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Pendik Belediyesi, Pendik Kadın Girişimci İş Geliştirme Merkezi, Pendik İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü, Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından birlikte düzenlenen
Panele İstanbul 1. Milletvekili Sayın Mihrimah Belma Satır, Sayın Avrupa Birliği Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Dr. Fatih Hasdemir, KOSGEB Başkanı Sn. Mustafa Kaplan, Pendik
Kaymakamı Sayın Cafer Odabaş, Pendik Belediye Başkanı Sayın Salih Kenan Şahin, üniversite
rektörleri, proje paydaşları, panelistler, değerli kadın girişimciler, basın mensupları ve
konuklar katılmıştır
Ayrıca Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat
Ergün ve AB Bakanı Sayın Egemen Bağış telgraf ile panelimizin başarılı geçmesi için iyi
dileklerini iletmişlerdir.
İş geliştirmede Kadın Entegrasyonu Projesi gelişen girişimcilik hareketiyle ilgili 6 ortak
tarafından kısmen Avrupa ülkelerinde bu alanda yeteri kadar temsil edilemeyen kadınlar
arasında yürütülen bir konsorsiyumdur. Projenin yurtdışı İtalya, İngiltere ve Slovakya, yurtiçi
Pendik Kadın Girişimci İş Geliştirme Merkezi, Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği ve Pendik
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaş olarak bulunmaktadır.
Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin: Sayın Milletvekilim, Sayın Müsteşar yardımcım,
değerli KOSGEB Başkanımız, değerli kaymakamım, değerli protokol üyeleri, değerli kadın
girişimciler, misafirler panelimize hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bugün dünyada
en önemli problem istihdam meselesidir. İstihdam meselesi de son derece değişken
tarafları olan, dinamik, hareketli, sorunların tanımlanmasının son derece zor olduğu
kadar çözümlerinin de zor olduğu bir alandır. Ancak istihdamda öne çıkan, başarılı olanlar,
dünyadaki ve ülkeler arasındaki rekabette ipi önde göğüsleyenler, başarılı olanlar, yöneticiler
açısından da toplumdaki huzurun, mutluluğun en üst düzeyde olduğu toplumlardır. Tabi bu
alanda kimi zaman da iyi niyetle yola çıkan sonuç alınamayan, kimi zaman da çok başarılı
sonuçlar alınan pek çok proje hayata geçiyor. Elbette bunların her biri kendi açısından
önemli, Pendik Belediyesi olarak bizler de bu şehrimizin insanlarının iş, istihdam, emeğin
değerlendirilmesi hususunda uzun zamandan beri çeşitli projeler çeşitli çalışmalar ortaya
koyuyoruz. Bu çerçevede bazılarından çok iyi sonuçlar aldık, elbette bazıları istediğimiz
sonuçları oluşturmadı. Ama bazen iyi bazen kötü sonuçlar da olsa hayat boyu bu işin
mücadelesi bu işe dair projeler, planlar, programlar ve bu yöndeki eğitim, öğretim devam
ettikçe Başarlı olmak, başarıyı yakalama şansına sahibiz, bu anlamda da en önemli başarımız
kurumlar arasında işbirliği, etkin paylaşımlarla oluşturduğumuz programlardır. Bugün burada
salonumuzda olan ya da olamayan pek çok kurumla beraber Pendik’te hem merkezi hem yerel
organizasyonlar, STK’lar, üniversiteler, iş dünyası, sanat dünyası pek çok alanda çok başarılı
işbirlikleri ortaya koymuştur. Bugün WIN-BUS projesi denen Avrupa birliğinin desteklediği bu
projede yine ortak hareketin ortak başarı hedefinin bir çalışmasını, çalışma sürecinde birlikte
yaşıyoruz. Ben bu salona gelmeden önce misafirlerimizden bir kısmına aslında istihdam
açısından KİŞGEM’in başarısı kadar önemli saydığım, geleneksel sanatlar bazındaki mesleki
eğitim ama sadece eğitimle sınırlı kalmayıp istihdama dönüşen projelerimizle ilgili bilgiler
verdim. Pendiklilerimiz çok iyi bilirler ki el sanatlarımız hem yeniden gün ışığına çıkartılıp
hem de oralardan ciddi bir ekmek çıkarıyoruz. Yine bu çerçevede en başarılı işlerden biri
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ortaklarla birlikte yürüttüğümüz KİŞGEM projesidir. KİŞGEM, KOSGEB’in destekleriyle ortaya
çıkan kadınların işveren olmasını sağlayan yalnızca üreten değil, aynı zamanda istihdam
noktasında da yeni fırsatlar üreten projeler olan kadınlarımıza yönelik bir kuluçka merkezi ve
iş hayatına yönelmeleri için bir fırsatlar adasıdır. Uzun süreçten beri devam eden ve daha çok
yapacak işimiz olduğunu bildiğimiz ama geleceğinden çok ümitvar olduğumuz bir projemizdir
KİŞGEM. Sadece bulunduğu faaliyet sahasıyla ilgili üreten bir yaklaşımdan ziyade yeni
istihdam fırsatları için ilham kaynağı olan bir eğitim mekanına da dönüşmüş durumdadır. Bu
proje açılışta da ifade edildiği gibi yalnızca ülkemizde değil yurtdışındaki fırsat ve işbirlikleriyle
de daha iyi şeyler yapılmasını hedef alan bir çalışmadır. Ümit ediyorum ki bu çalışmaların
neticesinde Türkiye’de girişimcilik kültürü, inşallah bu girişimci yaklaşımımız ülkemizin
kalkınması için büyük fırsatlar oluşturacaktır. Ben teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür
ediyorum. Özellikle panelistlerimize çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Türkiye’de
girişimcilik hususunda özellikle kadın girişimcilik hususunda bize ilham kaynağı olacaklar,
hepinize saygılar, sevgiler.
KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN: Sayın Müsteşar yardımcım, Sayın Belediye Başkanım,
Sayın Kaymakamım, Sayın Protokol üyeleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyorum
en başta. Tabi KOSGEB olarak biz son dönemdeki değişim hamlelerimizde girişimciliği çok
ayrı bir yere oturtturduk, ülkemizin gelişimi ve istihdamına katkı sağlayacak projelerden birisi
girişimciliği geliştirme çalışmaları olacaktır. Ve ülkemizin de rekabet gücünü yükseltecek,
kalkınmasını sağlayacak girişimcileri de doğurmak adına bir şekilde girişimciliği geliştirmek
anlamında çalışmalarımıza hız verdik. Tabi KOSGEB’deki değişim ve dönüşüm yalnızca
girişimcilik konusunda değildi. Ben açıkçası fırsat bulmuşken KOSGEB’deki fırsatlardan da
bahsetmek istiyorum. Özellikle 2010 yılında önemli bir değişim yaşadı KOSGEB, 2009’da
kanun değişikliği oldu ve sadece imalatçı kobileri destekleyen KOSGEB, hizmet kobilerini
de desteklemeye başladı. Bunun akabinde de 2010 yılında mevzuat ve yönetmeliklerimizi
ciddi bir değişikliğe tabi tuttuk. Kobileri desteklerken bizler özellikle kobilerin yeni dönemde,
yeni ekonomide nasıl rekabetçi olabileceklerini araştırdık ve tasarlamaya çalıştık. Tabi
bu değişikliklerden en önemlisi KOBİ’lerin artık proje esaslı bir desteklemeye tabi olması.
Bu proje mantığı ve bu proje kültürü olmadan bizim yarınları tasarlamamız kendi rekabet
pozisyonumuzu konumlandırmamız açısından yol haritası çizmediğimiz sürece mümkün
değildir. Ve kobileri bu sürece hazırlayacak bir destekleme modeli geliştirmeye çalıştık. Bu
birinci aşamaydı ikincisi ar-ge ve innovasyon. Arge ve innovasyon yapmayanın işinin zor olduğu
bir dönemdeyiz. Ve farklı bir şeyler yapmanın önemini hepimiz görüyoruz. Artık ekonominin
herkese ciddi manada öğrettiği bir şeydir bu. Bakıyorsunuz bir cep telefonu, akıllı bir telefon
modeli geldiğinde belki elinizden düşürmediğiniz birçok telefonla hepsi şu anda çok anlamsız
hale gelebiliyor. Veya sosyal medya platformlarının ne kadar hızlı yaygınlaştığını sosyal
medya hayatımızın ne kadar içine girdiğini ve bir bakıyorsunuz televizyonculuğu değiştiriyor,
gazeteciliği değiştiriyor, belediyeciliği değiştiriyor ve iş yapma anlamında işletmelerde, reklam
ve tanıtım anlamında da her şeyin değiştiğini görebiliyoruz. Arge ve innovasyon anlamında
da birçok karar vermemiz lazım ve KOBİ’lerin özellikle nitelikli projelerine destek olmamız
lazım gözüküyor. Bu da ikinci eksenimizdi. Üçüncü eksenimiz de artık kobilerin olduğu bir
dünyada işbirliği, güçbirliği yapmak çok önemli. Yani işletmelerin rekabet oluşturacak
şekilde bir araya getirilmesi, projelerle bu rekabetin artırılması çok önemli. Ölçek ekonomisi
diye tabir edilen verimlilik, kazançlılıktan da istifade etmemiz gerekiyor. İşbirliği, güçbirliği
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projelerinde de kobilerin destek olalım istedik. İşletmelerimizin %99’u kobi. %99’un içinde
de %95 gibi bir rakamla mikro işletmeler, yani 10 kişiden az çalışan istihdam eden 1 milyon
tl cirosu ve bilançosu geçmeyen işletmelere mikro işletme diyoruz. Ve bu kadar küçük ve
mikro yapılarla %95 gibi büyük bir rakamla temsil edilen bu kitlenin daha verimli daha ölçek
projelerle rakipleriyle yarışması sağlanması gerekiyor.
Dördüncü eksenimiz de girişimciliği geliştirmekti. Türkiye’de öyle bir şey yapalım ki, az önce
Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi, aslında biz girişimci bir milletiz bunu hepimiz kabul
ediyoruz ama sorun burada değil, sorun planlı programlı ve projeli bir şekilde girişimci
olabilmekte ve daha güncel ve daha doğru bir tanımla rekabetçi bir şekle kurulabilmesini
sağlamak. Nasıl rekabetçi olabilirler dedik? Bunlar zaten girişimcilikte fikirleri var ama bu
konudaki işletme becerilerini, yönetimdi, pazarlamaydı, işte insan kaynaklarıydı, finanstı,
fizibiliteydi bu tür faaliyetlerini artırmaya çalışalım eksikliklerini göstermeye çalışalım diye
düşünerek 60 saatlik eğitim programı tasarladık. Bu paket eğitim programında da dedik ki
öyle bir şey yapalım, ben girişimci olmak istiyorum deyip bize gelen ve sonucunda destek
isteyenlere de bu 60 saatlik eğitimi mecbur koşalım dedik ve sonrasında da çok şükür aslında
hayalimizde bu kadar büyük rakamlara bu kadar kısa sürede varmak vardı ama çok realist mi
değil mi diye de aklımızdan geçmiyor değildi. 2 senelik süre zarfında 70.000 kişiye ulaşmışız,
girişimcilik eğitimi verdiğimiz kişi sayısı. Tabi biz girişimciliği sosyal bir kavram olarak görüyoruz,
sadece ekonomik bir kavram olarak görmek istemiyoruz. Girişimci insan çözüm odaklı olur,
girişimci insan duyarlı olur, girişimci insan inisiyatif alan olur diyerekten biz öncelikli olarak
girişimciliği artırmayı öngördük. Eğitimler meslek eğitimleri gibi değil yani bu iş böyle hani bir
meslek eğitimi aldın hadi git girişimci ol gibi değil. Bizim verdiğimiz sertifikalar bu konuda size
farkındalığı sağlamak, eksikliği göstermek, bu konuda ne oluyormuş dünyada bunu güncel
kavramları size göstermek arzusuyla yaptığımız şeylerdi. Bu anlamda şimdi meyvelerini de
toplamaya başladık 3500 girişimci işletmelerini kurdu. Biliyorsunuz KOSGEB 27.000 lirası
hibe 70.000 lirası 0 faizli kredi şeklinde yaptığı destek ile bu günlerde bunu rehabilite ettik
bu 27.000’i 30.000’e çıkartıyoruz ve iyileştirmeler de yapıyoruz. Toplamda 100.000 TL’lik
desteği bizden eğitim ve danışmanlık alıp da sonrasında işletmesini kuran girişimciler bizden
destek alabilecekler. Sizinle sevindirici bir rakamı paylaşmak istiyorum bu eğitimi alanların
%45’i kadın girişimci adaylarımız, işletmeleri kuranların %50’si de kadın girişimcilerdir. Bu
rakam bizi inanılmaz derecede mutlu ediyor gerçekten %50 başarıyı yakalıyor olmak burada
salondaki gibi sizin gibi arkadaşlarımızın bu konudaki cesaretleri bizi inanılmaz derecede
mutlu ediyor. Kadın girişimciler bazı dezavantajlardan sıyrılarak girişimci olmaya çalışıyorlar.
Sosyal ortam, aile ortamı, birçok başka parametreler var onların aleyhine çalışan ama biz de
diyoruz ki bunu görerek kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapalım %10 daha fazla destek
oranı olarak da destekleyelim diyoruz. Onlara katkı anlamında %10 bonus sunmak istiyoruz.
