
 
 

 

 

 

Sevgili EGİAD Üyesi Arkadaşlarımız, 
  
EGİAD’da  yazın da çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Komisyonlar harıl harıl 
faaliyetlerine devam ediyorlar. Girişimcilik Akademimizden mezun olan öğrencilerin 
şirket kurma çalışmaları ve destek eğitimleri sürüyor. Bu eğitimlerin bir yenisini bu 
öğleden sonra dernek merkezimizde, Deulcom firması sahibi ve Bloomberg TV de 
yayınlanan Dragon’s Den Girişimcilik Programı jüri üyesi Baybars Altuntaş ile 
 gerçekleştiriyor, tüm üyelerimizi bu seminere davet ediyoruz. EGİAD’ ın öncülüğünde 
İzmir’e kazandırılmaya çalışılan Teknokent Projesi’nde olumlu gelişmeler 
sağlayabilmek adına geçtiğimiz dönem Cemal Elmasoğlu başkanımızın önderliğinde 
gerçekleştirilen özverili çalışmaları sürdürmeye gayret ediyoruz.  Bu  anlamda 11-13 
Temmuz tarihleri arasında Fransa’da Nice kentindeki Sophia Antipolis Teknoparkını 
ziyaret ettik ve yatırımcı şirket CICOM ile İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Mustafa Güden başkanlığındaki heyeti projenin ayrıntılarını görüşmek üzere 
bir araya getirdik. 28 Temmuz akşamı EGİAD Danışma Kurulu’nda ve Yönetim 
Kurulu’nda Başkanlık yapan tüm büyüklerimizle dernekte özel bir toplantıda ikinci kez 
bir arada olacak ve EGİAD’ı konuşacağız. Yılların tecrübesi ve Başkanlıklarının birikimi 
ile dönemimize yön vermeleri ve bizlere ufuk açmaları için her zaman olduğu gibi yine 
 onların görüş ve önerilerine başvuracağız 
  
Değerli Dostlarımız, 
  
Bu arada sizden bir dileğimiz var. 22 Temmuz Cuma akşamı için kimseye söz 
vermeyin. Sizlere daha önce duyurduğumuz üzere, bu Cuma akşam yemeğinde, şöyle 
EGİAD lı dostlarımızla geçireceğimiz, yeni ve eski üyelerimizi kaynaştıracağımız 
ailelerimizle bir arada olacağımız, bir Yaz Gecesi ortamında buluşmak istiyoruz. Çünkü 
sizleri çok özledik ve bir arada olmayı,EGİAD’ı birlikte yaşamayı arzu ediyoruz. Sizin 
için çok güzel bir Çeşme akşamında Blue Note orkestrasının dinlendirici müzikleri, 
Sisus Otelin olağanüstü güzel atmosferi ve enfes yemekleri ile hep birlikte, biz bize 
güzel sohbetlerle özlem gidereceğimiz, en az yaz günlerinin sıcaklığı kadar samimi bir 
buluşma hayal ettik. Bu hayalimizi küçücük bir sosyal sorumluluk çalışması ile 
birleştirdik ve gecenin sonunda elde edilecek geliri Urla’daki EGİAD İlköğretim 
Okulumuzun öğrencilerinin yararına harcamayı düşündük. Bu nedenle de çok mütevazı 
ama bir o kadar da dopdolu, neşeli ve hareketli geçecek bir gece hazırladık. Kişi başı 
sadece 100 TL. davetiye bedeli ile katılabileceğiniz bu gecede protokol yok, resmi 
konuşmalar yok, sadece eski dostlar, yeni EGİAD’lılar, yeni arkadaşlıklar kısaca sadece 
EGİAD var. Sizi bekliyoruz ve o gece birlikte olmak istiyoruz. 
 
