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Son beş yılda yüzde 40 artan kadın girişimcilerin nüfusa oranı yüzde
9’da kalırken, ülkemizde çalışma yaş aralığında bulunan 29.6 milyon kadının 
ancak 8.3 milyonu çalışıyor. Bu durumun farkında olan ve “Ekonomiye kadın 
eli değsin” diyerek yola çıkan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de kadınları iş 
hayatında daha aktif hale getirmek için 2007 yılında Kadın Girişimciler Kurulu’nu 
kurdu, Avrupa’nın en büyük kadın girişim ağını hayata geçirdi. Şu an 81 ilde, 6 bin 
500 kadın girişimci bu kurullar için aktif çalışıyor. 
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EKONOMİYE 
KADIN ELİ DEĞSİN!
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T ürkiye’de 2004 yılında yüzde 5 
civarında olan kadın girişimci 
oranı, 2015 yılına geldiğinde 
yüzde 10’lara ulaştı. 10 yıl önce 

sadece 49 bin kadın girişimci bulunuyor-
ken, günümüzde bu rakam 100 bini aştı. 

Ne yazık ki TÜİK verilerine göre ül-
kemizde çalışma yaş aralığında bulunan 
29.6 milyon kadının ancak 8.3 milyonu 
çalışıyor. Kadınların istihdama katılımı 
yüzde 30’lar düzeyinde kalıyor. OECD’nin 
araştırmasına göre kadın erkek ücret 
eşitsizliğinde de Türkiye ilk sıralarda.

Eğer Türkiye'de kadınlar ve erkek-
ler ekonomiye eşit katılsaydı kişi başına 
düşen Gayri Safi Milli Hasılamız bugün 
yüzde 30 oranında daha yüksek olacaktı.

Bu durumun farkında olan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ise kadın 
girişimcilere verdiği destekle iş dünya-
sında öncü konumda bulunuyor.  “Eko-
nomiye kadın eli değsin” diyerek 
yola çıkan TOBB, kadınları 
iş hayatında daha aktif 
hale getirmek için 
2007 yılında Kadın 

Girişimciler Kurulu’nu kurdu, Avrupa’nın 
en büyük kadın girişim ağını hayata ge-
çirdi. Şu an 81 ilde, 6 bin 500 kadın giri-
şimci bu kurullar için aktif çalışıyor.

Kadın girişimci sayısının son beş 
yılda yüzde 40 arttığını görmek ve bu 
artışa rağmen kadın girişimcilerin nü-
fusa oranının yüzde 9 gibi düşük bir 

rakamda olması, burada alacak 
daha çok yolun olduğunun 

ve daha da fazlasını yapı-
labileceğinin büyük bir 
göstergesi...
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◗ TÜİK’e göre işgücüne katılan kadınların 
oranı sadece %33.

◗ İşgücüne katılanlardan istihdam edilen 
kadınların oranı ise % 28,4.

◗ OECD’nin araştırmasına göre kadın er-
kek ücret eşitsizliğinde de Türkiye ilk 
sıralarda.

◗ Kadın dünyadaki işin %66’sını yapıyor.
◗ Dünya gelirinin sadece %10’u kadınların.

Bu rakamları yükseltmek, bir seçeneği-
miz değil zorunluluğumuz.

Daha alacak çok yolumuz var
Kadın girişimci sayısının son beş yılda 

yüzde 40 arttığını görmek ve bu artışa rağ-
men kadın girişimcilerin nüfusa oranının 
yüzde 9 gibi düşük bir rakamda olması, 
burada alacak daha çok yolumuz olduğu-
nun ve daha da fazlasını yapabileceğimizin 
büyük bir göstergesi.

Bu konuda son yıllarda kat edilen ra-
kamsal artışlar da bize hem attığımız adım-
ların boşa gitmediği, hem de Türkiye’yi 
2023 kadın istihdamı hedefine taşımak 
için umut veriyor.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak 
misyonumuzu, ülkemizdeki kadın girişimci 
potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımın-
dan geliştirilmesi ve daha donanımlı hale 
getirilmesi amacıyla politika geliştirmek 
ve girişimcilik kültürünün kadınlar ara-
sında gelişmesine öncülük etmek olarak 
belirledik.