İnşallah girişimcilik konusunda yaptıklarımız artarak devam edecek biz de bu tür paydaş
kuruluşlarla devam edeceğiz bu tür projeleri hayata geçirerek. Ama Pendik Belediyesi’ni
de ben ayrı bir yere koymak istiyorum. Pendik Belediyesi’nin çalışmaları çok eskiden beri
kadınlara yönelik ilk defa İŞGEM diye iş geliştirme merkezi diye tanımladığımız o kuluçka
merkezleri biz Türkiye’de Pendik Belediyesi’yle birlikte kurmuştuk. Ve çok şükür KİŞGEM
bir okul gibi girişimcileri yetiştirip yetiştirip kırılgan yıllarını orada geçirerek işletmelerin
ticari hayata daha sağlam bir şekilde geçmesini sağlıyor İŞGEM’ler. Bunların kurulmasına
yönelik desteklerimiz var KOSGEB olarak. Ben bu arada tabi birçok kurum kuruluşlarla biz bu
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eğitimleri, projeleri yapıyoruz ben buradan da onlara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ama
dediğim gibi Pendik Belediyesi’yle bugünlerde olduğu gibi yarınlarda da daha güzel projelere
imza atacağımıza inanıyorum. Burada tüm bu projede kadın girişimci olarak istifade edecek
olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ve bu projenin de başarılı bir şekilde sonuçlanmasını
diliyorum. Ve size de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum, sağolun, varolun.
Pendik Kaymakamı Cafer ODABAŞ: Sayın milletvekilimiz, sayın müsteşar yardımcımız, sayın
belediye başkanımız, sayın KOSGEB başkanımız, sayın başsavcım, saygıdeğer protokol, çok
kıymetli davetliler, genç girişimcilerimiz, ilçemiz belediyesinin düzenlemiş olduğu Türkiye’de
kadın girişimciler konulu kadın girişimciler paneline hoş geldiniz diyorum ve hepinize hayırlı
günler diliyorum. Gerçekten son yıllarda Türkiye’mizde kadın girişimci sayımız giderek artıyor
bu gerçekten memnuniyet verici bir durum ancak bu yeterli değil. Türkiye’mizin nüfusunun
yaklaşık yarısı kadın o bakımdan kadın girişimcilerimizin sayısının bu orana yükseltilmesi
gerekiyor. Yine biliyoruz ki iş hayatında gerçekten büyük zorluklar olup bu bakımdan kadın
girişimcilerimizin bu konuda eğitilmesi ve onlara pozitif bir ayrımcılık yapılması gerekiyor.
Bilindiği gibi halkımızın oyuna sunularak kabul edilen son anayasa değişikliğinde kadınlarımıza
pozitif ayrımcılık yapma anayasal teminat altına alınmıştır. O bakımdan yerel yönetimlerimize,
genel idarelerimize kadın girişimcilerimizin önünü açmak konusunda büyük görevler düşüyor
ve gerçekten son yıllarda bu konuda önemli aşamalar kat edilmiştir. Pendik Belediye’mizin bu
amaçla düzenlemiş olduğu bu panelin ve AB fonlarından yararlanmak suretiyle hazırlanan
bu projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu panele katılan bu projede yer alan kişilere
teşekkür ediyorum. Yine bu panelimize katıldığı için sayın müsteşar yardımcımıza, KOSGEB
başkanımıza ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Hepinize en içten saygılarımı
sunuyorum.
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Fatih Hasdemir: Sayın milletvekilim, sayın
kaymakamım, değerli belediye başkanımız, KOSGEB başkanımız, sayın başsavcım, hepinizi
Avrupa Birliği Bakanlığı adına saygıyla selamlıyorum. Konuşmaları dinlerken aslında biraz
endişelendim. Sabah belediye başkanımız bizi epeyce bir gezdirdi. Çalışmalar ve yapılan
etkinlikler hakkında bilgi sahibi olduk. KOSGEB başkanımızı da dinleyince erkekler adına
endişelendim. Gezdiğimiz yerlerde çalışan ya da kursiyer olarak çok az sayıda erkek gördüm.
Sayın KOSGEB başkanımız da kadınlar için pozitif ayrımcılığı daha fazla yapacaklarını söylediler.
Böyle giderse yakında erkekler için de meclisten erkekler için pozitif ayrımcılık yapılmasına
dair bir kanun çıkarmamız gerekebilir. Şaka bir tarafa, Gerçekten bu tür çalışmaları görünce
bizler mutlu oluyoruz. Sağladığımız kaynakların bu tür projelerde kullanıldığını görünce
hakikaten mutluluk duyuyoruz. Yıllar önce denmiş ki dünyadaki problemlerin %95’i ne
zaman insanlar evlerinden çıkmaya başladı işte o zaman başladı. Dolayısıyla insanları evlerine
hapsedemeyeceğimize göre sorunlarla da uğraşmamız lazım. Sorunlarla uğraşmadığımız
zamanlar da bunlar birikiyor birikiyor daha sonra krize dönüşüyor. Krizlerin sebebi de
malum şu an finansal kriz var dünyada, insanlara sorduğunuz zaman bu krizin sebebi nedir
diye? Ben de iktisatçıyım iktisadi açıklamalar yaparım. Ama ben diyorum ki bu krizin esas
sebebi iktisadi değil, ahlakidir. Ahlaklı insanların yetiştiği bir yerde örneğin sizin 10 liralık bir
malınız varsa bunun karşılığında 10 katı kağıt üretmezsiniz. Eğer ipin ucunu kaçırırsanız bu
herkesi mağdur eder. Dolayısıyla biz insan yetiştirmeye çok büyük önem vermemiz lazım.
Ahlak demişken KOSGEB başkanımız da zannedersem ordaydı eski Başbakan yardımcımız
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Nazım Ekrem’le bir ara Van’a gitmiştik. Oradaki bir hatıramı anlatmak istiyorum. Ya ticaret
ya ziraat odası başkanı söz aldı memleketteki meselelerle ilgili konuşurken söz aldı dedi
ki sayın Bakanım dedi üç tane e var eğer bu e’ler iyi olursa her şey çok iyi olur olmazsa
kötü olur. Bunlardan bir tanesi, kendi güzel aksanıyla, enerji, ikincisi ekonomi, üçüncüsü
emek. Malum emek üretim faktörlerinin en önemlisi. Kaliteli emek olmadan diğer üretim
faktörlerinin hiçbir önemi yok. Yani zenginliğiniz ne kadar olursa olsun onları işleyecek,
işleyip katma değer yaratacak olan yine insan faktörüdür. İnsan faktörüne dolayısıyla çok
önem verilmesi lazımdır. Gelişmiş ülkelerde dikkat ederseniz vasıfsız işgücünü istemezler
ama vasfı olan herkesin gelmesini isterler. Vize problemi diyoruz ama vize problemi yine
vasıfsız insanlar içindir. Vasıflı insan her yerde kabul görür. Bundan birkaç sene önce TOBB’un
yaptığı bir araştırma vardı. TOBB’un araştırmasında Türkiye’de 5 milyon işsiz var ama 5
milyon da aranan işçi var. İsteyen vasıfları taşıyan işçi bulunamıyor. Demek ki bir yerlerde
eksik var. Dolayısıyla biz devlet, TOBB benzeri sivil toplum kuruluşları ve eğitim alacak kişiler
baş başa verip nerede yanlış yapıyoruz diye düşünmesi lazım. Neticede kazanacak olan yine
biziz. İngiltere’de bir araştırmaya göre iş alemi üniversitelerden yardım istediği zaman yani
bilim adamlarından bedeli karşılığında kendilerinden destek istiyorlar. Bunun karşılığında
yılda 1 milyar sterlin harcamışlar. Ama bunun faydalarını da ölçmüşler 3 milyon sterlin elde
etmişler. Bilim adamlarıyla yakın çalışmanın neticesinde… bir yatırıyorsunuz eğitime kendi
işinizle ilgili ve 3 alıyorsunuz. Dolayısıyla eğitim gerçekten önemli. Yetiştireceğimiz kişinin
istihdam piyasasında işlevinin olması lazım kabul görmesi lazım. Yoksa eğitim sisteminin
sorgulanması lazım. Yaptığımız eğitim işe yaramıyorsa devletin kaynaklarını heba ediyoruz
demektir. Günümüzde bilimin her alanında baş döndürücü gelişmeler meydana geliyor. Buna
ayak uyduramazsak gelişmiş ülke standartlarını yakalamamız mümkün değil. Bunun için de
ülkemizde özellikle son zamanlarda, son yıllarda, eğitime, araştırma geliştirme projelerine
gerçekten de inanılmaz kaynaklar ayrılıyor. Bunca yatırımdan sonra Türkiye’nin her yerinde
çok güzel gelişmeler olduğunu görüyoruz. Dünya krizle boğuşurken bizde yüksek gelişim
hızının yakalandığını görüyoruz. Yani önce yatırım yaptık ki şimdi karşılığını görüyoruz.
Dolayısıyla eğitim önemli, eğitim ihmal edilemeyecek kadar önemli. Gerek geleneksel gerek
kurs faaliyetlerine devlet olarak özellikle son zamanlarda destek sağlanıyor. Buradaki politika
değişimini mutlaka hissetmişsinizdir. Eskiden devlet vatandaş adına düşünürdü. Vatandaş
için neyin iyi neyin kötü olduğuna karar verir vatandaşlar da sadece söyleneni yapardı. Ama
artık yaklaşımlar değişti. Bundan böyle devlete yönelik vatandaşın sen sana neyin lazım
olduğunu en iyi sen bilirsin, sen düşün, bunu projeye çevir burada gördüğünüz gibi projeye
dönüştür bulunduğun mahalle, ilde neye ihtiyaç varsa projeye dönüştür gel ben de devlet
olarak sana destek olayım deyip destek olmaktır. Yani vatandaşımız sadece dinleyen değil
inisiyatif alan aktif vatandaşlara dönüşmüştür. Bu tür programların da en büyük katkısı kamu
kesiminin vatandaşlara güvenmesi v e desteklemesidir. Yine önemli bir fayda da kültürel
dönüşüme sebep olmasıdır. Vatandaşlar artık içinde bulundukları durumu olduğu gibi kabul
etmiyor şikayet ediyorlar. Eskisi gibi sadece dinlemiyorlar artık tartışıyorlar. Neyin iyi neyin
kötü olduğunu sizinle tartışıyorlar. Sadece rehberlik için oturup beklemiyorlar. Kendileri
inisiyatif alıyorlar kendi kararlarını kendileri veriyorlar. Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan
bu proje vesilesiyle buna aracı olan, öncü olan, başta Pendik Belediyesi’ne bu projede görev
alan herkese, proje ortaklarına destek olan herkese bakanlığım adına teşekkür ediyorum.
6,5 sene başkanlığını yürüttüğüm Ulusal Ajans adına herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle
güzel sonuçları gerçekten görmekten gurur duyuyoruz. Bu projelerin bu haliyle burada
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kalmamasını yaygınlaştırılmasını da arzu ettiğimizi ifade ediyor, hepinize çok teşekkür ediyor
saygılarımı sunuyor ve selamlıyorum.
Mihrimah Belma SATIR :  Değerli protokol, değerli misafirler,
Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Önce böyle bir programa destek verdiği için Pendik
Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Ak Parti’nin sosyal belediyecilik
anlayışının bir örneğini görüyoruz. Biz geçen hafta Pendik’te yaptığımız toplantıda Pendik
Belediye başkanımızın misafiriydik. Bize Pendik’te yaptıklarını özellikle kadınlar için
yaptıklarını anlattı. Kadınların eğitimi ve sağlığı için, özürlü çocukları olan annelere verdiği
destekleri, kültürel faaliyetlerini, spor aktivitelerini anlattı.  Ama onlar içinde bu faaliyet çok
daha önemli. Çünkü burada istihdam ve girişimciliği destekleyen bir proje var. Girişimcilik
diyorum çünkü ben girişimci derneklerinin bir tanesinin özellikle Türkiye’de çok önemli bir
görev yaptığını düşündüğüm Kadın Girişimciler Derneği’nin kurucu üyesiyim. 2002’de Kadın
Girişimciler Derneği’ni kurduğumuz zaman girişimcilik ne demektir, ne demek istiyorsunuz
diye soruyorlardı. O günlerde başlayan çalışmalar çok şükür ki bu noktalara geldi. Kadınlar
biliyorsunuz daha çok hizmet sektöründe. Bu sektörde çok fazla destekleyici programlar oldu.
Başkanım da bilir. Hizmet sektöründe yapılacak değişikliklerin artırılması için siyasi iktidar
olarak, sivil toplum kuruluşları olarak çalışmalarda bulunduk. Ak Parti’nin kalkınmadaki
en büyük felsefesi şudur ki sadece yürütmenin çalışmasıyla olacak iş değildir bu. Kamu
sektörü, özel sektör, üçüncü sektör dediğimiz vakıflar, dernekler, üniversiteler, barolar,
meslek örgütlerinin bir araya gelerek yapacakları çalışmalarla Türkiye’yi bir yerden bir yere
getirebileceğimizi düşünüyoruz. Ve bunu da bugüne kadar yaptık. Ben bir siyasi olarak
hemen hemen her gün iş talepleri ile karşılaşıyorum. Başkanımın söylediği gibi dünyada
en büyük problemi Türkiye’nin de problemi: İstihdam. Bir kişiye iş bulmak ve yahut bir
tanıdığınızın arkadaşınızın çocuğuna iş bulmak sorunu çözmek değil. Sorunu çözmek değil.
Sorunu istihdamı en fazla artıracak alanlara yatırım yapmak ve o alanlarda teşvik vermek.
Bu konuda hükümetimiz bugün itibariyle çok büyük bir teşvik programı açıkladı. Bu nedenle
KOSGEB’in Ticaret Odalarının ve diğer kuruluşların yaptığı çalışmaları çok önemsiyorum.