22 Temmuz akşamı yapacağımız gecenin ardından 23 Temmuz Cumartesi günü yine 
Çeşme’de bir Sosyal İlişkiler Komisyonu ve Kültür, Sanat ve Spor Komisyonunun ortak 
faaliyeti olarak arkadaşlarımızın bizler için hazırladıkları Windsurf Yarışması’nda 
eğlenceli saatler bizi bekliyor. Sabah saatlerinde başlayan surf eğitimleri, yarışmalar, 
ödül töreni gibi etkinliklerle akşam saatlerine dek sürecek bu günde sizleri eşleriniz, 
çocuklarınız ve dostlarınızla birlikte bu güzel günde de görmek istiyoruz. 

 Ülkemizde barışın ve adaletin egemen olması, gencecik kardeşlerimizin hain 
saldırılarla aramızdan koparılmasının son bulması, sağlık ve mutlulukla, başarı dolu 
yarınlarda milletçe güzelliklere kavuşabilmek umudu ile güzel bir yaz geçirmeniz diler, 
sevgi ve saygılar sunarım. 

  
Temel Aycan Şen 
Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 

 



 
 

TSE ISO 9001-10002 Denetimi 
22 Haziran  2011 
 
EGİAD'ın üyelerine yönelik hizmet kalitesini belgeleyen TSE EN ISO 
9001:2008 Kalite Belgesi ara denetimi EGİAD Dernek Merkezinde 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ISO 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti ve 
Şikayetleri Ele Alma Yönetim Sistemi için belge başvurusunda bulunan 
derneğimizin Belgelendirme tetkiki de aynı gün gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan denetim sonucunda Derneğimiz söz konusu belgeyi almaya 
hak kazanmış, tetkik resmi sonucu beklenmektedir. 
 

 

   
 

 
 

EGİAD Girişimcilik Akademisi 
İlk Mezunlarını Verdi 
22 Haziran 2011 
 
Ege Genç İşadamları Derneği olarak “EGİAD 
Girişimcilik Akademisi Açılıyor Türkiye 
Kazanıyor” sloganıyla yürüttüğümüz Girişimciliği 
Geliştirme ve Destekleme Projemizin ilk aşaması 
22 Haziran tarihinde yapılan sertifika tören ile 
birlikte başarılı bir şekilde tamamlanmış 
bulunmaktadır. Danışma Kurulu Geçmiş Dönem 
Başkanı Sn. Kemal Çolakoğlu’nun değerli 
deneyimlerini paylaştığı konuşmasıyla başlayan 
törene KOSGEB Güney Hizmet Müdürü Mustafa 
Çanakçı, EGİAD üyeleri ve girişimcilik akademisi 
öğrencileri katılmışlardır.  60 saatlik uygulamalı 
girişimcilik eğitimlerinin ardından sertifikalarını 
alan girişimci adayları ile tören sonunda bir 
kokteyl düzenlenmiş; genç girişimci Azeri moda 
tasarımcısı Minera Guliyeva tarafından hazırlanan 
kostümlerin sergilendiği özel bir defile 
gerçekleştirilmiştir. 

 

“Portekizce Konuşulan Ülkelerde Ticaret ve 
İşbirliği Fırsatları” Semineri 
23 Haziran 2011 
 
Üyemiz Sn. Fahri Gökyayla’nın İzmir Fahri Konsolosluğunu üstlendiği 
Portekiz’in Ankara Büyükelçisi Sn.Luisa Bastos de Almeida ve Portekiz 
Ticaret Ataşesi Joao Pinto’nun katılımı ile Konak Best Western Oteli’nde 
yemekli bir toplantı düzenlenmiştir. “Portekizce Konuşulan 
Ülkelerde Ticaret ve İşbirliği Fırsatları” konulu toplantıda,  
Portekiz’in dış ticaret potansiyeli, yatırımları ve ekonomisi ile ilgili bilgi 
verilmiş, geçmiş EXPO faaliyetleri ve deneyimleri paylaşılmış; Türkiye 
ile gerçekleştirilebilecek işbirliği fırsatları görüşülmüştür. 

