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Sosyal giri^imcilik zirvesi dlizce etabi tamamlandi
ULUSLARARASI BJR P R O J E OLAN S O S Y A L GJRi^iMCiLJK ZIRVESPNIN DUZCE ETABI
YOGUN KATILIMLA TAMAMLANDI.

8 A^ustos 2019 Per^embe 16.29

Uluslararasi bir proje olan Sosyal Giri§imcilik Zirvesi'nin DOzce etabi yogun katilimla tamamlandi.
Duzce Ticarel ve Sanayi Odasi'nda gergekle§tirilen etkinlige 18 ulkeden sosyal giri^imcilik
konusunda gali^malari olan gengler, Sosyal Giri§imcilik Zirvesi Turkiye Koordinatoru Ismail Hilmi
AdigiJzel ve davetiler katildi.
Zirvenin apili? konu^masini yapan Duzce ll Gen? Giri?imciler Kunjlu Ba§kani Ahmet Serdar
Erdem, 4,5 aylik gorev siJresI igerisinde yaptiklari gali^malar hakkinda bilgi vererek, "Duzce'mizin
tanitimini mumkiJn olan her platformda yapmak, Duzce'mizin faydasina yerel ve ulusal pwlitikalar
geli^tirmek, gorev sijremiz boyunca en buyiJk hedeflerimiz arasinda olacaktir. Goreve
ba§ladigimiz gijnden bu yana boyunca daha ?ok DiJzce'yi seven Ceng Giri?imciler oiarak
birbirimizi tanimak Duzce'yi tanimak ili§kilerimizi geli?tirmek ve daha saglam temeller uzerine
oturan bir ekip olabilmeyi arzuladik. TOBB Duzce Geng Giri^imciler Kurulu oiarak bu tarz
programlarimizin ve Duzce'nin gelecegine katki saglayacak, sinirlanmizi ve seviyemizi daha
yukari ta§iyacak projelere imza atacagimizin sozunij buradan vermek istiyonim" ifadelerine yer
verdl.
Sosyal Girijimcilik Zirvesi Turkiye Koordinatoru Ismail Hilmi AdigiJzel, sosyal girijimci nedir,
sosyal giri?imciligin avantaj ve dezavantajlari nelerdirgibi sorulara yanit verirken birgok ijlkede
yapilan ba§anli orneklere de sunumunda yer verdi.
Zirvede konu^an Duzce Belediye Balkan Yardimcisi Celal Kasapoglu, Ismail Hilmi Adiguzel'in
sunumundan gok etkilendigini ifade ederek, benzer omeklemlerin Diizce'de de yapilabilecegini,
sosyal giri^imciligin maddi ve manevi getirisinin daha yijksek oldugunu gozlemlediklerinin altini
gizdi.
"Universite Sanayi i?birligi onem veriyoruz"
) Yonetim Kurulu Ba?kani Tuncay §ahin, 1,5 yildan bu yana oda gali?malarina ivme
idirmaya gayret ettiklerini, Universite-Sanayi i§birligi gali§malarina onem verdiklerini ve bu
gali$malar neticesinde de birgok onemli adim attiklarini soyledi. §ahin, "11 Mesiek grubundan 31
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meclis ijyemiz var. Biz oda olarak 10 mesiek grubumuza projeler geli?tirdik, Yine oda olarak
Turkiye'de ilk olarak Bilim ve Teknoloji Komisyonunu kurduk. Bu a?amada Sayin Rektorumuz bize
Teknoparkta kulu?ka merkezini verdi. Komisyonumuz gali^malanna bu alanda devam ediyor. Oda
olarak guglO Gen? ve Kadin Giri?imciler Kurullari kurduk. Arkada§larimiz dinamik ve gok cpali^kan.
Arkada§larimizin turn gali§malanna destek vermeye gali^iyoruz ve gali?malannin iginde olmaya
?ali5iyoruz. Bugun de burada olmaktan, dolu bir salona program yapmaktan bijyijk mutluluk
duyuyoruz. Universite-Sanayi i?birligini sagladik ama Kamu-Sanayi i§birligini maalesef ki
saglayamiyoruz. Taleplerimiz kamu tarafinda kar?iliksiz kaliyor. Savunma Sanayi Pilot Bolge ilan
edilmesl. Jandarma Okulu gibi taleplerimiz maalesef ki kamu tarafindan kar$ilik bulmadi. BIzler
Duzce'nin geli?imi ve kalkinmasi igin mucadele ediyoruz. Siz genglere de bu noktada buyijk
gbrevler du?uyor. Sizlerin geli?tirecegi her projede bizler sizin yaninizda olacagiz. GbniJI
rahatligiyla odamiza gelebilir ve projelerinizi bizimie payla^abilirsiniz" ifadelerini kullandi.
Sunumlar oncesinde kursiiye gikan DiJzce Universitesi RektorO Prof. Dr. Nigar Demircan Qakar,
doktora tezinin giri^imcilik uzerine oldugunu hatirlatarak konuya ne kadar yakin oldugunu ifade
etti. Qakar, sosyal giri?imciligin degi?en ekonomik trendler sayesinde yeni olujan bir olgu
