
Semra Gümüşalan Ekşi, turizmin içinden gelen, 40 yaşında, oldukça hoş, çalışkan ve 

şehrin eksikliklerinin gözlemleyerek kendisine yeni pencereler açan başarılı bir kadın. 

Semra Hanım Başkent Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümü mezunu. 10 yıl boyunca 

Marmaris’te bir apart işletmişler. Sonrasında eşi ile birlikte Ankara’ya yerleşmişler ve 

orada Turkcell’in Müşteri Hizmetleri departmanında görev almış. Bu süreçte sık sık 

müşteri ilişkileri eğitimleri almış ve “Böyle bir sektörü belki de aldığım eğitimlerden 

edindiğim özgüven sayesinde tercih etmişimdir.” diyerek açıklıyor sektöre ilk 

yönelişini. 

Muğla’ya döndükten sonra, akrabası olan Sanem Gümüşalan ile birlikte küçük 

organizasyonlar düzenlemeye başlamışlar ancak aradıklarını bulmak oldukça 

zorlamış onları. Doğum günlerinde palyaço istemişler yok. Bulsalar dahi kısıtlı olmuş 

hep. O yüzden “biz yapalım bu işi” diyerek çıkmışlar yola. Araştırmaya başlamışlar. 

Gördükleri ise Muğla’da bu işi hep erkeklerin yaptığı olmuş. Semra Hanım 

“Sektördeki eksikliği hissettik. Evet bu işi yapanlar vardı. Kendilerince iyi de 

yapıyorlardı. Fakat hepsi erkekti. Bayan-erkek ayrımı değil tabi ki düşüncemiz ancak 

bir kadın gözünün önemli olduğunu düşündük.” diyor. Bayan olmalarını avantaja 

çevirmeyi başarmış bu iki kadın ve KOSGEB’in girişimci bayanları desteklediğini 

duyarak, Girişimcilik Eğitimine başvurmuş Semra Hanım. “Dokuz gün süren eğitimler 

süresince kesin kararımı verip ‘yapmalıyım bu işi’ dedim. Bu kararda eğitmenimizin 

payı da oldukça büyük. Girişimci bayanlar olarak desteğini her aşamada hissettik.” 

sözleriyle anlatıyor geçen süreci. “İlk başta düşüncemiz hastane odası süslemeleri, 

doğum günü organizasyonları gibi küçük ölçekli işlerdi ancak işin içine girdikçe bu 

alanda ciddi bir açık olduğunu fark ettik.” diyor ve kadınların organizasyon sektöründe 

geri planda kalmasını kendisince şu şekilde açıklıyor Semra Hanım: “Büyük bir işe iki 

bayan girilmemeli mantığı var Muğla’da. Bence erkekler daha cesaretli. Çünkü 

organizasyon işinde, özellikle büyük işlerde, fiziksel güç olarak değerlendirildiğinde 

erkeklerin tabi ki etkisi ve faydası daha çok oluyordu. Ama biz bunu yapabiliriz ve 

başarırız diye düşündük. Şuan patronluktan masa taşımaya kadar her işi bizzat 

yapıyoruz ve yaptığımız işten çok büyük keyif alıyoruz.”  

Muğla’da ‘Gümüş Organizasyon’ adında bir işletmeleri var şimdi bu iki bayanın. Şirin, 

renkli. Bir bayan eli değdiği belli. Kullandıkları ve talep ettikleri dekorasyon ürünleri 

var Semra ve Sanem Hanımların. Ancak Muğla’da bunları üretecek bir firma 

bulamadıklarından yakınıyorlar. En yakın İzmir ve İstanbul’dan firmalarla 

çalışıyorlarmış. Semra Hanım “Burada birkaç reklam şirketinden talep ettik 

‘yapabiliriz’ diyorlar. Umarız bundan sonra bu alanda bir sektör yaratılır Muğla’da, 

eksiklikler giderilir.” diyerek açıklıyor taleplerini. 

Sektörlerinin bir getirisi olarak kışın açılış ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade 

eden Semra Hanım, “Yaz döneminde alanımız daha da genişliyor. Aslında 

organizasyon işi her şeyin içinde var.” diyor. 

“KOSGEB’den Girişimcilik Eğitimi aldığınız takdirde, proje yazımı ve işe başlama 

süreci ile ilgili bir sınırlamanız yok. İster bir yıl sonra ister beş yıl sonra atın adımınızı. 



KOSGEB’in size sunduğu haklarından yararlanabilmeniz için eğitimi almış olmanız 

yeterli. Tabi ki projenizin onaylanması gerekiyor.” diyerek kendi proje süresinin nasıl 

gerçekleştiğini anlatıyor: “Ben Girişimcilik Eğitimleri sona erdikten sonra beklemek 

istemedim ve çok acele ettim. İşimi kurup hemen çalışmalara başlamak istediğim için 

projemi hazırlayıp 1 içinde KOSGEB’e teslim ettim. KOSGEB’den çok kısa sürede 

dönüş aldım ve bu beni daha da teşvik etti. Kurula çağrıldım ve projemin sunumunu 

yaptım. 2-3 gün içerisinde ise projemin onaylandığı bilgisini aldım. Açıkçası bu kadar 

hızlı bir dönüş alacağımı beklemiyordum. Çok hızlı ve keyifli bir süreçti.”  

“Bu organizasyon işinde biz varız ama bizden başka organizasyon firmaları da olsun 

isterim.” diyor Semra Hanım açık yüreklilikle. Muğla’daki organizasyon firmalarının 

yeterli olmadığını ve büyük çaplı firmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Ekonomik 

hayatın içine atılmak isteyen girişimci ruhlu kadınlara da bir tavsiyesi var Semra 

Hanım’ın: “Bir yola çıkmadan önce KOSGEB’in Girişimcilik Eğitimlerini alsınlar. 

Çünkü dokuz günlük sürecin ardından yaptığınız işi daha bilinçli yapmaya 

başlıyorsunuz.” 

 


