
Neşe Hisar Yalçın 

 

Muğlalı kadınlar güçlü ve hırslıdır. Bunun kanıtı sayılabilecek bir isim Neşe Hanım. Çalışkan, 

ne istediğini bilen, azimli ve kendinden emin. Aslen Ulalı. Evli ve 15 yaşında başarılı bir 

delikanlının annesi. Hem bir eş hem örnek bir anne hem de başarılı bir iş kadını. 

 

Aslında bir muhasebeci Neşe Hanım. Eğitimini bunun üzerine almış ve yaklaşık 15 sene 

657’ye bağlı devlet memurluğu görevini sürdürmüş. Memurluk görevini yerine getirirken 

bunun kendisini mutlu etmediğini ve bu işi yapmak istemediğini fark etmiş. “Uzun zamandır 

düşündüğüm bir şeydi istifa etmek. Çünkü ben aslında bir devlet memuru olamazmışım. Ama 

olmuş işte. Belki de o dönem bunu gerektiriyordu. Aklımda hep bir turizm konusu vardı. 

İnsanlarla iletişim içine girerek yapabileceğim bir mesleğim olsun istiyordum. ” diyor 

girişimcilik ruhu ağır basan Neşe Hanım. İstifa etmek için çaba sarf etmiş uzun süre. Bu 

durumu şu sözlerle anlatıyor Neşe Hanım: “ ‘Devlet memurluğu bırakılır mı?’ diye tepki 

gösteren çok oldu. Çünkü herkes devlet memuru olmak için can atıyordu. Bense istifalarımın 

kabul edilmesi için yaklaşık 3 yıl mücadele verdim. Sonunda işe gitmemeye başladım ve 

ancak bu şekilde gerçekleştirebildim isteğimi. Tabi ailemden ve çevremden çok tepki aldım 

çünkü güzel bir işim ve güzel bir statüm vardı. Ama sonuçta beni engelleyemedi kimse.”  

 

“İstifa ettim ve bir daha dönüp arkama bakmadım.” diyor Neşe Hanım haklı bir gururla: 

“Çünkü o kadar yoğun bir iş temposu içine atmışım ki kendimi arkama dönüp bakmaya 

fırsatım bile olmadı benim.” 

 

Eskiye, geçmişe dönük ne varsa kapatmış Neşe Hanım ve hep yoluna bakmış. Bir tek 

muhasebecilik günlerine ait isimliğini kıyıp atamamış. Hala masasının başköşesinde yerini 

koruyor, belki de hayatının önemli bir kısmını içinde barındıran bu obje. 

 

Sadece muhasebeci olarak kalmamış Neşe Hanım. Restoran işletmiş, büfe ve market işletmiş, 

şimdiyse emlakçılık ve turizm ile ilgileniyor, bunların yanında bir de rehberlik yapıyor. Bu 

kadar da değil. Aynı zamanda bir kaptan Neşe Hanım. Usta gemici, yat kaptanı. Kağıt üstünde 

bir kaptan da değil üstelik. Ancak yoğunluğu nedeniyle sadece özel turlara ve yoğun taleplerle 

gelen turlara kaptanlık edebiliyormuş artık. Neşe Hanım “Yani limandaki tek kadın 

kaptanım.” diyor ve ekliyor: “Herkes arayıp buluyor nedense. Bu çok önemli ve çok güzel bir 

duygu. Tüm bir günümü denizde geçirebilecek bir insanım, denizden kopamıyorum, 

kopamam da ama diğer işlerin vermiş olduğu yoğunluk düzenli olarak denize açılmama engel 

oluyor.” 

 

Akyaka’da bir seyahat acentesi işletiyor Neşe Hanım. TÜRSAB’a ve Turizm Bakanlığına 

bağlı A Grubu seyahat acentesi. Aynı zamanda kendi ismini taşıyan bir emlak ofisi var. 

Girişimcilik ruhunu bu denli içinde barındıran bu başarılı kadın durmak istemiyor ve 

KOSGEB’in Girişimcilik Eğitimlerine başvuruyor, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 

aracılığıyla. Eğitimlerini tamamlıyor ve belge almaya hak kazanıyor. Buradan edindiği bilgi 

birikimini kendi tecrübesiyle harmanlayarak Köyceğiz’de bir mekân açıyor. Hem yeni bir 

soluk hem de kendi hali hazırdaki işini destekleyici.  

 

Neşe Hanım’ın Köyceğiz’de Gölbaşında açtığı mekan, cafe / restoran olarak hizmet veriyor. 

Aldığı girişimcilik eğitiminin ardından Su Sporları Kulübünden kiralamış yeri. “Koordinat 

benim turlarım için çok iyi olacaktı. Çünkü Göcek 12 Adalar turunu, Saklıkent turunu, Dalyan 

turunu kaldırabileceğim bir mekana ihtiyacım vardı. Bu nedenle tercihimi bu yönde 



kullandım. Gölün tam kenarı. Kaçırmamam lazım dedim ve bu şekilde girmiş oldum bu yola.” 

sözleriyle anlatıyor karar sürecini. 

 

Şuanda şirketleri bünyesinde toplamda 25 kişiye istihdam sağlıyor Neşe Hanım ve eşi. Bu 25 

aileye geçim sağlamalarının yanında bir de erkek evlat yetiştiriyor bu başarılı çift. Gözleri ışıl 

ışıl anlatıyor Neşe Hanım: “Bir oğlum var. Henüz 15 yaşında. Oda bizimle birlikte bizim 

işlerimizin arasında. O da neredeyse turizmci oluyor. Çekirdekten yetişti. Şuan bile kocaman 

tekneyi tek başına getirip götürebilen bir çocuk oldu. Turlar düzenleyen bir çocuk oldu.” 

