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REKABETÇİLİĞİMİZ, GİRİŞİMCİLİĞİMİZ
ve KURUMSALLIĞIMIZ

TESCİLLİ!

TÜSİAD, SEDEFED ve Sabancı Üniversitesi
tarafından dördüncüsü düzenlenen,
kriterleriyle alanında Türkiye’nin en prestijli
organizasyonu olan Rekabet Gücü Ödülü’nde
“Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi 2013 Ödülü”nü
ODE Yalıtım kazandı.

2019’da TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından,
aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesi amacıyla hayata geçirilen,

Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü’nün sahibi
ODE Yalıtım oldu.

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Turan, 2008 yılında Milliyet Gazetesi

ve Ernst & Young Türkiye işbirliğinde
düzenlenen Ernst & Young Yılın Girişimcisi’

yarışmasında ‘Yılın Girişimcisi’ seçildi ve
Monte Carlo"da düzenlenen

“Dünya Yılın Girişimcisi” yarışmasında
Türkiye’yi temsil etti.
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BAŞYAZI

O lağanüstü günlerden geçtiğimiz koronavirüs 
salgını süreci, gerekli tedbirleri “ortak akıl ve 
geniş bir kapsayıcılıkla” ele almayı zorunlu 
kılıyor. Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Ve 

bu sorunun temelini ekonomik değil, öncelikli bir “insani 
kriz” oluşturuyor. Küreselleşme ile birlikte sınırların 
ortadan kalktığı dünyamızda, artık tek başımıza değiliz. 
Öyleyse küresel çözümler için küresel işbirliği kapasitemizi 
artırmakla yola çıkabiliriz. 

Mevlana’nın “Sen yürümeye başlayınca, yol 
kendiliğinden görünür” sözündeki gibi, katılımcı, kapsayıcı 
ve yapıcı işbirliğini devam ettirmeliyiz. Her açıdan zor 
bir dönem bizi bekliyor. Bugün koronavirüsün etkilerini 
hem insan sağlığı açısından hem de ekonomik olarak 
şiddetli bir şekilde yaşıyoruz. Bir süre daha da yaşamaya 
devam edeceğiz. TÜRKONFED olarak bir yandan bu 
krizden en az hasarla çıkmanın yollarını ararken diğer 
yandan ülke olarak, ortak akıl ve ortak vizyonla çözümü 
bulabileceğimize inanıyoruz. 

Plan ve programlarımızı, çalışanların işini 
kaybetmeyeceği ve işletmelerin kapanmayacağı senaryolar 
üzerine ivedilikle kurgulamalıyız. Bu plan ve programlar, 
işletmelerin büyüklüklerini ve dahil olduğu sektörleri 
dikkate almak zorunda… Batı ülkelerinin yaklaşımlarını 
örnek alarak, milli gelirin asgari yüzde 10’una tekabül 
edecek, dağılımı toplumsal vicdanı gözetecek, benzer 
boyutlarda bir hane halkı/işletme gelir desteğine 
ulaşmalıyız. 

Acil ve yerinde önlemler ile doğru kararların alınması, 
muhtemel büyük çaplı işsizlik gibi toplumsal bir travmanın 
da önüne geçecektir. Gelişmiş ülkelerin bu güveni verecek 
adımları atmaya ve deklare etmeye başladığı bir ortamda, 
ülke olarak “sosyal ve ekonomik seferberlik” ilan etmemiz 
gerekiyor. Çalışanların sağlığı, işletmelerin devamlılığı ve 

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE 

ÜRETEN KADINLARIN GÜCÜ!

stratejik önemde olan tedarik zincirinin güvenliği için iş 
dünyası içerisinde istişareye önem vermeliyiz.  

Alınan ve alınacak olan tedbirlerde KGF’den İşsizlik 
Fonu’na, bankacılık ve finans sektöründen merkezi ve 
yerel yönetimlere kadar uzanacak bir eşgüdüm, yolumuzu 
da rotamızı da netleştirecektir. Türkiye’nin genelinde bir 
“mücbir sebep” halinin olduğunu göz önüne alarak, sadece 
tedarik zinciri güvenliği açısından stratejik sektörlerimizin 
değil, tüm sektörlerimizin adil, şeffaf, hesap verir hükümet 
müdahalesine ihtiyacı bulunmaktadır.

Türkiye’deki iş gücü istatistiklerine göre, kadınların iş 
gücüne katılımı yüzde 33. Oysa batı ülkelerinde bu oran 
yüzde 50 civarında. Yüzde 33 ile yüzde 50 arasındaki 
iş gücüne katılmayan kadın sayısı yaklaşık 5 milyon… 
Türkiye’de çalışan başına verimlilik, ortalama 25 bin dolar 
olduğuna göre gelir kaybımız 125 milyar dolar. Toplam 
gelirimizin yüzde 17’si kadar. Bu büyük bir gelir kaybından da 
öte, kadınlarımız için de aynı zamanda eğitim ve toplumsal 
hayata katılım kaybı. 

Korona günlerinde ekonomimizin ve KOBİ’lerimizin 
ayakta kalması hayati öneme sahip. Özellikle, kadın 
girişimci ve işletme sahiplerinin üretmeye devam etmelerini 
sağlayacak adımların atılması yerinde olacaktır. Ülkemizin 
kalkınması için kadın istihdamının korona sonrasında 
azalması, üretim süreçlerimizde ciddi sıkıntıya neden olacak 
potansiyel taşımaktadır. Kadınların her dönemde üretime 
katılmaları, hem toplum sağlığı hem de toplumsal refah 
açısından moral ve motivasyonumuzu artıracaktır.

Bu noktada, Türkiye genelinde 30 federasyon 266 
dernek ve 40 bini aşkın işletmemizin kendi bölgelerinde 
gerçekleştirdiği destek ve katkıları önemsiyoruz. Ve 
üyelerimizin toplumsal dayanışmayı artıran çalışmalarını 
destekliyor, onlarla gurur duyuyoruz. Ülkemiz için çalışmaya 
ve üretmeye devam edeceğiz.

TÜRKONFED YöNETim 
KuRulu BaşKaN YaRDımcısı

Serpil Veral

"Kadınların her dönemde üretime katılmaları, hem toplum sağlığı hem de 
toplumsal refah açısından moral ve motivasyonumuzu artıracaktır."



"Kadınların her dönemde üretime katılmaları, hem toplum sağlığı hem de 
toplumsal refah açısından moral ve motivasyonumuzu artıracaktır."
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EDİTÖR

K oronavirüs salgını artık hiçbir şeyin eskisi 
gibi olamayacağını gösterdi. Değişim 
kaçınılmaz. Kendini dönüştüren ve hızlı 
aksiyon alanlar, bu süreci en az hasarla 

atlatacak gibi görünüyor. Geçmişin alışkanlıkları ile hareket 
edenler ise gerilerde kalacak. Bu durum yeni gerçeğimiz 
ve yeni normalimiz! Dijitalleşmenin artacağı, insan odaklı 
çalışmaların,  yenilikçi iş modelleri ile sektörlerin ve üretim 
süreçlerinin değişeceği bir süreç başladı. TÜRKONFED 
olarak son üç yıldır projelerimizi dijital dönüşüme 
odaklayarak yeni normale adım atmıştık. Dijital Anadolu, 
Dijital Dönüşüm Merkezi, Dijital Ticaret Zirveleri ve İşimi 
Yönetebiliyorum Projesi gibi çok paydaşlı ve kapsayıcı 
işbirliklerimiz ile ülkemize ve üyelerimize katkı sağlıyoruz. 

10 Mart’ta ilk vakanın açıklanması ile birlikte 
TÜRKONFED olarak, Sağlık Bakanlığımızın 
koordinasyonunda kurulan Sağlık Bilim Kurulu’nun 
tavsiyeleri doğrultusunda aksiyon almaya başladık. 
Üyelerimize bir yandan “evde kal” çağrıları yaparken 
bir yandan da “dijitalde kal” çağrısı yaparak değer 
yaratacak faaliyetlerimize hız verdik. Dijital ortama 
taşıdığımız projelerimiz ile -mentorluk başta olmak üzere- 
KOBİ’lerimizin dönüşüm yolculuğuna rehberlik sunuyoruz. 
TÜRKONFED Webinar Serisi’ni başlatarak, STK’ların en 
önemli misyonu olan doğru ve sağlıklı bilgiyi, konunun 
uzmanı kanaat önderleri ile iş dünyasına aktarıyoruz.

Toplum sağlığı öncelikli olarak uzaktan çalışmaya 
geçip, “konuşanın değil, dinleyenin” sorunları çözeceğine 
inanarak, 30 federasyonumuz ile 266 derneğimize online 
platformlar üzerinden ulaştık. TÜRKONFED Yönetim 
Kurulu Başkanımız Orhan Turan, federasyonlarımız ve 
yönetim kurulumuz ile düzenli görüşmeler yaparken, 
yürütme kurulu üyelerimiz de 266 derneğimiz ile yine 
dijital ortamda görüşmeler gerçekleştirdi. Üyelerimizin 

ÜYELERİMİZLE 

“BİRLİKTE” BAŞARACAĞIZ!

sorunlarını ve taleplerini dinlerken; süreçte katkı ve 
destek mekanizmalarını da harekete geçirecek aksiyonlar 
alınmasını takip ettik. Üyelerimiz kendi bölgelerinde 
gerek kamu gerek yerel yönetimlerle eşgüdümlü destekler 
sağlarken, bireysel yardımlar ile de kendi bölgelerine katkı 
sağladı. 

Cumhurbaşkanımızın, 29 sivil toplum kuruluşunu 
Çankaya Köşkü’nde bir araya getirdiği toplantıda 
TÜRKONFED’i Yönetim Kurulu Başkanımız Orhan Turan 
temsil etti. Başkanımız burada alınacak tedbirlere ilişkin, 
tüm Türkiye’yi temsil eden üyelerimizin görüşlerini en üst 
düzeyde aktardı. 

TÜRKONFED olarak uzaktan çalışsak da üyelerimizle 
ve sivil topluma gönül verenlerle gönülden gönüle daha da 
yakınlaştık. Dinledikçe çoğaldık, birlikte sorunlara çözüm 
üretmeye çalıştık; konuştukça moral ve motivasyonumuz 
arttı. Bugüne dek TÜRKONFED’i en zor zamanlarında 
yalnız bırakmayan üyelerimiz ile güçlüydük. Bugün bu gücü 
birlikte geleceğe daha umutla bakmak için yeniden kanalize 
ettik. Her düşünce ve her ses en büyük zenginliğimiz. Bu 
zenginliğin güzel bir örneği olan Türkiye’nin her bölgesinden 
üyelerimizle en önemli kaynağımızı harekete geçirdik.  

