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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), iş dünyasının sorunlarının 
çözümü yanında hayata geçirdiği 
sosyal projelerle de önemli çalış-

malara imza atıyor.
TOBB, kadınların ekonomik hayata katı-

lımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle 
donatılarak toplumsal ve ekonomik konum-
larının güçlenmesi ve ekonomik kalkınma-
da aktif rol almaları için projeler yürütüyor.

İşte bu projelerden biri de Habitat 
Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve 
Coca-Cola Türkiye iş birliği ile yürütülen Kız 
Kardeşim Projesi… 

Bu proje eşitsizliği ortadan kaldırırken, 
Türkiye’de örnek gösterilen projelerin ba-
şında geliyor.

Kadınların ekonomik hayata katılımını 
desteklemek amacıyla 2015 yılından bu 
yana yürütülen Kız Kardeşim Projesi kap-
samında 2019 yılında girişimci kadınların 
işlerini büyütmelerine destek olundu. 

Girişimci kadınların 
desteklenmesi amaçlanıyor

Kız Kardeşim Projesi kapsamında ha-
yata geçirilen “Yerel Lezzet Girişimciliği 
Hibe Programı” ile Türkiye’deki yerel lez-
zetleri ön plana çıkararak, lezzetleri kendi 
işletmesinde üreten girişimci kadınların 
desteklenmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında restoran sahibi 
olan 29 ilden 114 girişimci kadının baş-
vuruları değerlendirildi. 29 ilde yapılan ön 
değerlendirmeler sonucunda işletmesinde 
en fazla beş kişiyi istihdam eden ve işini 
büyütmeyi hedefleyen 27 girişimci işletme 
sahibi kadın, İstanbul’da üç gün süren Yerel 
Lezzet Kampı’na davet edilerek hızlandırı-

cı eğitimlere katıldı. Eğitimlerin sonunda 
düzenlenen final jüride Diyarbakır, Muğla, 
Konya, Denizli, Elazığ, Nevşehir, Şanlıurfa, 
Sinop, Kırklareli, Kayseri ve Mersin illerin-
den hibe alma kriterlerine göre en yüksek 
puanları alan 11 girişimci kadın, iş geliştir-
me hibesi almaya hak kazandı. Girişimcilik 
hibesi almaya hak kazanan girişimcilere 
ödülleri İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak 

Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen toplantıda 
düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi. 

Girişimci kadınlara ödülleri Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya 
ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoi-
chkova, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Habitat Derneği 
Başkanı Sezai Hazır tarafından verildi.

Eğitimlere 30 ilden 
20 bin kadın katıldı

Kız Kardeşim Projesi’nin 2020 yılı lans-
manı ve Yerel Lezzetler Yarışması kazanan-
ları ödül törenine katılan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar proje 
kapsamında düzenlenen eğitimlere 30 ilde 
20 bin kadın katıldığını hatırlatırken, 2020 
yılında hedefin 40 şehirde, 10 bin kadına 
ulaşmak olduğunu söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kız Karde-
şim Projesi kapsamında kadınlara girişimci-
lik, dijital okuryazarlık, iletişim, finansal bi-
linç ve uygulamalı temel finans, ebeveyn ve 
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bilgi güvenliği eğitimleri vermeye devam 
edeceklerini bildirdi. Günün, aynı zamanda 
Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkı 
kazanmalarının 85. yıldönümü olduğunu 
dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Bu sayede kadınların siyasi ve toplumsal 
hayattaki konumları güçlenmiş, katılımcı 
demokrasi adına atılan, en önemli adım-
lardan biri hayata geçmiştir. Üreten kadın, 
emek veren kadın, daha güçlü kadın ve 
daha güçlü toplum demektir. Güçlü ya-
rınlar için, birbirimizden alacağımız güçle, 
kadın ve erkek olarak, birlikte yürümeye 
ihtiyacımız var. Bu vesileyle, çalışmalarıyla 
ve başarılarıyla ülkemize değer katan tüm 
kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları 
Gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı 
bir ömür diliyorum” ifadesini kullandı.

