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Ü
lkemizdeki girişimcilik potansiyeli-
nin geliştirilmesi ve girişimcilerimi-
zin daha donanımlı hale getirilme-
si amacıyla politika belirlemek ve 

girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük 
etmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından 2007 yılında kurulan TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulu, 6 bin 500 üye sayısı 
ile Türkiye’nin en geniş girişimci kadın ağıdır.

Kurul üyeleri, kendi sahalarında lider 
konumda olan işkadınları, profesyonel yö-
neticiler, girişimcilik konusunda akademik 
çalışma yapan akademisyenler ile bu sahada 
bölgesel ya da ulusal ölçekte faaliyet yürü-
ten sivil toplum kuruluşu yöneticilerinden 
ve girişimciliği destekleyen kamu kurum ya 

da kuruluşu temsilcilerinden oluşuyor.
Onursal Başkanlığı’nı Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun yaptığı TOBB Kadın Girişimciler Kuru-
lu’nun İcra Komitesi Başkanı ise Aras Kargo 
Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Aras.

81 ilde faaliyet gösteriyor
Kurul üyeleri 81 ilde gerçekleştirdiği fa-

aliyet ve projelerle, girişimcilik ruhu taşıyan 
herkese örnek olacak şekilde, üstlendikleri 
görevleri başarıyla yerine getirerek, ülkemiz-
de kalıcı modeller oluşturuyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu liderliğinde oluşturulan 
TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Ağı ile de 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Avrupa Kadın Girişimciler Ağı, Avrupa’da yaşayan Türk 
kadın girişimciler için TOBB çatısı altında, tecrübe paylaşımı yapabilecekleri, iş fırsatlarını 
değerlendirebilecekleri, karşılaşılan sorunlara ortak çözüm bulabilecekleri ve Türkiye’deki kadın 
girişimciler ile işbirliğini geliştirebilecekleri bir platform oluşturuyor.

TOBB AVRUPA KADIN GİRİŞİMCİLER 
AĞI, İŞBİRLİĞİ FIRSATI YARATIYOR
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Avrupa’da yaşayan Türk kadın girişimciler için 
TOBB çatısı altında, tecrübe paylaşımı yapabi-
lecekleri, iş fırsatlarını değerlendirebilecekleri, 
karşılaşılan sorunlara ortak çözüm bulabile-
cekleri ve Türkiye’deki kadın girişimciler ile 
işbirliğini geliştirebilecekleri  bir platform 
oluşturuluyor.

TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Ağı Baş-
kanı Mülkiye Aytar, 2000 yılından bu yana 
Hollanda’da yaşıyor. Ege Üniversitesi Gıda 
bölümü mezunu olan Aytar, Hollanda’da 
estetik kliniği işletmeciliği yapıyor, Türkiye’de 
Kozmetra Limited Şirketi’nin de kurucusu. 

Mülkiye Aytar’ın kurucusu olduğu Koz-
metra Limited Şirketi, Lobin World ile DMW 
Uluslararası Diplomatlar Birliği’nin (DMW)  
Hyatt Arlington Hotel Washington D.C / 
USA’da organize ettiği “3rd International 
World Quality Summit” zirvesinde 2014 
Dünya Kalite Ödülü’nü kazandı. TOBB Avru-
pa Kadın Girişimciler Ağı’na üyelik için kadın 
girişimcinin iletişim bilgilerini TOBB ile (giri-
simcilik@tobb.org.tr) paylaşması gerekiyor.

Amaçları neler?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu liderliğinde başlatılan 
TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Ağı’nın amaç-
ları ise şöyle:

✓ Avrupa’da faaliyet gösteren kadın gi-
rişimcilerin deneyim ve tecrübelerini paylaş-
maya yönelik bir platform oluşturmak.

✓ Kendi aralarındaki koordinasyon ve 
işbirliğini geliştirmek. 

✓ Karşılaşılan benzer sorunları daha önce 
yaşanan deneyimlerden yola çıkarak çözümü 
için birlikte çalışmak.

✓ Türkiye’deki girişimci kadınlar ile AB 
ülkelerindeki girişimciler arasında iletişim 
sağlamak ve işbirliği yapmak.

TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Ağı ile Av-
rupa’da yaşayan Türk kadın girişimciler TOBB 
çatısı altında örgütlenmek suretiyle bir platform 
oluştururken, Türkiye ve Avrupa arasındaki tica-
ret hacminin gelişmesine katkı sağlıyor. 

TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Ağı’nın 
ilk toplantısı Amsterdam’da, ikincisi ise Birlik 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımları 
ile  TOBB Brüksel Hizmet Binası’nda gerçekleş-
tirildi. Avrupa’da yaşayan kadın girişimcilerin 
geniş katılımı ile gerçekleşen tanışma toplan-
tısında Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcileri TOBB 
Avrupa Kadın Girişimciler Ağı çatısı altında 
toplanmaya davet etti. 

Mülkiye Aytar