 
  

 
  

 



 
 
 

 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Sn. Aziz Kocaoğlu’nun 
ziyareti 
07 Temmuz 2011 

 
EGİAD Yönetim Kurulunu ziyaret eden Başkan Aziz 
Kocaoğlu, “İzmir’i bir tasarım kenti haline getirme 
hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için de işe 
İzmir’in yeniden tasarlanmasıyla başlamak 
zorundayız. Çalışmalarımızı bu konuda 
yoğunlaştırdık” dedi. 
 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD)’ı ziyaret 
ederek hem yeni yönetime görevlerinde başarılar 
diledi hem de kent projeleri hakkında dernek 
yöneticileriyle fikir alışverişinde bulundu. İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu 
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ağırlayan EGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel Aycan Şen, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
“Bugün aramızda olduğunuz için çok mutluyuz. 
Bizler en başta İzmir sevdalısı olarak şehrin üst 
düzey yöneticileriyle biraraya gelerek, fikirlerimizi 
aktarmaktan, şehrimizin geleceğini birlikte 
şekillendirmekten dolayı memnun oluyoruz. EGİAD 
olarak yerel yönetimlerle iç içe olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz” dedi. 
 

EGİKAD ve Finlandiya Girişimcilik Ajansı 
EGİAD’ı Ziyaret etti 
11 Temmuz 2011 

 
EGİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Bijen Molay ve Sn. Yeşim Dinçer 
beraberlerinde Finlandiya Girişimcilik Ajansı yetkilisi Jussi Iipponen 
ile Dernek Merkezimizi ziyaret ettiler. Görüşülen başlıca konular 
Finlandiya ile ticaret ortamının yaratılması idi. Mr. Iipponen, 
Finlandiya Dış Ticaret olanaklarını anlatarak üyelerimiz ile dış ticaret 
konusunda köprü olmak istediklerini belirtti. 
  

 

 
Teknokent Projesi’nde adım adım hedefe doğru 
ilerleme kaydederek, 11-13 Temmuz 2011 
tarihleri arasında Fransa Nice kentindeki 
Teknopark ziyaret edildi. Teknopark yatırımcı 
şirket CICOM ile Yüksek Teknoloji Üniversitesi 
rektörü Sn. Prof. Dr. Mustafa Güden 
başkanlığındaki heyet ayrıntıları görüşmek üzere 
bir araya geldi. 
 

 



 
 

YARIN Dergimizin 30.sayısı çıktı. Bu ay tanıtılan Sektörümüz 
“İnşaat Malzemeleri”.  Dergimiz, 15 Temmuz 2011 itibariyle 
postada. 
 
 
 

 

 
 

 

 
Tiyatro Etkinliği Tanıtımı Sunumu 

 
Sosyal İlişkiler Komisyonumuz tarafından önümüzdeki sene düzenlenecek olan tiyatro gösterimi ve roller hakkında 

detaylı bilgilerin verileceği “Tiyatro Etkinliği Tanıtım Sunumu” 18 Temmuz 2011 Pazartesi günü Dernek Merkezimizde 
gerçekleştirilecektir. Dilerseniz siz sevgili Üyelerimiz ailelerinizle birlikte bu tiyatro gösterisinde yer alabilirsiniz. 

 
 



 
 