Yıllar evvel KİŞGEM’i gezdim. Gerçekten bu bölgede özellikle diğer bölgelere örnek olacak
çok başarılı bir proje. Diğer bir iki illerde daha uygulandı. Başarı elde edildi. Bu anlamda
Pendik Belediyesi’nin destekleri çok önemli. Şimdi notlarımdan birkaç şey daha anlatmak
istiyorum. Eskiden yurtdışına bakanlarımız cumhurbaşkanımız çıktığı zaman aralarında
20-30 iş adamı olurdu. Biraz evvel sayın başkanın dediği bir kelimeyi de tashih ederim.
Artık iş adamı demiyoruz iş insanı diyoruz. Çünkü artık bizler de bu piyasada varız ve bu
pastanın yarısını da sahiplenmek istiyoruz. Bu yeryüzünde erkekler ve kadınlar beraber
yaşıyoruz. Nimetlerden beraber faydalanmamız lazım, külfetleri de beraber omuzlamamız
lazım. Biz külfetlerin altına elimizi koyuyoruz. Dolayısıyla nimetlere de talibiz. Öyle değimli
arkadaşlar. İnşallah bu nimetlerden daha fazla faydalanacağız ve kendi çocuklarımızı bu
nimetlerden faydalandığımız oranda faydalandıracağız. Şimdi yurtdışı gezilerinde özellikle iş
dünyasında yapılan gezilerde özellikle iş dünyasında yapılan gezilerde başbakan bakan ya da
cumhurbaşkanı ya da bürokratlar ve arkasından bir sürü iş erkeği. Nadir olarak bir iki tane
genel müdür ya da genel müdür yardımcısı, bir iki tane şirketin de üst düzey yöneticisi olurdu.
Biz bu duruma hep gıpta ile bakardık. Ama çok şükür ki günümüzde sayın başbakanımızın
özel teşvikleri ile kadınlarımız iş dünyasında aktif hale geldiler. Yakın zamanda biz Bakanımız
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Fatma Şahin ile Mısır’a bir gezi düzenledik. Elli iş kadını oraya gittik, adeta topuk seslerimizi
dünyada duyurduk. Şu gün Hindistan’da yaklaşık yüz kadar kadın yine böyle bir gezide. Yani
artık iş insanları özellikle iş kadınları dünyada varlığını gösteriyor. Bu işler hemen olmuyor.
Adım adım oluyor. Nasıl erkekler erkeler iş hayatında çabuk aktif hale gelemiyorlarsa kadınlar
da yavaş yavaş başlayacaklar. KOSGEB destekleriyle, eğitimle bankaların verdikleri ile belli
bir noktaya geleceklerdir. Neticede şunu söylemek istiyorum asla taviz yok. Asla aman
yapamadım demek yok. Girişimcilik içerden ruhtan gelen bir şey. Zorlukları da olan bir şey. İş
fikriniz olacak uygulayacaksınız. Belki ilkinde başarılı olamayacaksınız. Tökezleyeceksiniz ama
yolunuza devam edeceksiniz. Bu çok önemli. Artık bu geçen hafta çıkardığımız 4+4+4+=12
(bunu özellikle söylemek istiyorum). 12 yıl mecburi eğitim vereceğiz çocuklarımıza. Bu
eğitim sırasında seçmeli derslerden birisinin de girişimcilik olması için çok çalışıyoruz. Çünkü
çocuklarımız liseden sonra aman devlete kapağımı atayım sabah dokuz akşam beş ne kadar
maaşım artacak sigortam ne kadar artacak diye düşünmesinden çok kendi işlerini yapsınlar
diye düşünüyoruz. Ve bunu da erken yaşlarda çocuklarımıza öğretmek için uğraşıyoruz. Bu
fikri bu algıyı onlara vermek istiyoruz. Bu bağlamda girişimcilik dersi de bizim için çok önemli
olacak. Kadın yöneticilerin olduğu ve kadınların üst yönetimde olduğu şirketlerin başarılı
olduğu verilerle belli. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bazı başarılı belediyelerimizi kontrol
ettiğiniz zaman yönetimlerinde ekiplerinde kadın yöneticilerin de olduğunu görüyorsunuz.
Bu anlamda kadınların görev aldığı yerlerde başarısızlık değil başarı ve örnek rol modeller var.
İş insanları konusunu söyledim, Hindistan gezisini söyledim.  Özellikle kadınların her alanda
eğitimde sağlıkta üniversitede serbest mesleklerde özellikle de politikada ve ekonomide etkin
olmalarını istiyoruz. Çünkü iş dünyasında etkin olduğunuzda katma değer yaratıyorsunuz
istihdam üretiyorsunuz. Kendi ayaklarınız üzerinde duruyorsunuz ve iş saatlerinizi kendiniz
yönlendiriyorsunuz. Bu bir kadın için çok önemli. Çünkü hepimizin ev sorumluluğu var
annelik sorumluluğumuz var. Bunları da önemsiyoruz ama bunlar iş dünyasında aktif
olmamız ve etkin olmamıza engel değil. Bence bunlar kadın başarısını destekleyen konular.
İnşallah daha çok kadın iş dünyasında daha fazla yer alır, istihdamda yer alır ve diğer kadınları
da yanına alır. Aşağıdan yukarıya doğru desteklememiz gereken konulardan biri de bu. Bu
anlamda burada yapılan bu toplantı için çok teşekkür ederim. Naçizane tavsiyem hayatınızın
her safhasında siyasete yakın bakın. Sivil topluma sıcak bakın. Ve mutlaka bir ya da birkaç
sivil toplum kuruluşlarına üye olun. Ben Kadın Girişimciler Derneğinin kurucu üyesi olarak
başlangıçta 30-40 kişiydik.   Şimdi 150-200 kişiyiz. Tanışamayacağım birçok kişiyle orda
tanıştım. Paylaşımlarımız oldu bütün bunlar beni bir yere getirdi. Siyasette Ak partinin kurucu
üyesiyim ben, siyasette var olabilmeniz diğer farklı sektörlerden farklı kişileri de tanıyor
olmanıza bağlı. Bu anlamda tekrar ediyorum sivil toplumu ve siyaseti önemsiyorum. Siyasette
de yer alın sivil toplumda da yer alın özellikle iş piyasasında da yer alın. Üretin, istihdamla
ilgili yasal anlamda bütün düzenlemeleri yaptığımızı düşünüyoruz. Eksiklerimiz var mı? Var.
Onları da bütün sivil toplum örgütleri ve sizin gibi iş insanlarıyla tartışarak yenilemeye,
tazelemeye ve çağın gereklerine uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Bu konudaki eksiklikleri
iletmek isterseniz, İstanbul milletvekili olarak her zaman hazırım. Tekrar teşekkür ediyorum.
Özellikle başkanıma, Pendik Belediye Başkanı ve ekibine bu toplantıyı organize eden değerli
bürokratlara ve siz katılımcılara teşekkür ediyorum, toplantının başarılı olmasını diliyorum
size saygılarımı sunuyorum.
Açılış konuşmaları için değerli konuklarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Panelimizi başlatmamız
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için moderatörümüz Sayın Profesör Dr. Rana ÖZEN KUTANİS’i ve panelistlerimiz sayın Nesrin
ÇIKLABAKKAL, sayın Necla HALİLOĞLU, sayın Ayşenur TOPÇUOĞLU, sayın Münteha ADALI,
sayın Zeynep ÇİFTÇİ hanımefendileri sahneye davet ediyorum.
Prof.Dr. Rana ÖZEN KUTANİS: Şu anda Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü
Öğretim Üyesiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunuyum. Daha
sonrasında doktoramı Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirdim. 20 yıldır da üniversite
camiasında hizmet vermeye çalışıyorum.
Girişimci kadınlar ile ilgili bir kitabım var. Ayrıca çok sayıda araştırmam mevcut. Onlardan
birini sizlere özetlemeye çalışacağım. Daha evvelinde girişimcilikle ilgili kısa bir veri istiyorum.
Girişimcilik kavramı çok farklı açılardan tanımlanmış durumda. Ama bir iş fikrini ekonomik
gelire dönüştürebilen kişiye biz girişimci diyoruz. Dolayısıyla üretim faktörlerini en verimli, en
sağlıklı şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Fırsatları görmesi, değerlendirmesi ve mevcut olanı
geliştirerek ürününü pazara sunması bekleniyor. Hem risk yüklenmesi hem de gerekli
donanıma sahip olması lazım. Bununla ilgili çeşitli bakış açıları da var. Biraz evvel
konuşmacılarımız bahsetti. Girişimciliğin önemli olduğundan, girişimcilikte eğitimin önemli
olduğundan.  Ama  bu işi başlatan akademisyenlerden biri olan ….. der ki “eğitim seviyeniz
arttıkça aslında girişimcilik özelliğiniz yaralanmaktadır. Belli baltalarla körelmeye
başlamaktadır. Çünkü maalesef bizim eğitimizde de bu var. Üniversite de görüyoruz. Meslek
eğitimi veren başka ticaret liselerinde de görüyoruz. Belli işleri öğreniyorlar ama sadece o işle
sınırlı tutabiliyorlar görüşlerini, bakış açılarını. Burada da o sınırlama problemi kendini farklı
alanlara, farklı sektörlere girmekte problemler getirebiliyor. Belki girişimciliği özendirerek bu
eğitimleri yapmak ki burada liselere kadar inmesi kadar önemli bir gelişim var. Bu gerçekten
önemli. Bizim üniversitemizde de bütün bölümlerde yani sosyal teknik her alanda girişimcilik
derslerine önem veriliyor. Bunlar seçimli ya da zorunlu olarak mevcut. Girişimcide ne tür
özellikler olması lazım. Bir kere kişilik yapısı önemli. Kişilik yapısını birazdan açacağım. İş
fırsatlarını görmesi, eğer spor yapmış olanlarınız varsa voleybol daha uz deriz. Yani o boşluğu
görüp oraya smaç indirdiğiniz vakit gerçekten sayıya ulaşırsınız. Boş alanlarda mevcut
ürünlerdeki ekstra faktörler, ekstra fonksiyonları üretebilmek, değiştirebilmek, ortaya
çıkarabilmek. Yani girişimcinin her şeyden önce bulması yapması gereken işlerden biri.  Tabi
kendi işini yapmak heveslisi olması, buna gayret göstermesi, azimli olması, hırslı olması ve
motive olması önemli. Burada tabi yine eğitimcilere önemli görevler düşüyor. Kişilik
özelliklerine baktığımızda başarma ihtiyacı ile karşılaşıyoruz. Yani hedef belirleyecek ve o
hedefe ulaşma derecesi bizim için başarıyı gösteriyor. Bu yüzden o hedefleri doğru belirlemesi
önemli. Belirsizliği tolere edebilmesi lazım. Bu da aslında dalgalanan ekonomik koşullarda
çok kolay bir iş değil. Ama yine de bunlarla baş edebiliyor olması kendisini tatmin edecek araç
da oluşturabiliyor. Tabi riski hesaplayarak bunun üzerine gitmesi mümkün. O yüzden risk
alma özelliği de lazım. Ve kendine yapacağı işe, iş bilgisine güvenmesi gerekiyor. Yenilikleri
takip etmesi ve bunları uygulamaya çalışması da önemli iş. Ve çok önemli olduğunu
düşündüğüm kişilik özelliği kontrol odağı. Şimdi burada bizim kültürümüzde girişimcilik teşvik
ediliyor ve çok güzel sanatlarımız var. Yerel sanatlarımız var. Ve bunlarla ilgili gerçekten çok
güzel çalışmalar da bugün özellikle tekrar canlı canlı gördük. Ama bizim kültürümüzde
çocuklarımızı maalesef dışsal kontrol odaklı yetiştiriyoruz. Bu ne demek. Yani başkaları emir
verecek onlar uygulayacak. Çok da fazla yönlendiren, müdahale eden, tek tek fikirleri sorulan
ve onları göre karar verilen bir süreçte eğitilmiyorlar. Aslında girişimciliğin özendirilmesi için
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en temel şartlardan biri ailede başta yetiştirilirken büyütülürken içsel kontrol odaklı bireyler
olarak yetiştirilmeleri gerekmektedir. Yani öncelikle kendilerine bir bakmaları ne yapabilirim
neyi daha iyi yapabilirim. Bir şeyi başardıktan sonra bile acaba daha iyisini yapabilir miydim
diye kendilerini sorgulayabiliyor olmaları çok önemli. Ailenin burada tabi rolü var. Daha sonra
buna değinmek istiyorum. Temel olarak üç beceri üzerinde duruyoruz girişimcilerle ilgili
olarak. Teknik, yönetsel ve beşeri dediğimiz kişisel beceriler. Kişisel iletişim alanında. Tabi
sosyal ağlara dahil olması lazım girişimcinin. Ve o işi yapan diğer kişilerle de irtibatta
bulunması ve teknik altyapıya sahip olması gerekiyor. İki tip olarak ayırabiliyoruz girişimciyi.  
Bir de bağımsız girişimci tek başına riski alan, firmasını kuran ve üretime katılan. Bir diğeri de
aslında devralabilir ailesinden büyüklerinden devralabilir. Bunları bazı literatürde girişimci
olarak tanımlamayabiliyorlar ama onlar çok değişik işler yaparak işletmelerini ilerletebilirler.
