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ODALAR VE ODALARIN ROLLERİ NELERDİR? 

Odalar, bölgenin ekonomik, sivil ve kültürel refahını iyileştirmek için birlikte çalışan 

bir topluluk geliştirme programına zaman ve paralarını yatıran vatandaşlardan oluşan bir 

organizasyondur. Yerel işletme sahipleri, odalar için politika belirlemek üzere bir yönetim 

kurulu ve/veya yürütme konseyi seçerler. 

Bir Odanın temel işlevi, yerel iş olanaklarına olan ilgiyi artırmaktır. Eğitim fırsatları 

sağlar ve işletmelere en son pazarlama ve tanıtım teknikleriyle yardımcı olur. Ticaret Odalarının 

amacı, işletmelerin çıkarlarını ilerletmektir. Bununla birlikte, iş ve meslek topluluğu için bir 

sözcü olarak hareket eder ve üyelerinin grup düşüncesini eyleme dönüştürür. 

Odalar girişimciliğin geliştirilmesinde ev sahibi kuruluşlardır. Odalar, aynı zamanda 

eğitim ve öğretim politikalarının oluşturulmasında da aktif oyunculardır. Odalar hükümetlere 

ve iş adamlarına son derece önemli hizmetler sunarlar. 

Oda, bir topluluğun ekonomisini ve yaşam kalitesini iyileştirmeye çalışırken aşağıdaki geniş 

hedefleri göz önünde bulundurur: 

• İşletmelerin başarılı olmasına ve büyümesine yardımcı olur. 

• İş fırsatlarını artırır. 

• Topluluğun tüm kesimlerinin düzenli bir şekilde genişlemesini ve gelişmesini teşvik eder. 

• Topluluğun genel ekonomik istikrarına katkıda bulunur. 

• Ülkenin rekabetçi pazarlama özel teşebbüs sistemini teşvik eder. 

Odalar, beceri uyumsuzluğunun ele alınmasında, okuldan işe geçişin kolaylaştırılmasında ve 

şirketlerin kendi rollerini oynamalarına yardımcı olmada da önemli bir rol oynamaktadır. 

Bunu eğitim ve öğretim, girişimcilik ve ilgili alanlarda çok çeşitli faaliyetler geliştirerek, 

yöneterek, uygulayarak veya bir başka şekilde dâhil olarak gerçekleştirirler. 

Odaların dâhil olduğu faaliyetler, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri de içerir: 

• Hem öğrencileri hem de şirketleri hedefleyen kariyer rehberliği, uyum ve bilgilendirme (örn. 

Kariyer günleri, uyum fuarları, çalıştaylar, seminerler vb. gibi etkinliklerin organizasyonu). 

• Beceri testleri ve beceri değerlendirmeleri 

• Eğitimle ilgili kurslar. 

• Mesleki eğitim-öğretim ve çıraklıkla ilgili çeşitli işlevler 
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• Beceri ve / veya eğitim ve öğretimle ilgili ulusal danışma organlarına katılım ve ulusal 

Eğitim, Ekonomi ve Sanayi/Ticaret bakanlıkları ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği 

• Yarışma ve ödül organizasyonları. 

• Girişimcilik eğitimleri verme ve girişimciliğe destek. 

 

GİRİŞİMCİLİK ÖĞRETİMİ VE OKULLARDA GİRİŞİMCİ 

FİKRİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

 
Günümüzün hızla gelişen iş dünyasında, beceriler artık tek başına yeterli 

olmamaktadır. Birçok becerinin raf ömrü/önemi azalırken, girişimci tutumlar ve beceriler 

giderek çok daha önemli hale gelmektedir: Mesela; belirli bir programlama dili eskimiş 

olabilir, ancak yaratıcılık, işbirliği, isteklendirme ve azim, insiyatif alma ve belirsizlik ve 

riskle başa çıkma yeteneği giderek daha değerli hale gelmektedir. 