Kadınların finansmana erişiminin ko-
laylaştırılması, mevcut kadın girişimcilerin 
korunarak daha donanımlı hale getirilmesi, 
sanayici kadın girişimci sayısının artması, 
devlet nezdinde lobi çalışmaları yapılması, 
liseler ve üniversiteler ile işbirliği yaparak 
girişimciliğin bir kariyer fırsatı olarak sunul-

ması için çalışmalara başladık.
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

desteği ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
olarak kadınların girişimci olmasının önü-
nü açmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. 
Kendisine bir kez daha şahsım ve kurul 
üyelerim adına buradan teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Kadınlarımız geleceği yazıyor
Bu sene TOBB Kadın Girişimciler Kuru-

lu’nun 10. yılını kutluyoruz. Bu çerçevede 
birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Teknoloji 
hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer 
almış durumda. Yeni teknolojilere çok hızlı 
adapte olan kadınlarımız için önemli bir 
projeyi başlattık.

TOBB, Turkcell ve TOBB Kadın Girişimci-
ler Kurulu işbirliğinde hayata geçirilen “Ge-
leceği Yazan Kadınlar” projesinde amacımız, 
kadınların yazılım çağında geri kalmaması 
ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte 
bir adım öne geçebilmelerini sağlamak.

Projede lise ve üniversite mezunu ya da 
üniversitede okuyan 18 yaş üzeri kadınlar 
hedeflendi. Yaklaşık bin 400 başvuruyla 
başlayan süreç, il finalleriyle devam etti.

Geleceği Yazan Kadınlar projesi için 
İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gazian-
tep, Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, Van, 
Adana, Eskişehir, Erzurum, Sivas, Karabük, 
Diyarbakır, Aydın ve Samsun’da yüz yüze 
ve online olarak kod yazma eğitimleri ger-
çekleştirildi. Kadınlar daha sonra, Turkcell’in 
teknik danışmanlığında ve TOBB Kadın Giri-
şimciler Kurulu üyelerinin mentorluğunda 
projelerini üretti.

18 ilde sürdürülen eğitimler sonrası 48 
başarılı proje, yarı finale katılmaya hak ka-
zandı. Her biri birbirinden değerli 48 proje 

“MİSYONUMUZ, KADIN GİRİŞİMCİ 
POTANSİYELİNİN NİCELİK VE NİTELİK 
BAKIMINDAN GELİŞTİRİLMESİ”

Evrim ARAS
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı

G ünümüzde ülkelerin gelişmiş-
lik düzeyini gösteren önemli 
parametrelerden birisi kadın 
haklarına ve cinsiyet eşitliğine 

verilen değer ve bu yönde atılan adımlardır.
Kadınların erkeklerle eşit sosyal, ekono-

mik ve siyasi haklara sahip olmaları yalnızca 
toplumsal hayatı iyileştirmek gibi bir sonuç 
yaratmakla kalmayacak, hiç kuşkusuz dün-
ya barışını da güçlendirecek.

Ne mutlu bize ki bu konuda dünya ile 
kıyaslandığında gurur duyabileceğimiz 
bir başlangıç noktamız var. Ulu Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk sayesinde 1935 
yılında pek çok ülkeden önce seçme ve 
seçilme hakkına sahip olan Türk kadını, 
hayatın her alanında daha fazla söz sahibi 
olma fırsatını elde etmiştir.

Ancak bugün Türk kadınının toplumsal 
hayatta hala bir adım geride durduğu veya 
bırakıldığı alanlar bulunmakta.

Kadının işgücüne katılımında istatis-
tiklerin nüfus oranının çok çok altında yer 
aldığını görüyoruz.

Kadın girişimci sayısının son beş yılda yüzde 40 arttığını görmek ve bu 
artışa rağmen kadın girişimcilerin nüfusa oranının yüzde 9 gibi düşük 
bir rakamda olması, burada alacak daha çok yolumuz olduğunun ve 
daha da fazlasını yapabileceğimizin büyük bir göstergesi.