Dolayısıyla, ikici grup yani bağlı girişimcilere de biz girişimci olarak tanımlıyoruz. Onlar da
ikincil grupta örgütü, işletmeyi, kurumu ele alarak geliştirebiliyorlar. Bunun da pek çok örneği
günümüzde mevcut. Şimdi kadınlara yönelik olarak baktığımızda kadınlar neden girişimci
olmak ister sorularını cevaplamak istediğimizde bir kere bireysel özgürlükleri, ilgi alanları
buna bağlı olarak bazı işleri yapabileceklerini özellikle çevrelerine ispatlayabilmeleri bununla
beraber bir hırs göstermeleri, ani finansal problemleri mesela Sakarya’da depremden sonra
girişimci kadın sayısı arttı. Sonuçlar bunu gösteriyor. Çünkü ailede erkekler ya öldü ya da
özürlü oldu. Onların da istihdama ve dolayısıyla ekonomiye finansal zorluklardan dolayı
katılmaları gerekti. Kendiişlerini kurmaya başlıyorlar. Çeşitli ortam şartları finansal zorluklar
da kadınları girişime zorlandırıyor. Daha üst standartlarda bir yaşam düzeyi talep etmeleri ve
tabi ki potansiyelleri değerlendirmek istekleri bu da önemli. Yatırma ve istihdam durumları
önemli. Çok önemli bişey olduğunu düşünüyorum. Araştırmadan biraz sonra bahsedeceğim.
Sonuçlar da zaten kadın girişimcilerin istihdamı daha fazla desteklediğini görüyoruz. Ama
aslında kadın girişimciler çift yönlü bir istihdama yol açar. Yani erkek girişimci kendi girişimini
kurduğu zaman örgütünde kurumunda çalışacak kişileri istihdam eder. Ama kadın hem kendi
kurumunda insanları çalıştırır hem de özel hayatında pek çok yardıma ihtiyacı vardır. Yani ev
işlerini yapacak bir yardımcı bayana, çocuğunu baktıracak bir kreşe ya da yardımcı bayana.
Aslında çift yönlü bir istihdam açar kadın eğer kendi girişimini başlatırsa. Bunun özellikle altını
çizmekte fayda var. Girişimci kadın tiplerine bakacak olursak dört tiple karşılaşıyoruz. Özetle,
ilki girişimci olmak noktasında geleneksel bir bakış açısını sergiliyor.  Geleneksel tip girişimcilik
idealine sosyal hayatı ve geleneksel cinsiyet rollerini dengeleyebileceklerini düşünen grup
yani tabiri caize çocuk yaparım kariyer de diyen grup. Yenilikçi tipler girişimcilik ideallerini
geleneksel cinsiyet rollerinin üstünde tutan yani kendi işlerini, işleriyle alakalı pek çok
problemi iyi ya da kötü olayı geleneksel rollerden ön planda tutanlar. Domestik dediğimiz
evcimen girişimci tipler bunun tam tersi yani öncelikli olarak geleneksel rollerini daha sonra
girişimcilik ideallerini hayatlarında öncelik sırasına yerleştirmiş olanlar. Bir de radikal
girişimciler var. Onlar da diyorlar ki aslında bazı şeyleri çok temelde değiştirmemiz lazım.
Diyorlar ki pek çok kuruluş erkek temelli kurulmuştur.  Bunu temelden değiştirerek bizim bazı
işler yapmamız gerekir. Yani benim ideallerimi öncelik sırasına sokmaktan evvel belki
kocaların ikinci plana itilmelerini ve onların daha rahat iş görmelerini sağlayacak ortamları
oluşturacak şartları sağlamalı iş yerleri diyorlar. Şimdi girişimci kadınlar ile ilgili baktığımızda
literatürde kurdukları işletmeler daha küçük büyüme eğilimlerinin çok fazla olmadığı, daha
mikro yapıda olduklarını sınırlı sayıda belli başlı sektörlerde faaliyet gösterdiklerini ama erkek
girişimcilerin her türlü farklı sektörde faaliyet gösterdiklerini ve tabi Türk toplumunun kadına
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bakış açısından da etkilendiklerini görüyoruz. Kendilerini ifade etmeleri engellere takılabiliyor
meşruiyet problemleri olabiliyor, kendi meslektaşları tarafından algılanmaları problem
olabiliyor. Ama kendi aralarında da çok iyi bir dayanışma da yok. Her ne kadar bazı yerel
durumlarda problemleri olan olsa da başarılı olanların diğerlerine çok teşvik edici destekleyici
olmadıklarını da görebiliyoruz. Bütün girişimcilerin tabi kendi içlerinde sorunları var. Bunlar
kadın girişimciler için de geçerli. Makro anlamda sermaye, üretim yeri bulma, donanım, araç
gereç temini belli kurum ve kuruluşlarla irtibata geçme problemleri iş bağlantıları sosyal
ağlara bağlı olup olamama gibi sorunlar ve tabi örgütlenememe gibi problemler olabiliyor.
Mikro alanda baktığımızda da biraz daha tabi sosyal hayattaki sorumlulukları ön plana çıktığı
dönemler olduğu için tecrübe eğitim konusunda biraz daha erkek girişimcilere göre arka
planda kalabiliyorlar. Aileleri destek olmuyorsa eğer ailenin ekstra bir tepkisiyle
karşılaşabiliyorlar. Ve dediğim gibi erkek meslektaşlarının kendilerini anlamaları yönünde
bazı problemleri olduğunu söyleyebiliriz. Sakarya ve çevresinde gerçekleştirdiğim bir
araştırmadan özetle bahsetmek istiyorum. Buradaki amaç kadın girişimcilerin girişimlerini
kurmalarında ve devam ettirmelerinde karşılaştıkları problemler ve kadın olmalarıyla ilgili
düşüncelerini almaya çalıştık. Özetle çok detaylandırmayacağım ama iz sürerek 80 tane kadın
girişimciyle yapılan mülakatlarla ilgili veriler toplandı. Sakarya Üniversitesi’nde sadece 80
kadın girişimciyle belli sektörler dahil edilerek de yapılan bir araştırma olduğu için kısıtlar
bunlar. Bulgulara baktığımız zaman çoğunlukla görüştüğümüz kadın girişimcilerin evli, az
çocuklu ya da çocuksuz, eğitimli ve genç ve orta yaşlarda olduklarını görüyoruz. Sektör
dağılımına baktığımız zaman 80 taneden sadece 2’si ağır sanayide, diğerleri çoğunlukla zaten
hizmet sektörü ağırlıkta. Hafif sanayi dediğimiz tekstil, butik tarzı iş yerleri olanlar vardı.
Sağlık ve hizmet sektörü ve eğitim sektörü yüzdelik olarak bunlar arasında eğitim belki
önemli olabilir ama öncelikleri olan noktalar da var. Daha çok bu da sektörleri ayırmak
konusunda çok doğru olmaz ama kadınlara uygun olan sektörlerde etkin olduklarını
söyleyebiliriz. İşletmeleri kurmalarda ailelerin aktif olduğunu gösteriyoruz. Daha önce ev
kadını olup sonrasında potansiyelleri olduğu için işletmeleri kurduklarını görüyoruz. Kendi
aile şirketlerini işletenler %40 civarında iken ailelerinden bağımsız olarak tek başına kendi
işletmelerini kuranlar %60 yani ikincil konumda da çok olmadıklarını görüyoruz. Yine
demografik birkaç özelliğe bakarsak haftada en az 40 saatten daha fazla miktarda çalışıyorlar.
Aylık 2000-3000 TL civarı gelirleri var ve tecrübeleri 5 yıldan daha az. Girişimcilikle ilgili neler
düşünüyorlar? Bir kere aile gerçekten önemli. Ailelerine baktığımız zaman daha çok yönetici
baba ya da girişimci bir baba ve ev hanımı anne çocukları. Ev hanımı annelerin çok müthiş
destekleri olduklarını özellikle vurguluyorlar. Zaten onlar hani annelerin desteği hepimizin
malumu. Çocuklarının bakılması, sorunların paylaşımı gibi. Çift yönlü bir istihdam durumu
olduğu için ülkedeki işsizliğe ciddi katkıları olabiliyor. Ve daha özgür ve bağımsız çalışabilmek
iş tatminlerini de bu vesileyle artırıyor. Kadın ve erkeklerin iş tecrübelerinin aslında çok farklı
olmadığını ama kadınların farklı alanlarda kendi potansiyellerini biraz daralttığı ve farklı
alanlarda da çalışmaları gerektiğini ortaya koyuyor bu araştırma. Ve daha çok evcimen ve
geleneksel girişimci kadın girişimciyle karşılaştık. Feminizme çok sıcak bakmadıklarını
söyleyebiliriz. Sınırlı sektörlere girmek ve bazı sektörlerde az sayıda olmanın getirdiği
avantajlardan bahsediyorlar. Genel karşılaştıkları sorunlar ekonomik ve psikolojik problemler
olabiliyor. Ev, iş yaşam dengesi alanı da önemli. Burada bazı problemler yaşayabiliyorlar. Bazı
alanlarda avantajlı olabiliyor bayanlar. Bir kreş açan bir bayan bir kreş açan bir erkekten daha
avantajlı. Belli sektör ve alanlarda gerçekten avantajlı oldukları ortada. Ailelerin girişimciler
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varsa babaları, eşleri girişimciyse bundan dolayı da daha rahat meşruiyet kazandıklarını ve
kadınların çok az olduğu sektörlerde ise orada hem kendilerini daha rahat tanıttıklarını hem
de ayrıcalık kazandıklarını belirtiyorlar. Genel olarak ulaştığımız sonuç için hemen birkaç
cümleyle söyleyeyim. Kadın girişimciler, evli, az çocuklu ya da çocuksuz, eğitimli, genç ya da
orta yaşlı, girişimci babaları veya ev hanımı annelerin çocukları. Şu anda muhtemelen bu da
değişecek. Yanlarında muhakkak eleman çalıştırıyorlar. Haftada 40 saatten fazla çalışıyorlar.
Orta düzey diyebileceğimiz bir gelir düzeyleri var. 5 yıldan daha az bir tecrübeye sahipler.
Girişimciliği riskli ve tehlikeli olarak tanımlasalar da, bu alandan vazgeçmeyeceklerini özellikle
belirtiyorlar. Esnek ve bağımsız çalışmanın girişimciliğin onlar için çok cazip hale getiriyor.
Evcimen ve geleneksel girişimci kadın tipiyle karşılaşıyoruz. Toplumun değer yargılarından
etkilendiklerini söylüyorlar. Kendilerine daha uygun alanlarda faaliyet gösterebildiklerini ve
karşılaştığı zorluklar yanında belli başlı avantajları olduğunu bize söylüyorlar yapalım.  
O zaman Nesrin Hanım’la devam edeceğiz sunumumuza. Nesrin hanımı ben kısaca tanıtayım.
Kendisi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. 86 yılında Yapı Kredi Bankası’nda
göreve başladı. Ve Şube Bankacılığı’nın bütün bölümlerinde çalıştı. 10 yıl Dış İşlemler
Servisinde görev yaptıktan sonra Operasyon Yönetmeni olarak çeşitli şubelerde görev yaptı.
2008 yılı Mart ayında bankacılık hayatına son verdi. Ekim ayı itibariyle de Pendik KİŞGEM’de
görev yapmakta 2008 yılı itibariyle. Merkez yönetici yardımcısı olarak 1,5 yıl çalıştıktan sonra,
2010 Ocak ayından bu yana Merkez Yöneticisi olarak görev almakta, evli ve bir çocuk annesi.
Kendisini dinliyoruz.
Nesrin Çıklabakkal: Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Ben size bugün Pendik Belediyesi’nin
yürütmekte olduğu çok sayıdaki Avrupa Birliği projelerinden 2 tanesini tanıtmaya çalışacağım.
Bir tanesinde fiilen görev yapıyorum. Diğeri ise zaten şu an yürüttüğümüz ikinci bir proje.
Projenin ismi İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu. Bu proje kısaca biz ona WIN-BUS diyoruz.
Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesidir. Proje potansiyel iş kadınlarının
yüz yüze web tabanlı eğitim yöntemleriyle desteklenmesini sağlamaktır. Proje doğrultusunda
Avrupa’da geniş bir yelpaze altında bulunan rehberlik hizmetleri ile iş kurmada yardımcı
olacak el kitapları geliştirilmektedir. Projemiz Pendik Belediyesi koordinatörlüğünde
yürütülmektedir. Bu projenin 6 tane ortağı bulunmaktadır. 3 ortak Avrupalı ortak 3 ortak
da yerel ortak. Yabancı ortaklarımız, Cenova Ticaret Odası, İngiltere’de İnova Danışmanlık
Firması ve Slovakya dan Transfer Danışmanlık Firması’dır. Yerel ortaklarımız da Pendik Kadın
Girişimci İş Geliştirme Merkezi, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pendik Sanayici ve
İşadamları Derneği’dir. Projemiz Avrupa Birliği Yenilik Transferi Projeleri kapsamında hibe
alan ilk yerel belediye projesidir. Projenin toplam bütçesi 247.408,00 Avro’dur, Avrupa Birliği
katkısı 185.555,00 Avro’dur. Kurumların katkısı ise 61.853,00 Avro’dur. Projenin hedef kitlesi
işletme, kooperatif, iş ağları ve bayilikler üzerinde çalışmak isteyen kadınlar, işsiz, çalışmaya
ara vermek zorunda kalmış, ekonomik zorluk çeken, kendi işini kurmak isteyen kadınlar, az
gelişmiş bölgelerde girişimcilik modellerini görüp fark yaratmak isteyen kadınlar projenin
hedef kitlesini oluşturmaktadır. Neleri gerçekleştirdik? Proje yönetim toplantılarının yanı sıra
kadın girimciliği ve kadın çalışmaları konusunda literatür taraması yapıldı ve rehber kitap
haline getirildi. Transfer edilen proje ürünleri eğitim modülü olarak hazırlandı. Proje web
sayfası hayata geçirildi. Kadın girişimciler ile röportajlar yapıldı. Ortak ülkeler için 3 ana
eğitim modülü oluşturuldu. Kadın girişimci adayları için temel eğitimler verildi. Girişimcilik
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ve kadın girişimciliği konularında Global Girişimcilik Haftası’nda seminerler düzenlendi. Proje
kapsamında 5 kadın girişimci için İtalya’nın Cenova şehrine teknik çalışma ziyareti planlandı
ve katılımcıları kura usulü ile belirlendi. İleri girişimcilik ve e-Ticaret eğitimleri verilmesi
planlandı. Proje ortakları olarak 4 makale yazıldı. Girişimcilik rehberi kitapları hazırlandı.
