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“İşsizliğin çözümü,

girişimciliktir.”

TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Niğde Ticaret
Sanayi Odası tarafından 24 Nisan
kısa kısa Perşembe günü düzenlenen ‘’Aile
- TOBB KGK İç Anadolu
İşletmelerinde Kurumsallaşma’’
Toplantısı
konulu konferansa katılarak
- TOBB GGK Marmara
girişimcilik hakkında bilgiler verdi.
Toplantısı
Hisarcıklıoğlu, işsizliğin
- Diyarbakırlı Kadınlara
çözmünün girişimcilik olduğunu,
Yöneticilik Eğitimi
her yıl 1 milyon gencin istihdama

Bu

Sayıda

- Startup Weekend Antalya

dahil olduğunu ve onlara iş
sağlayabilmenin tek yolunun
girişimcilikten geçtiğini söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
zenginleşmek için girişimci
sayısının artması gerektiğini
vurguladı.
Girişimcilik için şuanki nesil
çok şanslı diyen Hisarcıklıoğlu,
‘’Salonda bulunan Üniversite
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öğrencilerimize özellikle
şunu ifade etmek istiyorum.
Kazandığınız bölümle alakalı
iş sahalarına yönelin. Çünkü
burada sizlere bunun eğitimi
veriliyor. Başarılı olmanız için
bu çok önemli” dedi.
Türkiye’de kadın girişimci
sayısının artması gerektiğini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Kızlar sadece eve kapatılmış
anne rolünde olmamalı.
Peygamber Efendimizin
eşi Hz.Hatice o dönemde
Mekke’nin en önemli kadın
girişimcilerinden biriydi.
Peygamberimiz bizim örnek
almamız gereken ilk insandır.
Hz. Hatice’nin ticaretinde
çalışan biriydi. Kadınlarımız
ticarette olmalı” ifadelerini
kullandı.
30 yıl önce 3 milyar dolar olan
ihracatın bugün 152 milyar
dolara yükseldiğinin altını çizen
TOBB Başkanı, “Bu ihracatı
yapanlar internet, teknoloji
bilmeyen nesil. Şimdiki nesil
hem teknolojik gelişmeleri iyi
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bilenler olarak hem de devletin
olanaklarının gelişmesine
paralel olarak önleri daha
açık. İnanıyorumki önümüzeki
yıllarda ihracatımız çok daha
artacak ve Türkiye’nin önünü
kimse tutamayacak. Dünyada
satılan 4 beyaz eşyadan 1
tanesi Türk malı. Artık bizlerin
ürettiği ürünler tüm dünyaya
yayıldı’’ dedi.
-Markalaşmanın önemi
İyi para kazanayım diyorsan
malını iyi pazarlayacak ve
marka haline geleceksin,
Niğde Gazozu buna örnek
diyen Hisarcıklıoğlu şöyle
devam etti: ‘’Niğde Gazozu
artık tüm Türkiye’nin tanıdığı
bir marka, kendini iyi tanıtırsan
iyi satarsın. Markalaşmadan
sonra inovasyon gerekli. Nedir
inovasyon? Önceden simit
baştaki tepsi içinde satılırdı,
şimdi simit saraylarında
satılıyor. İşte bu inovasyon.
Tepsi içindeki simit 25 kuruş
ise, sarayda 1 tl ye satılıyor.

4 kat fark var. Aynı ürün ama
pazarladığın yer çok önemli.
İngilterede satılan Pardesü
markasını Eskişehir Sarar
fabrikası üretiyor. Aynı kalitesi,
aynı ürünü Sarar markasıyla
200 tl ye satıyor, İngiltere aynı
ürünü 2 bin TL ye satıyor. Ne
demek istediğimi sanırım daha
net anladınız’’.
Hisarcıklıoğlu girişimcilik
ruhunun nasıl olması
gerektiğini anlatarak, “önce
hayal kurun. Hayalleriniz en
özgür olduğunuz yerdir. Sonra
hedefinizi belirleyin ve çok
çalışın. Başarının arkasında
çalışmak vardır. Çalışırken de
dürüst olun. Ve kaybetmekten
korkmayın. Girişimciliğin temeli
cesarettir” dedi.
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Kadınların iş dünyasında
başarılarının artmasını arzuluyoruz

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle bir açıklama
yapan TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kadının
toplumsal hayatımızdaki
yerinin daha da yükselmesi
ve başarılarının toplumun
refahına değer katması en
büyük dileğimizdir” dedi.
Kadınların toplumda
ve iş dünyasında büyük
başarılara imza attığını
anlatan Hisarcıklıoğlu,
“Ailemizin temel değeri
olan kadınlarımızın
gelişen Türkiye’mizin
iş dünyasındaki rolü