“Kadın Girişimci Kurullarımız 
illerinde projeyi sahiplendiler”

Kız Kardeşim Projesi içerisinde; İTÜ’nün; 
finans, bilişim, iletişim ve girişimcilik başlık-
larında eğitim içeriklerini geliştirdiğini kay-

deden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “TOBB 
Kadın Girişimci Kurullarımız proje illerinde 
projeyi sahiplendiler. Kadınları eğitimlere 
katılmaya teşvik ettiler. Habitat, projenin 
uygulayıcısı oldu. Tüm Türkiye’deki gönül-
lüleriyle eğitimleri üstlendi. Atlanta mer-
kezli Coca-Cola Vakfı ise projeye finansal 
destek verdi. Bu vesileyle projenin baş-
langıcında, The Coca-Cola Company’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı olan, değerli dos-
tum Muhtar Kent’e de teşekkür ediyorum. 

Projemiz Coca-Cola Vakfı’nın gündemine 
Muhtar Bey sayesinde geldi” ifadesini kul-
landı ve Kent’i gıyabında alkışlattı.

Proje 11 uluslararası ve
ulusal ödüle layık görüldü

Kız Kardeşim Projesi’nin, Birleşmiş Mil-
letler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi-
nin sekizine doğrudan katkı yapan bir proje 
olduğunu bildiren TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu şunları söyledi: “Hem kadın-erkek 

2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi, Türkiye’de bugüne kadar 30 ilde yaklaşık 20 bin kadının 
kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Kadınların ekonomik kalkınmada etkin 
rol almalarının sağlanması, ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplum-
sal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin amaçlandığı Kız Kardeşim Projesi ile 2020 yılında 40 şehirde 
10 bin kadına daha ulaşılması hedefleniyor. Kız Kardeşim Projesi kapsamında kadınlara girişimcilik, dijital 
okuryazarlık, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor. Yıl boyunca süren 
eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımaları, 
girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli 
yönetebilmeleri, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması amaçlanıyor.

Proje bugüne kadar 20 bin kadına ulaştı
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eşitsizliğini azaltmayı hedefliyor. Hem kadın 
girişimciliğini artırmayı ve çocukların daha 
iyi bir geleceğe kavuşmasını hedefliyor 
hem de sürdürülebilir kalkınma için özel 
sektör-sivil toplum işbirliğini öne çıkarıyor. 
Bugün Kız Kardeşim Projesi’nin 2020 yılı 
lansmanını yapıyoruz.Yerel Lezzetler Yarış-
ması kazananlarını ödüllendiriyoruz. 

Kız Kardeşim Projesi, kadın girişimcili-
ğine destek olduğu için, bugüne kadar 11 
ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü. 
2020 yılında da 40 şehirde, 10 bin kadına 
ulaşacağız inşallah. Kız Kardeşim Projesi 
kapsamında kadınlara girişimcilik, dijital 
okuryazarlık, iletişim, finansal bilinç ve uy-
gulamalı temel finans, ebeveyn ve bilgi 
güvenliği eğitimleri vereceğiz.”

“81 ildeki kadın girişimci 
sayısını artırmayı hedefliyoruz”

TOBB, Oda ve Borsa camiası olarak, ille-
rin, ilçelerin değerlerini ve yerel lezzetlerini, 
coğrafi işaretli ürün olarak tescil ettirerek, 

sahip çıktıklarından söz eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Yerel Lezzetler Yarışması’nı 
hem yerel lezzetlerimizin değerini artırmak, 
hem de Anadolu’daki restoran işletmecisi 

Kız Kardeşim Projesi, 2020 yılında girişimci-
lik ruhunu üniversiteli kadınlara taşıyacak. 
Düzenlenecek festivaller kapsamında girişimcilik 
potansiyeline sahip üniversite öğrencilerine 
yönelik Kız Kardeşim Seminerleri yapılarak öğ-
rencilerin girişimcilik alanında bilgilendirilmeleri 
sağlanacak. Kadınların ekonomik hayata katılımı 
ile ilgili çalışmalar ve araştırma sonuçlarının 
paylaşılacağı seminerlerde Kız Kardeşim Projesi 
kapsamında eğitim alan başarılı girişimci kadın-
lar hikâyelerini öğrencilerle paylaşacak.