Bu kaynağımızın küçük bir örneğini de dört yıldır 
yayınladığımız TÜRKONFED BİZ Dergisi’nin Nisan sayısında 
elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. 42 kadın derneği 
ile ülkemizin en önemli kadın gücü olan TÜRKONFED’in bu 
sayıdaki kapak temasını “Korona Günlerinde Üretmeye Devam 
Eden Kadınlar” olarak belirledik. Sürdürülebilir kalkınma ve 
büyüme için kadınların üretmeye devam etmesi şart. Kadın 
istihdamında özellikle bu dönemde ortaya konacak iradenin, 
salgın sonrasında en güçlü direncimiz olduğu bilinciyle 
çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Hep birlikte aydınlık 
güzel günler için başarmak zorundayız ve başaracağız. 

Keyifli okumalar…

TÜRKONFED BölgElERDEN sORumlu 
gENEl sEKRETER YaRDımcısı 

Betül Çelikkaleli

"Kadın istihdamında özellikle bu dönemde ortaya konacak iradenin, salgın 
sonrasında en güçlü direncimiz olduğu bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz." 



"Kadın istihdamında özellikle bu dönemde ortaya konacak iradenin, salgın 
sonrasında en güçlü direncimiz olduğu bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz." 
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HABER ASKIDA

BloomBerg Cinsiyet Eşitliği 
Endeksi’nin 2020 yılı sonuçları 
belli oldu. Garanti BBVA, bu yıl 
da kadınların güçlenmesi ve 
erkeklerle eşit fırsatlara sahip olması 
konusunda yürüttüğü şirket içi 
politikalar, müşterilerine ve topluma 
sağladığı katkılar başta olmak üzere 
başarılı çalışmaları ile bir kez daha 
endekse girmeye hak kazandı. 
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep 
Baştuğ, bir kez daha Bloomberg 
Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 
yer almalarıyla ilgili olarak 
“Kadınların ekonomiye aktif katılımı 
konusundaki çalışmalarımızın 
sadece ülkemizde değil, uluslararası 
arenada da yankı bulup takdir 
edilmesi gurur verici” dedi. 

Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler 
Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni 
(WEPs) imzalayan Türkiye’den 
ilk banka olmuştu. Banka bu yıl 
da yurt dışı borçlanma programı 
çerçevesinde IFC ile kadın 
girişimcilerin finansmanında 
kullanılmak üzere, Goldman Sachs’in 

LOgO YAZıLım’ıN ŞİRKET gELİRLERİ YÜZDE 31 ARTTı

gARANTİ BİR KEZ DAhA BLOOmBERg 
CİNSİYET EŞİTLİğİ ENDEKSİ’NDE

Tofaş’Tan 107 Milyon euro'luk yaTırıM 
TÜrKİYe'NİN hem binek hem de hafif 
ticari araç üreten tek otomotiv şirketi 
olan Tofaş, 2019 yılını başarılı bir 
performansla kapattı. Geçtiğimiz yıl 
yapısal ve ürün yenilikleri kapsamında 
107 milyon Euro yatırım yapan Tofaş, 
Bursa’daki fabrikasında banttan 
indirdiği 264 bin adet araçla otomotiv 
sanayi üretiminin yüzde 18’ini, 194 
bin 145 adetlik ihracatıyla ise Türkiye 
otomotiv ihracatının yüzde 15’ini 
tek başına gerçekleştirdi. Bu veriler 
doğrultusunda, Tofaş’ın 2019 yılı gelirleri 
bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 
18,8 milyar TL oldu. Tofaş CEO’su 
Cengiz Eroldu, “Zorlu bir yılda başarılı 
iş sonuçları elde ettik. Müşterilerimizin 
yanında olduk. İç pazarda yüzde 93’lük 
payla yerli üretimden satışlardaki 
lider konumumuzu da bir kez daha 
pekiştirdik" dedi. 

TÜrKİYe’NİN en büyük halka açık yazılım 
kuruluşu Logo Yazılım, 2019 yılını 
kapsayan finansal sonuçlarını açık-
ladı. Şirket, 2019’da satış gelirlerini 
geçen yıla oranla yüzde 31 artırarak 
422 milyon TL’ye yükseltti. Faiz, 
amortisman ve vergi öncesi kârını da 
yüzde 41 oranında artıran Logo’nun 
net kârı ise yüzde 27 artış göstererek 
86 milyon TL’ye ulaştı. Şirket hisse 
başına kazancı yüzde 27 oranında 
artış gerçekleştirdi. Öte yandan 
Türkiye’de e-devlet çözümlerinde 
firma sayısına göre sektör liderliğini 
sürdüren eLogo, müşteri sayısını 
geçen seneye göre yüzde 75 genişletti 
ve harcanan kontör sayısı yüzde 59 
oranında arttı. 

Logo Yazılım Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı ve Logo Grup CEO’su 
M. Buğra Koyuncu başarıyla geride 
bıraktıkları 2019 yılının ardından 
tebliğin olumlu etkisinin ve Romanya 
faaliyetlerindeki verimlilik artışının 
sağladığı katkının altını çizdi.

10 bin Kadın Programı’nın katkısıyla 
6 yıl vadeli 75 milyon ABD Doları 
tutarında sosyal bono ihraç etti. 
Ek olarak, 44 milyon ABD Doları 
tutarındaki Gender Loan yapısını 
hayata geçirdi. Bu kapsamda, faaliyete 
geçtiğinde Türkiye’nin en büyük 
rüzgar enerjisi santrali olacak SOMA 
4 projesinin finansmanında Polat 
Enerji’nin faiz oranını, kadınların 
güçlenmesi konusunda attığı 
adımlara endeksleyerek dünyada bir 
ilki gerçekleştirdi. 

DijiTal TarıM Projesi 
Dünyaya TanıTılDı
VoDAFoNe Business, İş Bankası ile hayata 
geçirdiği Dijital Tarım Projesi’ni, 
Vodafone Grubu tarafından 12-13 
Şubat’ta Londra’da düzenlenen 
Vodafone Business Industry Analyst 
Summit 2020’de dünyaya tanıttı. 
Üretimde verimliliği artıran, 
maliyetleri düşüren, çevreyi koruyan 
ve sürdürülebilir tarımı destekleyen 
proje, uluslararası platformda 
büyük beğeni topladı. Etkinlikte 
konuşan Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem 
Bakiler Şahin, “Vodafone’un IoT 
teknolojisiyle sunduğumuz Dijital 
Tarım İstasyonu, toprağın neminin ve 
kalitesinin yanı sıra hava durumunu 
anlık takip ediyor. Haşere, doğal afet 
gibi konularda erken uyarı veren bir 
ürün. Bir güzel yanı da uzaktan takibi 
mümkün kılması” dedi.
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YAlNızcA son birkaç yılda, veri kurtarma 
hizmetine duyulan ihtiyaç dünya çapında 
yüzde 23'ün üzerinde arttı. Veri Kurtarma 
Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal 
tarafından yapılan açıklamaya göre, 
elektronik cihazların artması daha çok 
verinin oluşmasına ve dolaylı olarak veri 
kayıplarının artmasına neden oldu. Bu 
durumun doğal sonucu olarak 2012’den 
bu yana yaşanan veri kayıpları yüzde 
400 arttı. Günal, yüzde 23’lük büyüme 
gerçekleştiren veri kurtarma pazarının 
yıllar içerisinde daha da büyük hacimlere 
ulaşacağını belirtti. 

Araştırmalara göre, dünyanın hemen 
her yerinde kayıp verileri kurtarmaya 
ve kaydetmeye ihtiyaç duyulsa da bazı 
bölgelerde talep diğerlerine göre daha 
yüksek. Hindistan, Japonya, Avrupa, Çin 
ve ABD’de yüksek rakamlarda olmasına 
rağmen, kötü güvenlik önlemleri, kusurlu 
elektronik cihazlar ve insan hatası 
nedeniyle veri kaybının yüksek olduğu 
gelişmekte olan ülkelerde de talebin 
yüksek oranlarda olduğunu gösteriyor. 
Dünya çapında ise çeşitli boyutlarda 

VERİ KURTARmAYA DUYULAN İhTİYAç YÜZDE 23 ARTTı

TÜrK Eğitim Vakfı (TEV) 2019-
2020 eğitim-öğretim yılında 
Üstün Başarı Bursu’nu almaya 
hak kazanan bursiyerlerini 
kamuoyuna tanıttı. 3 bin 994 
aday arasından seçilen, 24 il 
ve 15 üniversiteden toplam 59 
genç, TEV Üstün Başarı Bursu’nu 
almaya hak kazandı. Bu yıl burstan 
yararlanacak genç sayısı böylelikle 
213’e yükselmiş oldu. 

Divan Elmadağ İstanbul’da 
düzenlenen basın toplantısında 
konuşan TEV Yönetim Kurulu 
Başkanı Rona Yırcalı, “Bugüne 
kadar 705 gencimiz bu bursa hak 
kazandı. Türk Eğitim Vakfı’nın 
ana amacı sıradan olmayan 
gençlerimizin iyi yetiştirilmesini 
sağlamak. Ne kadar çok 
kaliteli insan yetiştirebilirsek, 
memlekete o nispette hizmet 
etmiş olacağımıza inanıyoruz” 
dedi. Türkiye’de verilen en yüksek 
miktarlı burs olma özelliğine 
sahip TEV Üstün Başarı Bursu 
ile öğrencilere ayda 1.400 TL’lik 
eğitim desteği sağlanıyor. 

TEV’DEN gELECEğİN LİDERLERİNE ÜSTÜN BAŞARı BURSU

10 binden fazla şirket, her yıl 
veri kurtarma hizmetlerinden 
faydalanıyor. 

“DePreM oDaklı kenTleşMe 
günDeMi kalıcı olsun”
TÜrKİYe Müteahhitler Birliği 
(TMB), ekonomi çevreleri ve 
sektör tarafından ilgiyle takip 
edilen Ocak 2020 İnşaat Sektörü 
Analizi Raporu’nu yayımladı. 
“Resesyon Endişelerinden Kırılgan 
Toparlanmaya” başlıklı analizde, 
küresel ve ulusal ekonominin yanı 
sıra inşaat sektörüne ilişkin veriler 
kapsamlı biçimde değerlendirildi. 
Elazığ merkezli deprem öncesinde 
hazırlanan rapora ilişkin yapılan 
TMB açıklamasında, yaşanan 
afetin bir kez daha deprem odaklı 
ve çevreye duyarlı sürdürülebilir 
kentleşme ihtiyacını acı bir şekilde 
ortaya koyduğu vurguladı. “Deprem 
değil, ihmal ve kusurlu yapılar 
öldürür. Bu afetleri gündeme 
geldikçe konuşulan olaylar 
olmaktan çıkarmalı, deprem odaklı 
ve çevreye duyarlı kentleşme 
vizyonunu sürdürülebilir kılmalıyız” 
değerlendirmesinde bulunuldu.