hep birlikte başarmalıyız.
Her zaman baş tacı ettiğimiz,
toplumsal ve siyasal anlamda
değer taşıyan sıfatlarla
adlandırdığımız kadınların,
tarihte olduğu gibi bugün de
önemi açıktır.
Bu önemi büyük bir
özen ile değerlendirmeli,
nüfusun yarısını oluşturan
kadınlarımızın girişimci
ruhunu israf etmemeliyiz”
dedi.
Kadınların iş dünyasında da
büyük başarılara imza attığını
anlatan ve kadın titizliğinin
önemini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu sözlerini,
“Kadınlarımız gerçekten de
yadsınamaz. Kadınlarımıza
el attıkları işlerde başarılı
pozitif ayrımcılık yaptığımız
sonuçlar elde ediyorlar.
ve önlerindeki engelleri
Bu bilinçle kurulan ve başarılı
kaldırdığımız zaman neler
çalışmalarını sürdüren
yapabildiklerini görüyoruz.
TOBB Kadın Girişimciler
2023 yılında dünyanın 10
Kurullarımızın, ülkemizdeki
büyük ekonomisinden
kadın girişimci potansiyelinin
birisi olmasını hedefleyen
nicelik ve nitelik bakımından
ülkemizin, bu amaca ulaşmak geliştirilmesi ve daha
için kadınların gücüne
donanımlı hale getirilmesi
herşeyden daha fazla ihtiyacı amacıyla politikalar
var.
belirlenmesi ve girişimcilik
Millet olarak annelerimizden kültürünün kadınlar arasında
başlayarak hayatımızdaki
gelişmesine öncülük etmesi
bütün kadınlara verdiğimiz
amacına yönelik çabalarını
değerin asla azalmaması ve
takdirle izliyoruz” şeklinde
yükseltilmesi gerekir. Bunu
tamamladı.
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Ankara’da
Haydi İcat Çıkaralım Seminerleri Başladı

TOBB Ankara Genç
Girişimciler Kurulu tarafından
Ankara Ticaret Odası’nda
gerçekleştirilen ‘Haydi
İcat Çıkartalım Girişimcilik
Konferansı Serileri’ adlı
etkinlikte, ATO Başkanı Salih
Bezci,TOBB Ankara GGK Başkanı
Göksel Ayrancıgil ve Ankara
Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri
katıldı.
Konferansın açış konuşmasını
yapan ATO Başkanı Bezci
‘’Türkiye, işsizlikle mücadele
için ekonomik kapasitesini
artırmak zorunda. Bunun
da yolu girişimci sayısını
artırmaktır’’ dedi. Devamında,
genç girişimcilik konusuna
ayrı bir önem verdiklerini
belirtti. Genç girişimcilerin

istihdam yaratma ve ekonomik
kalkınmada önemli bir yeri
olduğuna inandıklarını belirten
Bezci, genç girişimcilerin
öneminin gelecek yıllarda daha
da artacağını sözlerine ekledi.
Konuşmasının devamında
girişimcilik hakkındaki
yapılanlardan bahseden Bezci,
‘’ATO olarak girişimci sayısını
artırmak için KOSGEB ve TOBB
Genç Girişimciler Kurulu ile
beraber gerçekleştirdiğimiz
programlarla 2 yılda 2 bin 310
girişimci yetiştirdik’’ dedi.
Ankara Ticaret Odası Başkanı
Salih Bezci’ den sonra söz alan
TOBB Ankara Genç Girişimciler
Kurulu Başkanı Göksel
Ayrancıgil konuşmalarında yeni
iş kuracak genç girişimcilere

devlet imkanları konusunda
bilgilendirme ve staj gibi
imkanlar sağladıklarını
belirtti. Toplumsal yapının
zamanla değiştiğinin altını
çizen Ayrancıgil, ‘’Devletin
zenginleşmesinde ve bireylerin
refah artışında bu yeniliklerin
etkisi büyüktür. İnovasyonla
başarımızı artırmamız
gerekiyor. Yenilikçi ve yaratıcı
olmak, girişimciyi iş yaşamında
başarıya ulaştırır.’’ İfadesini
kullandı.
Konuşmaların ardından sunum
yapan Ahmet Şerif İzgören’e
ATO Başkanı Salih Bezci ve
TOBB Ankara Genç Girişimciler
Kurulu Başkanı Göksel
Ayrancıgil tarafından plaket
verildi.
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İstanbul’da Kadın Girişimciler tarafından
23 Nisan şenliği gerçekleştirildi

İstanbul Ticaret Odası
koordinatörlüğünde
çalışmalarını yürüten TOBB
İstanbul Kadın Girişimciler
Kurulu (İKGK), devlet
himayesindeki 550 çocuk için
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’ndan bir gün
önce şenlik düzenledi.
İSTANBUL Ticaret Odası
(İTO) ve TOBB İstanbul Kadın
Girişimciler Kurulu’nun
işbirliğiyle düzenlenen
etkinlikte çocuklar doyasıya
eğlendi.
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı İl Müdürlüğü
işbirliğinde, İTO Eğitim ve
Sosyal Hizmetler Vakfı’na
ait Kandilli Cemile Sultan
Korusu’nda düzenlenen
etkinlik, 22 Nisan 2014 Salı
günü 09.00–17.00 saatleri
arasında yapıldı.
TOBB İstanbul Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı ve
İTO Meclis Üyesi Hatice Dinçbal