 

Bu delikanlının bu genç yaşta bu başarı ve yeteneklere sahip olmasının arkasındaki sırrı 

çözmek için soruyoruz Neşe Hanım’a: “Peki Neşe Hanım nasıl bir kadındır? Nelerden 

hoşlanır? Nasıl bir annedir? Özel hayatında nasıldır? İş hayatında nasıldır?” 

 

“Çalışkan bir kadınım ama bunun adı hırs değil.” diyerek çalışmanın öneminin altını çiziyor 

Neşe Hanım. Ve ekliyor: “Çalışmak, bir şeyleri başarabilmek…  Bir kadının da iyi bir şeyler 

yapabileceğini, isterse ayakları üzerinde rahatlıkla durabileceğini beni seyrederek, benim 

hayatıma kısa bir göz atarak görebilirler insanlar. İş hayatında farklı bir insanım ama eve 

gittiğim zaman bambaşka. Köy hayatını da bilen bir kadınım. Zamanında tütün yapan, tütün 

kıran, tütün çapalayan, zamanı geldiğinde susam yolan, darıları kesen, toprakta çalışan ve 

bunları da seven bir insanım. Bir bakmışsınız toprağın içinde çalışıyorumdur, bir bakmışsınız 

evde mutfakta çok güzel yemekler yapıyorumdur. Bir de bakmışsınız dışarda, sanki tüm 

bunları yapan ben değilmişim gibi veya hiç ilgim yokmuş gibi iş hayatım devam ediyordur. 

Bazı konularda otoriter olduğum doğrudur ancak çoğu zamanda çalışanlarımla arkadaş 

gibiyizdir. Sanırım dengeyi koruyan şey de bu. Otorite ve samimiyet bir arada. 

Çalışanlarımızla bir aile ortamı gibi, resmiyetten uzak olmak benim için önemli. Çünkü ben 

geçmişte de restoran çalıştırdım, yeri geldi mutfağa girdim bulaşık yıkadım, yeri geldi 

tuvalete girdim tuvaleti temizledim, yeri geldi masada oturdum hesap aldım, yeri geldi 

müşteriye adisyon açtım, onları karşıladım. Hiçbir zaman ben patronum diyerek elimi ayağımı 

çekmedim. Üstüne basa basa söylerim: ben sadece kendi işimin işçisiyim.”  

 

Söylediği gibi aslında patroniçesi olduğu kendi işlerinin işçisi Neşe Hanım. Başarılarının 

altında da bu başarı ve özveri yatıyor belkide.  

 

KOSGEB’in Muğla’da düzenlediği ilk girişimcilik eğitimlerinden yararlanmış Neşe Hanım. 

Eğitimden birlikte yararlandıkları kişilerle zaman zaman görüştüklerini de ekliyor sözlerine. 

“Eğitimlerde oldukça verimliydi. Bilmediğim ya da benim ikinci plana attığım çoğu konuyu 

bu eğitimler sırasında öğrendim. Penceremi genişletmiş oldum. Eğitime katılan arkadaşların 

hepsi aklı başında, gerçekten bir şeyler yapmak için çaba sarf eden kadınlardı. Çoğuyla 

diyaloğumuzu koparmadık.” Biraz cesaret gerektiğine vurgu yaparak anlatmaya devam ediyor 

Neşe Hanım: “Kadın girişimciler, aslında kadınlar, her işi yapacak ya da her işin üstesinden 

gelecek yapıda insanlar. Kadınlar, kadınlarımız...  Bir düşünsenize, bizim kadınlarımızın 

hangisi istedikten sonra bir işin altından kalkamaz. Öyle değil mi? Biz kadınlar azimliyizdir.”  

 

Kadınları yüceltirken korktukları ve geri planda kaldıkları konulara da değinmeden geçemiyor 

bu dinamik kadın. Neşe Hanım: “Kadınlar bu kadar güçlü oldukları halde, üzülerek 

söylüyorum ki, her alanda geri planda kalıyorlar. Risk almak istemiyorlar sanırım. Yada 

özgüven yetersizliği ket vuruyor olabilir. Birilerinin desteklemesine ihtiyaç duyuyorlar. Her 

kadın çalışkandır, azimlidir ama her kadının bir riski göze almak için yeterli cesareti ve gücü 

olmayabilir. Ben hep şunu söylerim: çırak olunmadan usta olunamaz. Önce çıraklık eğitimini 



bir yerlerde yapacaksın ki usta olarak kendi işini açabilesin. Bu hem işi öğretir hem de cesaret 

ve özgüven sağlar.” 

 

Yeni iş kollarına adım atmak isteyenlere de bir önerisi var Neşe Hanım’ın: “Organik Tarım. 

Ben bu işe kalkışmamış olsaydım ilgileneceğim alan tamamen organik tarıma dayalı olurdu 

sanıyorum.”  Bu önerinin ardından farklı fikir alışverişleriyle sonlandırıyoruz keyifli 

sohbetimizi.  

 

Seyahat ve emlak konularında ihtiyaç duyarsanız Akyaka’nın merkezinde yer alıyor küçük 

ofisi. Çalışanlarıyla birlikte yardıma hazırlar. İşiniz düşmese de yolunuz düştüğünde ziyaret 

ederek bir tanışın derim bu donanımlı, derin ve başarılı kadınla… Herkesin kendi payına 

düşeni alabileceği bir fikir dünyasına sahip… 

 