VaıllanT, 2019’Da yüzDe 10 büyüDü
YÜKSeK teknolojili geniş ürün 
yelpazesiyle ısıtma sektörünün öncü 
markalarından Vaillant, 2019 yılını 
başarılı sonuçlarla kapattı. Vaillant 
Group Türkiye CEO’su Alper Avdel; 
“2019 yılında pazarda yaşanan 
küçülmeye rağmen Vaillant Türkiye 
olarak, devreye alım rakamlarında 
2018 performansımızı koruyarak hem 
pazar payımızı artırdık hem de yüzde 
10 büyüdük” dedi. Avdel, 2020 yılında 
hedeflerinin pazar paylarını artırmaya 
devam ederek büyüme oranını yüzde 
20’ye çıkartmak olduğunu söyledi.
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Türkonfed iş dünyasında kadın komisyonu (idk), Türkiye'nin en örgüTlü kadın gücü olma özelliği Taşıyor. 
38 kadın derneğini çaTısı alTında ToPlayan komisyonun çalışmalarını başkan reyHan akTar ile konuşTuk.

İDK Komisyonu olarak yaptığınız 
çalışmalardan ve 2020 projelerinizden 
bahseder misiniz? 
2007 yılından bu yana kadının 
toplumsal statüsünün iyileştirilmesi 
ve iş yaşamında cinsiyet eşitliğine 
katkı sağlamak amacıyla çalışmalar 
yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi 
TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş 
Dünyası Konfederasyonu), toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesini 
odak noktalarından biri olarak 
belirledi. Bu odakla İDK Komisyonu 
olarak 2020 yılında Cinsiyet Eşitliği 
Gündem Raporu yayınlamaya başladık. 
Bu rapor, kariyer basamaklarını 
tırmanan kadınlara güç, motivasyon 
ve vizyon katmak amacıyla üç ayda bir 
yayınlanacak. Her bir rapor, cinsiyet 
eşitliği ile ilgili bir temel konuya 
ışık tutacak. Hazırlanan ilk raporun 
konusu; kadınların iş dünyasındaki 
görünmez engeli ‘cam tavan’ oldu. Bir 
sonraki raporda, melek yatırımcılık 
ve kadın girişimciler konusunu 
işleyeceğiz. 

İDK Komisyonu olarak kadın konusunu 
nasıl ele alıyor, nasıl bir strateji 
izliyorsunuz?
Toplumun yarısını oluşturan kadınların 
yaşamın tüm alanlarında etkin bir 
şekilde yer almadan, yetki ve karar 
alma mekanizmalarında, üst düzey 
yöneticiliklerde sayılarını artırmadan 
sürdürülebilir bir kalkınmanın 
mümkün olamayacağını görmemiz 
gerek. TÜRKONFED olarak kadının 
çok yönlü güçlendirilmesini sadece 
ekonomik alanla sınırlı tutmuyor; 
hayatın tüm alanlarına aktif katılım 
sağlanmasının refah, huzur ve barış 
toplumu olmanın da en önemli 
kaldıracı olduğunu düşünüyoruz. Kadın 
güçlenirse sosyal, ekonomik, siyasal ve 
kültürel yaşam alanlarına daha fazla 
katılacaktır. İDK olarak bu hedefle çok 
farklı projelere imza atıyoruz. Örneğin 
son olarak bu yılın başı itibarıyla 

türkONFeD iŞ DüNYaSINDa kaDIN kOMiSYONU BaŞkaNI Reyhan aktaR

cAM TAvANLAR, BAŞARILI KADINLAR 
SAYESİNDE PARÇALANAcAK"

"

CAM TAVAN  REYHaN aKTaR
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Cinsiyet Eşitliği Gündem Raporu 
yayınlamaya başladık. 8 Mart Emekçi 
Kadınlar Günü’nü de İDK olarak 
başlattığımız “Değişimi Dilde Başlat! 
sloganı ile toplumsal bilinçlendirme 
kampanyasıyla kutladık. 

Yapılan çalışmalarla kadının 
güçlenmesini sağlamak mümkün mü?
Değişim için irade beyanı çok önemli. 
Biliyorsunuz TÜRKONFED, 8 Mart 
vesilesiyle bünyesindeki tüm dernek 
ve federasyonların yüzde 100’ünün 
ismindeki “iş adamları” ibaresini 
“iş insanları” olarak değiştirme 
taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. 
Aynı şekilde 2023 sonuna kadar 
bünyesindeki tüm federasyon ve 
derneklerin yönetim kurullarındaki 
kadın temsiliyetinin minimum yüzde 
30’a yükseltilmesi için irade beyanında 
bulundu. Bu taahhütlerin değişimi 
ateşleyecek, tüm Anadolu’da dalga 
dalga yayılacak bir etkisi olacağını 
düşünüyorum. Ancak değişim bir 
kerede tek bir proje ya da çalışma ile 
ortaya çıkmıyor; yılmadan sürekli emek 
vermek, gitmek istediğiniz noktaya 
adım adım ilerlemekle gerçekleşiyor. 

Sonuca ulaşan çalışmalarınızdan 
birini paylaşır mısınız?
Başkanı olduğum Diyarbakır İş 
Kadınları Derneği (DİKAD) ile büyük 
bir mutlulukla destek olduğumuz 
Bağlar Kadın Pazarı’nın mücadelesini 
örnek olarak verebilirim. Şiddete 
maruz kalan ve maddi durumu kötü 
olan kadınlar, yaşadıkları sorunlarla 
baş etmekte zorlanınca bize 
başvurdular. Onları istihdam etmek 
amacıyla 2013 yılında 'Türkiye’nin ilk 
gezici kadın semt pazarı' olma özelliği 
taşıyan Diyarbakır Bağlar Kadın 
Semt Pazarı’nı kurduk. DİKAD olarak 
onlara destek olmak için Bağlar Kadın 
Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği’nin kurulmasına önayak 
olduk. Bu dernek sayesinde pazarcı 
kadınlarımız muhatap olarak alınmaya, 
örgütlü bir mücadele vererek seslerini 
duyurabilmeye başladılar. Pazarcı 
kadınlara verdiğimiz destek bununla 
bitmedi. Gerekli kamuoyu desteğini 
yaratabilmek üzere pazarcı kadınların 
hayatta kalma mücadelesinin “Terazi” 
adlı belgesel ile beyazperdeye 
taşınmasına destek verdik. Tüm bu 
çalışmaların sonunda kadın pazarcılar, 
uzun yıllar satış yapabilmek için, erkek 

pazarcıların da sahip olduğu pazarcı 
kimlik kartlarını aldılar.

Kadınların çalışma koşulları sadece 
Türkiye’de değil, dünyada da karışık 
bir konu. Genel bir durum analizi yapar 
mısınız?
1970’li yıllarda Amerika’da ortaya 
çıkan cam tavan kavramı ‘kadınların 
üst düzey yönetim pozisyonlarına 
gelmelerini engelleyen, görünmez 
yapay engelleri’ ifade ediyor. Bu 
kavramın, kadın çalışanların 
zihinlerinde yer almasının başlıca 
nedenleri kurumsal faktörler.  
Kurum içinde cinsiyetçi yaklaşımların 
olması, çalışanlara eşit fırsatların 
tanınmaması, özellikle kadın 
çalışanlara karşı ön yargılı bir 
yaklaşımın izlenmesi cam tavan 
sendromunu tetikliyor. Cam 
Tavan Endeksi’nin 2019 verilerine 
bakıldığında Türkiye, listelenen 
29 ülke arasında Güney Kore ve 
Japonya’dan sonra 27’nci  
sırada yer alıyor. 

Türkiye’de cam tavan, kadınlar için 
özellikle iş yaşamına girmeleriyle 
baskın olarak görülüyor. Dışsal 
ve içsel faktörler ile kadınlara 
öğretilmiş başaramama hissi, bu cam 
tavanın özünü oluşturuyor. Türkiye 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
her geçen yıl yükselen, olumlu bir 
trend izliyor. Fakat OECD ülkeleri 
ile kıyaslandığında hala iyi düzeyde 
olmadığı görülüyor. Bu durum çalışma 
hayatındaki kadınlar üzerinde de 
kendini hissettiriyor. Kadınların 
çalışma hayatına katılmak istedikleri 
andan itibaren, kabul ettirilmiş 
toplumsal rolleri, kendileri için 
çizilen asli vazifeleri devreye giriyor. 
Ev yaşamında üstlenmeleri gereken 
roller gibi. O yüzden de kadınlar, iş 
hayatında var olmak ve yükselmek için 
erkeklere nazaran daha fazla efor sarf 
ediyor. 

Sektörel ve şirket ölçekleri açısından 
değerlendirildiğinde ortaya nasıl bir 
tablo çıkıyor?
Bu durum kendini daha net  
gösteriyor. Çalıştıkları yoğunluklu 
sektörlere bakılınca, kadınlar için 
uygun görülen meslek anlayışını 
görmek mümkün. Hizmet sektöründe 
kadınların yoğunlaşması cam tavan 
sendromunun dışsal etkilerinin 
sonucu.  

27
Cam Tavan Endeksi’nin 2019 verilerine göre 

Türkiye’nin 29 ülke arasındaki sırası.

1970
Cam Tavan’ın Amerika’da 

ortaya çıktığı yıllar.

hARVARD BUSıNESS REVıEw’DA 
YAYıNLANAN BİR ARAŞTıRmAYA göRE; 

Şirketlerin kadın 
yönetici sayısı 

Pazar payı, sermaye 
ve hisse senedi değeri

“Kadınlar ve kız çocuklarının 
güçlendirilmesinin çarpan 
etkisi yarattığı, ekonomik 
büyümeyi ve her alanda 
gelişmeyi hızlandırdığı 
defalarca kanıtlandı.”
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Küçük, orta, büyük ölçekli şirketlere 
baktığımızda, şirket büyüklüğü 
arttıkça, kadınların iş gücündeki 
ve yönetim kademelerindeki sayısı 
artıyor. Ama büyük ölçekli firmalar, 
kendi içlerinde kıyaslandığında bu 
oranın erkeklere göre yine çok düşük 
kaldığı görülüyor.