Kal, geçen yıl da benzeri
bir etkinlikle yine devlet
himayesindeki çocukları Cemile
Sultan Korusu’nda ağırlamış
olduklarını hatırlatarak, “23
Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’ndan bir
gün önce olması nedeniyle
çocuklara bayram heyecanını
erken yaşattık. Etkinliklere
animatör ve sihirbazlar katıldı.
Çocuklarımızla balon şişirme,
yüz boyama, Hacivat-Karagöz
gösterisi, dans gibi eğlencelere
katıldık” şeklinde konuştu.
Başkan Kal, bu özel günde
çocuklara hediye edilmesi
için ürün gönderen İstanbul
Ticaret Odası Meclis ve Komite
Üyelerine de katkılarından
dolayı teşekkür ederek,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“İTO 72 No’lu Baklava Pasta
ve Şekerli Mamuller Meslek
Komitesi’nden Meclis Üyesi
Necati Göksu, 3 No’lu Bijuteri,
Oyuncak ve Hediyelik Eşya

Meslek Komitesi’nden Meclis
Üyesi Ali Yüksel, Komite
Başkanı Ahmet Alioğlu,
Komite Başkan Yardımcısı ve
Meclis Üyesi İlhami Demir, 13
No’lu Meyve ve Sebze Meslek
Komitesi Başkanı Mustafa
Manav, 78 No’lu Hububat,
Bakliyat, Kuruyemiş ve Kuru
Meyve Meslek Komitesi’nden
Meclis Üyesi Uğur Karadoğan
çocuklara inanılmaz güzellikte
ve çeşitte hediyeler göndererek
bizi desteklediler. Ayrıca
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Spor A.Ş. badmington raketleri
ve top çeşitleri hediye ederek
bu güne destek verdi. Eti’nin
hediyelik paketleri, Algida’nın
dondurmaları çocuklarımızı
mutlu etti. Enerji Verimliliği
Derneği’nin dev oyuncağı
çocuklar arasında dolaşarak
onlara enerji ve enerji tasarrufu
ile ilgili bilgiler verdi.”
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası,
‘Startup Weekend’e ev sahibi oldu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO), girişimcilik hedeflerinin
konuşulduğu ve girişimcilere
yol gösteren, 48 saat boyunca
aralıksız devam eden ‘Startup
Weekend’ etkinliğine 26-27
Nisan 2014 tarihlerinde ev
sahipliği yaptı. UNDP, Kalkınma
Bakanlığı, Habitat Kalkınma
ve Yönetişim Derneği, Türkiye
Vodafone Vakfı ve Microsoft
ortaklığında hayata geçirilen
Geleceğini Tasarla ve Uluslararası
Girişimcilik Merkezi programları
çerçevesinde ve TOBB Antalya
Genç Girişimciler Kurulu, TOBB
Antalya Kadın Girişimciler Kurulu,
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı,
Uluslararası Akdeniz Üniversitesi
ve Viveka’nın desteğiyle ATSO
Atatürk Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen etkinliğe
Antalya’nın yanı sıra civar
şehirlerden de çok sayıda katılım

gerçekleşti.
Girişimci sayısı arttırılmalı
ATSO’nun ev sahipliği yaptığı
organizasyonla ilgili açıklamalarda
bulunan ATSO Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Osman Budak,
girişimciliğin önemine vurgu
yaptı. Dünyanın en büyük 10
ekonomisi arasında yer almak
isteyen Türkiye’nin girişimciliği
özendirmesi gerektiğini belirten
Budak, “Resmi rakamlara göre
ülkemizde 3 milyona yakın işsiz
vatandaşımız bulunuyor. İşveren
girişimcilerin çalışan sayısına
oranı yüzde 5’i aşmıyor. Bu oranın
mutlaka yükselmesi gerekli” dedi.
Görev gençlerin
ATSO olarak girişimciliği
destekleyen organizasyonlara
değer verdiklerini vurgulayan
Budak, nüfusun girişimci bir
güce dönüşmemesi halinde
artan genç nüfusun ülke

ekonomisine dinamizm
kazandırmasının mümkün
olmadığını vurguladı. Bu koşullar
altında gençlerin işsiz, mutsuz
ve hayattan beklentisi olmayan
bir kitleye dönüşeceklerinin
altını çizen Budak, “Üniversite
öğrencilerimiz halen mezun
olup devlete kurumlarında işe
başlama mantığı ile bölümlerini
bitiriyorlar. Artık bu mantığın
günümüzde yaşama şansı yoktur.
Üniversiteli gençlerimiz, aldıkları
eğitimi girişime, yaratıcılığa ve
yenilikçiliğe dönüştürmeliler,
hatta istihdam yaratmalılar” dedi.
Organizasyon hakkında da detaylı
bilgi veren Başkan Budak şunları
kaydetti;
Girişimcilik imkanları sunuldu
“Yazılımcılar, tasarımcılar,
pazarlamacılar, ürün
yöneticileri ve tüm girişimcilik
meraklılarını bir araya getirerek