23EKONOMİK FORUM

arasında sağlıktan turizme, sosyal hizmet-
lerden iş yönetimine, finanstan eğitim ve 
güvenliğe birçok yaratıcı fikir yer alıyor. Kan 
bağışı, engellilerin hayatını kolaylaştıran 
projeler, ev hanımlarının ekonomiye ka-
tılmasını kolaylaştıran uygulamalar, sağlık 
projeleri ve restoranlarda rezervasyon sü-
recini kolaylaştıran pek çok proje mevcut.

Büyük final sonucunda kazanan proje 
ticarileşme aşamasında desteklenecek. 
Bunun yanı sıra büyük finalde kazanan-
lar Silikon Vadisi’ne gezi hakkı kazanacak. 
Ayrıca, kendi İllerinde de teknoparklarda, 
eğer katılımcı öğrenciyse staj hakkı, değilse 
istihdam ya da kuluçka merkezinden fayda-
lanma hakkı kazanacak. Yarışmada beğeni 
toplayan iyi fikirler ise Turkcell Arıkovanı’n-
da fonlamaya açılacak.

Kadın girişimcilerimiz buradan öğren-
dikleri mobil yazılım geliştirme becerileriyle 
kendi işlerinde fark yaracak uygulamalara 
sahip olacakları gibi isterseler de teknolo-
ji ve hizmet şirketlerinin ekosistemlerine 
dahil olabilecekler. Kadınlarımızın özenli, 
dikkatli ve farklı bakmaları sayesinde özel-
likle uygulama testleri konusunda da büyük 
bir açığı kapatacaklarını düşünüyoruz. Bu 
konuda eğitilmeleri onlara global dünyanın 
kapılarını açacak.

Dünya devi ile ortak proje
Bir diğer projemiz ise dünyanın en bü-

yük şirketlerinden biri olan Facebook işbir-
liğinde hayata geçireceğimiz “She Means 
Business” projesi.

Facebook, dünyanın çeşitli ülkelerinde 

(İngiltere, Japonya, Brezilya, Hindistan ve 
UAE) uyguladıkları eğitim programı “She 
Means Business” ile kadınları eğiterek Face-
book ve Instagram platformlarını kullanarak 
girişimci olmaya özendiriyor.

Türkiye’de TOBB Kadın Girişimciler Ku-
rulu’nun işbirliği ile 10 ilde (Ankara, İstan-
bul, İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Trabzon, 
Gaziantep, Diyarbakır, Denizli) 5 bin kadın 
online pazarlama, dijital stratejiler geliştir-
me konusunda eğitim alacak.

Son olarak TOBB Kadın Girişimciler Ku-
rulu’nun 10. yıl münasebetiyle “Türkiye’nin 
Girişimci Kadın Gücü Yarışması” organize 
edeceğiz. Hedefimiz ülkemizdeki kadın 
girişimcileri motive etmek, onlara yeni ola-
naklar sunmak ve kadınların iş hayatındaki 
görünürlüğünü artırmak olacak.
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“TOBB OLARAK KADIN GİRİŞİMCİLER 
İÇİN BÜYÜK MÜCADELE VERİYORUZ”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
“2007 yılında Türkiye’deki 
işverenlerin sadece yüzde 6’sını 
kadınlar oluşturuyordu. 2016 
yılına geldiğimizde ise bu oran 
yüzde 10 oldu. 10 yıldır TOBB 
olarak büyük bir mücadele 
veriyoruz. Gerçekleşen 4 puanlık 
artışta TOBB Kadın ve Genç 
Girişimci Kurullarımızın emeği 
büyüktür” diye konuştu.

lıoğlu’nun da katıldığı törenle verildi. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasında kadın 
girişimcilerin önemine vurgu yaparken, “Bu 
maya tutmuştur. Kadın girişimcilerimizin 
sayısı daha da artmalı” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kadınlara 
uygulama yazılımı geliştirmeyi öğretmek 
üzere çıkılan altı aylık bir maratonun so-
nuna geldiklerine işaret ederek, 18 ildeki 
eğitimlere 1400 kadının katıldığını söyledi. 
Kursiyerlerin, yazılım ve iş planı eğitimleri 
sonunda tam 239 uygulama geliştirdikleri-
ne işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Bunlardan 48’i yarı finale kaldı, 10’u ise final-
de yarışmaya hak kazandı. Burada da ilk üçe 
girenleri açıklıyoruz. Peşinen söylüyorum be-
nim gözümde bütün kardeşlerim dereceye 
girmiştir. Eğitimlere katılan herkesi yürekten 
kutluyorum. Neden hepinizi kutluyorum? 
Çünkü herkes kazandı” dedi.

