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EL ELE 
EKONOMİK 
ÖZGÜRLÜĞE
Abdurrahman Baştaş / Kızılay RK Başkanı

Topluma hizmet etmeyi amaç 
edinmiş uluslararası bir sivil 
toplum kuruluşu olan Rotary 

2430 Bölge Federasyonu tarafından, 
Başkent Üniversitesi, Ankara Çanka-
ya Belediyesi, Mersin Mezitli Beledi-
yesi, Adana Sarıçam Belediyesi ve Ka-
nal B Televizyonu işbirliği ile "El Ele 
Ekonomik Özgürlüğe" sloganıyla 
2018 yılında başlatılan, hedefi evlerin-
de üretim yapan 18-99 yaş aralığındaki 
kadınları ekonomik özgürlüklerine ka-
vuşturarak kadının sosyal yaşamdaki 
gücünü artırmak için onlara e-ticaret 
yapabilme imkanı kazandırmak olan 
"GİKA Girişimci Kadınlar" proje-
sinde, Rotary Vakfı hibe desteğiyle, 
e-ticaret faaliyetlerinde kullanmaları 
için temin edilen 1.000 adet tablet Es-
kişehir’den sonra Ankara’da da proje-
ye katılan Girişimci Kadınlara törenle 
dağıtıldı.

TBMM Başkan Vekili Levent Gök, 
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taş-
çıer, Rotary 2430 Bölge Federasyonu 
Başkanı M. Hakan Karaalioğlu, Baş-
kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Haberal, Çankaya Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Gülsün Bor Güner, GİKA 
Projesi Koordinatörü Levent Çolak, 
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ülkü 
Karaalioğlu, Başkent Üniversitesi Rek-
tör Yardımcıları Prof. Dr. Abdülkadir 
Varoğlu ve Prof. Dr. Nermin Özgülbaş 
ve Rotaryenlerin katıldığı törende An-
kara’dan projeye katılarak eğitim prog-
ramını başarıyla tamamlayan 230 giri-
şimci kadına tabletleri dağıtıldı.

GİKA Projesi koordinatörü Levent 
Çolak tarafından, 8 ilde 1000 kadına 
verilen sertifikalı girişimcilik eğitim-
leri sonrasında, çok yakında kadınla-
rın e-ticaret faaliyetlerine başlamaları 

için bir e-ticaret sitesinin faaliyete ge-
çeceği ve tabletleri dağıtılan girişimci 
kadınlara verilecek uygulamalı ürün 
yükleme eğitimleri sonunda, projeye 
katılan girişimci kadınların ürünleri-
ni artık kermes vb yerlerdeki stantla-
rın dışında elektronik olarak ülkemiz 
ve dünya pazarına pazarlayabilmeleri 
için fırsat sunulacağını söyledi.

Eskişehir ve Ankara’dan sonra 16 
Ocak’ta Antalya, 17 Ocak’ta Adana, 18 
Ocak’ta Mersin’de yapılan tablet da-
ğıtım törenlerinin, ilerleyen günler-
de Gaziantep, Samsun ve Karadeniz 
Ereğli’de süreceğini söyleyen Levent 
Çolak, GİKA projesinin Mart ayında 
başlayacak 2. etabı için gika2430 ins-
tagram ve facebook sayfaları üzerin-
den şu an itibarıyla 800 üzerinde yeni 
girişimci kadın adayının kayıt yaptır-
mış olduğunu ve yeni dönem kayıtla-
rının 15 Şubat 2020 tarihine kadar de-
vam edeceğini belirtti.

Projenin başlangıcında gika2430 
instagram ve facebook sayfaları üze-
rinden yaklaşık 1500 kadınla yapılan 
anket çalışması sonucunda kadın is-
tihdamının %30’larda olduğu ülkemiz-
de, kadın girişimciliğinin önündeki en 
önemli engellerin, ürünlerin satış ve 
pazarlamasındaki finansal yetersiz-
likler, ürünlerin ve hizmetlerin yete-
rince tanıtılamaması, doğru kişi ve ku-
rumlarla işbirliği fırsatlarının yeter-
sizliği, kadınların kendilerine olan gü-

vensizlikleri, girişimcilik fırsatlarının 
yetersiz olması, girişimcilik ile ilgili 
bilgi eksikliği olduğu tespit edilmiştir. 
Girişimcilik düşüncesini gerçekleşti-
remeyen kadınların çoğu bunun nede-
ni olarak, cesaretsizlik, bilgisizlik, eği-
tim yetersizliği ve teknoloji kullanım 
yetersizliğini vurgulamaktadır.

Proje kapsamında, yapılan anket 
sonuçları da dikkate alınarak, Başkent 
Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araş-
tırmaları Merkezi tarafından hazır-
lanan eğitim programı kapsamında, 
Girişimcilikte elektronik ticaret, giri-
şimci kadınlar için pazarlama strate-
jileri, elektronik ticarette hukuki so-
rumluluklar, mali yükümlülükler ve 
sorumluluklar, marka oluşturma, sos-
yal medya kullanımı ve kamu kurum-
larından hibe destek alabilme yön-
temleri konularında 7 saatlik seminer 
dokümanları hazırlandı ve Ankara’da 
eğiticiler eğitimi düzenlendi.

Ankara, Adana, Mersin, Gaziantep, 
Antalya, Samsun, Eskişehir ve Kara-
deniz Ereğli’de 3 hafta içinde, gönüllü 
eğitmenler tarafından 7 saat süre ile 
verilen eğitimleri başarı ile tamam-
layarak sertifika alan 1000 girişimci 
kadına tabletlerinin dağıtılmasından 
sonra, bir e-ticaret sitesi üzerinden 
ürünlerini pazarlama imkanı sunula-
cak ve böylelikle ekonomik özgürlükle-
rine kavuşmaları için bir fırsat yaratıl-
mış olacak.

GİKA projesine katılan girişimci kadınlar tabletlerine kavuşmanın sevincini yaşadılar 