İşgücü piyasasında başarılı olmak için girişimci bir zihniyetin önemi göz önüne 

alındığında, Odaların sahip olduğu imkânlar,  ilk ve ortaokuldan mesleki eğitime ve 

üniversiteye kadar eğitimin tüm seviyelerinde müfredatta girişimcilik eğitiminin 

başlatılmasını gerekli kılmaktadır. Girişimci eğitim sadece hevesli girişimcilere fayda 

sağlamaz. Aksine, girişimci bir zihniyet ve girişimcilik becerileri, bir bireyin izlediği 

profesyonel yoldan bağımsız bir değerdir. 

Kanıtlar, girişimcilik eğitiminden yararlananların gerçekten daha istihdam edilebilir 

olduğunu gösteriyor. 

 

GİRİŞİMCİLİK TANITIMI 

 
Odalar, kalkınma ve başlangıç aşamasında hevesli ve yeni girişimcileri desteklemek için geniş 

bir kaynak yelpazesine sahiptir ve özellikle öğrencileri / gençleri hedeflemelidir ve bir fikri / 

ürünü işe dönüştürmek isteyen herkese destek vermelidir.   

 

Odalar, girişimci adaylarına; bireysel danışmanlık ve tavsiye, değerlendirme, çalıştaylar, 

bilgilendirme günleri, etkinlikler ve rol modelleri (girişimciler), hizmet sağlayıcılar ve ticari 

ve finans uzmanlarından oluşan bir ağa erişim yoluyla adım adım bireysel ve toplu destek 

sağlayabilirler. 

 

Odalar, yeni şirketlerin yaratılması için katalizör görevi görmeli, olumlu bir girişimci imajı ve 

girişimci ruhu teşvik etmelidir. 

 

 

 

Sesle çeviri 
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ODALAR AÇIK OKUL MODELİ KULLANILARAK 

OKULLAR İLE BAĞLANTILI KILINABİLİR 
 

 

Açık Okul, öğrenme de daha ilgi çekici bir ortam yaratır ve hayati derecede toplumsal katkı 

sağlar. Öğrenci projeleri, okul dışındaki topluluktaki gerçek ihtiyaçları karşılar ve yerel 

uzmanlık ve deneyimlerden yararlanır. 

 

Açık okul modeli, okulların ve öğrencilerin gerçek hayat projelerinde iş ve girişimcilik 

dünyasından farklı kuruluşlar ve profesyonellerle işbirliği yaptığı süreçtir. Bu, öğrencilerin 

toplumdaki girişimci kaynaklarla çalıştıkları uzun vadeli ve gerçekçi projelerini sunabilmeleri 

anlamına gelir. Doğrudan katılım ve uygulama yoluyla girişimcilik kapasitesi ve düşüncesini 

kazanırlar. 

 

Görevler gerçek ortamda yapıldığından, öğrenciler gerçek olan güçlüklerin üstesinden gelmek 

zorundadırlar. 
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            Açık Okul Modeli 
 

 
 
ODALARIN ERKEN GİRİŞİMCİLİK ÖĞRENİMİNİ TEŞVİKİ 

 
Odalar girişimcilik programları ve okullarla iş birliği yolunu kullanarak üye tabanlarını 

daha da geliştirebilir, iş dünyasındaki üyelerini destekleyebilir ve yeni nesil iş liderleri 

oluşum ve gelişimine katkı sağlayabilirler. Odalarla okulların işbirliği, özel sektöre ekonomik 

sürdürülebilirlik, gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve yeni nesil girişimcilere yatırım 

yapmanın yolunu açmaktadır. Odalar (üyeleri kanalıyla) yeni bir iş kurarak ya da mevcut iş 

imkânları çerçevesinde öğrencilerin erişimlerini kolaylaştırarak, onların iş gücüne 

ulaşmalarına yardımcı olabilirler. 