"Zengin olmanın yolu
girişimcilikten geçiyor”

Türkiye’nin zengin olmasının yolunun 
girişimcilikten geçtiğini anlatan TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizi daha zengin 
yarınlara taşıyacaksınız. Hem sizler zengin 
olacaksınız, hem ülkemizin zenginleşmesi-
nin itici gücü olacaksınız” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gençlerin 
ve  kadınların sadece bugünü değil, ge-
leceği ifade ettiğini bildirirken, “Petrol ve 
doğalgazdan kıymetli hazinemiz kadınlar 
ve gençler. Toprağın altında değil, toprağın 
üstünde muazzam bir hazine yatıyor. Yazılım 
bilen daha çok kadın girişimci, genç giri-
şimci çıkarmalıyız. 2007 yılında Türkiye’deki 
işverenlerin sadece yüzde 6’sını kadınlar 
oluşturuyordu. 2016 yılına geldiğimizde ise 
bu oran yüzde 10 oldu. 10 yıldır TOBB olarak 
büyük bir mücadele veriyoruz. Gerçekleşen 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), TOBB Kadın Girişimci-
ler Kurulu ve Turkcell’in birlikte 
organize ettiği “Geleceği Yazan 

Kadınlar Projesi” sonuçlandı. Finale kalan 
10 projenin arasından jürinin seçtiği üç pro-
jeye ödülleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
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4 puanlık artışta TOBB Kadın ve Genç Giri-
şimci Kurullarımızın emeği büyüktür. 2007 
yılında kurduğumuz TOBB Kadın Girişimci-
ler Kurulumuz bugün dünyanın en geniş 
kadın girişimci ağı haline geldi. Çok şükür 
görüyoruz ki, göle çaldığımız maya tuttu” 
diye konuştu.

  
“İş gücüne katılımda 
kadın sayısı yetersiz”

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı 
Ali Sabancı ise konuşmasında nüfusun ya-
rısının kadın olmasına rağmen iş gücüne 
katılımda kadın sayısının yetersiz olduğunu 
vurguladı. Bu konuda artık uyanmak ge-
rektiğine dikkat çeken Sabancı, kadınların 
gücüne inandığını anlattı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 

Evrim Aras da teknolojinin iş dünyası için bir 
katalizör görevi gördüğünü ifade etti. Kadın-
lar uygulama ve geliştirmede büyük fark ya-
ratacaklarını belirten Aras, 1400 başvuruyla 
başlayan sürecin önemini dile getirdi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğ-
lu da artık yabancı bilmenin değil, yazılım 
bilmenin önemli hale geleceğini söyledi. 
Bütün teknolojilerin insana değer katmak 
için var olduğunu kaydeden Terzioğlu, ka-
dın iş gücünün ekonomiye yeterli katkıyı 
yapmamasının en önemli eksiklik olduğunu 
dile getirdi.

Birincilik ödülü
Otizmo projesine 

Altı ay süren yolculuğun sonunda fi-
nale kalan 10 proje değerlendirilerek dere-

ceye girenler ekipler düzenlenen törenle 
ödüllendirildi. Gökçe Demir ve Hilal Şener, 
Otizmo adlı projeleriyle gecenin birincilik 
ödülünün sahibi oldu. Otizmo adlı yazılım, 
giyilebilir cihaz aracılığıyla alınan sinyallerle 
otizm şüphesi durumunda teşhis edilmesine 
imkan sunuyor.

İkincilik ödülünü kazanan Özden Çetin 
Yakın'ın uygulaması, çocukların sağlıklı ve 
kolay beslenebilmesi için ebeveynlere yar-
dımcı olmayı amaçlıyor. 