Proje ürünleri olarak kılavuz kitaplar, internet sayfası (web sitesi), interaktif CD’ler, el kitapları,
eğitim dokümanları, kadın girişimciliği konusunda ulusal ve yerel konferanslar/çalıştaylar,
kitapçıklar, proje afiş ve posterleri, makale ve yazı yayınları, bültenler hazırlanmıştır. Projemiz
hakkında internet adresimizden bilgi edinebilirsiniz. Teşekkür ederim.
Bu anlattığım WIN-BUS projesiydi ben şimdi kendi çalıştığım projeyi anlatacağım. Pendik
KİŞGEM Kadın Girişimci İş Geliştirme Merkezi. Merkezimiz Pendik ilçe sınırları içerisinde yer
almaktadır. Pendik KİŞGEM, KOSGEB’in koordinasyonunda Pendik Belediyesi’nin yürütmüş
olduğu bir projedir. Projenin işletici firması Pendik Belediyesi’nin iştiraki olan PENTAŞ’tır.
Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği ile birlikte yürütülen bir projedir. 2008 yılından bu
yana biz bu projeyi yürütmekteyiz. Binamız İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup
bu bina proje için tahsis edilmiştir. Pendik KİŞGEM gerçekte nasıl kurulmuştur. Avrupa
Birliği’nin Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi kapsamında oluşturmuş 4 Kadın Girişimci
İş Geliştirme Merkezi’nden biridir. Proje 2008 yılında başlamış, 2008 yılında ilk girişimcileri
içine almış ve 2008’den beri faaliyetine devam etmektedir. Türkiye’deki 4 kadın girişimci
merkezinden birisidir. Bunlar Çorum, Kütahya, Hacıbektaş-Nevşehir ve Pendik-İstanbul’dur.
Avrupa Birliği’nin projemize desteği Ocak 2009 döneminde sona ermiştir. O tarihten bu
yana projenin sürdürülebilmesinin sağlanması adına Pendik Belediyesi projeyi devam
ettirmektedir. Şu ana kadar 40 kadın girişimci KİŞGEM’den yararlanarak işlerini kurmuş ya
da faaliyetlerini KİŞGEM’de devam ettirmektedir. Pendik KİŞGEM’de halen 16 kadın girişimci
faaliyette bulunmaktadır. Merkezimiz 25 işlik kapasitesine sahiptir. Pendik KİŞGEM’in
misyonu. Birincisi kendi işini kurmak isteyen kadın girişimcilerin iş piyasasında tutunmasını
sağlamak istiyoruz. Kadın girişimcilerin kendine güvenen, risk alabilen, rekabetçi birer
girişimci olmalarını sağlamak, kadın girişimcilerin işletmelerinde, hayatta kalma ve büyüme
fırsatlarını arttırmak ve kadın girişimcilerin öncelikle ulusal ekonomiye ve ardından yerel
ekonomiye katkılarını artırmak istiyoruz. Pendik Kişgem’in vizyonu. Biz aslında Türkiye’de
kadın girişimciliği çalışmalarında ilk akla gelen isimlerden biri olmak istiyoruz. Aynı zamanda
başarılı bir KİŞGEM olmak istiyoruz. Pendik Kişgem’in sunduğu hizmetler. Etkin bir iş planı
hazırlanması, düşük maliyetli ofis ve üretim alanı sağlamak, hukuki, idari ve mali konularda
danışmanlık, tanıtım faaliyetleri, teknik hizmetler. Tanıtım faaliyetleri, başka belediyelerde
yaptığımız tanıtım faaliyetleri, geçen yıllarda her mahalleyi ziyaret ederek, böyle bir
imkan tanıyarak oradaki kadınlara merkezimizi tanıtmaya çalıştık. Amacımız Pendik içinde
bilinirliliğimizi artırmaya çalışmak ve yeni girişimci kazanmaktır. Sunduğumuz hizmetlere
devam edecek olursak, eğitim. Şimdi biz KİŞGEM bünyesindeki kadın girişimcilere uygun
eğitimler vermeye çalışıyoruz. Bir mesleği öğretmek şeklinde değil de, onlarla ihtiyaç analizi
anketi yapıyoruz. Hangi eğitime ihtiyaçları varsa biz onlara onu vermek istiyoruz. Çok zaman
almayacak şekilde, onları geliştirecek eğitimler oluyor. Bizim eğitim salonumuz mevcut
KİŞGEM içinde. Bu salonun içindeki ekipmanlardan girişimcilerimiz yararlanabiliyorlar.
Girişimcilerimize tahsisli. Biz de kendi etkinliklerimizi bu salon içinde gerçekleştirebiliyoruz.
Mini bir kütüphanemiz var, girişimcilerimiz isterlerse oradaki kitaplardan yararlanıyorlar.
KİŞGEM’in bir diğer önemli özelliği ise 7 gün 24 saat hizmet veriyor olması. Bir erkek girişimci
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için çok anlamlı değil ama bir kadın girişimci için çok anlamlı bir hizmet oluyor. Çünkü çalışma
saatleri dışında hizmet vermek istediği zaman biz bu noktada bunu sağlamış oluyoruz. Hem
kendi güvenliğini sağlamış oluyoruz hem de aile fertleri onu merak etmiyorlar. Bu iş kurarken
hakikaten önemli bir faktör oluyor. Şimdi KOSGEB’in katkılarına gelecek olursak. KOSGEB,
yeni mevzuatıyla KİŞGEM’i özellikli bir kurum olarak görmektedir. KİŞGEM isim hakkı almış
bir iş geliştirme merkezidir. KİŞGEM’in isim hakkını aldığımız noktada hem merkezimiz
desteklenmekte hem bünyemizde bulunan kadın girişimciler uygulamalı girişimcilik eğitimi
almaksızın yeni girişimci destek paketine başvuru hakkı kazanmaktadırlar. KOSGEB bizi her
platformda anlatmaya ve tanıtmaya çalışmaktadır. Birçok açıdan destekleri söz konusudur.
Birincisi bizi her türlü etkinliklerde tanıtmakta ve bu etkinler içerisinde stand açmamıza
izin vermektedir. Bunun dışında yine yurtdışından gelen heyetlerin aynı zamanda ziyaret
noktalarından biri de KİŞGEM olmakta ve bu da bizim çok çok memnun etmektedir. Pendik
Belediyesi’nin katkıları. Pendik Belediyesi ne yapıyor projeye katkı olarak? Bir kere KİŞGEM’in
tüm sabit giderleri Pendik Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Elektrik, su, doğalgaz,
telekominikasyon. Bakım, kurulum gibi tüm teknik desteklerimizi Pendik Belediyesi’nden
alıyoruz. Yine aynı şekilde onların tanıtımlarından da fazlaca yararlanıyoruz. Hem bu bölgede
bilinirliliğimiz artıyor hem girişimcilerimiz de kendilerini bu şekilde tanıtıyor. Güvenlik ve
temizlik gibi giderlerimiz de Pendik Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Projemize katkısı
olan kurumlar, KOSGEB, PENTAŞ, Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Pendik Belediyesi ve Okan Üniversitesi desteklemektedir. Özetle şunu yapıyoruz,
girişimcilerin sektör ayrımı yok. Hizmet sektörü veya üretim sektöründe yer alan ama işleri
KİŞGEM bünyesinde gerçekleştirilebilecek tüm kadın girişimciler orada yer alabiliyorlar.
Faaliyetlerine orada devam ediyorlar. Ortalama 2 yıl kalınabilen bir merkez. Amacımız
işletmeler büyüsün, hayatta kalsın, rekabete hazır bir hale geldiklerinde de ayrılsınlar.
3. konuşmacımız Necla HALİLOĞLU. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu.
Mezun olduğu alan ile ilgili çalışmalarını kariyerinin ilk yıllarında yürütmüş, 1990 yılından
bu yana da KOSGEB’de çalışmakta. 98 yılından bu yana Girişimci Geliştirme Merkezi müdürü
olarak görev yapmakta, ODTÜ Meslek Yüksek Okulu’nda part time girişimcilik dersleri vermiş,
“Nasıl Girişimci Olunur?” adlı bir kitabı mevcut. Aynı zamanda bir de çocuğu var. Söz sizde
buyurun.
Necla Haliloğlu: Teşekkür ederim sayın hocam. Birinci slaytımda 2010 yılı içerisinde
uygulamaya geçirdiğimiz KOSGEB girişimcilik destek programının altbaşlıklarını görüyoruz.
Dikkat ederseniz bunların bir kısmını koyu harflerle yazdık. Bunun anlamı şu: bu koyu
harflerle yazılmış olan desteklerimizin içinde mutlaka bir kadın boyutu var. Şöyle söylemek
istiyorum. Kadınların ihtiyaçlarını gözeterek destek programlarını onlara olumlu yansıyacak
şekilde düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Girişimcilik eğitimleri içerisine kadın boyutunu
nasıl ekledik? Sadece kadınlara özel, sadece kadınların katılabileceği eğitim programları
yapılması mümkün. Bunun nasıl bir avantajı oluyor? Sadece kadınlardan oluşan bir gruba
eğitim verdiğimiz zaman kadınlara özel şeyler de eklememize imkan sağlanmış oluyor. Yeni
girişimci desteğimizdeki kadınlara yönelik uygulamamız destek oranlarında %10 daha fazla
olması. Sayın başkanım belirtmişti bizim 30.000 TL hibe ve 70.000 TL faizsiz kredi desteğimiz
var. Buradaki destekleme oranları da kadınlara %10 artış imkanı sağlıyoruz. İŞGEM desteğini
anlatmama gerek yok. Nesrin Hanım zaten anlattı. Sadece kadınlara yönelik İŞGEM örneği
Türkiye’de 4 tane belki de dünyada bunun sayısı da az. Biz Avrupa Komisyonu’nun Kadın
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Girişimcilik Platformu’nun Türkiye’deki temsilcisiyiz. Buradaki görevimiz de Türkiye’de her
yıl kadın girişimciliği konusunda yapılan faaliyetlerin derlemesini yapmak ve komisyona
sunmak ve bunu ayrıca web sayfamızda da yayınlıyoruz. Birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz.
Fakat eksikliklerimiz yok mu? Yetersiz kaldığımız alanlar yok mu? Tabiî ki var. Ben yine de
sizlere bir fikir vermesi açısından kadın girişimcilerimizin KOSGEB hakkında ne düşündüğünü
slaytlarda göstermek istiyorum. Girişimcilerimizin neler düşündüğünü okurken büyük keyif
alıyorum. Bir kadın girişimci şöyle demiş mesela: “KOSGEB’in eğitim ve destekleri sayesinde
işimi planladığımdan en az iki yıl önce açmış oldum.” Bir diğeri, “Hem tedarikçilerim hem de
müşterilerim işyerimi KOSGEB’in desteklediğini öğrendiklerinde bana, işyerime ve verdiğimiz
hizmete daha çok inandılar ve güvendiler.” Bunu siz KİŞGEM’de daha çok hissediyorsunuzdur
herhalde. Bir diğer yorum da şu şekilde: “KOSGEB’in bana en büyük katkısı, daha yolun
başındayken el uzatması olmuştur. Henüz işin başlangıcındayken çok ince bir çizgidesiniz
ve her an vazgeçebilirsiniz ama bu yolda birinin size destek olacağını bilmek, adımlarınızı
planlarken kendinize olan güveni artırıyor.”
“Girişimcilik maceram: Sizin işinizi sizden daha çok önemseyen bir kurumla hayallerinizdeki
işe atılan ilk adım.” Çok yaratıcılar tabi gördüğünüz gibi.
“KOSGEB, ‘oğlum ne istersen yap, ceketimi satar destek olurum’ diyen bir baba gibi…” herkes
farklı bir şekilde anlatıyor tabi.
“İş planım dağınık puzzle parçaları gibiydi. Girişimcilik eğitimi bu parçaları birleştirip büyük
resmi görmemi sağladı.”
“Hayal et, çok çalış, kanıtla, çok çalış, KOSGEB’den desteği al, fırla.”
“KOSGEB faaliyetlerimin her safhasında benden beklediği raporlar, belgeler, hazırlıkları ile
işlerimi iyi planlamamı, düşünce safhasında gözden kaçırdığım birçok eksiği yakalamamı
sağladı.”
Son iki slaytta yazılanları çok önemsiyorum. Demek ki bir miktarda bürokrasi koymanın
faydaları da oluyor:
“İlk başta bürokrasi olduğunu düşündüğüm KOSGEB sisteminin zaman içinde işletmemi
kurumsallaştırdığına şahit oldum.”