oldugunu, bu olgu sayesinde ticari i?letmelerin sosyal gali§malara daha gok katilim sagladigini da
sbzlerine ekiedi.
DiJzce Universitesi Yuksek Lisans Ogrencisi ve Egitmen Engin Qavu§, Sosyal Giri5imcilik ve
Turkiye'de uygulanabilecek olumlu ornekler konusunda katilimcilara bilgiler aktardi.
Toplantinin son bdlijmunde ise 18 ayri ulkeden gelen Sosyal Giri$imciler, ijlkelerindekl ba§arili
uygulamalar ve sonuglarini katilimcilaria payla?tilar.
Sosyal Giri?imcilik Zirvesi DiJzce Etabi, Duzce TSO Yonetim Kunjlu Ba^kani Tuncay Sahin, DU
Rektorij Prof. Dr. Nigar Demircan (Jakar, DiJzce Belediye Ba§kan Yardimcisi Celal Kasapoglu,
DiJzce Ticaret Borsasi Ba?kani Nurettin Karslioglu ve Duzce GGK Ba§kani Ahmet Serdar
Erdem'in Uluslararasi Sosyal Girijimcilik Zirvesi Koordinatorij ismail Hilmi Adiguzel'e plaket
takdim etmeleri ve hatira fotografi gekimiyle sona erdi.
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Uluslararasi bir proje olan Sosyal Girisimcilik Zirvesi'nin Diizce etabi yogun
katilimla tamamlandi.
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Duzce Ticaret ve Sanayi Odasi'nda gergekle^tirilen
etkinlige 18 ulkeden sosyal giri§imcilik konusunda
pali§malari olan gengler. Sosyal Glrl§imcillk
Zitvesl TiJrkiye Koordinatorij ismail
Hllmi Adigijzel ve davetller katildi.
Zirvenin ag\\\§ konu§masini yapan Diizce il Gen?
Giri§imclier Kurulu Ba§kani Ahmet Serdar Erdem,
4,5 aylik gorev sijresi lijerislnde yaptiklan
$ali§malar hakkinda bilgi vererek. "Duzce'mizin
tanitimini miJmkun olan her platformda yapmak, Duzce'mizin faydasina yerel ve ulusal politikalar
geli§tirmek, gorev suremiz boyunca en buyiJk hedeflerimiz arasinda olacaktir. Goreve ba?ladigimiz
gijnden bu yana boyunca daha 50k DiJzce'yi seven Gen? Giri§lmciler olarak birbirimizi tanimak
Duzce'yi tanimak ili^kilerimizi geli§tirmek ve daha saglam temeller uzerine oturan bir ekip
olabilmeyi arzuladik. TOBB Duzce Gen? Giri^imciler Kurulu olarak bu tarz programlarimizin ve
DiJzce'nin gelecegine katki saglayacak, sinirlarimizi ve seviyemizi daha yukan ta§iyacak projelere
imza atacagimizin sozunij buradan vermek istiyorum" ifadelerine yer verdi.
Sosyal Giri§imcilik Zirvesi TiJrkiye Koordinatorij ismail Hilmi AdigiJzel, sosyal giri$imci nedir,
sosyal giri§imciligin avantaj ve dezavantajlari nelerdir gibi sorulara yanit verirken birpok ulkede
yapilan ba§arili orneklere de sunumunda yer verdi.
Zirvede konu5an Duzce Belediye Balkan Yardimcisi Celal Kasapoglu, ismail Hilmi Adiguzel'in
sunumundan ?ok etkilendigini ifade ederek, benzer orneklemlerin Duzce'de de yapilabilecegini,
sosyal giri§imciligin maddi ve manevi getirisinin daha yijksek oldugunu gozlemlediklerinin altini
?izdi.
"Universite Sanayi i^birligi onem veriyoruz"
DTSO Yonetim Kurulu Ba?kani Tuncay §ahin, 1,5 yildan bu yana oda ^alijmalarina ivme
kazandirmaya gayret ettiklerini, Universite-Sanayi i§birligi galijmalarina onem verdiklerini ve bu
^ali^malar neticesinde de bir?ok onemli adim attiklanni soyledi.
§ahin, "11 Mesiek grubundan 31 meclis ijyemiz var. Biz oda olarak 10 mesiek grubumuza projeler
geli§tirdik. Vine oda olarak TiJrkiye'de ilk olarak Bilim ve Teknoloji Komisyonunu kurduk. Bu
a§amada Sayin RektbriJmuz bize Teknopark'ta kulufka merkezini verdi. Komisyonumuz
?ali§malarina bu alanda devam ediyor. Oda olarak guglu Gen? ve Kadin Giri§imciler Kurullan
kurduk. Arkada§larimiz dinamik ve ?ok ?ali§kan. Arkada?larimizin tijm ?ali5malanna destek
vermeye ?ali5iyoruz ve ?ali?malannin i?inde olmaya ?ali?iyoruz. Bugun de burada olmaktan, dolu
bir salona program yapmaktan bijyuk mutluluk duyuyoruz. Universite-Sanayi i§birligini sagladik
ama Kamu-Sanayl i§birligini maalesef ki saglayamiyoruz. Taleplerimiz kamu tarafinda karjiliksiz