Ayşe Nur Zengin, Evin Keleş ve Meryem 
Sena Kılıç'ın birlikte geliştirdikleri Yubiva adlı 
proje ise üçüncülük ödülünü aldı.

Yubiva projesi 6-12 yaş aralığındaki işit-
me engelli çocuklara oyun kartları ve artırıl-
mış gerçeklik kullanılarak işaret dili eğitimi 
veriyor.
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Mahmut Ayas kardeşimi de kutluyorum. 
Mahmut Başkanımız daha ilk senesinde, 
Bingöl’de pek çok ilke de imza attı” diye 
konuştu.

"E-belge sistemi, kâğıt 
yükünden kurtardı”

Ayas öncülüğünde Oda’nın İş-Kur hiz-
met noktasını kurduğunu belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “E-belge sistemini 
hayata geçirip, üyemizi kâğıt yükünden 
kurtardı, hizmete en kolay ve ucuz yoldan 
erişmesini sağladı. Yine Odamız sayesinde 
Bingöl Çobantaşı Kavurması coğrafi işaret 
tescilini aldı. Sırada; Çobantaşı Kavurması, 
Burma Kadayıfı ve Gazik Kaymağı var, onları 

da tescillemek in başvurular yapıldı. İstih-
dam seferberliğinde de sözünü tuttu. 90 
üyesine 9 milyon lira nefes kredisi sağladı. 
Nefes’ten sonra Ziraat Bankası ile Girişimci-
ye Değer Kredisi başlattı. 360 üyesine 125 
milyon liralık Kredi Garanti Fonu kefaleti 
sağladı. Özetle Mahmut kardeşim, Bingöl’e 
yakışan bir Ticaret ve Sanayisi Odası meyda-
na getirmek için büyük emek veriyor. Ken-
disiyle de ayrıca iftihar ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum” dedi.

 
“Elimizden gelen 
desteği veriyoruz” 

Bingöl’ün tüm bu hizmetlerin en iyisini 
hak ettiğinden söz eden TOBB Başkanı 

“KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZ OLMADAN 
EKONOMİYİ UÇURAMAYIZ”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Kadın Girişimciler Kuru-
lu’nun düzenlendiği ve Bingöl 
Sanayi ve Ticaret Odası Kadın Gi-

rişimciler Kurulu’nun ev sahipliğini üstlendi-
ği Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi, 
Bingöl Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
burada yaptığı konuşmada kadın girişim-
cilerin ekonomi içerisindeki önemine de-
ğindi. Kadın ve erkeğin bir kuşun iki kanadı 
gibi olduğuna işaret eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Biri olmazsa, kuşun uçması 
mümkün değil. Bingöl işte bu vizyonla ha-
reket ettiği için öne çıkıyor. Bu kongrenin 
hayata geçmesini sağlayan Oda Başkanımız 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, nüfusun yarısını oluşturan kadınların, ekonomik yaşamın içinde olması 
gerektiğini ifade ederken, “Zenginleşmemizin önündeki en büyük engel bu. Kadınların ekonomiye aktif olarak 
katılması gerekiyor. Kadının sadece evde kalması gerektiği düşüncesi değişmeli” dedi.
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Hisarcıklıoğlu, kendilerinin de TOBB olarak 
ellerinden gelen desteği verdiklerini vur-
guladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle 
konuştu: “2003-2004 yıllarında 480 adet 
deprem konutu inşa ettik. 2015’de Cevdet 
Yılmaz Ortaokulumuzu yaptık. Yine Veki-
limiz Cevdet Yılmaz Bey’in destekleriyle 
Bingöl, Cazibe Merkezleri programı kapsa-
mında önemli yatırımları çekmeye başladı. 
Yine Bingöl Üniversitemiz, daha 10 yıllık 
genç bir üniversite olmasına rağmen, bu 
coğrafyanın en büyük üniversitesi haline 
geldi. Esasında Bingöl’de henüz yeterince 
kullanılmayan yerüstü ve yeraltı pek çok 
zenginlik mevcut. Peri Bacaları’na rakip gö-
rülen Buban Bacaları. Bingöl’ü kış turizmin-
de öne çıkaracak Haserek Kayak Merkezi. 
Yüzen ada, Ata Park, Soğuk Çeşme; hep 
burada. Daha bahsetmediğimiz, Bingöl 
Balı ve Dut Pekmez`iniz var. Allah tüm bu 
nimetleri vermiş, mutlaka değerlenmeliyiz. 
O zaman göreceksiniz, Bingöl’ün algısını 
çok daha olumlu noktaya getireceğiz.”

