayım. Bu veda

bir devletin tarih sahnesine merhaba deme hikayesi.

Daha iyi ve sürdürülebilir geleceğin sorumluluğunu

alan biz gençlerin ilham almaları için izlemeleri

gereken bir film Veda.

Zülfü Livaneli’nin yazıp yönettiği film 10 Kasım 1938

tarihinde başlıyor, Mustafa Kemal ölüm

döşeğindeyken. Filmde, Salih Bozok'un oğlu Muzaffer'e

yazdığı mektupla geçmişe dönüp, bu zaman zarfı

içinde Atatürk'ün askeri kimliği, vatan uğruna

fedakarlıkları ve özel hayatından kesitler anlatılıyor.

Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşu, bir

ulusa ışık tutuşu “veda” mektubunda aktarıyor...

Filmde genç Mustafa Kemal’i görüyoruz. Ülkesinin

geleceğini dert edinmiş, muasır medeniyetler

seviyesinde bir devlet kurmayı hedefleyen; misyonunu

ve vizyonunu bu yönde belirleyen Mustafa Kemal’i. 

Yaşadığı onca zorluğa, karşılaştığı onca engele rağmen yılmıyor Mustafa Kemal. Yıkılmış durumda olan altı

yüz yıllık bir imparatorluğun mirasını alıyor, o mirastan yeni bir cumhuriyet yaratıyor. Bu cumhuriyeti

yaratırken çocuklara bırakıyor, gençlere de emanet ediyor bu mirası. Bu filmde de bize bırakılan miras

detaylı bir şekilde anlatılıyor. Bu miras, Türkiye Cumhuriyeti’nin sürdürülebilir bir gelecek sorumluluğu ile

beraber bizimdir, gençlerindir. Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı üyeleri olarak bu mirası korumak ve

sorumluluk almak adına önemli işlere imza attığımıza inananlardanım. Ama bu yetmez, her zaman bir adım

daha ileriyi düşünmek gerekir. Bizim örneklemimizde bu en temel şekliyle yönetişim kültürünü bir adım daha

ileriye taşımak, bu kültür ile geleceğe yön verecek liderlere bir bilgi birikimi sağlamaktır. 

Bu mirası sürdürmek gibi önemli bir görevimiz varken yorulacağımızı düşünebilirsiniz. Ne zaman bunu

düşünseniz Mustafa Kemal’in “hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar.” sözünü hatırlatmak

isterim arkadaşlar.

Görevimiz büyük, yolumuz uzun. Damarlarımızdaki asil kan, muhtaç olduğumuz kudreti vermek için hazır. O

zaman yola koyulma vakti, bir adım daha ileriye gitme vakti.

Sevgiyle, yönetişimle ve Mustafa Kemal ile kalın.

https://www.youtube.com/watch?v=MkqwgnBMjjg