Peki dediğim gibi daha çok yapacak şeyimiz var. Birçok ihtiyaç var. İhtiyaçların neler
olduğunu, yani kadın girişimciliğinin geliştirilmesiyle ilgili neler olduğunu oturup burada bir
tartışma ortamı içerisine girsek veya beyin fırtınası yapsak birçok konu saptayabiliriz. Ben
mesela bu slaytları hazırlarken eğitimlerimize, özellikle KOSGEB’in organize ettiği eğitimlere
kadınlara özel yeni formüller eklenmesi gibi bir ihtiyaç var mı acaba? Yatırım ortamının
toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yeterli mi
acaba? Ne gibi bir iyileştirme çalışması yapılabilir, böyle bir eksikliğimiz var mı? Neden kadın
girişimcilerin halen çoğunlukla geleneksel sektörlerde faaliyet gösterdiğini görüyoruz, neden
innovasyon ve teknoloji düzeylerinin artırılması yönünde daha çok proje ve çalışmalarımız
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yok? Kadın girişimciler neden değer zincirinin çok farklı aşamalarında yer almasınlar? Bunları
dediğim gibi altında nokta nokta yazdığımız üzere çoğaltabiliriz. Dolayısıyla biz istiyoruz ki
kadın girişimciliğinin geliştirilmesi konusunda da, genel olarak girişimciliğin geliştirilmesi
konusunda da aslında hedef kitlenin kendisinden birtakım talep ve öneriler gelsin. Bu
taleplerin ve önerilerin de gelmesini kolaylaştırmak için, yani burada bir kamu, özel kesim
ve STK işbirliğini gerçekçi olarak hayata geçirebilmek için bizim tasarladığımız ve hayata
geçirdiğimiz bir desteğimiz daha var onun ismi de Meslek Kuruluşu Proje Desteği. Meslek
Kuruluşu Proje Desteği’nde maksimum tavan 150.000 TL olacak kadar meslek kuruluşları,
STK, birlik ve derneklerin sundukları projelerin fonlanması ve desteklenmesi söz konusu.
Tabi bu projelerin kadın girişimciliğiyle bir şekilde ilgilenen gruplar, STK’lar tarafından kadın
girişimciliğinin geliştirilmesi hususunda sunulması mümkün. O yüzden belki de girişimcilik
destek programımızı anlatırken, eski dokümanlarda yer alan temel başlıkları sayıyoruz
ama Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı’nın da bu alanda değerlendirilebilecek bir
başka desteğimiz olduğunu vurgulamak istiyorum. Bize gelen projeler yeter ki yenilikçi
bir boyut içersin, uygulanabilir olsun, sürdürülebilir olsun, maliyeti etkin projeler olsun,
desteklenmemesi için hiçbir engel yok. Kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik olarak
spesifik bir projenin başvurusunun yapıldığını hatırlamıyorum fakat bu yapılabilir bunu da
buradan duyurmak isterim. Özetle söylemek gerekirse, benim sunuşumun konusu KOSGEB’in
kadın girişimcilerine yönelik destekleri ve kadın girişimciliği konusuna bakış açısıydı. Kadın
girişimciliğine yönelik desteklerimizle ilgili gerek başlangıç sermayesi, gerek eğitim, gerek
teknik destek ve diğer teknik desteklerimizle ilgili bilgileri internet sayfamızda bulmanız
mümkün. Kadın girişimciliğine bakış açımızı da birkaç satırla özetleyecek olursak, elbet
bakış açımızda kadının güçlenmesi var. Sadece bunlar birtakım pozitif uygulamalar değil.
Bunlar sadece araçlardan bir tanesi. Çünkü biliyoruz ki bu güçlenmeyi sağlamak için pozitif
yaklaşımlar yeterli olmayacaktır. Bakış açımızdaki diğer bir önemli nokta kamunun mutlaka,
özel kesim ve STK’larla bir araya gelmesi ve ihtiyaçların hedef kitle tarafından tespit edilen
ihtiyaçların projelendirilerek bize getirilmesi. Yani tabandan tavana doğru bir yaklaşım ve son
olarak da şunu söyleyeceğim bu yaklaşıma paralel olarak bize getireceğiniz projelerde bizim
yapabileceklerimiz aslında sizin yaratabileceklerinizle sınırlı. Hepinize saygılar.
Prof. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS: Ayşenur TOPÇUOĞLU .Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler
Akademisi Ekonomi Fakültesi mezunu. Yüksek lisansı ve doktorasını da Gazi Üniversitesi’nde
yapmış durumda. Yaklaşık 20 yıl kadar Yapıkredi Bankası tecrübesi var. Daha sonra da Okan
Üniversitesi’ne geçmiş. Akademisyen olarak 9 yıldır çalışıyor. İktisadi ve idari bilimler fakültesi
Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı kendisi. Pek çok proje ve eğitimde önemli roller almış.
Ayşenur TOPÇUOĞLU: Benim sunumumun başlığı hem girişimci hem ihracatçı hem de kadın
olmak. İhracat bugün bizim ekonomimizin en önde gelen konularından birisi. Hepinizin
bildiği gibi önemli hedeflerimiz var. Bunlar cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde
500 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Ve biz bu hedefe koşuyoruz. Peki biz bu hedefi
nasıl yakalayacağız? Nasıl yakalayacağımız konusunda bugün size bazı ipuçları vereceğim.
Bunlar benim yürüttüğüm eğitim, proje koordinatörü olarak görev yaptığım ve özellikle
kadınlara pozitif ayrımcılık olarak destek verelim. Bunun bir ufak bölümünü Pendik Kişgem’de
gerçekleştirmeye çalıştık. Pek çok girişimci kadın arkadaşla ihracata destek konusunda
farkındalık yaratmaya çalıştım. Gelecekte bu kadar güzel eğitim alan arkadaşlarımın birer
ihracatçı olacağına inanıyorum. Şimdi bu noktadan hareketle dünyada mega trendler var.
İşletmeleri, ekonomiyi, toplumları ve küresel yaşamları etkileyerek geleceğin dünyasını ve
17

İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu

artan değişimi tanımlarlar. Farklı sanayilere, firmalara ve bireylere farklı etkileri vardır. Mega
trendlerin ve etkilerinin analizi işletmelerin gelecek stratejilerinde, gelişmelerinde inovasyon
süreçlerine önemli bir bileşen olup, ürün ve teknoloji planlamayı etkiler.
Megatrendlerin organizasyonel işlevlere (pazarlama, ar-ge, bütçe harcaması, ürün planlama
ve geliştirme, insan kaynakları yönetimi, teknoloji planlama ve inovasyon arama) etkileri iyi
anlaşılırsa stratejik karar vermede bir temel olarak kullanılabilir. Şimdi biz dış ticaret yapanlar,
biz dış ticaretçiler ihracatımızı etkileyen üretimden ihracat sürecine kadar geçen o uzun
soluklu ama heyecanlı süreç içerisinde birçok faktör var. Biz buna bileşen diyoruz. Bankadan
lojistiğe, nakliyeden sigortaya, üretimden bir malın dışarıya çıkışına kadar tüm aşamalarda
bu aşamalara katkıda bulunan terini koyan herkes bizim bileşenimizdir. Biz bu tüm kurum
ve kuruluşları ailemiz olarak nitelendirdik. Ve bu ailenin de bir üstü var, sayın bakanımız.
Biz her zaman kendilerini yanımızda görüp hissediyoruz. ve hepimiz birbirimizi izliyoruz
ve bu yolda kenetlenmiş olarak ilerliyoruz. Şimdi bu mega trendler dünyada nelerdir? Ben
bazılarını koyulaştırıp biraz ön plana çıkarttım. Dünyayı etkileyen konular ve mega trend
olarak hangileri gündeme gelecek?   1. olarak insanların şehirlere akın edecekleri tahmin
ediliyor. Mega kentler, koridorlar ve bölgeler olacak. Akıllı şehirler ve akıllı altyapı. Yani
burada çevreye duyarlı, teknoloji önem arz edecek. Altyapı, su, gaz vb.  Kadın lider sayısını
artıracak önemlerin alınması önemli. Şimdi bu tahmini yapanların tüketimin %70’ine yönelik
kararların kadınlar tarafından yapıldığını saptamışlar. Ve %70’ini kadın alıyorsa, o zaman bu
üretimde kadının bakış açısı son derece önemli. Yani bir işi oluşturur ve bir ürünü satarken
kadın bakış açısının ön plana çıkacağı öngörülüyor. Şimdi Y kuşağı, 15-25 yaş arasına biz Y
kuşağı diyoruz. E bu çocuklar doğduğu andan itibaren bir elektronik dünya içerisinde doğuyor.
Benim de öğrencilerim var. Ben bunlara çocuklarım diyorum. Çocuklarım benden daha güzel
bir şekilde bilgisayar kullanıyor. Ve onlara yetişebilmek için de en son trendlerin ne çıkıyorsa
alıp öğrenmeye çalışıyorum ki öğrencilerimle aynı dilde konuşayım. Vaktim olmamasına
rağmen facebook açtım ki bazı mesajlarımı facebooktan veriyorum ödevleri, duyuruları
facebook kanalıyla yapıyoruz. Dolayısıyla 2020 yılında dünya nüfusunun %34’ü 15-25 yaş
arası kuşak tarafından oluşacak bir dünyaya doğru gidiyoruz. Peki nedir mega trend? Kadının
güçlendirilmesi ve Kadın CEO’ların artırılması. Bu kadın kararı ve kadın gücü gelecekte daha
fazla hissedilecek. Orta sınıfın güçlendirilmesi. Tersine beyin göçüne gelişen ülkelerde buna
yönelik genel müdürlükler oluşturulması. Geo kodlama, geo networking, dijital pazarlama
ve sosyal ağlar ön plana çıkıyor. Yeni kıyılar, geleceğin fortune 500’leri Asya’dan çıkacak.
Yeni ticaret alanları, bulut bilişimde son trendler, uyduların geleceği, navigasyon ve iletişim
teknolojileri, mobil hizmetler ve internet bant genişliğinin artırılması en önemli mega
trendler arasında yer alacaktır. Peki hal böyleyken ihracatı artırmak için ne yapacağız. Tüm
bu gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmelere ayak uydurabilecek nitelikte eğitimli
insanlara ihtiyacımız var, özellikle kadınlara. Türkiye’de başarılı kadın girişimciler var. Aynur
Hanım artık hepimizin idolü. Ama onun yanı sıra Çin dünya ticaretinde önemli bir aktör ama
Çin’e ihracat yapmayı başaran iki başarılı ihracatçı kadınımız var. Bir tanesi madenci öbürü
de tekstilci. Madenci, ilk mermer ihracatını Çin’e gerçekleştiren bir kadın ihracatçımız bir
diğeri de siz markasını tanıyorsunuz Ayşen Hanım. Onun dışında başarılı kadın isimlerini
slaytta görebilirsiniz. Holding, banka ve lojistik şirketlerinde ihracatın gelişmesinde rol
oynayan kadınların isimlerini görüyorsunuz. Şimdi kadın ihracatçılar, ben de dış ticaretçi
olarak 20 yıl dış ticareti uygulayan ve yöneten bir kişi olarak, kadınlarda yöne çıkan bazı
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özellikleri gözlemledim. Bazı yayınlarda da altını çizmişim. Mesela kadın ihracatçılar daha
özverili. Bir örnek vereceğim. Çok önemli gümrük müdürlerimiz İstanbul’da bulunanlar kadın.
Sabiha Gökçen’deki kadın. Haydarpaşa Gümrük Müdürümüz kadın. Şimdi bunu çok önemli
çok dikkatli ve çok özverili, üretim yapan lojistikteki kadınların da çok özverili çalıştıklarını
gözlemledim. İletişimde daha öndeler. Biz bir yabancı toplulukla bir araya geldiğimizde çok
sıcak ilişkiye giriyoruz hemen. O nedenle erkeklerin dışında tek bir bayan olduğunuz zaman
biraz hava soğuk geçiyor ama birkaç tane kadın varsa orada hemen kaynaşmaya başlıyoruz.
O nedenle kadınlar iletişimde daha önde.
Hanımlar daha titiz, daha ayrıntıya odaklı. Yani ambalajından ürünün niteliğine kadar
bir kadın eli değdiğini hissediyorsunuz. Kadınlar daha takipçi. Daha hassas, dış ticaretçi
kadınların öne çıkan özelliklerini ben burada vurgulamak isterim. Dış ticaretçi kadınların
karşılaştığı engeller. Ayrımcılık nedir? Ücrette, terfide olabiliyor. İşten çıkarmalarda kadınlar
işte çocukların küçük büyütürsün gibi bahaneler sürebiliyorlar. Bir de üst yönetimde yer
almasına engel olma girişimlerimizi bankacılar olarak şöyle eleştirdik. Bir gün orta kademe
yöneticiler toplantımız var bankada, genel müdür sorunları dinliyor. Ben de dedim ki biz dış
ticaretçiyiz. Bayanları siz vitrin şubelerde çalıştırıyorsunuz. Ama sanayide, sanayi ithalat,
ihracatının yoğun olduğu yerlerde bir tane kadın yönetici yok. Bu kompozisyon ne zaman
değişecek sayın genel müdürüm dedim. Herkes alkışlayıp ayağa kalktığı için geldi dedi ki bu
kompozisyon değişecek. Daha sonra beni Ankara’da bütün organize sanayi bölgelerinin bana
bağlandığı bölge müdürü yaptı. O nedenle bu ödül müydü bilmiyorum ama daha çok mutlu
çalıştığımı biliyorum. Şimdi ben Avrupa Birliği Projelerinde koordinatörüm. Burada amacım
buradaki projelerin fikir annesiyim. İhracatçı birlikleri tabi proje yazma bilgim o zaman bu
kadar geniş değildi. Bilmiyordum. Oradaki arkadaşlar projeleri yazdılar ve dış ticaretçi ve
ihracatçı kadın yetiştirmeye çalıştılar. Bu projelerde biz sınav yaptık arkasından çok ciddi
mülakatlarımız oldu. Ve projemiz sayın bakanımızın da katkısıyla başladı. Daha sonra dış
ticarete ilişkin dersler başladı. Nakliyeden gümrüğe, iş hayatından e-ticarete kadar birçok
iş alanını kapsıyordu ve bu alanlarda çok değerli hocalar bize destek verdiler. Daha sonra
hep hayalimdeydi. Kitaptan öğreniyoruz. Yani bir konteyneri ne zaman göreceğim. Mallar
nasıl diziliyor nasıl göreceğim? Bunun için bir oryantasyon programı hazırladık öğrencilere.
