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Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe: Ekonomiye kadın eli daha fazla değmeli.
Başkan Menevşe; TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Akdeniz Bölge Başkanı Rana Dal
ve TOBB Kadın Girişimciler Üyesi Sümer Şen’in TOBB Başkanı Sn. M.Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret
Bakanı Sn.Ruhsar Pekcan’a tebrik ziyaretinde bulunmasının oda olarak kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe: “Ekonomiye kadın eli daha fazla değmeli. Türkiye'nin
zenginleşmesi serüvenine kadınların şimdi daha fazla destek olacağına inanıyorum. Ayrıca devlet
tarafından olabildiğince kadın girişimcilerimizin desteklenmesi, kadın girişimciliğe pozitif ayrımcılık
yapılmasının gerektiği konusunda öncelikli şeyler mutlaka yapılmalı. Pozitif ayrımcılığın gerektiği,
bunun devlet tarafından sağlanacak hibeler, düşük faizli veya faizsiz krediler gibi parasal destekler
olmaması gerektiği muhakkak; bunun yanında kadın girişimcilerimiz için daha uygun bir girişimcilik
ortamı sağlanması, yasal düzenlemeler yapılması ve eğitim imkânları sağlanmasının daha uygun
olacağını belirtmek gerekir” dedi.
TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Akdeniz Bölge Başkanı Rana Dal ve TOBB Kadın
Girişimciler Üyesi Sümer Şen Ankara’da TOBB Kadın Girişimcileri ile birlikte TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a tebrik ziyaretinde bulundu.
Bakan Pekcan ziyarette, Kadın girişimcilik vizyonunu başlatması ve 81 ile yaymasından dolayı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. Salondaki kadın girişimcileri ayakta alkışlayan ve
kendilerine teşekkür eden Pekcan, "81 ilden gelen cesur yürekli kadın girişimci yoldaşlarım, evinize hoş
geldiniz. Sizin Bakanlığınız, biz buraya hep beraber geldik, her beraber başarılı projelere imza atacağız.
Her zaman, her gün tüm çalışmalarımız, fikirlerimiz beraber olacak. Önerilerinize, sorunlarınıza açık
olacağız ama buraya sorun yığmayacaksınız. Sorunlarınızı çözüm önerileriyle beraber getireceksiniz."
ifadelerini kullandı. Kadın girişimcilere yenilikçi ve teknoloji odaklı projeler üretmeleri çağrısında
bulunarak, “Ruhsar Pekcan olarak söz veriyorum, projelerinize Bakanlığımın dışında da uluslararası
fonlardan finansman bulacağım. Yeter ki siz yaratıcı, sürdürülebilir, yapıcı, uygulanabilir, istihdam
artırıcı projelerle gelin.” İfadesini kullandı. Sadece girişimci kadınların değil, iş hayatındaki kadınların da
erkeklere göre temsil edilme oranının çok düşük olduğuna dikkati çeken Pekcan, dünyanın refah
düzeyinin artması için yönetici ve karar verici pozisyonlarda kadınların varlığının ve güçlerinin
artırılması gerektiğinin altını çizdi. Diyorum ki çalışma kurulları kuralım. Kadın girişimcilerimiz, genç
girişimcilerimiz, Bakanlık mensupları, üniversiteler ve iş dünyasının rol modelleri olsun. Bu iş insanları
kadın ya da erkek değil, başarı örnekleri olsun. Statükocu bir kurul olmasın, aynı 3 kişi ayda bir
toplanmasın, dinamik bir kurul olsun. Bu ay 3 ilin kadın girişimcisi önerileriyle, projeleriyle, katma
değeriyle katılmışsa toplantıya, sonraki ay diğer bir ilin kadın girişimcileri katılsın. Hem motivasyon hem
proje yönetme merkezi olsun.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada,
geçmişte Türkiye’nin gücünün yarısının, kadınların oyun dışı tutularak heba edildiğini belirterek,
“Ekonomiye kadın eli değecek. Türkiye’nin zenginleşmesi serüvenine kadınlar şimdi daha fazla destek
olacak.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ülkede güven ve istikrarı kuvvetlendirip 2023 hedeflerine ulaşılmasını
sağlayacağına inandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, TOBB camiasından bir ismin de yer almasından
dolayı yeni kabinenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulunu Bakan Pekcan ile birlikte kurduklarını ve uzun süre
beraber çalıştıklarını anlatarak, Kadın Girişimciler Kurulunun kurulduğu dönemde Türkiye’de kadın
girişimcilerin tüm girişimciler içindeki oranının yüzde 4,5 olduğunu, bugün bu oranın yüzde 10
seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

