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Sayın Valim... Sayın Belediye Başkanım... Değerli iş insanları... Kıymetli 
konuklar... Basınımızın değerli temsilcileri… Hanımefendiler... Beyefendiler...  
 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
 
TÜRKONFED’in kurulduğu günden bu yana, en çok gurur duyduğu komisyonlarından 
biri olan, İş Dünyasında Kadın Komisyonu’nun, “Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi” 
projesinin İzmir toplantısında sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum.  
 
Değerli konuklar... 
Bağımsız, gönüllülük esasıyla çalışan bir iş dünyası örgütü ve düşünce kuruluşu 
olarak kadınların iş hayatına katılımını artırmak için 2007 yılından bugüne çalışmalar 
yapıyoruz. İş Dünyasında Kadın Komisyonumuzun da katkılarıyla İş Dünyasında 
Kadın Raporu’nun ilkini 2007’de, ikincisini de 2014 yılında yayımladık. Kadınların 
istihdama yeterince katılamaması, kadın girişimci sayısının az olması gibi sorun 
alanlarına yönelik araştırmalar yaptık. Ortaya çıkardığımız çözüm önerilerini ilgili 
kamu otoriteleriyle de paylaştık. Önerilerimizin bir kısmı hayata geçirildi. Hala 
beklediğimiz düzenlemeler var, onların da takipçisi olmaya devam ediyoruz. 
 
TÜRKONFED çatısı altında 34 kadın derneği ile sivil toplum örgütleri içinde ayrı bir 
yere sahiptir. Tüm kadın derneklerimiz kendi bölgelerinde istihdamdan girişimciliğe, 
mesleki eğitimden toplumsal ve sosyal hayata katılıma kadar farklı konularda 
faaliyetler sürdürüyor. TÜRKONFED Yönetim Kurulu’nda 9 başarılı girişimci iş kadını 
temsil ediliyor. 24 federasyon ve 186 derneğimizin yöneticilerinin birçoğunun da 
kadın olması, her fırsatta gurur duyduğumuz bir tablo. Kadın dernek ve federasyon 
başkanlarımızdan, Birleşmiş Milletler Kadın Sözcülüğü’nü yapan başarılı kadın 
yönetim kurulu üyelerimize kadar TÜRKONFED olarak gücümüze güç katan iş 
kadınlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılı, girişimci iş kadınlarının sayısının 
artması, Türkiye’nin birçok bölgesindeki kadınlara da rol model olacaktır.  
 
Değerli konuklar; 
Kadınların iş hayatındaki varlığı, kalkınmanın en önemli göstergesidir. Gelişmiş bir 
ekonomi ve gelişmiş bir demokrasi; iş dünyasında kadın istihdamının artırılmasına, 
kadına yönelik şiddetin son bulmasına, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesine 
bağlıdır. Kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesinin, ekonomik yaşam ve iş 
dünyasında yer almasının önemi büyüktür. Kadınların iş gücüne katılımı, 
sürdürülebilir kalkınmanın da en önemli unsurlarından biridir. Her alanda olduğu gibi, 
bu noktada da, bir kültürel ve zihinsel değişimin başlaması gerekmektedir. Kadının 
olmadığı yerde üretim olmaz, bereket olmaz, hukuk olmaz... Her şeyden önemlisi 
demokrasi olmaz. 
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İzmir’in rekabetçiliğinde, ekonomisinin gelişiminde kadınların iş hayatına katılımının 
önemi büyüktür. TÜRKONFED’in katkı verdiği EDAM İl Bazında Rekabetçilik 
Endeksi’ne göre İstanbul ve Ankara’dan sonra en rekabetçi il olan İzmir’in emek 
piyasasında 10’uncu, sosyal sermayede de 8. olması kentin rekabetçilik potansiyelini 
de ortaya koyuyor. Bu rekabetçilik gelişim alanlarına girişimci iş kadınlarının katkısı 
ile kentin, Türkiye ortalamasının üstünde olan işsizlik sayısını da azaltacağı 
unutulmamalıdır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü, 2014 yılı verilerine göre, dünyada kadınların iş gücüne 
katılımı yüzde 49,6 iken bu oran Avrupa Birliği’nde yüzde 51,5 seviyelerindedir. 2015 
yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de erkeklerin iş gücüne katılımı yüzde 72’yken, 
kadınlarda yüzde 32 seviyelerindeyiz. Kadın istihdamında ise yüzde 27’lik bir oran 
ülkemize yakışmamaktadır. İzmir’de kadınların iş gücüne katılım oranı Türkiye 
ortalamasının üstünde yani yüzde 37’lerdedir. Ortaöğretimde okullaşma oranının 
kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğu İzmir’de iş gücüne katılan kadınların beşte 
birinin işsiz olduğunu da hatırlatmak isterim. Diğer taraftan işveren kadınların toplam 
çalışan kadınlar içindeki oranı İzmir’de yüzde 12’yi bulurken, Türkiye’de bu oran 
yüzde 10’dur.  
 
