
GÜNÜMÜZDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ 

Lale Ergün: Benim prezantasyonum “Girişimcilik” tabii içinde kadın girişimciliği de 
var ama daha ziyade kadın erkek ayırmaksızın bir girişimcilik prezantasyonu olacak.  

Ben Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Girişimci Kadın Kurulu üyesiyim. 15 üye 
seçilerek vazife alıyor ve kadınları girişimciliğe teşvik amacı güden, kadınları iş güç 
sahibi yapmak amacı güden bir kuruluş; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 
ama Ankara Sanayi Odası’na bağlı olarak çalışıyoruz ve birçok da faaliyetlerimiz var. 
Bunların içinde de üniversitelerde genç arkadaşlarımızla bu tür girişimcilik konusunda 
da paylaşımlarımız yer alıyor.  

Esasında şu bakımdan çok şanslısınız:  Bizim zamanımızda girişimcilik deyince 30-
40 sene evvel üniversite öğrencisiyken böyle girişimcilik merakı işletme mezunu bir 
insan olarak bu konuda hiçbir zihin açıklığımız yoktu.  

Şimdi girişimciliğin çok çeşitli tarifi var. Girişim, belli ürün veya hizmet oluşturmak 
maksadı ile sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli bulmak, işletmek için 
oluşturulan birleşik ve karmaşık bir yapılanmadır. 

Girişimin sağlam ve sürdürülebilir ekonomi yaratmaya katkıda bulunurken kendi 
hayat standardımızı da ve refah düzeyimizi de geliştirir diye bir teori var. Bunu 
varsayalım isterseniz… 

Göknur Atalay: Şimdi ben doğulu bir ailenin tek çocuğuyum. Babam her şeye izin 
vermeyen bir babaydı. Bende ODTÜ’ye yeni girdim, bizim öyle erkek arkadaşımız 
olmazdı. Babama dedim ki işte benim arkadaşım var, benimle ilgileniyor ne yapsam. 
Aman dedi kızım öyle şey olur mu, hemen işe bir ciddiyet kazandıralım. İyi dedik; 
hemen orada ikinci gün geldiler, istediler, biz sözlendik, nişanlandık 18 yaşında. 
Üniversiteyi okuyoruz, eşim dedi ki sen okuyorsun ama ben çalıştırmam boşu boşuna 
okuyorsun dedi. Olsun yani okumak istiyorsan oku. Ben okuyayım dedim, öğrenim 
hayatım çok başarılı geçti. Güzelce okulumu bitirdim. Bitirince şartlar gerektirdi, 
çalıştık. Eşim de ODTÜ’yü bitirdi. Fakat ben bir şirkete girdim, o şirkette ilerliyorum.  

Girişimcilik yalnız işinizi kurmak değil, girdiğiniz işte yükselmek de girişimciliktir. O 
işte üst düzey yöneticilik kadrolarına gelmek kesinlikle bir girişimcilik serüvenidir.  

Ben bir erkek sektörü olan enerji sektöründe başladım. Elektrikte de mastır yaptığım 
için elektriğe yöneldim. Ben o şirkette adım adım bütün hatta erkek arkadaşlarında 
üzerlerine gelerek kademe kademe başarılı tek yerde istikrarlı gittim. Eşimle benim 
bir o iş bir bu iş değişik işler kurdu, battı tekrar kurdu, bir daha kurdu. 13-14 tane iş 
değiştirdi. O arada tabii ben onun her batışlarında bir de ilave iş bularak, gece ders 
vererek, hafta sonları ilave ek işte çalışarak aileye katkıda bulunmaya başladım. 
Anne de oldum. Evimi de idare ediyorum. Eşim de işim de hepsine dönüyorum… 

 


