
Arzu Taşkıran 40’lı yaşlarında eğitimli, zeki, ne yapmak istediğini ve nasıl mutlu 

olacağını bilen güçlü bir kadın. Konuşurken taşıdığı özgüven ile hayata, insanlara ve 

doğaya olan saygısı oldukça hayranlık duyulası. Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi 

mezunu olan Arzu Hanım’ın mesleği muhasebecilik. O aynı zamanda bir Ebru 

Eğitmeni. Yıllarca kadın derneklerinde hizmet vermiş. Eşi ile birlikte 5 yıldır 

Akyaka’da yaşıyor. İstanbul’u bırakarak Muğla’da yaşamaya başlamalarının nedenini 

ise şu sözlerle açıklıyor: “Ben çok severim insanlara ‘günaydın’ demeyi ama unuttuk 

bu kelimeleri İstanbul’da. Eşimle birlikte tüm Ege Bölgesi’ni dolaştık tatillerimizde. 

Akyaka’ya ilk geldiğimizde fark ettik ki insanlar tanıdık-tanımadık herkese ‘günaydın, 

iyi günler, iyi akşamlar’ diyor. Bu durum inanılmaz hoşumuza gitti. Bir gün evde bir 

sıkıntı oldu ve musluk patladı. Tüm sokak seferber oldu. İnsanların o tavrını da 

görünce burası herhalde bizim yaşamamız gereken yer dedik. Ayrıca mavi ile yeşilin 

renkleri de başka güzel burada. Birde bu bölgede her yere yakın Akyaka.” “Yerleştik 

sonunda.” diyor ve gülümsüyor. 

Üniversite yıllarından bu yana bir hayali varmış Arzu Hanım’ın, 5-6 masalı küçük bir 

meyhane tarzında bir yer işletmek. Para kazanmak da önemli tabi ki ama asıl amaç 

keyif. Çünkü keyifle yapılan işlerin yıpratmayacağına inananlardan. Hayallerini 

gerçekleştirmek için biraz daha zamanı olduğunu düşünen Arzu Hanım, KOSGEB 

Girişimcilik Eğitimlerini aldıktan sonra sürecin nasıl ilerlediğini aktarıyor. Arzu Hanım: 

“Bu tarz girişimcilik destekleri olduğunu biliyordum. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 

çalışanlarından KOSGEB’in yeni kurs açacağını duyduğumda değerlendirmeye 

başladım. Bir işletme sahibi olmak isteyen kadınlar için büyük avantaj dendi. Eşimin 

de desteğiyle bir adım attım. -Ki eşim her zaman ‘ne yaparsan arkandayım’ diyerek 

desteğini her zaman hissettirdi.- Kayıt yaptırdım ve 9 gün süren Girişimcilik 

Eğitimlerine katıldım. Sonra da bir baktım ki her şey hızlanmış ve büyümüş.”  

Kendi ifadesiyle pire için yorgan yakabilen insanlardan Arzu Hanım. “Cesur olmak 

lazım.” diyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadınlara da bir mesaj gönderiyor: 

“Çevreye kulaklarınızı tıkayın. İsteyin yeter.” Arzu Hanım, “O kadar çok şey söylediler 

ki… ‘Akyaka eskisi gibi değil. Kiralar çok yüksek. Nasıl altından kalkacaksın?’ Onları 

dinleseydim burayı açamazdım. Hatta hala dinlesem burayı kapatıp gitmem lazım.” 

diyor ve ekliyor: “KOSGEB’in Girişimcilik Eğitimleri beni kendime getirdi. ‘Bir şeyler 

yapabilirim, herkes yapabilir.’ dedim. Eğitmenimizden çok büyük destek aldık. 

İnsanlara boş vaatlerde bulunmuyorlar, yapabileceklerinizi gösteriyorlar. Manevi 

destek gerçekten önemli. Eğitmenlerimiz bu konuda çok etkili oldular. Bizleri ‘bu 

konularda riskler de var’ diyerek detaylı olarak aydınlattılar. Vizyonumun genişlediğini 

fark ettim.” 

Küçük bir meyhane hayalinden yola çıkarak adım atan Arzu Hanım şimdi güzel bir 

cafe-bistro işletmesi sahibi. İsmi ‘Kum Kafe’. Akyaka’da sıcak ve oldukça şık bir 

mekan. Bir de çalışanı var Arzu Hanım’ın. İsmi Gizem. İki bayan o kadar güzel çekip 

çeviriyorlar ki mekanı,  şıklığı ve sıcaklığıyla gülümseyerek giriyorsunuz içeri. Mutfak 

bölümünde çalışacak bir personele daha ihtiyacı var Arzu Hanım’ın. Ancak sigortalı 

çalıştıracak eleman bulamamaktan şikayetçi. “KOSGEB bu kursları niye açıyor? 



MUTSO neden destekliyor? Sonuçta her anlamda destek olmak için. Vergi ödensin, 

çalışan istihdamı yapılsın, girişimcilik ruhu arttırılsın… Ama ben mutfağım için eleman 

almak istiyorum, sigorta yaptıracağım diyorum. İnsanlar biraz daha yüksek para 

alabilmek adına sigorta istemiyorlar. Sigortasız çalıştıramayacağımı söylediğimdeyse 

bir daha dönüş yapmıyorlar. İnsanların gelecek kaygısı taşıdıkları bu dönemde bu 

durum beni gerçekten şaşırtıyor.” diyor. 

Arzu Hanım’ın gizli kahramanları var birde. Ulalı ev hanımlarıyla işbirliği içinde. 

Malzemeleri en doğal kaynaklardan temin ediyor ve bu bayanlara teslim ediyormuş. 

Onlarsa bu malzemelerden güzel mantılar ve erişteler hazırlayarak geri teslim 

ediyorlarmış Arzu Hanım’a. Hamburger köftesini bile bu şekilde hazırlatıyormuş. 

Birde kahvenin yanında ikramlık olarak çitimek yaptırıyormuş. “Ürünlerimin lezzetini 

bu bayanlara borçluyum” diyor “ve işime olan saygıma.” 

“Hizmet çok önemli, güler yüz çok önemli, bu tarz bir bölgede bir iş yapılacaksa 

kadınların bir şekilde yabancı dil öğrenmesi çok önemli.” diyor Arzu Hanım ve son 

olarak ekliyor: “Hayat çok kısa. Ben yapmak istediğim şeyleri yapmaktan çok 

hoşlanıyorum. 60-70 yaşına geldiğinizde ‘benim böyle bir hayalim vardı ama 

yapamadım’ demektense denemek gerekiyor.”  