^

kaliyor. Savunma Sanayi Pilot Bolge ilan edilmesi. Jandarma Okulu gibi taleplerimiz maalesef ki
kamu tarafindan kar?ilik bulmadi. Bizler Duzce'nin geli^imi ve kalkinmasi igin mijcadele ediyoruz.
Siz genflere de bu noktada buyijk gorevler dusuyor. Sizlerin geli§tirecegi her projede bizler sizin
yaninizda olacagiz. GoniJI rahatligiyla odamiza gelebilir ve projelerinizi bizimie paylajabilirsiniz"
ifadelerini kullandi.
Sunumlar oncesinde kijrsuye gikan Diizce Universitesi Rektorij Prof. Dr. Nigar Demircan Qakar,
doktora tezinin giri§imcilik ijzerine oldugunu hatirlatarak konuya ne kadaryakin oldugunu ifade
etti.
Qakar, sosyal giri§imciligin degi§en ekonomik trendler sayesinde yeni olu?an bir olgu oldugunu, bu
olgu sayesinde ticari i§letmelerin sosyal ?ali§malara daha ?ok katilim sagladigini da sozlerine
ekiedi.
Diizce Universitesi Yuksek Lisans Ogrencisi ve Egitmen Engin Qavu§, Sosyal Girijimcilik ve
Tijrkiye'de uygulanabilecek olumlu ornekler konusunda katilimcilara bilgiler aktardi.
Toplantinin son bdlijmunde ise 18 ayri iJIkeden gelen Sosyal Giri§imciler, ijikelerindeki ba§arili
uygulamalar ve sonuglarini katilimcilaria paylajtilar
Sosyal Giri§imcilik Zirvesi DiJzce Etabi, DQzce TSO Yonetim Kurulu Ba5kani Tuncay 5ahin, DU
Rektoru Prof. Dr. Nigar Demircan Qakar, Duzce Belediye Balkan Yardimcisi Celal
Kasapoglu, Diizce Ticaret Borsasi Ba^kani Nurettin Karslioglu ve Diizce GGK Ba§kani Ahmet
Serdar Erdem'in Uluslararasi Sosyal Giri§imcilik Zirvesi Koordinatorii Ismail Hilmi Adigiizel'e
plaket takdim etmeleri ve hatira fotografi gekimiyle sona erdi. Kaynak : iHA
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Uluslararasi bir proje olan Sosyal Girisimcilik Zirvesi'nin Diizce etabi yogun katilimla
tamamlandi.
Diizce Ticaret ve Sanayi Odasi'nda gergekle^tirilen etkinlige 18 iilkeden sosyal girisimcilik
konusunda ^alismalari olan gentler, Sosyal Girisimcilik Zirvesi Tiirkiye Koordinatorij ismai
Hilmi Adiguzel ve davetiler katildi.
Zirvenin aqlis konusmasini yapan Duzce il Gen^ Girisimciler Kurulu Baskani Ahmet Serdar
Erdem, 4,5 aylik gorev siJresi igerisinde yaptiklari galismalar hakkinda bilgi vererek,
"DiJzce'mizin tanitimini mijmkun olan her platformda yapmak, DiJzce'mizin faydasina yere
ve ulusal politikalar gelistirmek, gorev siJremiz boyunca en biiyijk hedeflerimiz arasinda
olacaktir. Goreve basladigimiz gijnden bu yana boyunca daha gok DiJzce'yi seven Gen^
Girisimciler olarak birbirimizi tanimak Duzce'yi tanimak iliskilerimizi gelistirmek ve daha
sagiam temeller iizerine oturan bir ekip olabilmeyi arzuladik. TOBB Diizce Gen^ Girisimciie
Kurulu olarak bu tarz programlarimizin ve Diizce'nin gelecegine katki saglayacak,
sinirlarimizi ve seviyemizi daha yukari tasiyacak projelere imza atacagimizin soziinii
buradan vermek istiyorum" ifadelerine yer verdi.
Sosyal Girisimcilik Zirvesi Tiirkiye Koordinatdrii ismail Hilmi Adiguzel, sosyal girisimci ned
sosyal girisimciligin avantaj ve dezavantajlari nelerdir gibi soruiara yanit verirken birgok
iilkede yapilan basarili orneklere de sunumunda yer verdi.