Harvard Business Review’da 
yayınlanan bir araştırmada, kadın 
yönetici sayısı fazla olan şirketlerin 
pazar payı, sermaye ve hisse senedi 
değerine göre daha iyi performans 
gösterdiği ortaya konuyor. Ne 
düşünüyorsunuz?
Kadınlar ve kız çocuklarının 
güçlendirilmesinin çarpan etkisi 
yarattığı, ekonomik büyümeyi ve 
her alanda gelişmeyi hızlandırdığı 
defalarca kanıtlandı. Kadınların 
iş dünyasında kurumlara katkısı 
tartışılamaz. Belirttiğiniz 
araştırmanın yanı sıra McKinsey’in 
“Women Matter” raporuna 
göre de yönetim kurulunda 
bulunan kadın sayısı ile finansal 
performans arasında güçlü bir 
ilişki bulunuyor. Rapora göre, en 
az üç kadın yöneticisi bulunan 
şirketlerin finansal performansları 

ve kurum çalışma ortamı değerleri, 
koordinasyon, denetim, dışa 
dönüklük gibi değerler kadın 
yöneticisi bulunmayan şirketlere 
göre daha yüksek.

Cam tavanı keşfetmek önemli bir 
nokta. Siz de kendi cam tavanınızı 
keşfeden bir kadınsınız. Bu konu ile 
alakalı ne düşünüyorsunuz?
Cam tavanını kıran kadınların, daha 
özgüvenli, hayata karşı daha esnek, 
daha güçlü olduklarını düşünüyorum. 
Sadece iş yaşamında değil, hayatın 
her alanında daha doğru karar 
mekanizmalarına sahip oluyorsunuz. 
Toplumdaki bütün bireyler olarak, 
cam tavanlarımızın keşfi, özellikle 
iç dünyamızın keşfidir. Kişinin 
kendiyle olan yolculuğudur. Kadınlar 
ve erkekler olarak bu yolculuğa 
çıkmanın, toplumu daha sağlıklı hale 
getireceğini düşünüyorum. 

Öte yandan günümüzde kendisine 
dayatılan cam tavanı delen birçok 
başarılı kadın var. Son günlerde cam 
tavan kavramı etkisini yitirse de 
sendrom olarak kalmış olabilir mi? 
Evet, cam tavan kadın çalışanların 
zihinlerinde bir sendrom olarak kaldı. 
Söz ettiğiniz gibi cam tavanlarını 
delen birçok başarılı yönetici ve 
girişimci kadın ise yeni nesil için 
ilham kaynağı oluyor. Onlar sayesinde 
yakın gelecekte cam tavanların 
tamamen parçalanacağını umut 
ediyorum.

Bu sendromun temeli neye dayanıyor?
Daha çok cinsiyet ayrımcılığına 
dayanıyor. O yüzden birincil konu, 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının 
aile içi ve kurumlarda yaygınlaşmasını 
sağlayacak yol ve yöntemleri 
belirlemek. Bilinçli ebeveynler, 
bilinçli eğitim anlayışı ve yönetim 
anlayışı bu işin temelini oluşturuyor. 
Ama tabii bunlar toplumsal 
dönüşümü ifade ettiklerinden uzun 
zamana yayılan politikalar. Sosyal 
dönüşümler, sabır ve istikrar isteyen 
hususlardır. Bu süreci hızlandırma 
noktasında ise kadın kotası 
uygulaması öne çıkıyor. Zorunlu veya 
gönüllü kotalar sayesinde kurumların, 
barındırdıkları kadın oranında, 
yönetim kademelerinde de kadın 
olması gerekiyor. 

CAM TAVAN  REYHaN aKTaR

1970’li yıllarda Amerika’da 
ortaya çıkan cam tavan 
kavramı, ‘kadınların üst 
düzey yönetim 
pozisyonlarına gelmelerini 
engelleyen, görünmez  
yapay engelleri’ ifade ediyor.
. 
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ARAŞTIRMA  COVID-19 ETKİ aNaLİZİ 

HER BEŞ KOBİ’DEN DÖRDÜ 
BÜYÜK ÖLÇÜDE ETKİLENDİ

COVID-19’UN İŞLETMELERE ETKİSİ aRaŞTIRILDI

Hedefler İçİn İş dünyası Platformu’nun türKonfed, tüsİad ve undP Koordİnasyonunda 
gerçeKleştİrdİğİ ‘Covıd-19 İşletme etKİ ve İHtİyaç anKetİ’, Koronavİrüs salgınının İşletmeler 
üzerİndeKİ etKİlerİnİ gözler önüne serdİ. anKete göre, Cİrolarının yarıdan fazla düştüğünü 
Belİrten KoBİlerİn oranı yüzde 50’yİ geçerKen, güneydoğu anadolu’da Bu oran yüzde 71’e 
çıKtı. salgından Hİç etKİlenmedİğİnİ söyleyen İşletmelerİn oranı İse yüzde 3’te Kaldı. 

Koronavirüs (COVID-19) 
salgını, küresel çapta bir 
sağlık krizine yol açmasının 
yanı sıra ekonomiyi de 
ciddi ölçüde etkiliyor. 

Dünya genelinde pek çok sektörden 
işletmenin üretimi durdurma veya 
yavaşlatma kararı aldığı bu süreçte, 
Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, 
salgının Türkiye’deki işletmeler 
üzerindeki etkilerini tespit etmek üzere 
bir anket gerçekleştirdi. TÜRKONFED, 
TÜSİAD ve UNDP koordinasyonunda 
gerçekleştirilen “COVID-19 İşletme 
Etki ve İhtiyaç Anketi”ne, Türkiye’nin 
yedi bölgesini temsilen 47 şehirden 
780 işletme katıldı. İşletmelerin 
krizin seyrine yönelik öngörüleri ve 
tedbirlerinin araştırıldığı anket ile 
koronavirüs salgınının işletmeler 
üzerindeki ekonomik etkileri çarpıcı 
bir şekilde ortaya konuldu. Ankete göre, 
mikro ve küçük ölçekli işletmelerin 

yüzde 36’sı faaliyetlerini askıya aldı. 
Cirolarının yarıdan fazla düştüğünü 
belirten işletmelerin oranı yüzde 
50’yi geçerken Güneydoğu Anadolu’da 
bu oran yüzde 71’e kadar yükseldi. 
Salgından hiç etkilenmediğini söyleyen 
işletmelerin oranı ise yüzde 3’te kaldı. 
KOBİ’lerin koronavirüs ile mücadelede 
öncelikli beklentileri; yüzde 80 ile 
fatura, vergi ve SGK ödemelerinde 
erteleme; yüzde 77 ile vergi indirimi 
olarak öne çıktı.

KoRoNavİRüS eN çoK KüçüK 
İşleTmeleRİ eTKİleDİ
23-27 Mart 2020 tarihleri arasında 
online olarak yapılan ankete 
katılan işletmelerin yüzde 62’si 
koronavirüs salgınından büyük ölçüde 
etkilendiklerini ifade ederken hiç 
etkilenmediğini söyleyen işletmelerin 
oranı ise yüzde 3’te kaldı. Büyük 
işletmelerin yüzde 11’i, mikro ve küçük 

1-9
Mikro

282
256

154

88

10-49
Küçük

50-249
Orta

250 ve +
Büyük

ANKETE KATILAN İŞLETMELERİN ÖLÇEĞİNE 
(ÇALIŞAN SAYISINA) GÖRE DAĞILIMI
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ölçekli işletmelerin ise yüzde 36’sı 
faaliyetlerini durdurma kararı aldı. 
Tüm işletmelerin yalnızca yüzde 8’i kriz 
yönetimine geçmeden işlerinin rutin 
seyrinde devam ettiğini belirtirken 
yüzde 32’si kısmen, yüzde 29’u ise yoğun 
bir şekilde kriz yönetimi yaptıklarını 
vurguladı. 

CİRolaR YüzDe 50’DeN fazla DüşTü
Ankete göre, firmaların yarısından 
fazlasının cirosu yüzde 50’den 
fazla düşerken bu düşüşte bölgesel 
farklılıklar dikkat çekti. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’ndeki firmaların 
yüzde 71’i cirolarında yarıdan fazla 
kayıp yaşarken bunu yüzde 63 ile Doğu 
Anadolu, yüzde 62 ile Doğu Karadeniz, 
yüzde 61 ile Akdeniz takip etti. İstanbul 
yüzde 48 ile Türkiye ortalamasını 
yansıttı. Batı Anadolu ise yüzde 32 ile şu 
ana kadar krizin en az etkilediği bölge 
olarak dikkat çekti.

ANKETE KATILAN İŞLETMELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI

İnşaat 101
Gıda ve İçecek 91

Tekstil ve Hazır Giyim 63
Makine ve Teçhizat 51

Medya, İletişim ve Reklam 49
Turizm 36

Otomotiv ve Yan Sanayi 35
Bilişim ve Telekomünikasyon 31

Bankacılık, Finans ve Sigortacılık 28
Tarım ve Hayvancılık 27

Dayanıklı Tüketim Malları 26
Sağlık 24
Enerji 23
Kimya 19
Eğitim 17

Ulaştırma, Taşımacılık ve Lojistik 15
Hukuk 12
Diğer 144

İŞLETMENİZİN İŞ SÜREKLİLİĞİ VEYA ACİL DURUM EYLEM PLANI VAR MI?

Hiçbiri yok %34,103
Her ikisi de var %29,615

Sadece iş sürekliliği planı %20,513
Sadece acil durum eylem planı %15,769
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ARAŞTIRMA  COVID-19 ETKİ aNaLİZİ 

COVID-19 KRİZİYLE İLGİLİ İŞLETMENİZDE TEDBİRLER ALDINIZ MI?

Evet %94.872
Hayır %5,128

Evet

%38,718

%50,513

Hayır

İŞLETMENİZİN ALTYAPI VE DİJİTAL OLANAKLARI 
UZAKTAN ÇALIŞMA İÇİN YETERLİ Mİ?

%18,333

10

0

20

30
%28,59

%23,59

%17,949

%10,897

2021'i
etkiler

Bir şey 
söylemek 
için henüz 

erken

2020
ikinci

çeyreği
etkiler

2020
üçüncü
çeyreği
etkiler

2020
dördüncü
çeyreği
etkiler

COVID-19 KRİZİNİN İŞİNİZ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN 
NE KADAR UZAYACAĞINI TAHMİN EDİYORSUNUZ?

40

fİRmalaR 2020 plaNlaRıNı 
GÖzDeN GeçİRİYoR
Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nun 
anketine katılan işletmeler, krizin ne 
kadar süreceği konusunda ortak bir görüş 
ortaya koymadı. İşletmelerin yüzde 29’u 
koronavirüs salgınının bu yılın ikinci 
çeyreğini etkileyeceğini söylerken yüzde 
18’i ise etkilerinin dördüncü çeyreğe 
kadar uzayacağı öngörüsünde bulundu. 
Öte yandan koronavirüs salgınını ciddi 
bir tehdit olarak gören işletmeler, bu 
doğrultuda stratejilerini gözden geçiriyor. 
Ankete katılan firmaların yüzde 79’u, 
2020 yılı strateji ve faaliyetlerini yeniden 
ele aldığını ifade etti. Bununla birlikte, 
her 100 katılımcıdan 34’ü, işletmelerinin 
iş sürekliliği veya acil durum planı 
olmadığını belirtti. Firmaların yüzde 
95’i krize karşı önlem aldığını söylerken 
alınan önlemlerin yüzde 85’ini hijyen 
koşullarının iyileştirilmesi oluşturdu. 

