
YEN! B!R HAYATA NEREDEN 
BA"LAYACA#INIZI B!L!YOR MUSUNUZ?

Giri!imcili"i ve giri!imcilerin deneyimlerini akıcı bir anlatımla gözler 
önüne seriyor. Giri!imci bir hayatın size göre olup olmadı"ını ke!fetmenizi 
sa"layacak etkili bir kitap. Giri!imcili"e gönül vermi! herkesin giri!imci 
hayata adım atmadan önce Fatmanur’un bu kitabını okuması gerekir.

Norbert Klein, CEO, BSH Bosch ve Siemens Ev Aletleri A.".

Giri!imcili"i tanımlamak çok kolay de"il. Belki en yakın ve açıklayıcı 
olanı “giri!imcili"i” bir ruh hali olarak tarif etmek. Fatmanur Erdo"an’ın 
yakaladı"ı ve aslında hazırladı"ı bu kitabı farklı kılan da buradaki yakla!ımı. 
Psikolojik olarak giri!imcili"e yakla!ım ile aslında Erdo"an, bir ya!am 
biçimini anlatıyor. Bu açıdan içerik olarak Türkiye’de alanındaki en ilgi 
çekici çalı!malardan biridir. Kitapta sizi ba!arıya götürecek “giri!imcilik 
ruh hallerini” bulmak mümkün. Yapay formüller yerine, kendi giri!imci ruh 
hallerinizi ke!federek ilerlemenin yolu açıklanırken, giri!imcilik alanında 
dünyaca tanınmı! isimlerden örnekler ve sözler,  anlatılan yakla!ımları renkli 
kılıyor.

Volkan Akı, Genel Yayın Yönetmeni, Turkish Time 

Giri!imcilik üzerine yazılmı! ilham verici, çok de"erli bir kitap.  Fatmanur 
Erdo"an, bizlere yeni ürün ve hizmetler geli!tirebilmek için yaratıcı 
ruhumuzu  kullanma yöntemlerini, inovasyon için ke!if yollarını gösteriyor. 
Merak duygunuzu harekete geçirmeye ve cesaretinizi bulmaya destek oluyor. 
Fikirlerinizin akması ve ba!arıyla sonuçlanan giri!imlere imza atmanız için 
gereken gücü size kazandırıyor. Merakınızı cezbeden ba!arı örnekleri ve 
yüksek tempolu anlatımıyla giri!imcilik yolculu"undakilerin ba!ucu kitabı.

Nancy Overholt, Direktör, Institute of International Education

Fatmanur hepimizin i! hayatındaki ke!kelerimizi,  iyi ki yapmı!ımlarımızı, 
yine olsa acaba öyle mi davranırdımlarını öyle güzel biriktirmi!sin ki… Uzun 
zamandır birbirine çok benzeyen ki!isel geli!im kitaplarının giri!imcilik 
alanındaki bo!lu"unu dolduracak bir kitap olmu!. Yirmili ya!larının 
ba!larındaki her Türk gencine bu kitabı okutabilmeyi öyle isterdim ki… 
Bu durumda kitabı elinde tutan ve bu yazıyı okuyanlardan ricacı olayım; 
mümkün oldu"unca fazla ki!iye hediye ederek okumalarını sa"layalım. Emin 
oldu"um ise, bu kitapta okudukları  sayesinde hayatında önemli kararlar 
alacak birçok ki!i için bir ba!ucu kitabı de"il, ba!ının tacı kitabı olacak…

Mustafa Demiralay, Üretim Direktörü, Ye$im Tekstil Sanayi ve Ticaret A.".

Türkiye’nin ilk kariyer ve yönetim blogu 
kariyeryolculugu.comTM’un kurucusudur. 
Hürriyet Daily News gazetesinde giri!imcilik 
üzerine yazdı"ı kö!e yazılarıyla giri!imci ruha 
sahip olanların ba!arıyla yükselmelerine destek 
olmayı amaçladı.

Kariyerine Norveç’te Norsk Hydro Agri 
International’da ba!ladı. Singapur’da FMCG 
sektöründe çalı!tıktan sonra, uzun yıllar ABD’nin 
Kaliforniya eyaletinde, University of California, 
Santa Barbara Extension’ın global pazarlama 
stratejilerine yön verdi. Pazarlama alanındaki 
çalı!malarıyla Ventura County, California Addy 
Awards gümü! ödülüne layık görüldü. Pacific 
Coast Business Times tarafından ‘40 Under  
40’ genç giri!imci lider ödülünü kazandı. 
Yurtdı!ında 10 yıl ya!adıktan sonra, BSH Bosch 
ve Siemens Ev Aletleri !irketinin kurumsal 
ileti!im departmanını kurdu ve yönetti. Abdi 
#brahim #laç Sanayii’nin kurumsal sosyal 
sorumluluk süreç tasarım çalı!malarını ba!lattı. 
The Coca-Cola Company’nin 91 ülkeden olu!an 
Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grubu’nun 
kurumsal ili!kiler ve sürdürülebilir geli!im 
stratejilerinin olu!turulmasında etkin bir rol aldı. 

Giri!imci bir yönetici olan Fatmanur 
Erdo"an, Uluda" Üniversitesi’nde #!letme 
okudu; University of California, Santa Barbara’da 
Pazarlama, Grafik ve Web Tasarımı programlarını 
tamamladı; Yorkville University’de Psikolojik 
Rehberlik ve Danı!manlık üzerine yüksek lisans 
yaptı. Erdo"an, Yeditepe Üniversitesi MBA 
Programında “#novasyon #çin Kurumsal Kültürler 
ve Liderlik” dersi vermektedir.

Kurumsal !irketlerde çalı!an çok 
sayıda ki!i, ba!arılı olmanın tek yolunun 
karma!ık stratejiler belirlemekten ve her 
olasılı"ı hesaplamaktan geçti"i efsanesine 
inanıyor. #nsanlara tek do"runun bu 
olmadı"ının hatırlatılması gerekiyor.

Giri!imcilik bir i! modeli ya da 
kariyer yolu de"ildir, farklı insanların 
kendi tarzlarını yansıtacak !ekilde ortaya 
koydukları bir davranı! !eklidir.

Bir i!i yapmak için aslında 
sandı"ımızdan çok  daha fazla olana"a 
sahip olsak da bazen kendimizi geri 
çekeriz, sınırı geçmeden kenarda dururuz. 
Çünkü harekete geçmek için cesaretimiz 
yoktur. Giri!imcilerin ruhunda bulunan ve 
onları harekete geçiren en önemli özellik 
i!te budur: Cesaret. 
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