Zirvede konu^an Diizce Belediye Balkan Yardimcisi Celal Kasapogiu, ismail Hilmi
Adigiizel'in sunumundan ?ok etkllendigini ifade ederek, benzer brneklemlerin Diizce'de de
yapilabilecegini, sosyal giri§imciligin maddi ve manevi getirisinin daha yiiksek oldugunu
gdzlemlediklerinin altmi gizdi.
"Universite Sanayi i§birligi dnem veriyoruz"
DTSO Yonetim Kurulu Ba^kani Tuncay §ahin, 1,5 yildan bu yana oda gali^malarma ivme
kazandirmaya gayret ettiklerini, Universite-Sanayi i§birligi ^ali§malanna dnem verdiklerini
ve bu ^ali^maiar neticesinde de birgok dnemli adim attiklarini soyledi. §ahin, "11 Mesiek
grubundan 31 meclis iiyemiz var. Biz oda olarak 10 mesiek grubumuza projeler geli^tirdik.
Vine oda olarak Turkiye'de ilk olarak Bilim ve Teknoloji Komisyonunu kurduk. Bu a^amada
Saym RektbriJmuz bize Teknopark'ta kulu^ka merkezini verdi. Komisyonumuz gali§malarin
bu alanda devam ediyor. Oda olarak gii^lii Gen^ ve Kadin Giri$imciler Kurullari kurduk.
Arkada^larimiz dinamik ve ^ok ^ali§kan. Arkada^larimizin turn gali^malarina destek vermes
gali^iyoruz ve ^ali§malarinin iginde olmaya ^ali§iyoruz. Bugiin de burada olmaktan, dolu bi
salona program yapmaktan biiyiJk mutluluk duyuyoruz. Universite-Sanayi i^birligini
sagladik ama Kamu-Sanayi i^birligini maalesef ki saglayamiyoruz. Taleplerimiz kamu
tarafinda kar§iliksiz kaliyor. Savunma Sanayi Pilot Bdlge ilan edilmesi, Jandarma Okulu git
taleplerimiz maalesef ki kamu tarafindan kar^ilik bulmadi. Bizler Diizce'nin geli$imi ve
kalkinmasi i^in mijcadele ediyoruz. Siz gen^lere de bu noktada biiyiJk gorevler dii^iiyor.
Sizlerin geli§tirecegi her projede bizler sizin yaninizda olacagiz. Goniil rahatligiyla odamizc
gelebilir ve projelerinizi bizimie payla$abilirsiniz" ifadelerini kullandi.
Sunumlar oncesinde kiirsiiye gikan Diizce Universitesi Rektorii Prof. Dr. Nigar Demircan
^akar, doktora tezinin giri^imcilik iizerine oldugunu hatirlatarak konuya ne kadar yakin
oldugunu ifade etti. ^akar, sosyal giri^imciligin degi^en ekonomik trendler sayesinde yeni
olu§an bir olgu oldugunu, bu olgu sayesinde ticari i§letmelerin sosyal ^ali§malara daha ^ok
katilim sagladigini da sdzlerine ekiedi.
Diizce Universitesi Yiiksek Lisans Ogrencisi ve Egitmen Engin Cavu§, Sosyal Giri^imcilik ve
Tiirkiye'de uygulanabilecek olumlu ornekler konusunda katilimcilara bilgiler aktardi.
Toplantinin son bdliimiinde ise 18 ayri iilkeden gelen Sosyal Giri$imciler, iilkelerindeki
ba^arili uygulamalar ve sonu^larini katilimcilaria payla§tilar.
Sosyal Giri$imcilik Zirvesi Diizce Etabi, Diizce TSO Yonetim Kurulu Ba$kani Tuncay ^ahin,
DU Rektorii Prof. Dr. Nigar Demircan ^akar, Diizce Belediye Balkan Yardimcisi Celal
Kasapoglu, Diizce Ticaret Borsasi Ba^kani Nurettin Karslioglu ve Diizce GGK Ba^kani Ahme
Serdar Erdem'in Uluslararasi Sosyal Giri^imcilik Zirvesi Koordinatorii ismail Hilmi Adigiizel
plaket takdim etmeleri ve hatira fotografi ^ekimiyle sona erdi.
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Uluslararasi bir proje olan Sosyal Girisimcilik Zirvesi'nin Duzce
etabi yogun katilinnia tannamlandi.
Uluslararasi bir proje olan Sosyal Giri§inncilik Zirvesi'nin Duzce etabi yogun katilimla
tamamlandi.

konusunda gali§malari olan gengler, Sosyal Giri^imcilik Zirvesi Turkiye Koordinatoru
ismail Hilmi Adiguzel ve davetiler katildi.

