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}  2014 yılında dünya ekonomisi karışık bir 
tablo çizdi. 

}  Üçüncü çeyrekte %5 büyüyen ABD ekonomisi 
iyi bir ivme yakalamış görünüyor. 

}  Üçüncü çeyrekte sadece %0,2 büyüyen Avrupa 
Birliği’nde Aralık itibariyle deflasyon görüldü. 

}  Petrol fiyatlarındaki gerileme, Rusya gibi 
üreticileri olumsuz etkilerken enerji ithal eden 
ülkelere olumlu yansıdı. 



}  2015 yılında ekonomi yüzde 3-4 bandında 
büyüyecek gibi görünüyor.  

}  İşsizlik rakamlarında  bir gerilemeden 
bahsetmek pek mümkün değil. 

}  AB ekonomisindeki son gelişmeler 2015 
yılında ülkemiz için bir risk oluşturuyor. 

}  Enerji fiyatlarındaki gerileme enflasyon ve cari 
açığı düşürecek 



}  Kadının iş hayatına katılımında sıkıntılar devam 
ediyor.  

}  22 milyon çalışan kişinin 7 milyonu kadındır. 
}  Parlamentomuzdaki kadın milletvekili oranı %14,2. 

26 bakanımızdan sadece birisi kadındır. 
}  Özellikle ekonomimizin büyümesini sağlayacak 

kadın girişimciliğin oranı ise sadece %6,5’tir. 
}  Kadınların iş gücüne katılım oranı Avrupa 

Birliği’nde yüzde 62,5 iken Türkiye’de sadece 
%31,8’dir. 



}  KAMU/ÖZEL/STK ve KADIN. (Girişimci & İş gören) 
 
}  Böyle gelmiş böyle gider dersen SIRADAN 

olursun. 
}  Böyle gelmiş böyle gitmez dersen LİDER 

olursun. 



 Liderliğin  Kuralları.    

 



}  “Şayet hangi limana gideceğinizi bilmiyorsanız     
hiçbir rüzgar sizler için doğru rüzgar değildir” 

}  Zorluklardan fırsatlar yaratmayı düşünün, 
fırsatlarda zorluklar aramayın.  



Vizyon 

Vizyon ve Misyon sahibi olun. 
Değişim ve gelişim 

  İçin strateji geliştirin.  

 



}  Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız 
başlayamazsınız. Başlayamazsanız başarılı 
olamazsınız. 

}  Bilmek YETMEZ uygulamanız gerekir. 

}  İstemek YETMEZ yapmanız gerekir.. 



Değişim 

Değişime açık olun. 
Değişimden korkmayın. 

Değişimi Yönetin. 



Eğitim 

Eğitim akıntıya kürek çekmeye benzer, 
bırakırsanız geri gidersiniz. 



İşinizin ehli olun, duyun, 
görün, okuyun, bilin . 

Bilgi 



  
  Pozitif Olun 

 
}  Herhangi bir nedenle kızdığınızda ani hareket etmeyin, 

hemen karar vermeyin. Kendinize zaman tanıyın. 
}  Hayatta daima iyimser olun. Herkesin iyi tarafını 

görmeye çalışın. 
}  Başkalarının tecrübelerinden yararlanın. Bu şekilde 

hataları en aza indirebilirseniz. 



    
 

Fırsatları Değerlendirin. 
 
}  “Hayatta tesadüf, fırsat ve şans, ancak onlardan 

yararlanmaya hazır olanların işine yarayabilir.” 

}  Dikkatli, hevesli, çalışkan, sabırlı ve en önemlisi 
hedefi olan insan tesadüfleri değerlendirebilir, 
fırsatları yakalar ve  

   şansı kaçırmaz. 



}  İyi davranışlar küçük fedakarlıklardan oluşur. 
 
}  "Kibarlık kadar elde edilmesi kolay başka bir 

kazanım yoktur." 



     Çevrenize Önem Verin. 
 
}  Küresel  ısınma bugün dünyamızı tehdit eden en ciddi 

tehlikedir. 
 
}  Enerji tasarrufuna riayet edin. Evinizde ve işyerinizde 

ne yapıyorsanız, otelde , tatilde ve gittiğiniz her yerde  
aynı şeyleri yapın. 

}  Baştan kirletmemek, sonra temizlemeye çalışmaktan 
çok daha ekonomiktir. 



  Cesaret 

  
      Engellere karşı cesur olun,   

mücadele edin. 



Kararsız olmayın. "Yanlış karar bile kararsızlıktan 
daha iyidir. " Ama yanlışta ısrar etmeyin. 

 



}  Mutlaka sorun, soruşturun, sorgulayın yani soru 
sorun. Ve geleceğe atacağınız adımda paraya 
takılmayın, para mutluluk getirmeyecek. 

 
}  "Sabredin, insanlarla iyi intibak kurun. Hedefinize 

parayı koymayın, çünkü BAŞARISIZ olursunuz. 
Hedefinize mutlaka ve mutlaka başarıyı koyun 
para peşinden gelecektir" 



}  İyi şeyler , İNANDIĞINIZDA.. 

}  Daha iyi şeyler , SABRETTİĞİNİZDE 

}  En iyi şeyler ,VAZGEÇMEDİĞİNİZDE  
  gelir… 



 
Ø Bulunduğunuz topluma, ülkenize ve insanlığa 

karşı sorumluluklarınızı unutmayın. 

Ø Sosyal projelerde görev alın, etkin olun ve projeler 
üretin. 

 
Ø Sosyal sorumluluk bilincini  
   etrafınıza aşılayın. 



Unutmayın..! Toplum 
yararına  katkı koyan 

insan en makbul insandır. 



}  “Hayatınızda, daima bir amacınız olsun. 
Amacınıza ulaşırken de, kötü alışkanlıklar ve 
arkadaşlardan uzak durun.”  

}  "Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu 
söyleyeyim. " 



§  Saygı  
§  Ekip çalışması : (Hep birlikte..) 
§  Etik Değerlerden taviz vermeyin . 
§  Pozitif ve yapıcı olun… 
§  Planlı Çalışın … 
§  Kendinize Güvenin … 

Siz Çok Önemli İnsansınız...!!! 



 
Hiç zamanım yok!.. 
Benim hatam değil! 

Yaparız... Hallederiz... 
Mümkün değil, işe yaramaz! 

Daha vakit var! 
 
 



§  Açık görüşlü olun   
§  İyi bir dinleyici olun 
§  Olumlu olun 
§  Zihin ve beden sağlığınız yerinde olsun 
§  Hayatınız boyunca öğrenmekten vazgeçmeyin 
§  Diğerlerine saygı duyun 
§  Eğlenin! 



‘Oyunun kurallarını 
değiştiremiyorsan, mevcut 
kurallar içerisinde elinden 
gelenin en iyisini yapmayı 

denemelisin.” 



BAŞARILAR… 
 

Süleyman ONATÇA 
 

Twitter: https://twitter.com/suleymanonatca 
E- posta: info@turkonfed.org 