"Koronavirüs krizi ile ilgili edindiğiniz 
bilgiler planlama ve kriz yönetimi 
yapmanız için yeterli mi?" sorusuna 
verilen cevaplar ise işletmelerin doğru 
ve güvenilir bilgiye erişimlerinin 
olmadığını gösterdi. Firmaların yüzde 
24’ü bilgilerinin yeterli olduğunu 
söylerken yüzde 35’i ‘hayır’, yüzde 41’i ise 
‘emin değilim’ yanıtını verdi.

evİNDe Kal DİYemeYeN 
İşleTmeleR zoRDa
Ankete katılan işletmelerin yüzde 
51’i işletmesinin altyapı ve dijital 
olanaklarının uzaktan çalışma için 
yeterli olmadığını belirtti. İstanbul’da 

bu oran yüzde 52 olurken Ege’de yüzde 
40, Akdeniz’de yüzde 26, Güneydoğu 
Anadolu’da ise yüzde 16’da kaldı. 
Büyük firmaların yüzde 70’i, küçük 
firmaların ise yalnızca yüzde 32’si 
evden çalışma imkânı sağlayabildi. 
Hizmet sektöründeki firmalarda bu 
oran yüzde 45 iken imalatta yüzde 34, 
ticaret/perakendede ise yüzde 29 oldu. 
Sektör koşulları bir yana bırakıldığında, 
bu rakamlar, iş dünyasının bir kısmı 
dijitalleşmede önemli mesafe kat 
etmişken, büyük bir kesiminin de dijital 
dönüşüm için kaynak ayırmak kadar 
bilgi transferine de ihtiyaç duyduğunu 
gösteriyor.

KoBİ’leRİN üç BeKleNTİSİ: 
eRTeleme, İNDİRİm ve DeSTeK
Koronavirüsün ekonomik etkilerinin ele 
alındığı ankette, katılımcılara beklenti 
ve talepleri de soruldu. Buna göre, 
katılımcıların yüzde 80’i fatura, vergi ve 
SGK ödemelerinde erteleme; yüzde 77’si 
ise vergi indirimine ihtiyaç duyduklarını 
belirtti. KOBİ’lerin diğer talepleri ise 
finansal destek, kredi, çek ve borçlarında 
erteleme olarak sıralandı. Bunlara 
ek olarak, katılımcıların yüzde 26’sı 
çalışanlar için psiko-sosyal destek, yüzde 
24’ü de tıbbi ve koruyucu malzeme 
desteğine olan ihtiyaca işaret etti.

47 ŞEhİR

780 İŞLETmE
Ankete katılan şehir ve katılımcı sayısı

Raporun tamamına ulaşmak 
için lütfen QR kodu okutunuz.

%69 mİKRO VE KÜçÜK

%20 ORTA

%11 BÜYÜK
Ankete katılan işletmelerin ölçek oranı
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GÜNDEM  KOBİ’LER İÇİN GÜMRÜK BİRLİĞİ

TÜRKONFED'DEN KOBİ'LERİN 
REKaBET GÜCÜNÜ aRTIRaCaK

10 ADIMLIK 
HAREKET 
PLANI 

türKonfed’İn, KoBİ’lerİn türKİye ve avruPa Bİrlİğİ arasında devam eden gümrüK 
Bİrlİğİ anlaşması günCellenme süreCİnde aKtİf rol üstlenmesİ ve Bu süreçten 
azamİ fayda sağlaması amaCıyla Başlattığı “KoBİ’ler İçİn gümrüK Bİrlİğİ” Projesİnİn 
KaPanış toPlantısı yaPıldı. ülKe raPorlarının lansmanının gerçeKleştİrİldİğİ 
toPlantıda 10 Konu Başlığına odaKlanan Bİr HareKet Planı açıKlandı.

Türk Girişim ve İş 
Dünyası Konfederasyonu 
(TÜRKONFED) tarafından 
hayata geçirilen “KOBİ’ler 
İçin Gümrük Birliği” 

projesinin kapanış toplantısı 16 Ocak’ta 
gerçekleştirildi. Gümrük Birliği ülke 
raporlarının ele alındığı toplantıda 
açıklanan deklarasyonda; “Mevcut 
ticari ve ekonomik ilişkileri belirleyen 
tüm küresel faktörler, Türkiye - AB 
arasındaki Gümrük Birliği’nin teknik 
bir modernizasyonundan ziyade 
günümüzün gerçeklerini yansıtacak 
çok daha kapsamlı bir ekonomik 
entegrasyonu gerektirmektedir. 
Özellikle dijitalleşme, iklim 
politikaları ve sürdürülebilir 
kalkınma, Türkiye - AB Gümrük 
Birliği modernizasyonunda anahtar 
dinamikler olarak düşünülmelidir” 
denildi. KOBİ’lerin Gümrük Birliği 
Anlaşması güncellenme sürecinde 
aktif rol üstlenmesi ve bu süreçten 
azami fayda sağlaması amacıyla hayata 
geçirilen proje kapsamında, KOBİ’lerin 
rekabet gücünün artırılması yolunda 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için 
şu 10 konu başlığına odaklanan bir 

hareket planı açıklandı: KOBİ Başlığı, 
Uyuşmazlıkların Giderilmesine Yönelik 
Etkin Mekanizmaların Oluşturulması, 
Sürekli Ticaret ve Yatırım Gözetimi, 
Gümrük Birliği’nin Uygulanması, 
Hizmet ve Tarım Sektörlerinin Dahil 
Edilmesi, Doğrudan Yabancı Yatırım, 
Vize Serbestisi, Kamu Alımlarının 
Dahil Edilmesi, KOBİ’ler için Tek 
Durak Noktası, İklim, Dijitalleşme ve 
Sürdürülebilir Kalkınma.

alİ avCı 
“SüReçTeN maKSİmum faYDa 
HeDeflİYoRuz”
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ali Avcı konferansın 
açılış konuşmasında, "TÜRKONFED 
olarak bu projede Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi konusunda kamu, iş 
dünyası ve sivil toplum aktörlerinin 
işbirliği ve iletişimini güçlendirmeyi, 
gerek üye ülkeler gerekse ülkemizdeki 
KOBİ’lerin bu süreçten maksimum 
fayda elde etmelerine yardımcı olmayı 
hedefliyoruz" dedi. Ali Avcı şöyle devam 
etti: “Proje süresince geride bıraktığımız 
aylarda bu amaçlar doğrultusunda bir 
proje ekibi ve ofisi oluşturarak Slovak 

partnerimiz Business Alliance of 
Slovakia ile birlikte İstanbul, Brüksel ve 
Bratislava’da araştırma, sektörel analiz 
ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu 
çalışmaların en önemli çıktılarından biri 
de bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz 
Türkiye-AB Gümrük Birliği Çerçevesinde 
Türkiye ve AB Ülkelerindeki KOBİ 
Rekabetçiliği adlı rapor oldu. Bu raporda 
Gümrük Birliği’nin mevcut durumu, 
olası modernizasyonu ile KOBİ’lere ve 
sektörlere yönelik detaylı analizleri 
sunuyoruz.”

BaHaDıR KaleağaSı 
“YeNİ BİR GüNCelleme 
Talep eTmelİYİz”
TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır 
Kaleağası ise yaptığı açılış 
konuşmasında Sürdürebilir Kalkınma 
Hedefleri odağı ile geleceğe bakmak 
gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: 
“Bundan sonra Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi ile ilgili çabalarımızda 
bunu ne kadar Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri filtresine oturtabilirsek 
sinerji eksikliğini aşmak için o kadar 
güçlü bir çözüm bulabiliriz. Toplum 
5.0’a gitmemiz gereken bir dönemde; 
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dijital dönüşümü, iklim konularını 
ve sosyal politikaları içeren; ve bu 
konularda Türkiye’nin AB politikaları 
ile hizalanmasını sağlayacak bir 
Gümrük Birliği güncellenmesi talep 
etmeliyiz. Bunun önemi aslında AB 
politikalarına baktığımızda ortaya 
çıkıyor. AB’nin de menfaati, Türkiye’yi 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
ile hizalamaktır. Bunun içinde akıllı 
kentler de vardır, toplumsal cinsiyet 
eşitliği de 5G de...”

aRzu KüTüKçüoğlu 
“İş DüNYaSı GüNCelleme 
müzaKeReleRİNDe YeR almaYı 
SüRDüReCeK”
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği 
Başkanlığı Tek Pazar ve Ticaret Daire 
Başkanı Arzu Kütükçüoğlu yaptığı 
konuşmada Türkiye ile AB arasındaki 
Gümrük Birliği’nin, Türkiye'nin AB ile 
bütünleşme hedefine yönelik ortaklık 
ilişkisinin en önemli aşamalarından 
biri olduğunu vurgulayarak şöyle 
konuştu: “Bugün gelinen aşamada, 
güncelleme müzakerelerinin başlaması 
için Avrupa Komisyonu’nun Konsey’den 
yetki almasını bekliyoruz. Bu durgun 
dönemin iş dünyasının daha çok 
girişimlerde ve temaslarda bulunması 
için bir fırsat olarak değerlendirilmesi 
gerektiği kanaatindeyiz. Zira, iş 
dünyasının AB üzerindeki lobi gücü 
yadsınamaz. Ayrıca, iş dünyası bundan 
sonraki süreçte de önemli bir aktör 
olarak güncelleme müzakerelerinde 
yer alacaktır. Özellikle KOBİ’lerin 
güncelleme sürecinden azami düzeyde 
fayda sağlayabilmeleri ve katkılarını 
sunabilmeleri için TÜRKONFED 
tarafından gerçekleştirilen bu 
çalışmanın çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz.”

BaRToSz pRzYwaRa 
“Bu pRoje, üReTKeN İşBİRlİğİNİN 
çoK Güzel BİR ÖRNeğİ”
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm 
Başkanı Bartosz Przywara ise şöyle 
konuştu: “AB ile Türkiye arasındaki 
ticaret son 24 yılda dört kattan fazla arttı 
ve Türkiye bugün AB’ye en çok ihracat 
yapan beşinci, AB’den en çok ithalat 
yapan ise altıncı ülke konumunda. 
Türkiye’ye gelen yabancı yatırımın dörtte 
üçü AB’den geliyor. Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi her iki taraf için de 
çok avantajlı olacaktır. Bu projenin, 

üretken işbirliğinin çok güzel bir örneği 
olduğunu düşünüyoruz.” 