Zirvenin agili§ konu§masini yapan Duzce il Geng Giri§imciler Kurulu Ba§kani Ahmet
Serdar Erdem, 4,5 aylik gorev suresi igerisinde yaptiklan galigmalar hakkinda bilgi vererek,
"Duzce'mizin tanitimini mumkun olan her platformda yapmak, Duzce'mizin faydasina
yerel ve ulusal politikalar geligtirmek, gorev suremiz boyunca en buyuk hedeflerimiz
arasinda olacaktir. Goreve ba§ladigimiz gunden bu yana boyunca daha gok DiJzce'yi
seven Geng Girigimciler olarak birbirimizi tanimak Duzce'yi tanimak ili§kilerimizi
geli§tirmek ve daha saglam temeller uzerine oturan bir ekip olabilmeyi arzuladik. TOBB
Duzce Geng Giri§imciler Kurulu olarak bu tarz programlarimizin ve Duzce'nin gelecegine
katki saglayacak, sinirlarimizi ve seviyemizi daha yukari ta§iyacak projelere imza
atacagimizin sozunu buradan vermek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Sosyai Giri§imcilik Zirvesi Turkiye Koordinatoru ismail Hilmi Adiguzel, sosyal girigimci
nedir, sosyal giri§imciligin avantaj ve dezavantajlan nelerdir gibi sorulara yanit verirken
birgok ijlkede yapilan ba§arili orneklere de sunumunda yer verdi.

Zirvede konugan Duzce Belediye Bagkan Yardimcisi Celal Kasapoglu, ismail Hilmi
Adiguzel'in sunumundan gok etkilendigini ifade ederek, benzer orneklemlerin Duzce'de de
yapilabilecegini, sosyal girigimciligin maddi ve manevi getirisinin daha yuksek oldugunu
gozlemlediklerinin altini gizdi.

"Universite Sanayi igbirligi onem veriyoruz"

DTSO Yonetim Kurulu Bagkani Tuncay §ahin, 1,5 yildan bu yana oda galigmalanna ivme
kazandirmaya gayret ettiklerini, Universite-Sanayi igbirligi galigmalanna onem verdiklerini
ve bu galigmalar neticesinde de birgok onemli adim attiklarini soyledi. §ahin, "^ 1 Mesiek
grubundan 31 meclis uyemiz van Biz oda olarak 10 mesiek grubumuza projeler
geligtirdik. Vine oda olarak Turkiye'de ilk olarak Bilim ve Teknoloji Komisyonunu kurduk.

Giri^imciler Kurullari kurduk. Arkada§larimiz dinamik ve Qok gali§kan. Arkada^larimizin
turn gali^malarina destek vermeye gali§iyoruz ve gali§malarinin iginde olmaya
galigiyoruz. Bugiin de burada olmaktan, dolu bir salona program yapmaktan biiyuk
mutluluk duyuyoruz. Universite-Sanayi i§birligini sagladikama Kamu-Sanayi igbirligini
maalesef ki saglayamiyoruz. Taleplerimiz kamu tarafinda kar§iliksiz kaliyor. Savunma
Sanayi Pilot Bolge ilan edilmesi, Jandarma Okulu gibi taleplerimiz maalesef ki kamu
tarafindan kargilik bulmadi. Bizler Duzce'nin geli§imi ve kalkinmasi igin mucadele
ediyoruz. Siz genglere de bu noktada buyuk gorevler du§uyor. Sizlerin geligtirecegi her
projede bizler sizin yaninizda olacagiz. Gonul rahatligiyla odamiza gelebilir ve projelerinizi
bizimie paylagabilirsiniz" ifadelerini kullandi.

Sunumlar oncesinde kursuye gikan Duzce Universitesi Rektoru Prof. Dr. Nigar Demircan
Qakar, doktora tezinin girisimcilik uzerine oldugunu hatirlatarak konuya ne kadar yakin
oldugunu ifade etti. Qakar, sosyal girigimciligin degi§en ekonomik trendler sayesinde yeni
olu§an bir olgu oldugunu, bu olgu sayesinde ticari i§letmelerin sosyal gali§malara daha
gok katilim sagladigini da sozlerine ekiedi.

Duzce Universitesi Yuksek Lisans Ogrencisi ve Egitmen Engin Qavu§, Sosyal Girisimcilik
ve Turkiye'de uygulanabilecek olumlu ornekler konusunda katilimcilara bilgiler aktardi.

Toplantinin son bolumunde ise 18 ayri ulkeden geien Sosyal Girisimciler, ulkelerindeki
ba§arili uygulamalar ve sonuglanni katilimcilaria paylagtilar.