GİRİŞİMCİLİK
fikirlerini paylaşmalarını
ve gerçekleştirmelerini
sağlayan bunun yanında ekip
oluşturmalarını destekleyen
uluslararası bir etkinlik olan
‘Startup Weekend’ in yoğun
katılım ile gerçekleşmesi bizleri
mutlu etti. Kesintisiz olarak
48 saat boyunca devam eden
etkinlik, iş fikri olan ekiplerin
en yüksek seviyede çalışmaları
sağlayarak katılımcılara proje
geliştirme deneyimini yaşattı.
“Az laf, çok geliştirme” sloganıyla
yola çıkan program, 48 saat
boyunca katılımcıların iş fikirlerini
göstermeleri için fırsat sundu.
İlk elemeyi geçenlere mentor
desteği
Fikirlerin ön plana çıktığı ‘Startup
Weekend’de, ilk elemeyi geçen
ekipler mentorlar eşliğinde
çalışma fırsatı buldular.
Ekiplere fikir veren deneyimli
mentorlar, girişimcilerin fikirlerini
uygulamaya dönüştürmek için ilk
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adımlarını atmalarını sağladılar.
Birincilik ‘Bütçem Bu’nun oldu
Pek çok farklı alan için oluşturulan
projeler jüri üyelerini kazananı
seçme konusunda oldukça zorladı.
Proje sahiplerinin jüri üyelerine
sunumlarını gerçekleştirmelerinin
ardından yarışmada dereceye
girenler de belli oldu. Turizmde
son dakika rezervasyonlarını
fırsata çeviren ‘Bütçem Bu’ projesi
birinciliği alırken, ‘Mentee’ projesi
ikinci, ‘Destek Zone’ ve ‘Rate Now’
projeleri de üçüncü oldular.
Her katılımcıya ‘DreamsPark’
Yarışmaya katılan tüm projelere
etkinlik sponsoru Microsoft
tarafından 1 yıl boyunca
kullanabilecekleri ‘Microsoft
DreamsPark’ yazılımları hediye
edildi. Ayrıca Startup Weekend’in
birincisi ‘Bütçem Bu’ projesi ekibi,
Microsoft’un düzenlediği ve
Microsoft uzmanları ile yuvarlak
masa çalışmasının yer aldığı
‘Innovation4Good’ etkinliğine

başvuru yapmaksızın katılım hakkı
kazandı.”
Budak teşekkür etti
Başkan Emrah Kepez nezdinde
TOBB Antalya Genç Girişimciler
Kurulu’na, Başkan Işık Yargın
nezdinde de TOBB Antalya
Kadın Girişimciler Kurulu’na ve
organizasyona destek veren
kurumlara teşekkür eden Başkan
Budak, başarılı projeler üreten
gençleri de kutladı.
Toplantıya ilişkin
değerlendirmede bulunan TOBB
Antalya Genç Girişimciler Kurulu
Başkanı Emrah Kepez de “Umarım
bu projeler daha da geliştirilerek
ülke ekonomisine katma değer
yaratacaklar. Başta dereceye giren
tüm proje sahipleri olmak üzere
burada bilgisini kullanan, emek
harcayan herkesi gönülden tebrik
ediyorum. Bundan sonraki süreçte
de uluslararası girişimcilik merkezi
ile işbirliğimizi sürdürecek ve yeni
projeler geliştireceğiz” dedi.
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İş Dünyasında
Umut Veren Kadınlar Çalıştayı

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler
Kurulu ev sahipliğinde Kayseri
Hilton Oteli’nde 6 Mart 2014
tarihinde düzenlenen İş
Dünyasında Umut Veren Kadınlar
Çalıştayı’ na TOBB Başkan
Yardımcısı Sn. Çetin Osman Budak
ile beraber 3 ülke ve 81 ilden çok
sayıda kadın girişimci tarafından
katılım sağlandı. Toplantıya
Marmara Bölgesi işkadınlarını

temsilen Bursa KGK Başkan
Yardımcısı ve İnegöl Ticaret ve
Sanayi Odası Meclis Üyesi Müfide
Karaduman, İcra Komitesi Üyeleri
Nurgül Özselek, H. Tülin Tüzün
ve Dilek Şeker katıldı. Kayseri
KGK ev sahipliğinde gerçekleşen
toplantıda, Türkiye’de ve dünyada
kadın girişimciliğinin güncel
sıkıntılarına çözümler arayıp,
iş hayatı ile çalışan kadınların

karşılaştığı meseleler ele alındı.
Söz konusu çalıştayda bir
konuşma yapan Budak, kadın
girişimcilerin 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nü kutlayarak,
gelişen Türkiye ekonomisinin
daha iyi yerlere gelebilmesi için
kadın iş gücüne olan önemi
vurguladı.