Türkiye Ekonomik ve Politik Araştırmalar Vakfı, TEPAV’ın 81 İl İçin Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Karnesi’ne göre, cinsiyet eşitsizliğinin en az olduğu illerde İzmir 24. 
sıradan 6. sıraya yükselmiştir. Kadınların en güçlü olduğu iller sıralamasında ise 
2012’de 19’uncu sırada iken 2015’te 4’üncü sırada yer almıştır. Bu veriler İzmir’in 
farkını ortaya koysa da, yeterli görünmemektedir. Bu oranın artması için de 
girişimcilik eğitimleri, mikro krediler ve mevzuat düzenlemelerinin acilen hayata 
geçirilmesi gerekiyor.  
 
Kadınların, toplumun her alanında, özellikle de ekonomik yaşamda daha fazla yer 
almalarına katkı sağlamak için; altyapı çalışmaları, toplantılar ve projeler yapmaya 
gayret ediyoruz. Bu amaçla, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonumuz 
sorumluluklarını başarıyla yerine getiriyor. Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi 
ilk toplantısını geçtiğimiz yılın Aralık ayında Adana’da gerçekleştirmiştik. Bugün 
İzmir’de ikinci toplantımızı yapıyoruz. Samsun ve Elazığ toplantılarıyla da konuyu 
gündemde tutmaya devam edeceğiz.  
 
Kadınların iş hayatına katılımı kadar sosyal ve toplumsal hayatta da, siyasette de 
etkin olması önemlidir. Toplumun yarısının kadın olduğu bu topraklarda pozitif 
ayrımcılıktan çok eşitlik ilkesi öncelikli olmalıdır. Bu eşitlik ise öncelikle, bireylerin 
yetiştiği aile ortamında başlar. Yani kadının iş hayatına katılımına giden yolların, önce 
kendi ailemizde başlaması ve bu kültürün benimsenmesi, gelecek kuşaklar açısından 
gereklidir.Kadının toplumsal statüsü ve iş dünyasına katılımı noktasında elbette 
birtakım olumlu gelişmeler yaşandı. Ancak bugünün dünyasında, ülkemizde, 
kadınların toplumdaki yeri, sağlığı ve statüsünü belirleyen göstergeler, özlenen,  
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olması gereken seviyeye henüz ulaşamadı. Kadınların iş dünyasında, kaynaklara 
ulaşma ve etkin kullanma açısından yaşadığı eşitsizliğin ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. 
 
Unutulmamalıdır ki, bir kız çocuğunun eğitim alması, sonraki kuşakların 
kurtarılmasını sağlamaktadır. Bir kız çocuğuna verilen eğitim, bir sonraki kuşakta 
ekonomik kalkınma ve demokratik gelişimde önemli bir sıçrama yaratmaktadır. 
Kadınların iş gücüne yüzde 3 katılımı Türkiye’nin büyümesine artı 1 puan etki 
etmektedir. Kadın güçlenirse, toplum güçlenir felsefesiyle kadın odaklı istihdamın 
benimsenmesi noktasında TÜRKONFED olarak Türkiye için çalışmaya ve Türkiye 
için üretmeye devam edeceğiz.   
 
Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi’ni hayata geçiren TÜRKONFED İDK 
Komisyonumuzun Değerli Başkanı Sayın Yasemin Açık’a ve komisyon üyelerine, 
bizlere bu güzel organizasyon ile ev sahipliği yapan BASİFED Başkanı Levent 
Akgerman ve EGİKAD Başkanı Betül Elmasoğlu ile yönetim kurullarına teşekkürlerimi 
sunuyorum.  
 
Bu projenin ülkemize, demokrasimize, ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum...  
 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilgi Notu: TÜRKONFED: Çatısı altında 24 federasyon ve 186 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine 
yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu 
dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, 
Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, 
Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, Doğu, Serhat, Dicle 
ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır 
Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı 
KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkar ve KOBİ 
Birliği (UEAPME) üyesidir.  
 
TÜRKONFED Kurumsal İletişim: Hayati BAKIŞ / Genel Sekreter Yardımcısı 
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