Sosyal Girisimcilik Zirvesi Duzce Etabi, Duzce TSO Yonetim Kurulu Ba^kani Tuncay §ahin,
DU Rektoru Prof. Dr. Nigar Demircan Qakar, Dijzce Belediye Bagkan Yardimcisi Celal
Kasapoglu, Duzce Ticaret Borsasi Bagkani Nurettin Karslioglu ve Duzce GGK Bagkani
Ahmet Serdar Erdem'in Uluslararasi Sosyal Girigimcilik Zirvesi Koordinatoru Ismail Hilmi
Adiguzel'e plaket takdim etmeleri ve hatira fotografi gekimiyle sona erdi.
BUGUN NELER OLDU?
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Sosyal Girisimcilik Zirvesi
Duzce etabi tamamlandi!

GUNDEM
.Sosyal Giri§imcilik Zirvesi Diizce etabi tamamlandi!
^

Uluslararasi bir proje olan Sosyal Giri§lmcillk Zirvesi'nin Diizce Etabi yogun katilimla tamamlandi.
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Diizce Ticaret ve Sanayi Odasi'nda gerfekle^tirilen etkinliSe 18 iJIkeden sosyal
girijimcilik konusunda gali^malari olan gengler, Sosyal Girisimcilik Zirvesi Ttirklye
Koordinatorij Ismail Hilmi AdigiJzel, Duzce Universitesi Rektoru Prof. Dr. Nigar Demircan
Qakar, Duzce Belediye Balkan Yardimcisi Celal Kasapoglu, Duzce TSO Yonetim Kurulu
Ba?kani Tuncay §ahin, Yonetim Kurulu ve Medis Uyeleri, Diizce Ticaret Borsasi Ba§kani
Nurettin Karslioglu, Diizce il Geng Giri§imciler Kurulu Ba§kani Ahmet Serdar Erdem ve
GGK Uyeleri, Il KGK Uyeleri ile ?ok sayida davetii katilim sagladi.
Zirvenin agili? konu?masini yapan Diizce II Gen? Giri§imciler Kurulu Ba§kani Ahmet
Serdar Erdem, 4,5 aylik gorev siiresi igerisinde yaptiklari gali?malar hakkinda kisa bilgiler
verdi. Erdem konu§masinda, "Diizce'mizin tanitimini miimkijn olan her platformda

Qakici; 'Oo§al afetlerin siyasetl olmaz'
6.08.2019

UOI

yapmak, DiJzce'mizin faydasina yerel ve ulusal politikalar geli?tirniek, gbrev suremiz
boyunca en biiyiik hedeflerimiz arasinda olacaktir. Goreve ba^ladigimiz gunden bu yana
boyunca daha ?ok Duzce'yi seven Geng Girijimciler olarak birbirimizi tanimak DiJzce'yi
tanimak ilijkilenmizi geli?timiek ve daha saglam temeller ijzerine oturan bir ekip olabilmeyi
arzuladik.

i
Bu sure? zarfinda; Siklikia tcplanmaya gayret ettik, Fabrika ziyaretleri ger?ekle?tirdik,
Uzman hocalarimizdan di? ticaret konusunda bilgiler aldik, Ticaret ve Sanayi Odamizin
duzenledigi turn programlara i?tirak etmeye gayret ettik. TOBB Duzce Geng Giri?imciler
Kurulu oiarak bu tarz programlarimizin ve Duzce'nin gelecegine katki saglayacak,
sinirlarimizi ve seviyemizi daha yukari ta§iyacak projelere imza atacagimizin sozunij
buradan vermek istiyorum" ifadelerine yer verdi.
Ahmet Serdar Erdem'in ardindan kijrsuye gikan Sosyal Girisimcilik Zirvesi Turtciye
Koordinatoru Ismail Hilmi Adiguzel, sosyal giri?imci nedir, sosyal giri§imciligin avantaj ve
dezavantajlari nelerdir gibi somlara yanit verirken birgok ulkede yapilan basarili omeklere
de sunumunda yer verdi.
Zirvede konu§an DiJzce Belediye Balkan Yardimcisi Celal Kasapoglu, Ismail Hilmi
Adiguzel'in sunumundan gok etkilendigini ifade ederek, benzer omeklemlerin Duzce'de de
yapilabilecegini, sosyal giri^imciligin maddi ve manevi getirisinin daha yijksek oldugunu
gozlemlediklerinin altini gizdi.
Celal Kasapogiu'nun ardindan kiJrsuye gikan Duzce TSO Yonetim Kurulu Ba?kani
Tuncay §ahin, 1,5 yildan bu yana oda gali?malarina ivme kazandirmaya gayret ettiklerini,
Universite-Sanayi ijbirligi gali?malarina onem verdiklerini ve bu gahsmalar neticesinde de
birgok onemli adim attiklarini soyledi. §ahin, "11 Mesiek grubundan 31 meclis ijyemiz var.
Biz oda oiarak 10 mesiek grubumuza projeler geli?tirdik. Vine oda oiarak Turkiye'de ilk
oiarak Bilim ve Teknoloji Komisyonunu kurduk. Bu a^amada Sayin RektoriJmuz bize
Teknopark'ta kulugka merkezini verdi. Komisyonumuz gali§malarina bu alanda devam
ediyor. Oda oiarak guglij Geng ve Kadin Giri?imciler Kunjilari kurduk. Arkada§larimiz
dinamik ve gok gali?kan. Arkada^larimizin turn gali^malarina destek vermeye gali^iyoruz
ve gali^malannin iginde olmaya gali$iyoruz. Bugijn de burada olmaktan, dolu bir salona
program yapmaktan buyuk mutluluk duyuyoruz. Universite-Sanayi i^birligini sagladik ama
Kamu-Sanayi ijbirligini maalesef ki saglayamiyoruz. Taleplerimiz kamu tarafinda
karjiliksiz kaliyor. Savunma Sanayi Pilot Bdlge ilan edilmesi, Jandarma Okulu gibi
taleplerimiz maalesef ki kamu tarafindan kar§ilik bulmadi. Bizler Duzce'nin geli^imi ve
kalkinmasi igin miJcadele ediyoruz. Siz genglere de bu noktada bijyuk gorevler du?uyor.
Sizlerin geli^tireceQi her projede bizler sizin yaninizda olacagiz. Gdnul rahatligiyla
odamiza gelebilirve projelerinizi bizimie paylasabilirsiniz" ifadelerini kullandi.