GİRİŞİMCİLİK
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Kadın Girişimci Sayımızı
arttırmalıyız

TOBB, Diyarbakır Ticaret
Borsası, Boğaziçi Üniversitesi
ile TOBB İl Kadın Girişimciler
Kurulu’nun ortak hazırladığı
ve Garanti Bankasının
desteklediği proje
kapsamında, Diyarbakırlı 80
girişimci kadına yöneticilik
eğitimi verilmeye başlandı.
Diyarbakır Ticaret Borsası
Konferans salonunda
28 Nisan 2014 tarihinde
düzenlenen törene Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi
Diyarbakır Ticaret Borsası
(DTB) Başkanı Ebubekir
Bal,DTB Başkan vekili
Şehmus Ayhan,Yönetim

Kurulu Üyeleri Ramazan
Özkılıç,Şükrü Boylu,TOBB
İl Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Didar Avcı Türk,
Boğaziçi Üniversitesi’nde
görevli Prof. Dr. Bülent
Himmetoğlu, çok sayıda
iş kadını ve girişimci kadın
eğitimi almak isteyen 80
kadın katıldı.
Diyarbakır Ticaret Borsası,
TOBB Diyarbakır İl Kadın
Girişimciler Kurulu, Boğaziçi
Üniversitesi’nin ortaklaşa
hazırladığı, Garanti Bankası
tarafından desteklenen
kadın girişimcilere yöneticilik
eğitimi öncesinde konuşan
konuşan Diyarbakır Ticaret

Borsası Başkanı Ebubekir Bal,
‘’Bu tarz eğitim programının,
ekonominin itici gücü olan iş
kadınlarının girişimci ruhunu
daha da ortaya çıkaracağına
ve iş kadınlarımızın işlerini
büyütmeleri, uluslararası
pazarlarda rekabet edebilir
düzeye gelmelerine fayda
sağlayacağına inanıyorum’’
diyerek Diyarbakır’da kadın
girişimci sayısını artırmamız
gerektiğini vurguladı.
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“Annem Kanseri Yendi” Projesi
devam ediyor

İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli’nin kişisel olarak
yürüttüğü “Annem Kanseri
Yendi” projesi kapsamında
2012 yılında Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB)
ile birlikte alınarak, Sağlık
Bakanlığı’na hibe edilen Mobil
Mamografi aracı, şehir şehir,
köy köy gezerek özellikle kırsal
yerlerdeki kadınlara ulaşmaya

devam etmektedir.
Geçtiğimiz aylarda, Manisa
Halk Sağlığı Müdürlüğü ve
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası
işbirliği ile projenin Manisa
ayağı, başarıyla tamamlandı.
Manisa’ya bağlı 12 ilçede
gerçekleştirilen çalışmalar
kapsamında, yaş ortalaması
48 olan 2.164 kadında kanser
taraması yapıldı. Tarama
yapılan 5 kadında ileri tetkik

uygulandı ve kanserli hücre
tespit edilen iki kadın tedavi
altına alındı.

GİRİŞİMCİLİK
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Startup Weekend
genç girişimcileri buluşturdu.

Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı,
Uluslararası Girişimcilik
Merkezi, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi (OMÜ) ve
Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası (TSO) Genç Girişimciler
Kurulu işbirliği ve Microsoft
sponsorluğunda, dünya
çapında 70’in üzerinde
ülkede düzenlenen
“Startup Weekend” etkinliği
Karadeniz’de ilk kez
Samsun’da yapıldı.
OMÜ KOSGEB Teknoloji
Geliştirme Merkezi’nde
(TEKMER) düzenlenen

etkinliğe Samsun TSO
Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Yiğit Tören, öğretim
üyeleri ve öğrenciler
katıldı. Etkinlikte açılış
konuşmasını yapan Yiğit
Tören, “Gençler, Türkiye’nin
hatta dünyanın kaderini
belirleyecek, daha güzel bir
yön çizecek olan cevherlerdir.
Türkiye ekonomisi özel
sektör marifetiyle gelişen
ve büyüyen bir yapıdır.
Dolayısıyla ortaya konan
hedeflere erişmek
bağlamında çok daha fazla
girişimciye ihtiyaç var. Çok

daha fazla yeni fikirlerin
hayata geçirilmesine
ihtiyaç var. Sizler bugün
üniversitelerde edindiğiniz
bilgi ile kamuda ya da
özel sektörde iş bulup
kendinizi ya da ailenizi
geçindirebilirsiniz. Ancak
girişimci olduğunuzda bir
sürü insana geçim kaynağı
oluşturabilir, daha da
önemlisi fikirlerinizi hayata
geçirebilir ve bir anlamda da
ölümsüzleşmiş olursunuz”
dedi.
Gençlerin işsizlik konusunda
çözüm getireceğine

GİRİŞİMCİLİK

inandığını belirten Tören,
“İhtiyaçlar değişiyor,
beklentiler değişiyor. Bunlara
cevap verecek fikirler sizinle
birlikte pek çok kişinin
aklından geçiyor olabilir
şu anda. Ama unutmayın
düşünen değil, harekete
geçen kazanır. Sizlerin
fikirleri bizler için çok değerli,
ama esas olan uygulamaya
geçirmektir. Zaten bu
nedenle bugün sizlerle
birlikteyiz. Az laf, çok iş.
Dünyanın en önemli sorunu
olan işsizlik konusuna çözüm
getireceğinize, Türkiye’nin
ekonomik gelişmişlik
sıralamasında daha üst
sıralarda yer almasına katkı
sağlayacağınıza inanıyorum.
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Şimdi çalışma ve gelecek inşa
etme zamanı” diye konuştu.
Tören’in konuşmasının
ardından Viveka şirketi
ortaklarından Barış Okur,
katılımcılara Startup
Weekend etkinliği
hakkında bilgi verdi. Okur,
“Startup Weekend Samsun
etkinliğinin, girişimcilerin
iş fikirlerini tam 48 saat
içerisinde örnek iş girişimine
hazır hale getirmelerini
sağlayan ve bunu zevkli
bir yarışma haline getiren
bir girişimcilik etkinliğidir.
Etkinliğin Samsun’da ilk kez
düzenlenecek olması ise
etkinliği çok daha değerli
hale getiriyor. 28 Şubat
Cuma günü başlayan