Girişimcilik ruhu 
üniversiteli kadınlara 

taşınıyor

kadın girişimlerimizi desteklemek için baş-
lattık. Bu yarışmada, odağın Türk mutfağın-
da olmasını da ayrıca anlamlı buluyorum. 
Dünyanın en zengin mutfaklarından birine 
sahibiz. Ama elimizdeki bu zenginliği ticari 
gelire çevirme konusunda kat etmemiz 
gereken uzun bir mesafe var. Yunanistan 
ve İspanya’ya giden bir turistin, ortalama 
her 100 dolarlık harcamasının 12’si yeme 
içme sektörüne gidiyor. Türkiye’de ise 
bu miktar sadece 6 dolar. Elindeki ürünü 
doğru pazarlayan fırsatı değerlendiriyor. 
Yarışma kapsamında 29 ilden 114 baş-
vuru aldık. Başvuruları restoran sahibinin 
işletme becerisi ve gelecek planlarına göre 
değerlendirdik” diye konuştu.

İşini büyütmek isteyen ve bunun için 
sağlam bir yol haritası olan restoran sa-
hibi 11 kadın girişimcinin ödül almaya 
hak kazandığını belirten TOBB Başkanı, 
“Başarılarınızı büyütmeniz için yanınızda 
olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın 
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Girişimciler Kurulu’nu 2007 yılında kurduk-
larını hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
şunları söyledi: “Kurullarımızın amacı 81 
ildeki kadın girişimci sayısını artırmak. Tür-
kiye’deki tüm girişimciler içinde kadınların 
oranı 2007’de yüzde 4’ten 2018’de yüzde 
9’a çıktı. Hiç mütevazi olmayacağım. Türki-
ye’de girişimcilik bu kadar çok konuşulmaya 
başladıysa, bunda en büyük rol TOBB’un, 
Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımızındır. 
Yaklaşık 7 bin gönüllü kadın girişimci, ille-
rindeki Oda ve Borsalarımızın koordinasyo-
nunda bu amaç için seferber oldular.

“Çalışkanlığın ve 
başarının cinsiyeti olmaz”

Kurulların birinci görevi, başarılı kadın 
girişimcileri rol model olarak öne çıkarmak. 
Diğer kadınların, “O yaptıysa, ben de yapa-
bilirim” demesini sağlamak. Toplumsal cin-
siyet kabullerine karşı çıkmamız gerekiyor. 
‘Kadının yeri evidir’ yaklaşımı kabul edile-
mez. Kadın, hayatın her alanında olmalıdır. 
Aynı erkekler gibi kadının evde de, işte de 

yapacakları vardır. Bakış açısının değişmesi, 
kullanılan dilin değişmesi gerekiyor.”

“Unutmayın, sevgi, dilde başlar; dil de-
ğişirse, dünya değişir. Gelin artık, hayatı-
mızda sık sık kullandığımız ‘bu işin adamı’ 
yerine ‘doğru kişi’, ‘erkek sözü’ yerine ‘söz’, 
‘adam gibi’ yerine ‘doğru düzgün’ diyelim. 
Bakınız iş hayatında çok karşılaştığım ve 
aslında beni de rahatsız eden bir durum-
dan bahsedeyim. Kültürümüzde, evinden, 
hayatından fedakârlık edip başarılı olan bir 
erkeği örnek göstermek var. Böyle kişileri 
“Bravo adama, çok çalıştı ve başarılı oldu” 
diye takdir ederiz. 