“En önemli görevimiz 
kadınlara destek vermek”

Anadolu’yu karış karış gezdiğini hatır-
latan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kullanıl-
mayan büyük bir hazinenin daha, olduğu-
nu söyledi. Türkiye’nin zenginleşmesi için 
kadınlarımıza ihtiyaç olduğunu vurgulayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu salonda 
oturan kadınlarımız çok kıymetli. Elbet-

te işleri zor. Çünkü sadece iş hayatındaki 
zorluklarla mücadele etmek yetmiyor, bir 
de biz erkeklerle uğraşıyorlar. Dolayısıyla, 
bizim en önemli görevimiz kadınlara des-
tek vermek, önlerindeki engelleri azaltmak 
olmalı. Nüfusun yarısı kadın, ama kadın-
larımızı işgücüne katamıyoruz. Kadınların 
işgücüne katılım oranında dünyada son-
lardayız. Nüfusun yarısı, ekonomik yaşamın 
içinde değil. Zenginleşmemizin önündeki 
en büyük engel bu. Kadınların ekonomiye 
aktif olarak katılması gerekiyor. Kadının sa-
dece evde kalması gerektiği düşüncesi de-
ğişmeli. İşte rol model önümüzde duruyor. 
Peygamberimizin eşi Hz. Hatice validemiz 
devrin en büyük tüccarlarındandı. Bizim 
kültürümüzde kadını eve kapatmak falan 
yok!” diye konuştu.

 
“Kadın girişimciler 
için ayrıcalık istiyoruz” 

Kadınların işgücüne katılım oranında, 
OECD ortalamasını yakalamamız halinde, 
2025 yılında 250 milyar dolar daha fazla 
milli gelire sahip olunacağını bildiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Yani 
hepimizin cebine 3 bin dolar daha fazla 
para girer. Kıymetli Bakanlarımız, vekilimiz 
buradayken, bir talebimizi de ileteyim. 
Kamu alımlarında kadın girişimcilere avan-
taj sağlanmasını istiyoruz. Erkekler kusura 
bakmasın, bizim için kadın girişimcilerimi-
zin ayrıcalığı var. Yurtiçi fuarlarda bedelsiz 

stand, KOBİ girişim sermayesinde, KGF fi-
nansmanında öncelik ve pazarlara ulaşım 
için network sistemimiz var. Eurochambres, 
ECO TSO, Kadın Girişimciler Konseyi, Balkan 
Odalar Birliği Kadın Girişimciler Konseyi 
Avrupa Girişimciler Ağı Başkanım Mülki-
ye Aytar burada. Brüksel ve Hollanda’daki 
yapılanmayı bitirdik. Sırada Almanya var. 
Bize haksızlık yapan AB’ye en güzel ceva-
bı onlar verecek!  İnterneti ve teknolojiyi 
kadınlarımızın için çok önemli bir fırsat 
olarak görüyorum. Eskisi gibi, tüm gün, bir 
dükkânın içinde oturmaya artık gerek yok. 
Dükkân olmadan satış yapmak mümkün 
hale geldi. İşte Hepsiburada.com. online 
dükkan. Bunun gibi nice siteler var.

“İstersen evde üretirsin
istersen evden kazanırsın”

Artık devir değişti. İstersen evde üre-
tirsin, istersen evden kazanırsın. Bugün 
böyle müthiş imkânlar var. Bugün bir köy-
de yaşayan çocuğun, cebindeki akıllı tele-
fonla erişebildiği bilgiye, 15 yıl önce ABD 
Başkanı erişemiyordu. Teknoloji kadınları-
mızın ekonomiye katılımı için muazzam 
bir fırsat sunuyor. Teknoloji işin içine girdi 
mi doğu batı ayrımı da sona eriyor. İnter-
nete erişiminiz varsa aslında dünyanın 
merkezindesiniz. TOBB olarak dünyanın 
önemli teknoloji şirketleriyle yakın çalış-
maya başladık. 