etkinliğimiz 2 Mart günü
sona erecektir. Karadeniz
ve tüm Türkiye’deki
geliştiricilere, tasarımcılara ve
genç girişimcilere açık olan
etkinliğe herkes davetlidir.
Etkinlik sırasında seçilecek
10 ekip, 48 saat boyunca, 10
mentorun desteğiyle yenilikçi
fikirlerini konseptten örnek
ürün aşamasına getirecektir.
Katılımcıları ve kazananları
ise çeşitli iş fırsatları, stajlar
ve organizasyon ekibinin
sağladığı diğer ödüller
bekliyor olacak” diye ifade
etti.
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Gaziantep’te, kadın girişimciliğin
artırılmasına yönelik “Kariyer Günleri” başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Gaziantep
Kadın Girişimciler Kurulu,
tarafından kadın girişimciliğin
artırılmasına yönelik, “Kariyer
Günleri” etkinliği başladı.
Şehitkamil Kız Teknik Meslek
Lisesi’nde gerçekleştiren
etkinlikte, kendi alanlarında
başarılı olan kadın girişimciler,
tecrübelerini kız öğrencilere
aktardı.
Serpil Karuserci yaptığı
konuşmada, Gaziantep’te
dünyanın her yerine ihracat
yapan gelinlik firmasi olma
yolunda çalıştıklarını belirterek,
“Bizim yaptıklarımızı sizlerde
yapabilirsiniz” dedi.
Kız Meslek Lisesi’nde
okurken hedefini belirleyerek

çok çalıştığını ve Makina
Mühendisligi Bölümü’nü
kazandığını anlatan kadın
girişimcilerden Dr. Fatma
Uskaner ise, “Akademisyen
olarak devam eden çalışma
hayatıma makina sanayi
üretimi yapan bir şirketin sahibi
ve yöneticisi olarak devam
ediyorum. Dün sizin gibiydik.
İstedik, çalıştık ve başardık. Sıra
sizde” diye konuştu.
Güzellik merkezi sahibi olan
Filiz Haksal da meslek lisesinin
kendisine sağladığı katkıları
anlatarak şöyle konuştu:
“Girişimci için en önemli
olgu inanmak ve asla
vazgeçmemektir. Kendime
hayat felsefesi olarak; ‘Hayat bir
satranç oyunu gibidir hamleleri

doğru yaparsan başarı
kaçınılmazdır’ ifadesini seçtim.”
şeklinde konuştu.
Otomotiv sektöründe faliyet
gösteren aile sirketlerinde üst
yöneticiliğinin yani sıra sigorta
şirketi yöneticisi olduğunu
anlatan Ayşe Teymur ise şunları
söyledi:
“2014 yerel seçimlerinde
kadınların her alanda daha
etkin ve söz sahibi olabilmeleri
adına siyasete adım attım.
Halen Gaziantep Büyüksehir
Belediyesi ve Şehitkamil
Belesiyesi’nde meclis üyeliği
yapıyorum. Eğitim hayatımda
Kız Meslek Lisesi önemli rol
oynadı. Herkesin bir başari
hikayesi var. Sizler de kendi
başari hikayenizi yazmalısınız.”

GİRİŞİMCİLİK
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İş’te Kadın konulu panel
Manisa’da gerçekleştirildi

TOBB Manisa İl Kadın
Girişimciler Kurulu ve Celal
Bayar Üniversitesi Kadın
Çalışmaları Merkezi (CBÜKAM)
işbirliğinde, kadınların iş
yaşamında daha aktif olarak yer
alması ve kadın girişimcilerin
arttırılmasına yönelik 14
Nisan 2014 Pazartesi günü
düzenlenmiş olan ‘İş’te Kadın’
konulu panel büyük bir
ilgi ile takip edilmiştir. CBÜ
Süleyman Demirel Kültür
Merkezi’nde düzenlenen

panelde İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Işınsu Kestelli, TOBB Kayseri
İl Kadın Girişimciler Kurulu
Kurucu Başkanı ve Sefes
Mobilya Genel Müdürü Sayın
Şafak Çiviçi ve TOBB Manisa
Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Sayın Nilgün Aksoy,
katılımcılara iş yaşamlarında
yaşadıklarını, başarıya nasıl
ulaştıklarını anlatıp tavsiyelerde
bulunmuşlardır.
Düzenlenmiş olan panele,

Manisa Valisi Abdurrahman
Savaş’ın eşi Hafize Savaş,
CBÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Süheyla Sürücüoğlu,
Manisa TSO Meclis Başkanı
Hayati Dolman, Manisa TSO
Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen
Gökdede, Manisa, İzmir ve
Aydın TOBB Kadın Girişimciler
Kurulu Üyeleri, İl Halk Sağlığı
Müdürü Ziya Tay ve CBÜ’lü
öğrenciler katılmışlardır.