BaHaR Güçlü
“GümRüK BİRlİğİ’NİN 
GüNCelleNmeSİNİN SağlaYaCağı 
KazaNımlaRıN alTıNı çİzeN 
pRojeleR, SüReCe ÖNemlİ KaTKı 
SağlıYoR”
T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası 
Anlaşmalar ve AB Genel Müdür 
Yardımcısı Bahar Güçlü ise 
Gümrük Birliği’ni hem günümüz 
şartlarına uydurmak hem de 
eksiklerini tamamlamak için bir 
süreç başlattıklarını ifade ederek 
şöyle konuştu: “Türkiye şu an 
AB’nin imzaladığı serbest ticaret 
anlaşmalarının tarafı değil. İhracatımız 
hala karayolu kotaları ile karşılaşıyor. 
Bu sorunları gidererek kazan-kazan 
ilişkisi yaratacak bir süreç üzerinde 
uzlaştık ancak maalesef 2016’dan beri 
gerekli müzakereleri sürdüremiyoruz. 
Bugün her iki taraf da güncellemenin 
sağlayacağı ekonomik kazanım 
konusunda hemfikir. Bu noktada 
TÜRKONFED’in imza attığı bu proje gibi 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin 
sağlayacağı kazanımların altını 
çizen projeler, sürece önemli katkı 
sağlamaktadır” dedi. 

Toplantı kapsamında, İktisadi 
Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreteri 
Çiğdem Nas’ın moderatörlüğünde  
Gümrük Birliği’nin Modernleştirilmesi 
Üzerine Yeni Perspektifler Paneli 
düzenlendi. Panelde Türkiye Raporu 
Yazarı Pelin Yenigün Dilek, Slovakya 
Raporu Yazarı ve Brüksel Temsilcisi Erik 
Szedely, EDAM Başkanı Sinan Ülgen 
raporu değerlendirerek bundan sonraki 
sürece dair vizyonlarını ortaya koydu. 

TÜRKONFED çağRısıNı hER 
plaTFORmDa DilE gETiRiyOR
TÜRKONFED, Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesine yönelik 
çağrısını her platformda ve AB 
paydaşlarıyla görüşmelerinde 
dile getiriyor. Son olarak Avrupa 
Ekonomik ve Sosyal Komitesi 
(EESC) “KOBİ’ler perspektifinden 
AB ve Türkiye arasında ticaretin 
geliştirilmesi ve yatırım 
ortamının fırsatları” başlıklı 
raporunda TÜRKONFED’in görüş 
katkısına yer verildi. Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi çağrısı 
açısından dikkat çeken raporda 
21. yüzyıl ticaret anlaşmalarının 
gereğini içerecek bir 
anlaşmanın, demokrasi ilkeleri 
doğrultusunda Türkiye’nin 
ekonomik yönetişimini 
güçlendireceği, olumlu ekonomik 
yakınsama sağlayacağı ve 
daha geniş bir çerçevede AB’ye 
entegrasyonunu destekleyeceği 
belirtiliyor. 

Bartosz Przywara, Bahar Güçlü, Ali Avcı, Arzu Kütükçüoğlu, Bahadır Kaleağası
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GÜNDEM  İŞİMİ YöNETEBİLİYORUM

MARDİN’E ÇIKARMA YAPTI
türKonfed, vısa ve undP İşBİrlİğİ İle Hayata geçİrİlen “İşİmİ yöneteBİlİyorum” Projesİ’nİn 
BeşİnCİ eğİtİmİ, dİClesİfed desteğİ ve marsİad ev saHİPlİğİnde mardİn’de gerçeKleştİrİldİ.

Türkiye ekonomisine 
can veren KOBİ’lerin 
kapasitelerini geliştirmek 
amacıyla TÜRKONFED, 
Visa ve UNDP işbirliği ile 

hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum 
Projesi’nin beşinci eğitimi, DİCLESİFED 
desteği ve MARSİAD ev sahipliğinde 
Mardin’de düzenlendi. İş dünyasını 17 
Ocak’ta bir araya getiren toplantının 
açılış konuşmaları Mardin Valisi Mustafa 
Yaman, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi 
Claudio Tomasi, TÜRKONFED Başkanı 
Orhan Turan, DİCLESİFED Başkanı 
Kemal Bilim, Mardin Ticaret ve Sanayii 
Odası (TSO) Başkanı Mehmet Ali Tutaşı 
ve MARSİAD Başkanı Abdülnasır 
Duyan tarafından yapıldı. Toplantıya 
özel konuşmacı olarak Hedefler için İş 
Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Ümit 
Boyner de katıldı. Açılışın ardından 
başlayan iki günlük eğitim programı 
ile KOBİ’lere, finansal raporlamadan 

dijital pazarlamaya, e-ticaretten sosyal 
medyaya yenilikçi iş modelleri hakkında 
kapsamlı bilgiler verildi. Türkiye’den 27 
bankanın bir araya gelerek desteklediği 
İşimi Yönetebiliyorum Projesi ile üç 
yılda, 18 kentte, 3 bin KOBİ’ye ulaşılması 
hedefleniyor.

muSTafa YamaN
“DeSTeK veRmeKTeN muTluYuz”
Açılış konuşmasına “Masal şehri 
Mardin’e hoş geldiniz” diye başlayan 
Mardin Valisi Mustafa Yaman, İşimi 
Yönetebiliyorum Projesi’nin bir 
ayağının Mardin’de olmasından 
memnuniyet duyduğunu belirtti. Yaman 
şöyle konuştu: “Mezopotamya’nın 
kadim şehri Mardin; ticaret, hizmet, 
tekstil ve turizm açısından çok önemli 
illerin başında geliyor. Yatırımlarımızın 
ve işletmelerimizin kapasitesini 
artıracak, ülkemizin ve bölgemizin 
kalkınmasına destek verecek olan 

bu eğitimleri önemsiyoruz. Turizm 
sektöründeki yatırımlar ile 2018-2019 
hedeflerini tutturduk. Günübirlik 
misafirler ile 3,5 milyon insan 
ziyaret etti. Hedefimiz günübirlikte 
5 milyon turist ağırlamak. Mardin’in 
potansiyelini yükseltecek projelere 
destek ve katkı sağlamaktan mutluyuz.”

ClauDıo TomaSı 
“KoBİ’leR TüRKİYe İçİN çoK ÖNemlİ”
Projenin ana paydaşlarından biri 
olan UNDP Mukim Temsilcisi Claudio 
Tomasi ise “KOBİ’lerin geleceğin 
ekonomisine hazırlıklı hale gelmesi, 
Türkiye’nin rekabet gücü açısından 
çok önemli. İşimi Yönetebiliyorum 
Projesi neticesinde Türk firmaları, 
gelişen pazarların yeni beklentilerine 
uygun şekilde ve yeni teknolojilerden 
faydalanarak, hızlı büyüme trendini 
devam ettirecek ve yeni istihdam 
alanları yaratacaklardır” dedi.

İŞ DÜNYaSI, KOBİ’LERİN REKaBET GÜCÜ İÇİN
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oRHaN TuRaN 
“Bu, ÖNemlİ BİR KoBİ SefeRBeRlİğİ pRojeSİ”
TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda KOBİ’lerin çok önemli 
olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: “KOBİ’lerimizin 
kapasitelerini geliştirmek, kentlerimizin rekabetçiliğini 
artırıyor ve yerel kalkınma dinamiklerini harekete 
geçiriyor. KOBİ’lerimiz büyürse Türkiye büyüyor. İşimi 
Yönetebiliyorum Projesi ile çağın gerektirdiği bilgi 
birikimi, tecrübe aktarımı ve mentorluk desteğiyle, 
KOBİ’lerimizin sürdürülebilirlik yolculuğuna rehberlik 
ediyoruz.”

ümİT BoYNeR 
“KoBİ’leR çoK ÖNemlİ 
avaNTajlaRa SaHİp”
Hedefler için İş Dünyası 
Platformu Başkanı Ümit 
Boyner de konuk konuşmacı 
olarak katıldığı etkinlikte, 
Mardinli KOBİ’lere seslendi. 
Boyner konuşmasında, 
“Her gün bir yenisi eklenen 
sorunlar zincirinde 
çözümün ve sürdürülebilir 
bir ekonomik yapının 
parçası olmak şirketler için gelecekte de var olmanın ön 
koşuludur. Hedefler için İş Dünyası Platformu olarak 
sürdürülebilir bir dünya ve sürdürülebilir bir ekonomi 
için iş dünyasının alacağı rolü ortaya çıkaran araştırmalar 
ve KOBİ’lerin iş yapış şekillerini değiştirecek işbirlikleri 
geliştiriyoruz. KOBİ’lerin değerleriyle, çeviklik, esneklik 
ve dayanıklılık özellikleriyle pozitif değişim ve sürekli 
yenilikçiliği hayata geçirmek için avantajlarının fazla 
olduğunu düşünenlerdenim” dedi.

meHmeT alİ TuTaşı 
“GeNçleRİmİze DeSTeK veRİYoRuz”
Mardin TSO Başkanı Mehmet Ali Tutaşı ise yaptığı 
açılış konuşmasında “Ülkemizin üzerinde ekonomiden 
küresel teröre uzanan baskılar olmasına rağmen, 
bizler potansiyelimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. 
Gençlerimizin eğitim süreçlerine destek verdiğimiz gibi 
teknolojiyi takip etmelerine ve dijitalleşme konusundaki 
çalışmalarına da  Mardin TSO olarak destek veriyoruz” 
diye konuştu.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve MARSİAD 
Başkanı Abdulnasır Duyan yaptığı konuşmada, Mardin 
ekonomisi hakkında bilgi vererek şunları aktardı: 
“Bölgemizdeki şirketlerin en önemli sorunları; 
kurumsallaşma, finans kaynaklarına ulaşımda yaşanan 
sıkıntılar ve markalaşma olarak sayılabilir. İşimi 
Yönetebiliyorum Projesi, Mardin’deki şirketlerimize 
işte bu sorunları aşma noktasında önemli katkı 
sağlayacak. Mardin Orta Doğu’ya açılan kapıdır. 
Mardin’de yatırım yapmak için bütün şartlar uygundur. 
Herkesi Mardin’e yatırım yapmaya davet ediyoruz.” 

