
  

 

 

 

 

 

 

ÜLKÜ AYDENİZ 

 Doğum Tarihi : 10.06.1969 

 Doğum Yeri   : Elazığ 

 İş Adresi     :  Mebusevleri Mah. Ayten Sok. No : 9 Ankara 

 E-mail    :  ulku@aydeniz.com 

                    ulkuaydeniz@korev.org.tr 

 

 Telefon         : 312 212 66 12   

 

 1982 - 1986 Ankara Bahçelievler Anadolu Deneme Lisesi  

 1986 – 1990 Ankara Üniversitesi  

        Siyasal Bilgiler Fakültesi – Ekonomi Bölümü 

 2019 - Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

                Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyal Politikalar Yüksek Lisans  

 2019 - Halen Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi  

                Yarı Zamanlı Müzik Programı / Enstrüman: Piyano 

 

İngilizce / Üst_Orta seviye 

             
 

1987 –Halen Aydeniz Grubu   

www.aydeniz.com    

www.ayadamaldives.com 

Eğitim  

Yabancı  Dil  

İş Tecrübesi 
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Aydeniz Grubu   

 

Faaliyet alanları : Ulusal ve Uluslararası inşaat,turizm,gıda,tarım ve 
hayvancılık  

1975 yılından beri, inşaat sektöründe, Türkiye ve yurtdışında hem özel 
hem de kamu sektöründeki müşterilerine anahtar teslimi proje 
yönetimi, mühendislik ve inşaat hizmetleri sunan, üst ve altyapı inşaat 
yapım işlerini müteahhit olarak gerçekleştiren bir Türk şirketidir.  

1990 yılından beri Türkiye’nin çeşitli yörelerinde tarım ve hayvancılık 
faaliyeti yürütmektedir. 

2008 yılında turizm sektöründe yer almıştır. Maldivler Cumhuriyeti’nde 
turizm yatırımı yapım ve işletmesi faaliyetlerine devam etmektedir.  

 

 

Ülkü AYDENİZ 

1987 - 1993  Ahmet Aydeniz İnşaat  A.Ş.  

 

Üniversite öğrenimi  ile eş zamanlı olarak şirketin; Finans, Muhasebe,İdari 
İşler,Personel İşleri birimlerinde en temel seviyeden itibaren çalışmaya 
başlamıştır.   

   

1993 - 2015 Ahmet Aydeniz İnşaat Gıda Turizm Ticaret  A.Ş.  

Yönetim Kurulu Üyeliği 

 

Finans,gıda,tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütme ve 
koordinasyonundan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 

 

2015 - Halen Ahmet Aydeniz İnşaat Gıda Turizm Ticaret  A.Ş.  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

  

Tüm grubun faaliyetlerinin yürütme ve koordinasyonundan sorumlu Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 

 

2013 - Halen Ahmet Aydeniz  Maldives Pvt Ltd. 

Ayada Maldives Resort Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkanı 

 

Aydeniz Grubun Turizm yatırımı olan ve Maldivler Cumhuriyetinde 
faaliyet gösteren Ayada Maldives Otel Hint Okyanusundaki ilk  Türk 
yatırımıdır. 150 dönüm ada üzerinde yap işlet devret modeli ile yapımı 
gercekleştirilmiş 122 bungalowdan oluşan  lüks otel segmentindedir.Otelin 



mimarisi ve  inşaası Aydeniz Grup tarafından yapılmıştır.Aydeniz Grup 
bünyesindeki Ahmet Aydeniz Maldives Limited Şirketi tarafından 
işletilmektedir.Dünyanın saygın kuruluşları tarafından defalarca 
ödüllendirilmiştir.Trip Advisor’ın yaptığı  değerlendirmede Maldivler 
Cumhuriyeti’nde müşteri memnuniyeti sıralamasında ilk sırada yer 
almaktadır. 