GİRİŞİMCİLİK
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Çorum’da kadın girişimcilik
paneli gerçekleştirildi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası
bünyesinde faaliyet gösteren
TOBB İl Kadın Girişimciler
Kurulu (KGK) üyeleri, Hitit
Üniversitesi İş ve İnsan
Kaynakları Merkezi tarafından
bu yıl 3’üncüsü organize
edilen 3. Kültür Sanat, Kariyer
ve Gelişim Günleri Etkinlikleri
kapsamında düzenlenen
panelde üniversite öğrencileri
ile bir araya gelmişlerdir.
‘Kadın girişimcilik’ konulu
panele konuşmacı olarak
TOBB İl Kadın Girişimciler İcra
Komitesi Başkanı Yasemin
Kepçeli ile İcra Komitesi üyeleri
Yüksel Kavukçu ve Saadet Tuğ

katılmıştır.
Panelde bir konuşma yapan
KGK Başkanı Yasemin
Kepçeli, Kadın Girişimciler
Kurulu olarak üniversiteli kız
öğrencilere koçluk eğitimi
düzenlediklerini söylemiştir.
Öğrencilere ‘kendini keşfet’,
‘zaman çizelgesi’ gibi konularda
eğitimler verdiklerini, ayrıca
zaman zaman bir araya gelerek
danışmanlık yaptıklarını
ifade eden Kepçeli, üniversite
eğitimi alan kız öğrencilerin,
eğitim alanlarını genişleyerek
daha geniş vizyona sahip
bir şekilde mezun olmalarını
sağlamayı hedeflediklerini

söylemiştir Kepçeli, “Kadın
Girişimciler Kurulu olarak temel
görevimiz, ilimizdeki kadın
girişimci sayısını artırmak.
Biz bu amaç doğrultusunda
çalışmalarımızı temelden
başlatmış bulunuyoruz.
Yarının kadın girişimcileri
olan bugünün öğrencilerine
iş hayatını tanıtarak, mezun
olduktan sonra iş hayatına daha
donanımlı ve daha özgüvenle
atılmalarını sağlamayı
hedefliyoruz” demiştir. Kepçeli
konuşmasında ayrıca kendi
kariyeri ve ticari hayatındaki
iniş ve çıkışlarını anlatarak
öğrencilere rol model olmuştur.

GİRİŞİMCİLİK
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Kadın Girişimcilerde
İç Anadolu Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi.

TOBB Kadın Girişimcileri kurulu
İç Anadolu Bölge Temsilcisi ve
TOBB Ankara Kadın Girişimciler
Kurulu İcra Komitesi Başkanı
Birten Gökyay’ın Başkanlığında
İç Anadolu Bölgesi TOBB İl
Kadın Girişimciler Kurulları İcra
Komitesi Başkanları ve üyelerinin
katılımları ile TOBB İç Anadolu
Kadın Girişimciler Kurulu Bölge
Toplantısı 25 Nisan 2014 tarihinde
Ankara Sanayi Odası’nda
gerçekleştirildi.
Söz konusu toplantıda kadın
girişimciliğin sorunları ve çözüm

önerileri üzerinde fikir alış
verişinde bulunuldu.
Toplantının ilk oturumunda TOBB
İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra
Komitesi Başkanları tarafından
kendi illerinde gerçekleştirdikleri
faaliyetler anlatıldı. Kadın
Girişimciye yönelik Kredi Garanti
Fonu ve KOSGEB’in daha etkin
olması istendi. TOBB İç Anadolu
Bölgesi Kadın Girişimciler Kurulu
olarak TOBB il Kadın Girişimciler
Kurullarının katılımları ile
24 Ekim 2014 tarihinde
gerçekleştirilmesi planlanan

“Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın
ve Yenilikçi Girişimcilik” konulu
Konferansta neler gündeme
getirilebilir, programa ilişkin
olarak nasıl destek sağlanabilir
konusunda bir dosya hazırlanarak,
çalışmalara başlanılması kararına
varıldı. Toplantıya Ankara,
Kırıkkale, Yozgat, Konya, Sivas,
Karaman, Kırşehir, Eskişehir,
Aksaray, Kayseri illerinden katılım
sağlandı.

GİRİŞİMCİLİK
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TOBB Genç Girişimciler Kurulu
Marmara Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi.