ER
Sunumlar oncesinde kiJrsuye gikan Duzce Universitesi RektorO Prof. Dr. Nigar Demircan
Qakar, doktora tezinin giri?imcilik iJzerine oldugunu hatirlatarak konuya ne kadar yakin
oldugunu ifade etti. Qakar, sosyal giri?imciiigin degi^en ekonomik trendler sayesinde yeni
olu;an bir olgu oldugunu, bu olgu sayesinde ticari i^letmelerin sosyal gali$malara daha
gok katilim sagladigini da sozlerine ekiedi.
DiJzce Universitesi YiJksek Lisans Ogrencisi ve Egitmen Engin Qavu?, Sosyal
Girijimcilik ve Turkiye'de uygulanabilecek olumlu omekler konusunda katilimcilara bilgiler

aktardi.
Toplantinin son bdlumunde ise 18 ayri ulkeden gelen Sosyal Girl^imciler, ulkelerindeki
ba?arili uygulamalar ve sonu?larini katilimcilaria payla?tilar.
Sosyal Giri§imcilik Zirvesi Duzce Etabi, Duzce TSO Yonetim Kurulu Ba?kani Tuncay
§ahin, DU Rektoru Prof. Dr. Nigar Demircan Qakar, Duzce Belediye Balkan Yardimcisi
Celal Kasapoglu, DCizce Ticaret Borsasi Ba?kani Nurettin Karslioglu ve Duzce GGK
Ba^kani Ahmet Serdar Erdemin Uluslararasi Sosyal Giri^imcilik Zirvesi Koordinatoru
Ismail Hilmi Adiguzel'e plaket takdim etmeleri ve hatira fotografi gekimiyle sona erdi.
Etiketler: Sosy^ , Ginsimcilik , Zifvesi , Duzge . elabi , !amamlandi! , Gundem Haberleri
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Sosyal giri^imcilik zirvesi dijzce etabi tamamlandi
I

Uluslararasi bir proje olan Sosyal Glri$imc!lik Zirvesi'nin Diizce etabi yogun katilimla tamamlandi.
08 Agustos20l9 12:58:49

-'Diizce Ticaret ve Sanayi Odasi'nda ger^ekle^tirilen etkinlige 18 ulkeden sosyal gii-i§imcilik
konusunda pali^malan olan gentler, Sosyal Giri^imcilik Zirvesi Tiirkiye Koordinatorii Ismail
Hiimi Adigiizel ve davetiler katildi.
Zirvenin a^ili? konu§masini yapan Diizce tl Gen? Giri§imciler Kurulu Ba§kani Ahmet Serdar
Erdem, 4,5 aylik gorev siiresi i^erisinde yaptiklari (;ali§malar hakkmda bilgi vererek,
"Diizce'mizin tanitimini miimkiin olan her platformda yapmak, Diizce'mizin faydasma yerel ve
ulusal politikalar geli§tirmek, gorev suremiz boyunca en buyuk hedetlerimiz arasmda olacaktir.
Goreve ba^ladigimiz gunden bu yana boyunca daha (jok Diizce'yi seven Gen? Giri^imciler
olarak birbinmizi tanimak Diizce'yi tanimak ili^kilerimizi geli^tirmek ve daha saglam temeller
uzerine oturan bir ekip olabilmeyi arzuladik. TOBB Diizce Gen? Giri^imciler Kurulu olarak bu
tarz programlarimizin ve Diizce'nin gelecegine katki saglayacak, sinirlanmizi ve seviyemizi
daha yukari ta^iyacak projelere imza atacagimizin soziinii buradan vermek istiyorum"
ifadelerine yer verdi.
Sosyal Giriijimcilik Zirvesi Tiirkiye Koordinatorii Ismail Hilmi Adigiizel, sosyal giri§imci
u
2