2019 Yılında yapılan Uluslararası değerlendirme ile ‘’dünyanın en iyi ilk 
25 oteli’’ listesine girmiştir. 

  
 
 
KOREV Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği   
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası  
Ahmet Aydeniz İnşaat A.Ş. Temsilcisi  
 
İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Genç 
Yöneticiler 2010-2012 Dönem Başkanı 
 
TMB Türkiye Müteahhitler Birliği  
Ahmet Aydeniz İnşaat A.Ş. Temsilcisi  
 
2020 - Halen DEİK Hindistan İş Konseyi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
 

2016 - Halen Çocuk Haklarını Koruma Platformu 
Korev Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Temsilcisi 
 
2016 - Halen Çocuğa Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı  
Korev Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Temsilcisi 
 
 
 
 
05/2016 –Halen  KOREV Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği  
Yönetim Kurulu Başkanı  
 
www.korev.org.tr  

 
Korev; toplumu koruyucu ailelik ve evlat edinme konusunda 

bilinçlendirmek, devlet koruması altındaki çocukların tüm haklarının 

korunduğu sağlıklı bir aile ortamında yetişmelerine katkı sağlamak, 

süreç boyunca çocuklara ve ailelere hukuki ve psiko-sosyal alanlarda 

destek olmak, kamu ve sivil toplum işbirliği ile politika üretilmesinde 

aktif rol oynamak amacıyla 2005 yılında kurulmuş, gönüllülük esasıyla 

çalışan siyaset üstü bir sivil toplum kuruluşudur.  

Üye olunan Dernek 

ve Sendikalar   

Sosyal Sorumluluk  

http://www.korev.org.tr/


Biyolojik aileleri yanında ihmal, istismar, şiddet gören çocuklarımızın 

‘’kan bağı değil ama can bağı ile güvenli bağlandıkları’’ koruyucu 

ailelerinin yanında sevgi dolu ve hak temelli büyüdüklerinde 

başardıkları göstermektedir ki, koruyucu aileliğin en önemli ve çok da 

fark edilmeyen boyutu; bireysel başarı ve tatminin ötesinde, toplumun 

refahını arttıran, beşeri sermayeyi güçlendiren çocuk koruma 

sisteminin en temel öğesi olduğudur. 

Çocuk koruma sistemini ;önleme, koruma, rehabilitasyon, izleme ve 

aile boyutları açısından, sosyolojik, psikolojik, hukuki olarak siyaset 

üstü yaklaşım ,kurumlar ve kişiler arası işbirliği ile ele almak gerekliliği 

açıktır. Korev bu gerçeğin farkında olup sadece çocuğun yüksek 

yararı için çalışmaktır.  

 
 
Ülkü AYDENİZ - KOREV  
 
İş hayatındaki yoğun çalışma temposu devam ederken, çocukluğundan 
beri sürekli tekrar ettiği, ‘’Neden bu kadar çok çocuk yuvalarda ve 
sevilecekleri bir aileye ihtiyacı var, ben bu konuda ne yapabilirim? ’’ 
soruları ile biyolojik çocuk sahibi olmayı hep ötelemiştir.  
 
Aslında bir gün bir gazetede okuduğu köşe yazısı ile haberdar olduğu 
koruyucu ailelik ile tanışınca ötelemesinin gerçek sebebini anlayacaktır. 
 
2014 yılından beri Ela’nın,2017 yılından beri Sinem’in koruyucu 

ailesidir. 

Yaşamını artık Ela’dan öncesi ve Ela’dan sonrası diye 

tanımlamaktadır.   Ekonomik ve bireysel başarı ve refahının ötesinde, 

yaşam amacını bulduğuna inandığı yeni bir yol vardır önünde. 

Kızının onun için açtığı güzel ve anlamlı yolda yürürken, ‘’ ben 

çocuğumun hayatına dokundum, ya diğerleri ?’’ düşüncesi KOREV ile 

yollarının kesişmesine vesile olmuştur. 

2016 yılının Mayıs ayından beri KOREV Yönetim Kurulu Başkanı 

olarak öncelikli devlet koruması altındaki çocuklar olmak üzere tüm 

çocuklarımız için ‘’çocuğun üstün yararının gözetildiği hak temelli 

politikalar’’ üretmek amacıyla çalışmaktadır. 

 “ Bir çocuğun hayatına dokunun koruyucu aile olun”  diye 

koruyucu aileliği anlatmaya başladığında asıl anlattığı ‘’ hayatınıza bir 

çocuğun dokunacağı ve dünyanızı anlamlandıracağıdır.’’  

 



 

 


