
Hasan Deniz  – Make it Yours / TOV

Het begon allemaal met een dichtbundel, die Hasan als student wilde publiceren. Hij zocht en vond sponsoren binnen 
de Turkse Ondernemers Vereniging (TOV). Vele jaren later is hij bestuurslid van die Arnhemse ondernemersvereniging. 
Ook met zijn reclamebureau Make it Yours voelt hij zich maatschappelijk betrokken bij de stad.

Tijdens zijn hbo-studie facility management zette Hasan Deniz in 2007 zijn eerste voorzichtige stappen als ondernemer. 

Als hij iets al vroeg begreep, was het hoe belangrijk persoonlijk contact met andere mensen is. 

“Dat leerde ik al als kind: in de wijk waar ik woonde, was sprake van een prettige sociale controle. Als iemand hulp nodig 

had, was er altijd wel een ander die hulp bood. Zo heb ik vroeg geleerd hoe belangrijk het is om met elkaar te delen.”

Aksaray en Arnhem
Geboren en getogen in Arnhem voelt Hasan liefde 

voor twee steden: het Turkse Aksaray, waar zijn ouders 

vandaan komen en zijn roots liggen, en onze Rijnstad. 

Moederland en vaderland, zou je kunnen zeggen: “Ik voel 

me ongelooflijk verbonden met Arnhem, voor mij de ideale 

stad. Niet groot, niet klein, niet stil, niet luidruchtig; stad 

met die brug naar het verleden. Ik kan me niet voorstellen 

dat ik hier ooit wegga.” 

Platform voor vraag en aanbod
Terug naar die dichtbundel. Sponsoring door drukkerij 

Gld print & media en de Turkse Ondernemers Vereniging 

maakte destijds publicatie in eigen beheer mogelijk. “Als 

jonge ondernemer – ik was inmiddels mijn reclamebureau 

gestart – kwam ik in 2007 opnieuw in contact met TOV. Ik 

werd eerst lid en besloot later als penningmeester in het 

bestuur mijn steentje bij te dragen. Vanuit die functie kwam 

ik in contact met de Arnhemse Uitdaging, een belangrijk 

platform voor vraag en aanbod.”

Reclamebureau Make it Yours is gespecialiseerd in digitale 

en analoge belettering en vormgeving. Hasan begon vanuit 

een werkkamer thuis en verhuisde daarna al drie keer, 

steeds naar een groter pand. Zijn klantenbestand is heel 

divers: van de bakker op de hoek tot grote internationale 

bedrijven. Kernwaarden die Hasan hoog in het vaandel 

heeft: persoonlijk contact, snelle service, maatwerk. 

Vitanos en Voedselbank
“Vorig jaar hebben we stichting Vitanos kunnen 

helpen met de belettering van hun nieuwe bezorgauto 

voor wijkdiners, kookworkshops en andere kook- en 

eetinitiatieven in Arnhem. Verder realiseerde Make it 

Yours samen met TOV 80 polo’s met bedrukking voor de 

Voedselbank. Ik ben van mening dat je met elkaar moet 

delen wat je hebt. Delen is vermenigvuldigen; het levert 

altijd wat op.” 

Voldoening
“De Arnhemse Uitdaging speelt een belangrijke rol bij het 

matchen van vragers en aanbieders. Wat mij betreft mag 

dit platform nog veel meer naamsbekendheid krijgen. Het 

geeft voldoening om je goodwill en je netwerk in te zetten 

om dingen voor anderen voor elkaar te krijgen. Ik vind dat 

vanzelfsprekend, vanuit TOV, vanuit Make it Yours en nu 

ook vanuit de Arnhemse Uitdaging.”

“Het geeft voldoening om je goodwill en je 
netwerk in te zetten om dingen voor 
anderen voor elkaar te krijgen”
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“Delen is vermenigvuldigen: 
het levert altijd iets op.”