Adigiizcrin sunumundan Qok etkilcndigini ifade cdcrck, benzer omeklcnilerin Diizcc'dc dc
yapilabilecegini, sosyal giri^iniciligin maddi ve niancvi getirisinin dahayiiksek oldugunu
gozlemlediklerinin altini (;izdi.
"Universite Sanayi i^biiligi onem \eiiyoiuz"
DTSO Yonetim Kurulu Ba^kani Tuncay $ahin, 1.5 yildan bu yana oda 9ali§malarina ivme
kazandirmaya gayrei ettiklerini, Universite-Sanayi i^birligi (;ali§malarma oncm verdiklerini ve
bu (jaii^maiar neticesinde dc birpok oncmli adim attiklanni soylcdi. $ahin," 11 Mcsick
grubundan 31 meclis iiyemiz van Biz oda olarak 10 meslek grubumuza projelcr geli^tirdik.
Yine oda olarak Tiirkiye'de ilk olarak Bilim ve Teknoloji Komisyonunu kurduk. Bu a§amada
Sayin Rektoriimiiz bize Teknopark'ta kulugka merkezini verdi. Komisyonumuz (jali^malanna
bu alanda devam cdiyor. Oda olarak gii^lii Gen? ve Kadm Giri^imcilcr Kurullan kurduk.
Arkada?larimiz dinamik ve gok (jali^kan. Arkada^lanmizin tiim ^ali^malanna destek vermeye
?ali$iyoruz ve (;ali§malannm icjinde olmaya gali^jiyoruz. Bugiin de burada olmaktan, dolu bir
salona program yapmaktan buyiik mutluluk duyuyoruz. Universite-Sanayi i§birligini sagladik
ama Kamu-Sanayi i^birligini maalesef ki saglayamiyomz. Taleplerimiz kamu taratinda
kar^iliksiz kaliyor. Savunma Sanayi Pilot Bolge ilan edilmesi, Jandarma Okulu gibi
taleplerimiz maalesef ki kamu tarafmdan kar^ilik bulmadi. Bizler Diizce'nin geli§imi ve
kalkmmasi iq'm mucadele ediyoruz. Siz genplcre dc bu noktada biiyiik gorcvlcr dii^iiyor
Sizlerin geli^tirccegi her projede bizler sizin yanmizda olacagiz. Goniil rahatligiyla odamiza
gelebilir ve projelerinizi bizimle payla^abilirsiniz" ifadelerini kuUandi.
Sunumlar oncesinde kiirsiiye gikan Diizce Universitesi Rektorii Prof. Dr. Nigar Demircan
Cakar, doktora tezinin giri^imcilik uzerine oldugunu hatirlatarak konuya nc kadar yakm
oldugunu ifade etti. (^akar, sosyal giri§imciligin degi§en ekonomik trendler sayesinde yeni
olu^an bir olgu oldugunu, bu olgu sayesinde ticari i^letmelerin sosyal (;ali§malara daha 90k
katilim sagladigmi da sozlerine ekledi.
Diizce Oniversitesi Yiiksek Lisans Ogrencisi ve Egitmen Engin Cavu§, Sosyal Giri^imcilik ve
Tiirkiye'de uygulanabilecek olumlu omekler konusunda katilimcilara bilgiler aktardi.
Toplantmm son boliimunde ise 18 ayri iilkeden gelen Sosyal Giri§imciler, iilkelerindeki ba§arili
uygulamalar ve sonu<;lanni katilimcilarla payla^tilar.
Sosyal Giri?imcilik Zirvesi Diizce Etabi, Diizce TSO Yonetim Kurulu Ba§kani Tuncay Sahin,
DU Rektorii Prof Dr. Nigar Demircan Qakar, Diizce Belediye Balkan Yardimcisi Celal
Kasapoglu, Duzce Ticaret Borsasi Ba?kani Nurettin Karslioglu ve Diizce GGK Ba§kani Ahmet
Serdar Erdem'in Uluslararasi Sosyal Giri^imcilik Zirvesi Koordinatorii Ismail Hilmi Adiguzel'e
plaket takdim etmeleri ve hatira fotografi (jekimiyle sona erdi.
Haber : tHA
Bu Haher 141 defa okundu

ETtKETLER : Yazdir
DiiZCfi

mk

UtoJ

ans

sosyal

gjriijim

Yorumlar

Yorumlar, editorlerimiz tarafindan onaylandiktan sonra yayinlanir. Kanunlara aykiri. konuyla ilgisi olmayan, kiiffir igeren yorumlar onaylanmamaktadir.
Bu haber hakkinda ne
diJsunuyorsunuz...

Isminiz
Yorum Gonder

Yoruiiilar ( 0 )