18 ilde 1800 kadına “uygulama yazılı-
mı” eğitimi verdik. Kodlamanın yanında, 
iş planı hazırlama eğitimi verdik. Şimdi 
en iyi iş planını seçeceğiz ve proje sahibi 
kadınlarımızı ABD’ye göndereceğiz. Face-
book ve Instagram’ı hep laf üretmek için 
kullandık. Artık bu değişsin istiyoruz. 10 
ilde 5000 kadına Facebook ve Instagram’ı 
ticaret yapmak için nasıl kullanabilirler onu 
öğreteceğiz. Google ile Dijital Atölye Proje-
sini gerçekleştiriyoruz. Girişimcilerimize ve 
gençlerimize dijitalleşme eğitimi veriyoruz. 
Amaç KOBİ’lerimize dijital dünyada etkin 
bir şekilde var olmaları için yapmaları ge-
rekenleri öğretmek.”

Kadınlardan kendilerine güvenmelerini 
isteyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türki-
ye’nin geleceğine güvenin. Mutlaka Oda ve 
Borsaların meclislerine girin. Bizim sizlere 
ihtiyacımız var. Biz sizlere güveniyoruz. Gü-
zel ülkemin büyük hayallerinde sizlerin izi, 
imzası olsun istiyoruz. Daha açık söyleye-
yim. Sizsiz olmaz!" ifadesini kullandı.
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KAPAK

Ama değerli dostlarım şunu fark ettik. 
Bütün bu süreçte bir şeyi ihmal etmişiz; ka-
dınlarımızı. Yaptığımız hesaplar gösterdi ki 
kadınlarımızı gelişmiş ülkelerdeki kadar iş 
hayatına kazandırsaydık, bugün dünyanın 
17. değil, 12. büyük ekonomisi olacaktık. Yani 
yıllarca tek kanatla uçmaya çalışmışız.”

2007 yılında kuruldu
TOBB olarak “Ekonomiye Kadın Eli Değsin” 

diyerek yola çıktıklarını anlatan Günay, ka-
dınları iş hayatında daha aktif hale getirmek 
için 2007 yılında Kadın Girişimciler Kurulu’nu 
kurduklarını aktardı.

Avrupa’nın en büyük kadın girişim ağını 
hayata geçirdiklerini anlatan Günay, “Şu an 
81 ilimizde, 6 bin 500 kadın girişimcimiz bu 
kurullar için aktif çalışıyor. Biz bu işe başla-
dığımızda Türkiye’de kadın girişimci oranı 
yüzde 6 idi. Şimdi bu rakam yüzde 9’a ulaştı” 
bilgilerini verdi.

Günay, Kazakistan Ticaret ve Sanayi Oda-
sına iş birliğinden ötürü teşekkür etti. TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ruhsar Pekcan, kadın girişimcilerin finansal 
kaynaklara erişimi için çalışmalar yaptıklarını 
belirterek, “Kadınların sosyal ve ekonomik 
hayata katılımlarıyla refah artıyor. Ben kadın-
ların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla 
katılımının savaşları da bitireceğine inanı-
yorum. Kadınlarımızı teknoloji odaklı işler 
konusunda teşvik ediyoruz. Geleceği Yazan 

Kadınlar projemiz çok fazla başvuru aldı” diye 
konuştu. Türkiye ve Kazakistan arasında muh-
temel pek çok iş birliği imkanı bulunduğunu 
anlatan Pekcan, iki ülke kadınları arasında 
yeni projeler kurgulamak istediklerini söyledi.