Ama aynı çalışma azmini ve fedakârlığı 
bir kadın ortaya koyduğunda, aynı şekilde 
takdir etmeyiz. Dahası, “bu ne hırs” diye 
içimizden geçiririz. 

Çalışkanlığın ve başarının cinsiyeti ol-
maz. Özellikle de kadın girişimci kardeşle-
rime söylemek istiyorum. Bu tür eleştirilere 
kulağınızı kapatın. Bugün sizi “bu ne hırs” 
diye eleştirenler, başarılı olduğunuzda nasıl 
olsa yanınıza gelecekler. Potansiyelinizi 

“başkaları ne der?” virüsüne kurban etmeyin. 
Anadolu’nun çalışkan kadın girişimcilerine 
bugün ödüllerini takdim etmekten mutluluk 
duyuyorum.”

 
Armağan: Yaratıcı 
yeni fikirlere ihtiyaç var

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Zeynep Erkunt Armağan da konuşmasında 
gönüllülük kavramının önemi üzerinde dur-
du. Senelerce öğrendiği şeyleri yeni nesillere 
aktarmak istediğini ifade eden Armağan, 
kadın ve erkek eşitliğinin önemini anlattı. 
Kadınlar için bir yol açtıklarını kaydeden 
Zeynep Erkunt Armağan bundan sonra 
da yaratıcı yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu 
ifade etti.

Stoichkova: Kadınları 
desteklemeyi sürdüreceğiz

Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta 
Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova 
da programa ilişkin olarak şunları söyledi: 
“Coca-Cola olarak kadınların küresel ekono-
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miyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol 
oynadığına inanıyor; bu inançla kadınların 
kariyer yolculuklarında ilerleyebilmeleri için 
gelişimlerine destek veren pek çok proje 
gerçekleştiriyoruz. 2015’te başlattığımız Kız 
Kardeşim Projesi’yle bugüne kadar yaklaşık 
20 bin kadına ulaştık. Yerel Lezzet Girişimci-
liği Hibe Programı ile projenin daha da bü-
yüyerek etki alanını genişletmesi bizim için 
büyük bir gurur kaynağı oldu. Yerel Lezzet 
Girişimciliği Hibe Programı, bizim için ayrı 
bir yere sahip çünkü bu programla kendi 
ekosistemimizdeki kadınlara doğrudan 
destek olabiliyoruz. 2020’de Kızkardeşim 
eğitimleri ile 40 ilden 10 bin kadına ulaşma-
yı hedefliyoruz. Gelecekte de projelerimiz 
ile kadınların ekonomik hayata katılım ko-
nusunda gerekli bilgi ve becerilerle dona-
tılarak yerel kalkınmada aktif rol almalarını 
desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Karaca: Proje girişimci 
kadınlara fırsat tanıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise kadınların 

ekonomik hayata katılmasının Türkiye’nin 
büyüme ve gelişmesi açısından önemli ol-
duğunu ifade ederek, “Yerel Lezzet Girişim-
ciliği Destek Programı yerel lezzetlerin kalite 
standardının korunmasının ve geliştirilme-
sinin yanı sıra, girişimci kadınlara da önemli 
bir fırsat tanıyor. Dünyada kadın ruhunun 
egemen olacağı yakın gelecekte, kadınların 
ekonomik konumlarının güçlenmesi ve eko-
nomik kalkınmada aktif rol almalarına İTÜ 
olarak katkı sağlamaktan büyük mutluluk 
duyuyorum” diye konuştu.

Karaca Türkiye’deki en girişimci tekno-
parkın üniversitelerinde olduğunu da belirtti.

Hazır: Eğitimlerimizi 
daha da yaygınlaştıracağız

Toplantıda konuşma yapan Habitat Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır 
da “Kadınların ekonomik yaşamda aktif bir 
şekilde rol alması gerektiğine inanıyoruz ve 
bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çeşitli 
projeler ile kadınlara destek veriyoruz” dedi.