"ŞiRKETlERimiz sORuNlaRı aŞacaK"

DİCLESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bilim yaptığı 
açılış konuşmasında KOBİ’lerin yarattığı istihdam, üretim 
ve yatırım ile ekonomik yükün büyük bir bölümünü 
sırtladığını belirterek şunları söyledi: “KOBİ’lerimizin 
sırtında da çok önemli yükleri bulunuyor. Bölgemizde 
KOBİ’lerimizin durumu ise çok daha zor. İçinden 
geçtiğimiz dönemde özellikle finansman sorunları başta 
olmak üzere KOBİ’lerimiz kapasitelerini gerektiği gibi 
kullanamıyor. Haliyle bu durum hem işletmelerimize hem 
de bölge ve ülke ekonomisine yansıyor. Ekonomimizin en 
kırılgan yapıları olan KOBİ’lerin dayanıklılığını artırmak, 
bu açıdan büyük önem taşıyor. İşte bugün bizleri bir araya 
getiren İşimi Yönetebiliyorum Projesi, KOBİ’lerimizin  
sırtındaki yükü toplum, özel sektör ve uluslararası işbirliği 
ile hafifletiyor.”

“pROjE, KOBi’lERimiziN sıRTıNDaKi 
yÜKÜ haFiFlETEcEKTiR”

KEmal Bilim

Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu 
(DİCLESİFED) Yönetim Kurulu Başkanı

aBDulNasıR DuyaN

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
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Olası krizlerden korkmamak 
lazım. Sizin için problem 
olarak görünen bir konu, 
girişimci için harika bir 
fırsat olabilir” demişti 

Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 
Başkanı Emine Erdem girişimcilik 
dünyasından bahsederken. Koronavirüs 
salgını öncesi konuştuğumuz Erdem’in 
bu yaklaşımı, dünya olarak koronavirüs 
krizi yaşadığımız bugünlerde tam 
manasıyla karşılığını buldu. Türk 
girişimciler, koronavirüse karşı 
fikir geliştirip mücadeleye destek 
vereceklerini çoktan açıkladılar. 
Ancak baş döndürücü yenilikleri 
deneyimlediğimiz bugünlerde 
yaratılan yeni çalışma alanlarında 
kadınların da en az erkekler kadar 

rol alması, asıl önemli nokta. Nitekim 
son yıllarda start-up ekosisteminde 
yaşanan gelişmeler, gelecekte kadın 
girişimcilerinin sayısı ve başarısının 
artması yönünde oldukça umut verici.

Start-ups.watch’un verilerine 
göre, 2019’da kurucusu kadın olan 
girişimlerin sayısı yüzde 22 arttı. 
2018’de ise kadın girişimcilerin aldığı 
yatırım 15 milyon dolarla yüzde 24 
oranındayken 2019’da yüzde 5’e düştü. 
Ancak buradaki önemli faktör 38 
milyon dolarlık oldukça yüksek rakamlı 
bir yatırımın sadece bir firmaya gitmiş 
olması. Yatırım adetlerine bakıldığında 
2018’de toplamda 17 kadın girişime 
yatırım yapılırken, 2019’da toplam 
12 kadın girişimine yatırım yapıldığı 
görülüyor.

START-UP 
EKOSİSTEMİNİN 
POTANSİYEL gÜcÜ

KadınLaR
sTarT-uP ekosisTeminin son yıllarda Türkiye’de gelişmesi ile 
birlikTe kadınların iş gücüne kaTılımı arTıyor. yaTırım alan 
girişimlerin orTaya çıkmasıyla birlikTe sTarT-uP ekosisTemi, 
önümüzdeki günlerde daHa da büyüyeceğinin sinyallerini veriyor. 

GÜNDEM  KaDIN GİRİŞİMCİLER

"
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Diğer taraftan Türk Tuborg A.Ş. 
işbirliği ve İpsos desteğiyle hazırlanan 
Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi, 
Türkiye’de kadın girişimcilik üzerine 
yapılmış ilk geniş kapsamlı araştırma. 
Bu endeks gösteriyor ki finansmana 
erişim, kadın girişimcilerin önündeki 
en büyük engellerden biri. Çalışmaya 
katılan kadın girişimcilerin yarıdan 
fazlası kuruluş aşamasında banka 
kredisi kullanmadığını ifade ediyor. 
Aileden ve arkadaşlardan alınan maddi 
destekler ağır basıyor. Oysa kuruluş 
aşamasında alınacak uygun koşullu 
krediler işletmenin başarısında önemli 
bir rol oynuyor. Bangladeş ve Hindistan 
gibi ülkelerde yaygınlaştırılan mikro 
kredi uygulamaları ve diğer teşvikler 
kadın girişimciliğinin gelişmesine 
yardımcı oluyor.

Bununla birlikte Hazine’nin “fonların 
fonu” desteği kapsamında teknolojik 
girişimlere destek vermek icin beş yeni 
yatırım fonuna destek verildi. Bu fonlar 
bir fon şirketi ile en az bir üniversitenin 
ortaklığı sonucunda kuruluyor. Bu 
destek sayesinde hayata geçecek 
teknolojik girişim sayısının artacağı 
düşünülüyor. Fintech, yapay zekâ, IOT, 
biyoteknoloji konusundaki girişimlerde 
ise artış olacağı görülüyor. 

KaDıNlaR GİRİşİmCİlİğe 
olumlu BaKıYoR
Geldiğimiz noktada Türkiye’nin 
analizini yapacak olursak gerek kadın 
girişimciliği gerekse kadın istihdamında 
mesafe kat ettiğini söyleyebiliriz. 2002 
yılında kadın girişimcilerin oranı 
yüzde 4 iken bu oran bugün yüzde 11’e 
yükseldi. Bu, yaklaşık 134 bin kadına 
tekabül ediyor. Yanı sıra Türkiye’deki 
kadınların erkeklere yakın girişimcilik 
potansiyeli olduğunu görmekteyiz. 
Yapılan araştırmalar erkeklerin 
yüzde 45'inin, kadınların ise yüzde 
40'ının girişimciliğe olumlu baktığını 
gösteriyor. Ancak kadınlardaki bu 
potansiyel hayata yansımıyor.
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GÜNDEM  KaDIN GİRİŞİMCİLER

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, 
girişimcilik dünyasında yaşanan bu 
gelişmeleri, kadınların ekonomik ve 
sosyal yaşamda güçlenmesine katkı 
olarak değerlendiriyor. Erdem’e 
göre, mobil iletişim teknolojileri, 
internet, yapay zekâ, büyük veri, 
bulut teknolojisi ve robotik teknoloji 
uygulamaları sayesinde kadınların 
iş kurması, bilgiye ve yeni pazarlara 
erişimi, uzaktan ve esnek çalışma 
olanağına kavuşması artık hayal değil.

Emine Erdem, kamu kurumları ve 
finans kuruluşları tarafından verilen 
desteklerde, mal varlığının teminat 
olarak gösterilmesi gibi zorunluluklar 
konusunda kadınlara pozitif 
ayrımcılık yapılmasının yanı sıra, 
vergi ve faiz indiriminden daha fazla 
yararlanma imkânı sunulmasının, 
kadınların girişimciliğe daha rahat 
başlaması için kolaylık sağlayacağını 
belirtiyor. Erdem’in dikkat çekmek 
istediği bir başka konu ise kadın 
girişimcilerin kurdukları şirketlerin 
kamu kuruluşlarıyla yaptıkları 
işbirliğinin yetersizliği. Buna göre 
katılımcıların yüzde 80’i Türkiye’deki 
özel şirketlerle işbirliği yaptığını 
belirtirken, kamu kuruluşlarıyla 
işbirliğinde bu oran yüzde 36’ya 
iniyor. Oysa ülkemizde kamu 
sektörü ekonomide hâlâ belirleyici 
bir rol oynuyor. Erdem, “Kamunun 
açtığı ihaleler ve tedarik süreçleri 
girişimciler için büyük önem taşıyor. 
Yapılan araştırmalar bu konuda ülke 
olarak kat etmemiz gereken uzun 
mesafeyi ve daha fazla çalışmamız 
gereğini ortaya koyuyor” diyor.

“GİRİşİmCİlİK HİKaYeleRİ 
KaDıNa çoK uYGuN”
Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı 
Leyla Alaton, iş dünyasındaki 
önemli girişimci kadınlardan biri. 
Yeni projeleri olan veya fikirlerini 
geliştirmek isteyen girişimci adayları 
ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Onları 
ilgi alanları hakkında yönlendiriyor 
ya da ilgili kişilerle bir araya getirmeyi 
seviyor. Girişimcilik yolunda 
networking’in çok önemli olduğuna 
dikkat çekiyor. Alaton, “TurkishWin, 
Arya Kadın Yatırım Platformu 
gibi platformlarda kadınların ileri 
gitmesi veya start-up olarak melek 
yatırımcılardan ilgi görebilmesi için 
elimden geleni yapıyorum. Sosyal 
medyamda, gelecek olan talepleri 

karşılayabilecek ya da altyapısına 
güvendiğim girişimcilere yer 
veriyorum ki böylelikle birçok kitleye 
ulaşabilmelerini sağlıyorum” diyor.

Alaton’a göre, girişimcilik hikâyeleri 
kadına çok uygun ve Türkiye’de bu 
hikayelerin artması daha büyük 
start-up fonlarının yaratılmasına 
bağlı. “Bu bir ekosistem meselesi 
ve yeni oluşmaya başladı bence. 
Silikon Vadisi’ne benzer şekilde, 
girişimcilik fikirlerini destekleyici, 
işi bilen uzmanlara ve bu fikirlerin 
büyüyüp yeşermesine imkan veren bir 
ekosisteme gereksinim duyuluyor. O 
da ülkemizde yeni yeni gelişiyor” diyor.

Girişimciliğin tek başına bir fikir 
olmadığının altını çizen Alaton, fikrin 
hayata geçmesi için sürdürülebilir 
bir finans gücüne gerek olduğunu 
dile getiriyor. Alaton, “Tecrübesi 
olmayan bir kadının yediği darbelerle 
ayakta kalması veya ileri gitmesi zor 
olabiliyor. Oysa genel kanının aksine 
kadının doğası çok güçlü. Kadınların 
daha alacağı çok yol var. Uzun vadeli 
düşünebilen bir vizyon gerekiyor” diyor.

Öte yandan Türkiye’de girişimci 
kadınlar sadece özel sektörden 
çıkmıyor. Adını, yaptığı kanser 
ilacı keşfiyle duyduğumuz Rana 
Nomak Sanyal, devlet memuru bir 
akademisyen olarak, araştırmaları 
doğrultusunda sürekli projeler 
yazıp kaynak yaratmaya, çeşitli fon 
destekleri almaya çalışıyor. Kendisi 
Avrupa Birliği’nin 6. Çerçeve Programı 
kapsamında Marie Curie Uluslararası 
Yeniden Bütünleşme (Reintegration-
IRG) fonunu Türkiye’de alan ilk kişi 
oldu. 