 
Kazakistan’da kadınların
oranı yüzde 55

Kazak Kadın Heyeti Başkanı Bagila Bisem-
bayeva, Kazakistan’da odalar ve borsalar bir-
liğini kurarken Türkiye’nin ileri tecrübesinden 
yararlandıklarını belirterek, “Kazakistan’daki 
kadınlar entelektüel bakımdan yetkin, eğitim-
li insanlardır. Devlet kurumlarında çalışanların 
yüzde 55’i kadındır. Kazakistan’da kadınların iş 
gelişimine katkısı sürekli artmakta. Şahsi te-
şebbüslerin yüzde 47’si, tarımsal işletmelerin 
yüzde 26’sı kadınlar tarafından yönetilmekte-
dir” bilgilerini verdi.

Kazakistan’daki kadın girişimciliğinin Tür-
kiye’nin 10 yıl arkasında bulunduğunu ifade 
eden Bisembayeva, Türkiye’deki kadın girişim-
ciliğinden öğrenecek çok şeyleri olduğunu 
söyledi.

İki ülke arası ticarete değinen Bisembaye-
va, “Türkiye ile Kazakistan arasında 1.5 milyar 
doların üzerinde ticaret hacmimiz var. Bunu 
daha ileri noktalara taşımak için biz kadın 
girişimcilerin gelecek vaadeden iş kollarında 
birlikte atacağı adımlar son derece belirleyici 
olacaktır” dedi.

Kadın girişimciler arasında oluşan iş birliği 
tutumunun her iki ülke için gelişmeleri de 
beraberinde getireceğini söyleyen Bisem-
bayeva, “Kazakistan’da özelleştirme şu anda 
konuşuluyor. Bazı sektörlerin ve işlerin özel 
sektöre devredilmesi gündemde. Hizmet sek-
töründe özelleştirilecek işlerin listesi geçen yıl 
açıklandı. Pek çok alanda özelleşecek alanla-
rın listesi yapıldı ve sürekli güncelleniyor. Bu 
konuda Türk kadın girişimcileriyle beraber 
çalışmaya hazırız” diye konuştu.

“81 İLİMİZDE 6 BİN 500 KADIN 
GİRİŞİMCİMİZ ÇALIŞIYOR”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) İstanbul binasında gerçek-
leştirilen Türkiye-Kazakistan Kadın 
Girişimciler İş Forumu’na Kazakis-

tan’dan gelen iş kadınları ve TOBB Kadın Giri-
şimciler Kurulu Üyesi Türk iş kadınları katıldı.

Forumda konuşan TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Cengiz Günay, Türk şirketlerin gıda-
dan sağlık sektörüne, savunma sanayisinden 
kimya sektörüne kadar pek çok alanda Kaza-
kistan’a 2 milyar dolar yatırım yaptığını belir-
terek, "Şirketlerimiz Kazakistan’da 15 binden 
fazla kişiye istihdam sağlıyorlar. Yine müte-
ahhitlik firmalarımız Kazakistan’da 20 milyar 
dolarlık projeye imza attılar. Firmalarımız bu 
yatırımları yapıyor, çünkü hem Türkiye-Ka-
zakistan ilişkilerine, hem de Kazakistan’ın 
geleceğine inanıyorlar” değerlendirmesinde 
bulundu.

Kazakistan’ın “2050 Stratejisi” ve “Nurlu 
Yol” programlarını çok önemsediklerini ifade 
eden Günay, şunları söyledi: “Kazakistan’ın 
sanayileşmesi ve özel sektörün daha da ge-
lişmesi için bu çok önemli. Bunu biliyoruz 
çünkü geçmişte bunu biz de yaşadık. Türki-
ye olarak son 35 yılda müthiş bir dönüşüm 
yaşadık.

35 yıl önce 3 milyar dolar ihracat yapan 
bir tarım ülkesi iken, şimdi 160 milyar dolar 
ihracat yapan dev bir sanayi ülkesi haline gel-
dik. Pek çok sektörde başarı hikayeleri yazdık. 
Dünyanın 17. büyük ekonomisi haline geldik.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, “Şu an 81 ilimizde, 6 bin 500 kadın 
girişimcimiz kurullar için aktif çalışıyor. Biz bu işe başladığımızda Türkiye’de 
kadın girişimci oranı yüzde 6 idi. Şimdi bu rakam yüzde 9’a ulaştı” dedi.
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