 

Odalar okullarla işbirliğini koparmamak (korumak) ve öğretmen ve öğrencilere yardımcı 

olabilmek için neler yapabilir: 

 

 Girişimciliğin kuluçka dönemi olarak adlandırılan başlangıç döneminde; girişimci ya 

da girişimci adayları için stratejik plan tasarımı, inovasyon, proje hazırlama ve 

yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet hakları, iş planı yapma vb. konularda seminer, kurs, 

eğitim programları ve etkinlikler düzenlemek; tüm bunları ücretsiz sunabilecek 

altyapıyı oluşturmak,  

 İl, ilçe ve okul düzeylerinde gençler arasında girişimcilik kültürünün oluşma ve 

gelişmesine öncülük etmek,  

 Girişimcilikle ilgili yöntemler ve bunları iş kurmaya çevirebilmeye yönelik kitapçık, 

cd, vb. hazırlamak,  
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 Kavramları, bireysel ve yaşam boyu öğrenme perspektifinde daha net ve belirgin 

olarak netleştirmek,  

 Genç girişimcilere, tecrübeli girişimcilerin yanında staj/uygulamalı eğitim imkânları 

sağlamak,  

 Dâhil olan öğrenci takımlarına, ilgi çekici ve faydalı girişimcilik eğitimi fırsatları 

sağlamak,  

 İşbirliğinin yerel gelişimini ve girişimci öğrenimde ortaya çıkan eko sistemi teşvik 

etmek,  

 Deneyimli girişimcilerle ildeki girişimcilere, koç’luk sistemi belirli bir süre destek 

sağlamak,  

 Yerel uygulamaların güçlendirilmesi için yerel özel ve sosyal iş ağlarına yatırım 

yapmak,  

 Yerel uygulamaları belgelemek ve öğrencilerin yaratıcı hikâyelerine destek vermek,  

 İlgili kişilerin bilgilerinin geliştirilmesi,  

 Girişimcilere düşük faizli kredi imkânları sağlamak (ya da sağlanmasına çalışmak)  

 Girişimci adaylarının fikirlerini geliştirmelerini ve onlara rehberlik edilebilmesini 

sağlamak için bir mentor havuzu oluşturmak, girişimcilik hakkında detaylı bilgi ve 

fırsatlar sunan internet portalı hazırlayarak sürekli güncel kalmasını sağlamak,  

 Öğrencileri uzun vadeli işbirliği yapmaya itecek aktiviteler sağlamak,  

 Öğrencilere finansal destekler hakkında bilgi vermek,  

 Öğrenciler ve girişimciler arasında toplantılar başlatarak, onların iş fikirlerini hayata 

geçirebilmelerine; eğitim ve danışmanlık yoluyla katkıda bulunmak,  

 Öğrencileri desteklemek, onlara mentorlük (danışmanlık) yapmak ve deneyimlerini 

paylaşmak,  

 Odalar öğrenciler ile iş dünyası arasında bir bağlantı görevi sürdürmektedir. Girişimci 

adaylarının fikirlerini pratiğe dönüştürebilmeleri için toplantılar gerçekleştirmelidirler,  

 Öğrencilerin, ilgili sektör komisyon toplantı ve davetlere katılımlarını desteklemek ve 

kalıcılığı sürdürmek,  

 Odalar, okullarda ve işyerlerinde yapacakları seminer, eğitim, atölye çalışmaları gibi 

farklı etkinliklerle, erken girişimcilik öğreniminde önemli bir yardımcı faktör olmalı,  

 Dijital girişimciliğe adım atmak için gerekli resmi prosedürleri aktarmak amacıyla, 

ilgili kamu kurum yetkilileri, öğretmen ve öğrencilerin bir araya gelmelerini sağlamak,  

 Girişimcilik kültürü ve şirket kurma eğitimi arasında bir köprü rolü üstlenmek,  

 Uygulama merkezinde bir girişimci kütüphanesi oluşturmak,  

 

 