Ve 15’er günlük sigorta ve gümrükte çalıştılar serbest bölgede arkadaşlar. Daha sonra
firmalarla görüştük. Bu projeye katılmak isteyen KOBİ, ihracata açılmak isteyen KOBİ’lerle
öğrencilerimizi eşleştirdik. İhracatçılar çocuklarımızı kucakladılar ve çocuklarımız onlara öyle
katkı sağladılar ki birisi şöyle söyledi: “Hocam 2 yıl boyunca satış yapabileceğim müşteriye
ulaştım, sağolun, varolun.” O zaman dedim ki siz de üretin yolunuz açık olsun. 2023’e hedefe
ulaşmada size ihtiyacımız var. Daha sonra yine proje kapsamında çocukları Hollanda’ya
götürdük. Hem çocuklarımız orayı görsün hem çalışma ortamını görsün hem de dış ticarette
Konya ili kadar bir ülkenin dünya ticareti üzerindeki etkilerinin her alanda hissedildiği bir
yerdi. Orada da çok güzel bir tesadüf, Rotterdam konsolosumu ve ticari ateşe, inanılmaz
bir iletişim içindeler ve bizi Hollanda ekonomi ve ticaret bakanlığı yarım gün brifing verdi.
Hepsi dil bilen, dinamik ve genç arkadaşlarla buluşturduğumuz için bize teşekkür ettiler.
Rotterdam limanı, dünya ticaret merkezi ve oradaki ticaret birlikleriyle bir araya geldik ve
fikirlerimizi karşılıklı olarak paylaştık. Gençlerimiz diplomalarını aldılar ve bu sefer bakanımız
Zafer Çağlayan da vardı. Bu projeden sonra kendi işini kuran 2 öğrencinin başarı öyküsü var.
Üniversite mezunu işsiz öğrenci dediğimiz şu anda Mersin’de kurduğu şirketiyle ihracatçılara
19

İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu

danışmanlık yapıyor ve bilfiil kendileri de bakliyat ihracatına başladılar. Bir diğer öğrencim
ise babasının işi vardı fakat ihracat yapmıyordu. Babasının işini İstanbul’a taşıdı ve yurtdışına
gıda ürünü satmaya başladı. Eğitime başladıklarında hiçbir bilgisi yoktu dış ticaretle alakalı
zaten 9 Eylül Üniversitesi İstatistik bölümü mezunuydu. Öbürü de Çağ Üniversitesi’nden
mezundu. Demek ki dış ticarete gönül verdiğimiz zaman her şeyi başarıyoruz. 2023 hedefine
ilişkin olarak da biz kadınlar her şeyi başaracağız. Teşekkürler.
Prof. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS: Münteha ADALI. Siverek’te doğdu. Açıköğretim Fakültesi
İktisat Bölümü mezunu. Bankada çalışmaya başladı. Eşi ve üç arkadaşıyla birlikte 92 yılında
endüstriyel temizlik malzemeleri makinelerinin ithalatı ve satışı amaçlı katkısı oldu. 96 yılında
firmaya geçti, firmanın yöneticisi, hizmet satışçısı, personelcisi ve her alanda çalışarak her
alanda cirosunu %100’in üzerine çıkarttı. 2004 yılında Kadın Girişimci Derneği üyesi oldu.
Derneğin yönetim kurula seçildi. Evli ve 2 çocuk annesi.
Münteha ADALI: İsterseniz biraz ortamı değiştirelim bir film getirmiştim onu izleyelim. Genç
Kagider’le alakalı bir film. Ondan sonra biraz sohbet ederiz….
İşin sırrı aslında bu. Kadın girişimciliğinden önce, kadının istihdamını. Kadının daha fazla
yönetimde olmasını, kadının karar mekanizmalarında daha fazla yer almasını, özetle
kadının ekonomik olarak güçlenmesini sağlamamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız sürece
kadın girişimciliğinden tek başına bahsetmek maalesef çok zorlu bir süreç olacak. Bir de
bu tarz şeyleri erkeklerle birlikte yapmak çok faydalı. Biz kadınlar kendi aramızda bir araya
gelip kendi aramızdaki sorunları tartışmak çok fazla çözüm üretmiyor bilmiyorum katılıyor
musunuz? Daha fazla erkeğin bu panellerde, oturumlarda yer alması gerekiyor ki çünkü en
önemli engel aslında cinsiyetlerin yarattığı engeller. Biz KAGİDER olarak, kadının ekonomik
anlamda güçlenmesi için projeler yapıyoruz. Kadının sosyal ve ekonomik konumunu
güçlendirmek için 10 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Baktığımız zaman kadın istihdam oranı
çok düşük, kadının karar mekanizmalarında olması çok düşük. Biliyorsunuz kadının istihdamı
%24, karar alma mekanizmalarında olma %’si parlamentoda %14. Kadınların yönetimde
olma yüzdesi yüksek düzey %23, orta kademe %22 alt kademede ise %21. Biz buralardaki
kadın yüzdelerini çoğaltamadığımız sürece kadın girişimciliğinden maalesef bahsedemiyoruz.
Kadınların istihdamı az olduğu sürece kadınların sermayesinin oluşması, iç motivasyonunun
yüksek olması maalesef çok zor oluyor. Sizler de KİŞGEM’deki yapmış olduğunuz faaliyetlerde
bunlarla çok sık karşılaşıyorsunuzdur. Ben aynı zamanda bir kadın girişimciyim 25 yıllık bir iş
hayatım var. Bunun 9 yılını ben de Yapı Kredi Bankası’nda geçirdim. Ben de tesadüf olarak
yıllar sonra bankadan 2 arkadaşımla karşılaşıyorum yıllardan sonra. Çok farklı bir duygu
içindeyiz. Uzun zamandır birbirimiz görmemiştik. Ama aynı departmanda çalışmıştık. Üçümüz
de dış ticaret departmanındaydık. Şu anda üçümüz farklı noktalarda yine bir aradayız ve
yine kadınlarla ilgili projelerde çalışıyoruz. Profesyonel yaşantıdan sonra kendi işimi yapma
gücünü çok daha kolay elde ettim. Çünkü ciddi anlamda bir iş bilgim ve tecrübem vardı.
Bunu girişimcilik sahasında kullanmak, beni ciddi anlamda motive etmişti. Bilgi ve sermaye
birikimim vardı. Ciddi olarak da istihdam sağlayarak kendimi çok daha motive ettim. Çok
büyük firmalarla iş yapıyorum.
Bu açıdan da çok önemli. Üniversitelerle yaptığımız projelerde kız öğrenciler bize şu soruları
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soruyorlar: “biz kendi işimizi yapmak istiyoruz ama gelenek, görenekle baş edemiyoruz,
ailelerimizi aşamıyoruz bize yardımcı olun.” Aslında kadın girişimciliği ve kadın istihdamı
önündeki engellere baktığımızda Türkiye’de en önemli konu gelenek, görenek kültürel
yapı. Bunun alt başlıklarına baktığımızda çok çeşitli başlıklarla karşı karşıya geleceğiz. Bir
sunum getirmiştim eğer açabilirsek. Türkiye’deki kadın girişimci yüzdesine baktığımızda
kadın girişimci oranı %6. Yani %24 kadın istihdamını artıramadığımız sürece bunu artırmak
mümkün olamayacak. Kadın girişimciliğinin önündeki engellere baktığımızda ise, sermayeye
erişimde büyük problemler var. Çünkü biz kadınlar kendimize ait mal sahibi olmayı bile
bilmiyoruz. Evliliklerde ortak alınan birçok malın eşimiz adına olması konusunda çok kolay
rıza gösteriyoruz. Burada erkek dinleyiciler yanlış anlamasın. Burada anarşistlik yapmıyoruz.
Burada sadece biraz daha akıllı olmak zorunda olduğumuzu söylüyoruz. Burada ben de
böyle hatalar yaptım. Eşim finansın başında ben diğer işlerde. Ben baktım tüm mal varlığım
eşimin adına oluyor. Sonra dedim ki bu neden böyle? Hayat müşterek ama o zaman benim
de adıma olsun. Erkek egemen değerler var toplumda ama. Biz kadınlar ne kadar güçlü de
olsak erkeksiz hayat istemiyoruz. Yanımızda sağlam erkekler istiyoruz. Sağlam omuzlara
ihtiyacımız var. Eğitim yetersizliği, kültürel faktör olarak köyden kente göç. Ciddi anlamda
kadınları eve hapseden bir durum. Rekabetçi piyasada iyi eğitim fırsatlarına sahip olamama.
Doğru network. Kadınlar mutlaka dernekçiliğe önem vermek zorundalar. Dernekçilik,
network, STK’larda çalışmak çok önemli. Ben KAGİDER sayesinde hayatımda ilk defa
milletvekili arkadaşım oldu. Onun da temizlikçi bir arkadaşı oldu. Çünkü ben bina, bakım,
temizlik hizmeti veren bir firma sahibiyim. Hep takılıyoruz birbirimize ben dernekte kendime
temizlikçi diyorum, o tabi milletvekili. Bu işin espirisi tabi ama ciddi anlamda her alanda
her noktada ciddi faydası yok değil. Diğer panelist arkadaşlarım da bahsetti. İş hayatında, iş
yaşam dengesi. Biz her ne kadar kadın girişimci olsak da dünyanın bize verdiği sorumluluklar
var. Aynı zamanda anneyiz, kadınız, hormonlarımız tarafından da yönetiliyoruz. Hiçbir
zaman hiçbir erkeğin dikkat edemediği her türlü detay evin, çocuğun bakımıyla ilgili bizim
alanımızda. Bu dengeyi kurarken eşimizin desteği çok önemli. Eşlerimizi de ortak yaşamdaki
sorumluluklara çekmeyi öğretmeliyiz. Onlar da bu konularda destek vermek zorunda
olduklarını bilmeliler. Onlar da tartışarak, kavga ederek değil, daha akıllıca… biz kadınlar tüm
kavgalarımızı akılla yapmak zorundayız başka türlü olmuyor maalesef. Fırsat eşitsizliği malum
yine üniversitelerde yaptığımız panellerde, siz ne kadar kadının eşitliğinden bahsetseniz de siz
hiçbir zaman gecenin bir yarısı dışarı çıkamayacaksınız. Birtakım özgürlüklerden bahsetti. Biz
fırsat eşitliği derken biz zaten neleri yapıp yapamayacağımızın farkındayız. Bunları biliyoruz.
Kadın işbirliklerinin olmaması. Evet kadınlar olarak kendi aramızda iş yapmayı ve birbirimize
destek olmayı da öğrenmeliyiz, bilmeliyiz artık. Klasik olarak kadın kadının gözünü oyar
tabirlerini unutmalıyız. Kadın dayanışması çok çok önemli. Erkek dayanışmasına bakıldığında
çok profesyonel bir şekilde birbirlerini destekliyorlar. Dostluk ve iş çok ciddi anlamda ince
çizgilerle ayrılmış durumdalar. Finansal desteğe ulaşmak için mal varlıklarının adımıza olması
gerekiyor ki banka kredilerine daha çabuk ulaşabilelim. Hırs, tutku gibi unsurlar motivasyon
araçlarımız bunlar olmasa olmaz. Kadın girişimciliğin istihdamı konusunda devlet politikaları
olmazsa olmaz. Mutlaka çok iyi politikalarla desteklenmemiz gerekiyor. Bazı mesleklerin erkek
mesleği olması. Meslek liseleriyle bu da devre dışı kalacaktır. Bu tarz olumsuz şeyler elimine
edildiği zaman bizler de kadın lider yönetici konusundaki açıklıkları gidermiş olacağız. Özet olarak
kadın girişimciliği, yönetimde kadın eksikliği ve karar mekanizmalarındaki kadın sayısı artırıldığı
sürece kadın girişimciliği konusunda hiçbir engel kalmayacaktır. Çok teşekkür ediyorum.
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Prof. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS: Bir girişimci kadın örneği daha Zeynep Hanım. Zeynep ÇİFTÇİ.
Artvin doğumlu kendisi. Kartal Ticaret Lisesi 1992 mezunu. 2010 Aralık’ından itibaren İstanbul
Palet adıyla kurduğu kendi şirketinde ahşap ambalaj malzemeleri ve palet işiyle uğraşıyor. 16
yaşında bir kızı 15 yaşında bir oğlu var.
Zeynep ÇİFTÇİ: Ben de teşekkür ediyorum. Bana söylenecek çok bir şey kalmadı ama.
Öncelikle şunu belirteyim. Kadınlar kendileri kendilerini sınıflandırıyorlar. Yani ben kadınım
şunu yapamam ben kadınım bunu yapamam. Kadınlar kendi kalıplarını kendilerini çiziyorlar.
Sanırım en önemlisi o kalıpların dışına çıkmak. Bana soruyorlar iş hayatında karşılaştığın
engelleri. İş hayatında bir engelle karşılaşmıyorum. İş hayatında tam aksine kadın olmanın
sunduğu avantajlar var. Gittiğim yerde daha ciddi karşılanıyorum. Gittiğim yerde sunacağım
işin daha titiz olduğuna inanılıyor. Güven veriyorum. Sorun yaşadığım yer yine kendi
sosyal çevrem. Kendi aile yapınız. Ben hiçbir zaman gecenin bir yarısı işim var diye sokağa
çıkamayacağım. Ta ki ne zamana kadar? Bana ne derler düşüncesinden kurtulana kadar.
Eğer gerçekten işim varsa, sosyal çevrem bana ne derse desin benim işimin önceliği o.
Çünkü başardığım sürece bu bana saygınlık getiriyor. Bana çevre getiriyor. Başarı bana her
şey getiriyor. Başardıktan sonra evet etrafımdaki insanlarda hakikaten gerçekten işi varmış
düşüncesine inanıyorlar. Bazı şeyleri söyleyerek anlatarak değil de yaparak ispatlamak
zorundasınız. Benim işimin bir kat daha zorluğu var. Neden? Bayanlara göre bir iş değil. Palet
dediğimde birçok kişi boya paletleri, resim paletleri ya da deniz paletleri mi diye soruyor.