Baybars Altuntaş (Dragon Den@Bloomberg TV) Konferansı 
 

 
Ege Genç İşadamları Derneği olarak “EGİAD Girişimcilik Akademisi Açılıyor Türkiye Kazanıyor” sloganıyla 
yürüttüğümüz Girişimciliği Geliştirme ve Destekleme Projemizin ilk aşaması 22 Haziran tarihinde yapılan törenle 
birlikte başarılı bir şekilde tamamlanmış bulunmaktadır. Girişimciliği Geliştirme ve Gerçekleştirme Projemizin 2. 
aşamasını oluşturan Tamamlayıcı Destek Eğitim Programı kapsamında girişimci adaylarımız için faydalı olacağını 
düşündüğümüz eğitimlerle başarıya ulaşmış tecrübeli Girişimcilerin Girişimcilik Öyküleri de yer verilmektedir. Bu 

kapsamda, DEULCOM Firması sahibi Baybars Altuntaş, iş hayatındaki deneyimlerini hem üyelerimiz hem de 
Girişimcilik Akademisi Programına katılanlarla paylaşmak için 18 Temmuz 2011 Pazartesi günü Dernek Merkezimizde 

konferans verecektir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EGİAD Başkanlar Özel Toplantısı 
 

28 Temmuz 2011 tarihinde EGİAD Danışma Kurulu’nda ve Yönetim Kurulu’nda Başkanlık yapan tüm Başkanlarımızla 
Dernek Merkezimizde yemekli bir toplantı gerçekleştirerek EGİAD’ı konuşmak istiyoruz. 

 
 
 

 
EGİAD Geleneksel Yaz Gecesi 

 
 

EGİAD İlköğretim Okulu yararına, EGİAD Geleneksel Yaz Gecesi Organizasyonu 22 Temmuz 2011 tarihinde 
Çeşme Sisus Otel’de gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu gecede YARIN Dergimizin 30. Sayı lansmanı da yapılacaktır. 

 
 

Eski-Yeni tüm üyelerimizle birlikte olmayı arzuladığımız bu gecede 
Bir arada olmanın keyfini yaşamak, 

Birbirimizi tanımak, güzel bir yemek ve müzik eşliğinde 
Bir Çeşme akşamında hep birlikte yazı yaşamak istiyoruz. 

 

 
 



 

 
 
 

1.EGİAD Surf Cup Yarışması 23 Temmuz 2011 Cumartesi günü 
10:00-20:00 saatleri arasında Alaçatı Demirakça Surf Center’da (DSC) gerçekleştirilecektir.  

İlgilenen tüm üyelerimizi yarışmamıza katılmaya bekliyoruz. 
 

Dolu dolu geçecek bir EGİAD hafta sonunda yine bir ilki gerçekleştirip  
İzmir’in marka değerlerinden biri haline gelmeye başlayan Surf ve Alaçatı’ya  

EGİAD’ın ismini de yazdırmayı istiyoruz. 
 

Gerek Üyelerimiz, gerek katılımcılar arasında  
ister ilk kez deneyecek, ister tecrübesini gösterecek surf tutkunları ile bir arada olacak, 

Bazılarımız seyirci, bazılarımız yarışmacı olarak güzel bir yaz gününü birlikte geçireceğiz. 
 

 
 

 

 

 
 

SİGORTA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ÜYELERİMİZ 
EGİAD bünyesinde kaç üyemizin “Sigorta”  sektöründe olduğunu biliyor musunuz? 



ERDİNÇ ALTINYELEKLİOĞLU MEGAGRUP Sigorta Ara. Müş. A.Ş. 

AHMET TATARİ TATARİ Sigorta Ltd. Şti. 

TAYFUN ÖZTEKİN TURKON YAPI A.Ş. 

HAKAN SELAMİ ATIL ATILHAN Sigorta 

YUSUF BURAK  GÜRSES YG Sigorta Danışmanlık ve Ara. 

ERDEM DEMİR DMR Demiroğlu Sigorta Ara. Hizm. Ltd. Şti. 

METE  PALABIYIK METE PALABIYIK Aksigorta Acenteliği 

OKAN CAN CANGRUP Sigorta Ara. Hizm. Ltd. Şti. 
 

DERNEĞİMİZE YENİ KATILAN ÜYELERİMİZ 
30 Haziran 2011 tarihine dek aramıza katılan üyelerimiz 
 

Todori KALAMARİS Hilton İzmir 

 

 

 
 

 

 

 