Hazır sözlerini şöyle sürdürdü: “2018 yı-
lından bu yana 45 ilde proje ortaklarımız ve 

gönüllülerimizle yürüttüğümüz Kız Karde-
şim Projesi’yle kadınların ekonomik hayata 
katılımı konusunda gerekli bilgi ve bece-
rilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik 
konumlarının güçlenmesi ve ekonomik 
kalkınmada aktif rol almaları için destek-
lenmesi amacıyla 20 binden fazla kadına 
gönüllü eğitmenlerimiz aracılığıyla finan-
sal bilinç, uygulamalı temel finans, dijital 
okur-yazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği 
ile mülteciler için girişimcilik eğitimlerimizi 
ulaştırdık. Türkiye’nin 13 ilini dolaşarak 5 
bin km’den fazla yol yapan Kız Kardeşim 
Gezici Eğitim TIRımız ile daha fazla kadının 
bu eğitimlerden yararlanmasını sağladık. Kız 
Kardeşim Projesi kapsamında bu yıl ilk defa 
düzenlediğimiz Yerel Lezzet Hibe Programı 
ile yereldeki girişimci kadınları desteklemeyi 
ve girişimci olmak isteyen kadınlara ilham 
vermeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 11 ilden 
11 kadına toplam 275 bin TL’lik hibe ile des-
tekliyoruz. Yeni dönemde bu eğitimlerimizi 
yaygınlaştırarak, kadınlarımızın girişimcilik 
ekosisteminde aktif bir rol oynamasını des-
teklemeye devam edeceğiz.”

Müfredata sıfır 
atık içerikleri girdi
Kız Kardeşim Projesi’nin müfredatına sıfır atık 
içerikleri de eklendi. Kız Kardeşim Projesi gönüllü 
eğitmenleri, yıl içinde talep eden girişimcilere 
ve girişimci adaylarına; denizlerin önemi ve 
korunması, denizlerin nasıl kirlendiği, atıkların 
ayrıştırılması ve sıfır atık felsefesi konularında 
eğitimler verecek.
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Türkiye’de son yıllarda kadınların iş 
gücüne katılım oranı artsa da diğer 

ülkelerle karşılaştırıldığında bu oran yeterli 
görülmüyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkın-
ma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan 
raporlara göre de üye ülkelerde kadınların 
iş gücüne katılım oranının en düşük oldu-
ğu ülke Türkiye... 

2017 rakamları temel alındığında ka-
dınların iş gücüne katılım oranı Türkiye'de 
yüzde 33.6. 

OECD raporuna göre, kadınların Türki-
ye’de 1990 yılında iş gücüne katılım oranı 
Türkiye’de yüzde 34.2 olarak kayıtlara geç-
mişti. OECD’de kadınların iş gücüne katılım 
oranının en az olduğu ülkeler içinde Türki-
ye’yi, yüzde 43 ile Meksika, yüzde 44.7 ile 
Yunanistan izliyor.

Türkiye en alt 
sıralarda yer alıyor

ILO verilerine göre ise Türkiye 2015, 
2016 ve 2017 yıllarında OECD ülkeleri ara-
sında kadınların iş gücüne katılım oranında 

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE
KATILIMI YETERLİ DEĞİL

en alt sırada yer alıyor. Kadınların istihdamı-
nı etkileyen faktörlerin başında gelen top-
lumsal cinsiyete dayalı ücret farkı uyarınca, 
tüm eğitim seviyelerindeki kadınlar aynı 
eğitim seviyesine sahip erkeklerden daha 
düşük ücret alıyor. 2017 verilerine göre 20 
milyon kadın ile 8 milyon erkeğin iş gücüne 
dahil olmadığı ülkemizde, 11 milyon kadın 
ev işleri sebebiyle iş gücü piyasasından 
uzak kalıyor.