Çok nadir kişiler palet nedir bilmiyor. Oturmuş bir meslek olmamanın zorluğunu yaşıyorum.
Sektör olarak oturmamış bir sektör zorluğunu yaşıyorum. Ama bana ne sağlıyor. Benim
hayallerimi güçlendiriyor, ideallerimi yükseltiyor. Bana daha çok çalışma azmi veriyor. Daha
çok şeyler başarabilme imkanı veriyor. Önemli olan seçtiğini iş, doğru yer, doğru zaman.
Eğitim olarak girişimcilik eğitimi aldım Bakırköy’de. Eğitime giderken bana katacağı çok şeyi
olduğuna inanmıyordum. Prosedür gereği buna katılıyordum girişimcilik eğitimine. Sonuçta
kendi işimi ele aldıktan sonra aşama aşama gittikten sonra orada bize verilen eğitimlerde,
hocamın bize söylediği her kelimeyi iş hayatında bir bir yaşadım. Bana soruyorlardı: “Neden
kendi işiniz?”. Patron olma kelimesinin anlamını bilmiyorduk. Patron olmak belli bir ekonomik
statü olarak algılanıyordu. Bana çalışanlarım patron dediğinde ben kendimi anne gibi, baba
gibi hissediyorum yani ben her şeyi gibi hissediyorum kendimi. Önemli olan bazı şeyleri
yaşamakmış, bazı şeyleri tatmakmış. Benim diyeceklerim bunlar. Kadınlara ben önce kendi
kabuklarından çıkmalarını öneriyorum. Doğru işi bulacaklar. Hedeflerine kilitlenecekler.
Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Destek paketlerinde kadın ve özürlü diye bir kavram
var. Ben bunu hiç hoş görmüyorum. Madem fırsat eşitliği var neden kadın ve özürlü diye
ayrılıyoruz biz. Eşit şartlarda çalışmak istiyorum. Eşit şartlarda faydalanmak istiyorum. Benim
kadın olarak zaten artılarım var. Hislerim daha kuvvetli, daha fazla özen gösteriyorum. Daha
iyi önlemler alabiliyorum. Neden bana kadın ve özürlü statüsünde sınıflandırma yapılıyor.
Erkeklerin zaten önü daha açık kadınların daha dar. Fakat benim kendime göre avantajlarım
var. Neden beni sınıflandırıyorlar. Kadın ve erkek diye ayırabilirler. Ama kadın ve özürlü diye
sınıflandırdıklarında ben kendimi gerçekten ikinci sınıf vatandaş gibi hissediyorum. Bir eksiğim
var anlamında söylüyorum bunu. Özürlü demek bir eksiği var demek. Bir kişiye özürlü demek,
kadınla erkek aynı statüdeyse benim de eksiğim var demiş oluyoruz öbür türlü. Erkeklere
göre fazlalarım olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
22

İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu

Prof. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS: Özellikle kadın patronların duyarlılığına yönelik vurgularınızdan
dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bir şey ekleyeceğim izninizle, şimdi kadınların kendi
kendilerine yaptıkları engellerden bahsettiniz. Literatürde zaten böyle bir engel var. 3 boyutlu
bir engel bu. 1. si kadınların kadınlara uyguladıkları, diğeri erkeklerin kadınlara uyguladıkları,
3. sü de kadınların erkeklere uyguladıkları engeller. Demek bu sınıflandırmalara göre
kendimizle de uğraşmamız gerekiyor. Peki şimdi soru var mı?
Soru (1): Merhaba, bu güzel organizasyon için herkese teşekkür ediyorum. Ben de eski bir
Yapı Kredili olarak burada olmaktan memnuniyet duyuyorum ve şöyle bir yorumum var. Yapı
Kredi’ye teşekkürler. Gerçekten güzel bir okulmuş herhalde. Bu tabi benim motivasyonumu
daha da yükseltti. Sizin gibi başarılı insanları görünce ben de doğru yolda olduğumu
düşünüyorum. İki sorum olacak. Bir tanesi şimdi 10 senelik bankacılık hayatımdan sonra 5 yıl
kadar aile şirketinde 5 erkekle birlikte bir sanayi dalında, makine üretimine kendi şirketimiz
olduğu için, ben bunu yapmam lüksünüz olmadığı için pazarlama, satış, finans gibi bölümlerde
yer aldım. Ama dedim ki yok, burası bana yetmiyor. Ben eğitimimi, iş tecrübemi kendi işimde
yapmak istiyorum. Ve dış ticaret firması kurmaya karar verdik 4 ortak. Ortaklarımdan bir
tanesi hem kardeşimin eşi hem Türk hem Meksika vatandaşı olarak iki kadın girişimci olarak
buradayız. Bu dış ticaret firması öncelikle şöyle sorayım. Biz 2’si bayan 4 ortak olarak
KİŞGEM’de yer alabilir miyiz?
Nesrin ÇIKLABAKKAL: Evet yer alabilirsiniz.
Soru (1): Bir diğer konu da dış ticaretle tabi hani bankacılık ve şu andaki aile şirketimle ihracat
yapıyoruz ama biz bunu kendimiz de öğrenmek istiyoruz ve biraz önce sizin bahsettiğiniz
boyutta öğrenmek istiyoruz. Yeniden bu içerikte, bu güzellikte bir eğitim var mıdır bizim
katılabileceğimiz?
Ayşenur TOPÇUOĞLU: Şöyle söyleyebilirim. Bugün yeni teşvik sistemi açıklandı, onu
okumadım ama lütfen devlet yardımlarını okuyunuz. Devlet yardımları içerisinde böyle bir
kalem var. Ekonomi Bakanlığı’nın akredite etmiş olduğu danışmanlar vardır. Onlardan eğitim
ve danışmanlık desteği alabilirsiniz. %70’ini devlet karşılar %30’unu siz karşılarsınız. Bir
okuyun devlet yardımlarını. Önemli yardımlar var.
Soru (1): Çok teşekkür ediyorum tekrar. Umarım biz de gün gelir başarı hikayelerimizi
anlatırız. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS: Evet, başka sorusu olan?
Soru (2): Öncelikle katılımcılara teşekkür ediyorum. Evlendikten sonra benim eşim
bedensel engelli. Onla beraber Özürlüler Derneği kurumunda yardımcı oldum. 6-7 senedir
dernek çalışmalarımızdan ziyade kendimle ilgili çalışmalarda, özellikle seramik ve çiniyle
uğraşıyorum. Amacım özürlü çocukları rehabilite etmek ve onlara seramik öğretmek. Fakat
nereye başvuracağımı bilemiyorum.
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Nesrin ÇIKLABAKKAL: Öncelikle bize gelin, görüşelim. Merkezimizin içinde bir atölyeniz
olmasını istiyorsanız bunu gerçekleştirebilirsiniz. Örnekleri de var.
Soru (3): Teşekkür ederim. Ben KİŞGEM’deki girişimcilerden biriyim. Firmamı kuralı epey
bir zaman geçti. Benim özellikle KOSGEB yetkililerine söylemek istediğim birkaç şey var.
Gerçi yeni destek paketlerini okumadım ama. Biz girişimciler olarak en çok vergi konusunda
sıkıntılıyız. Yani bazı gelişmiş ülkelerde benim duyduğuma göre hani satışlardan vs. elde
edilen vergiler hariç hiçbir vergi alınmıyormuş. Oysa şirket kuruluşunda dahil noter ücretleri
de dahil olmak üzere birçok vergimiz var ama bunlar bize destek olarak dönmüyor. Vergi
muafiyetimiz söz konusu olabilir mi? Duyduğuma göre kira yeriyle ilgili bir destek de varmış.
Bu hibe desteklerinin 1 yıldan iki yıla çıkarılması gibi bir durum söz konusu mu? İlk yıl
hakikaten toparlanamıyorsunuz. Satış, pazarlamaya sıra gelmiyor. Ben bununla ilgili ricalarımı
size iletiyorum. Teşekkür ediyorum.
Necla HALİLOĞLU: Vergi muafiyeti tabi bizim gücümüzü aşan bir durum. Aslında bakarsanız
Maliye Bakanlığı yetkililerini yakaladığımız her ortamda gündeme getiriyoruz. Ama onlar da
bize bunun niçin mümkün olamayacağını anlatıyorlar. Belki biz bunu savunmakta yetersiz
kalıyoruz. Ben biraz önce söylediğim öneriyi tekrarlayacağım burada. Bir grup halinde hareket
edip, bizim girişimcilik konseyimizde gündeme alınmasını sağlarsanız, biz de bu tartışmaların
devam etmesini sağlarız.
Soru (4): Merhabalar. Ben de KİŞGEM’de yeni bir girişimciyim. Prefabrik sektöründeyim.
Ağırlıklı olarak erkeklerin bulunduğu bir sektör. 17 yıl yöneticilik yaptım. Ocak ayında
araştırma yaparken KİŞGEM’e ve Nesrin Hanım’a ulaştım. Öncelikle bizim için çok büyük
avantaj. KOSGEB desteklerine de müracaat ettik. Fakat araştırma yaparken kadın girişimcileri,
bu tür panelleri, KAGİDER’i araştırdım fakat sonuçta çok büyük bir balon olduğunu ve çok
fazla meziyete dayanan bir beceri sağlamadığını gördüm. Mesela Avrupa ve Amerika’da
kadın girişimciler herhangi bir ihale veya bir yere teklif vereceğiniz zaman, teklif verdiğinizde
%10 bile fazla olsanız kadın girişimcilere veriyorlar ihaleleri. Zaten erkeklerin %90’ı patron,
girişimci. Bu tür bir uygulama olabilirse iyi olur. Kadın girişimcilere bu tür ihalelerde destek
verilmesini istiyorum. Ben kendi işimi çok iyi biliyorum çok iyi yapacağım ancak şu an satış
yapıp bunu paraya çevirmem lazım. Bunu nasıl çözebiliriz, kişisel olarak nasıl çözebilirim bunu,
buna da razıyım. İkinci olarak yeni teşvik paketi açıklandı dediler. Şimdi ben üretim yapacağım
fason yaptırmaya başladım. Bizim için bu çok büyük problem. İlk etapta üretim yeri desteği.
Mesela ben konteyner üreteceğim. KİŞGEM’de sadece ofis olarak kullanabiliyorum. Fakat
üretim yapamayacağım için bu tür desteklerin iyi olacağını düşünüyorum. Böyle sıkıntılarımız
var. Bir de kendi görüşüm olarak bir müşteri ağı. Yani kadın girişimcilerin birbiriyle paslaşması
anlamında bir network kurulabilirse bu çok önemli. Ben KAGİDER’e gittim. Çok güzel
vizyonu olan arkadalar var. Ama şunu gördüm. Paralı insanların kulübü diye geçiyor. Fakat
birçok eğitimler paralı. Çok iyi konuşmacılar geliyor. Yararlanamıyoruz. Biz de yeni girişimci
olduğumuz için maalesef 3-5 liraya bakmak durumunda kalıyoruz. Benim için şu anki soru ve
isteklerim bunlar.
Münteha ADALI: Benim sunumumda projeler kısmı vardı. Şimdi KAGİDER paralı kadınlar
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kulübü değil. Çok kozmopolit bir dernek. Her kesimden üyelerimiz var. Dışarıdan öyle
gözüküyoruz, çünkü havalı kadınlarız. Yoksa paralı kadınlar derneği değiliz. KAGİDER’in web
sayfasını incelerseniz orada çok projemiz var. Ve o projeler de para karşılığında verilen projeler
değil. Projelerin de birtakım kriteri var. O kriterlere uygun kişiler inkübasyon merkezimiz
var. Mentorluk projemiz var. Çok iyi incelerseniz bu projeler ücretsizdir. Eğitimlerimizden
faydalanabiliyorsunuz. Belki para dediğiniz aylık bizim kahvaltı toplantımız vardır. Kahvaltı
toplantılarımıza üyeler dahil onların misafirlerinden de minik bir ücret alıyoruz. Gelir olsun
diye. Belki öyle bir şeyle karşılaştırmış olabilirsiniz. Yoksa proje bazlı eğitimlerin hiç birisi
ücretli değil. O kriterleri geçen arkadaşlar zaten faydalanabiliyor. Şu an bu salonda KİŞGEM’de
bulunup KAGİDER’e üye olan arkadaşlarımız var. 1 yıl boyunca mentorlardan eğitim alıyorlar
o arkadaşlar herhangi bir ücreti de yok onun.
Soru (5): Merhabalar. Pendik Belediyesi’nde çalışıyorum. Öncelikli olarak Başkanımıza çok
teşekkür etmek istiyorum. Size de teşekkür ediyorum ve hepinizi tebrik etmek istiyorum. Çok
güzel başarılar elde etmişsiniz. Ben şunu sormak istiyorum. Mesela girişimci ruhu çok fazla.
Pazarlama yönüm çok kuvvetli, insanlarla diyalog kurmayı çok seviyorum. Fakat sermayem
yok, isterim ki mesela sizin gibi başarılı insanlar arasında olmak. Böyle bayanlar için yardımcı
olabileceğiniz, destek olabileceğiniz konular var mı? Bunu sormak istiyorum. Bizlerle ilgili
pazarlamacı ruhu, girişimci ruhu çok fazla onu öğrenmek istiyorum.
Münteha ADALI: Aslında KİŞGEM bunu yapabilir belki. Belki fikir olarak söylüyorum ama.
Kayda değer iş fikri olanlar varsa destek verenler kişiler de mevcut.
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