TOBB Çanakkale GGK Başkanı
İ.Kürşat Tuna’nın başkanlığında
yapılan TOBB GGK Marmara
Bölge Toplantısı 23-25 Nisan 2014
tarihlerinde Çanakkale’de icra
edildi. Toplantıya, İstanbul, Bilecik,
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli,
Balıkesir, Çanakkale illerinden
katılım sağlandı.
Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı
Kaya Üzen’in de iştirak ettiği ilk
toplantıda bölgedeki iller yapmış
olduğu faaliyetleri katılımcılarla
paylaşarak, fikir alışverişinde
bulundular. Üst Kurul Üyesi

Sezai Hazır’ın yapılan faaliyetleri
değerlendirmesi ve girişimcilik
ekosisteminde ki gelişmeleri
değerlendirmesiyle toplantı sona
erdi.
Çanakkale Ticaret Borsası’nda
yapılan diğer toplantı TOBB
Girişimcilik Müdürlüğü tarafından
‘’Girişimciler Kurulları’’ sunumu
ile başladı. Sunumda Kadın ve
Genç Girişimciler Kurullarının
tanımı, görevleri, kapasiteleri
ve faaliyetleri hakkında bilgiler
katılımcılara aktarıldı. Bunun
yanında, Türkiye Girişim

Sermayesi Meclisi’nin de
ilgilendiği destek programları,
Fonların fonu ve Moskova’da
yapılan Uluslararası Girişimcilik
Kongresi hakkında bilgiler
verildi. Toplantı Üst Kurul Üyeleri
Sedat Kılıç ve Ziya Kalkavan’ın
değerlendirmeleri ile devam
ederken, il başkanlarının talepleri
de toplantıda değerlendirildi.

GİRİŞİMCİLİK
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Karadeniz Bölgesi
Genç Girişimciler Kurulları toplandı

Rize Genç Girişimciler Kurulu
ev sahipliğinde yapılan
Karadeniz Genç Girişimciler
Kurulu Bölge toplantısı 0203 Mayıs tarihlerinde icra
edildi. Toplantıda, TOBB GGK
Üst Kurul Üyesi Sezai Hazır,
Samsun, Bayburt, Çorum,
Trabzon, Artvin, Amasya,
Karabük, Giresun, Bolu
illerinden katılım sağlandı.
Toplantının ilk etabında
Recep Tayyip Erdoğan

Üniversitesi Ekonomi
Topluluğunun düzenlemiş
olduğu panele katılım
sağlandı. Panelde Sezai
Hazır ve Kerem Tüfekçi
tecrübelerini üniversiteli
öğrencilerle paylaştı. Valilik
ziyaretinin ardından Rize
Ticaret Borsası’nda yapılan
toplantıya Rize Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Erdoğan ve
Genel Sekreteri de katılarak,

Genç Girişimciler Kurulu
Üyeleri’ne Rize ve ekonomisi
hakkında detaylı bilgi
verdiler. Akabinde basına
ve misafirlere kapalı olarak
devam eden toplantıda İl
GGK Başkanları illerindeki
faaliyetlerini, şikâyetlerini
ve önerilerini sunarak fikir
alışverişinde bulundular.

GİRİŞİMCİLİK
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TOBB-Vodafone-UNDP-Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği Ortaklığında Kurulan

Uluslararası Girişimcilik Merkezi ,Türkiye Girişimcilik Ekosistemini Bir Araya Getirdi

T.C. Kalkınma Bakanlığı,
Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı, Habitat Kalkınma
ve Yönetişim Derneği ve
Türkiye Vodafone Vakfı
Uluslararası Girişimcilik
Merkezi projesi kapsamında
Türkiye genelindeki 70’i aşkın
kurum ve kuruluşla geliştirilen
işbirliği çerçevesinde
girişimciliğin gelişimini
destekleyici çalışmaları hayata
geçirmeyi amaçlayan söz
konusu organizasyonda TOBB
Girişimciler Kurulları olarak
yer almaktayız. Organizasyona
Girişimcilik müdürü Murat
Mercan ve Kurul sorumlusu
Ali Taylan Öztaylan katılım
göstererek 81 ilde teşkilatlanan
yapı hakkında katılımcılara bilgi
vermişlerdir.
Girişimcilik ekosisteminin
gelişimini desteklemek

amacıyla mekanizmalar
geliştiren bu organizasyon,
girişimcilik ekosisteminde
yer alan kurumlar arasındaki
işbirliklerinin güçlendirilmesi
ve İstanbul’da yoğunlaşan
girişimcilik destek
mekanizmalarının diğer
şehirlere yaygınlaştırılmasını
desteklemek hedefiyle 17 –
18 Nisan 2014 tarihlerinde
40 kurumdan 60 temsilciyi
biraraya getirdi.
Girişimcilik ekosisteminin
güçlendirilmesi ve girişimciliğin
gelişimine odaklanan iki
günlük toplantıdaki tartışmalar
girişimcilik ekosistemindeki
paydaşlar arasındaki
işbirliklerinin gelişmesi ve
sürdürülebilirliği; Türkiye’deki
girişimcilik ekosisteminin
uluslararası süreç ve aktörlerle
ilişkilendirilmesi; girişimci

destek mekanizmalarının
Türkiye geneline yaygınlaşması;
toplumda girişimci
düşünce yapısının gelişimi;
üniversitelerin ekosistemdeki
yeri ve ekosistemin diğer
paydaşları ile ilişkilendirilmesi;
yatırım ağlarının gelişerek
ekosistemdeki rolünün
güçlendirilmesi; girişim
finansmanının etkinleşmesi ve
farklı sektörlerde girişimciliğin
gelişimi konularına odaklandı.
Bu organizasyon Girişimcilik
Ekosistemi Buluşmaları ile
ekosistemdeki etkin aktörleri
dönemsel olarak bir araya
getirmeyi amaçlıyor.