Rana Nomak Sanyal, 2004 yılından 
beri Boğaziçi Üniversitesi Kimya 
Bölümü’nde kurduğu laboratuvarda 
çalışmalarını sürdürüyor. Bir ilaç 
molekülünün sıfırdan insana ulaşana 

40
Girişimciliğe olumlu 
bakan kadın oranı

%

22
2019’da kurucusu kadın olan 

girişimlerin artış oranı

%

11
Türkiye’deki 

kadın girişimci oranı

%

1 MiLYON
246 BiN

Türkiye’deki girişimci sayısı
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kadarki tüm adımlarını start-up 
modeliyle atmak ve akademi-sanayi 
işbirliğinin avantajlarıyla hızla güç 
kazanmak için kardeşi Sena Nomak 
ile RS Research’ü kurdu. Piyasada 
bulunan kanser ilaçlarını polimere 
kimyasal olarak bağlayarak etken 
maddenin sadece tümör hücresinde 
faaliyete geçeceği bir hedefleme 
teknolojisi kurguluyorlar. Bu sayede 
kemoterapinin hızlı üreyen sağlıklı 
hücreler üzerindeki etkilerini 
azaltarak vücudun geri kalanına 
verdiği zararı kontrol edebiliyor. 

“KaDıNlaRıN İleRlemeSİ 
TüRKİYe’De DaHa KolaY”
Boğaziçi Üniversitesi’nde güçlü bir 
ekibi olan Nomak Sanyal, araştırma 
faaliyetleri için Boğaziçi Üniversitesi 
Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri 
Merkezi’nin altyapılar zincirini 
kullanmasının yanı sıra geliştirme 
çalışmaları için Teknopark İstanbul’da 
altyapı yatırımları sürdürüyor. Aynı 
zamanda ticarileştirme faaliyetleri 
için İsviçre’nin Lozan kentinde 
bulunan Biopole’da yer alıyor. 2017 
yılında ana yatırımcısı Avrupa Yatırım 
Fonu (EIF) olan teknoloji temelli 
risk sermayesi fonu ACT Venture 
Partners’dan ilk yatırımı aldı. Rana 
Nomak Sanyal, girişim başarısını şöyle 
anlatıyor: “Araştırmaları ülkemizde 
başlayan yeni bir ilaç adayının 
insanlar üzerindeki etkileri daha 
önce denenmemişti. RS Research’de 
buluşturduğumuz bilgi birikimi 
sayesinde bunu ilk yapan yine biz 
olduk. Sağlık Bakanlığı’ndan aldığımız 
onay doğrultusunda yakında klinik 
çalışmalara başlamayı hedefliyoruz.”

Büyük hedeflere yürümek için 
ilk adımın hayal kurmak olduğunu 
belirten Nomak Sanyal, gerçekten bir 
hayaliniz olduğunda peşinden gidecek 

enerjiyi kaybetmediğinizi söylüyor. 
Uzun yıllar Amerika’da yaşayan 
Nomak Sanyal, -sanılanın aksine- 
Türkiye’de kadınların kariyerlerinde 
ilerlemelerinin Amerika’ya göre 
daha kolay olduğunu şu sözlerle 
ifade ediyor: “Türkiye’de hem 
akademide hem endüstride üst düzey 
pozisyonlarda çalışan kadın oranımız 

pek çok gelişmiş ülkeden daha yüksek. 
Anadolu kadını dediğimiz zaman 
aklımıza gelen bir imaj var: Cabbar, 
iş bitirici, çalışkan, inandığı şey için 
uğraşmaktan kaçınmayan. Girişimcilik 
de bunların toplamı zaten. Her kadın 
zaten girişimci; kendi farkındalıkları 
oluştuğunda kadınların önünde 
durabilecek hiçbir şey yok.” 

ALvİMEDİcA YönETİM KURULU BAşKAnı leYla alaToN

RS RESEARcH KURUcUSU pRof. DR. RaNa NomaK SaNYal

“Teknolojiyi kullanarak yeni çalışma modellerine 
olanak veren girişimleri başarılı buluyoruz. Örneğin 
Uber, yoğun Ar-Ge sonucu ortaya çıkmadı. O gün 
var olan ve fiyatı düşen GPS’in yanında, mobil ve 
elektronik ödeme teknolojileri kullanılarak yeni bir iş 
modeli ortaya çıkarıldı. Bizim de ilgimizi çeken işler 
bu şekilde. Sektör anlamında ise dijital pazar yerleri, 
fintech, sağlık, lojistik ve tedarik zinciri teknolojileri 
ile ilgileniyoruz. Bu alanlarda kendini kanıtlamış 
Series A aşamasına gelen şirketleri takip ediyoruz. 
Amerika, Afrika, Latin Amerika ve Hindistan hedef 
coğrafyamız. Küresel bir bakış açımız var. Her ay 
dünyanın farklı yerlerinde iş yapan onlarca girişim 
radarımıza giriyor, senede 4-5 girişime yatırım 
yapmayı hedefliyoruz.”

“Start-up olarak ilk deneyimim olan RS Research, 
benim hayallerime doğru başlattığım koşuda 
soluğumu uzatırken, çalışmalarımızı sürdürdüğümüz 
ekosistemin de vazgeçilmez bir parçası haline 
geldi. Aslında devlet memuru bir akademisyen 
olarak girişimcilik dünyasına katılmak dışarıdan 
bakınca yadırganan bir hamle. Öte yandan bugün 
baktığımda, şimdiye kadarki çalışmalarımın 
tamamında (Amerika’daki doktoramda, Boğaziçi 
Üniversitesi’ndeki akademik deneyimim ve Yaşam 
Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’ndeki yönetici görevimde) girişimcilik 
zihniyetiyle hareket ettiğimi fark ediyorum. Aslında 
geleneksel yöntemlerle hayallerini ve hedeflerini 
gerçekleştiremeyeceğini fark edip sıradanlığın 
dışına çıkmak isteyen herkes bir girişimci adayı. Ben 
ise bunu start-up modeliyle hayata geçiren şanslı 
insanlardan yalnızca biriyim.” 

“SeNeDe 4-5 GİRİşİme YaTıRım 
YapmaYı HeDeflİYoRuz”

“GİRİşİmCİ DüNYaSıNDa DevleT memuRu BİR 
aKaDemİSYeN olmaK, YaDıRGaNaN BİR Hamle”
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GÜNDEM  SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME PROGRaMI

5 START-UP’TAN 4’Ü KADIN
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME PROGRaMI'NDa

türKİye’nİn sürdürüleBİlİr KalKınma ve Büyümesİne KatKı sağlamaK amaCıyla HsBC 
türKİye, türKonfed ve HaCKquarters tarafından Hayata geçİrİlen sürdürüleBİlİr Büyüme 
Programı, jürİ tarafından seçİlen -dördü KuruCu ortaKları Kadın- Beş gİrİşİm İle start 
aldı. mentorların reHBerlİK edeCeğİ Beş gİrİşİme toPlam 125 Bİn tl desteK sağlanaCaK.

HSBC Türkiye, 
TÜRKONFED ve 
Hackquarters tarafından, 
sosyal fayda sağlayan 
start-up şirketlere 

girişimcilik eğitimi vermek ve start-up 
ekosisteminin geliştirilmesine katkı 
sağlamak amacıyla hayata geçirilen 
Sürdürülebilir Büyüme Programı 11 
Şubat’ta start aldı. İstanbul’da yapılan 
açılış etkinliği, seçilen start-up’ların 
sunumu, mentor ve paydaşların 
katılımıyla gerçekleştirildi. Seçilen 
beş start-up’tan dördü kadın girişimci 
kurucu ortaklardan oluşurken en 
çok başvuru alınan Sürdürülebilir 
Kalkınma Amacı; Sağlık ve Kaliteli 
Yaşam (Amaç 3), Sürdürülebilir 
Şehirler ve Topluluklar (Amaç 11) ve 
Sorumlu Tüketim ve Üretim (Amaç 12) 

oldu. Yalnızca Birleşmiş Milletler’in 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 
yönelik çalışmalar yapan start-up’ların 
kabul edildiği programa bugüne dek 23 
ülkeden toplam 130 başvuru yapıldı. 

meNToR eKİp alTı aY BoYuNCa 
DeSTeKleYeCeK
Sürdürülebilir Büyüme Programı, 
Türkiye’de start-up şirketler, 
girişimciler, mentorlar ve 
yatırımcılardan oluşan güçlü bir 
ekosistem inşa edilmesine katkı 
sağlanması, sektörel bazda yeni ticari 
fırsatlar yaratılması, start-up şirketlerin 
ürün ve hizmetlerini pazara sürüm 
hızlarını ve etkilerini artırmalarına 
destek olunmasını amaçlıyor. Program 
kapsamında; farklı alanlarda uzman 20 
kişiden oluşan bir mentor ekibi, işletme 

modeli, ürün geliştirme, pazarlama, 
yatırımcı ilişkileri, iş geliştirme, iletişim 
stratejileri, markalaşma, tasarım, 
patent, hukuk ve grafik tasarım gibi 
alanlarda programa katılmaya hak 
kazanan beş start-up şirketi altı ay 
boyunca destekleyecek. Mentor ekibe 
ek olarak, programa gönüllü olarak 
destek veren HSBC çalışanları da 
uzmanlıklarına göre program boyunca 
start-up’lara mentorluk ve rehberlik 
sağlayacak. 

Start-up’lar programdan mezun 
olduklarında prototiplendirme ve 
ürün lansmanı, global bir etki yaratma, 
ağ oluşturma (networking), büyüme 
ve satış alanlarında kapsamlı bir 
eğitimden geçmiş olacak. Seçilen beş 
start-up’a ayrıca toplamda 125 bin TL 
destek sağlanacak.
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KaDıN GİRİşİmCİleR KuRDu
Girişimlerden Mumo, Mana, Compose It, Ecording ve 
Blindlook, 23 ülkeden gelen 130 başvuru arasından 
programa katılmaya hak kazandı. Ecording dışındaki 
dört girişimin kurucu ortaklarının kadın olması 
dikkat çeken bir sonuç oldu. 

Sürdürülebilir Büyüme Programı’na Mana projesi 
ile katılan Damla Özenç, kazanan dört kadından biri. 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret 
bölümünden mezun olan Özenç, bir sene yurt dışında 
yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönüp beş yıl kurumsal 
bir şirkette çalışmış. Girişim hikayesiyle ilgili 
olarak, “2018 yılında ülke genelinde, kadınlar olarak 

yaşadığımız korkunç olaylar beni 
‘keşke bir şeyler yapabilsem’ 
noktasından ‘neler yapabilirim’ 
noktasına taşıdı. Fikri belli bir 
noktaya getirdikten sonra en yakın 
arkadaşlarımın kapılarını çaldım 
ve sonuç olarak 2019’un ilk ayında 
üç gönüllü olarak bu işe başladık” 
diyor. Süper gücün köklerinden 
doğduğu anlamına gelen Mana, 
bu toprakların kadınlarıyla 
kadınlar ve evler için çevre 
dostu ve yavaş işlenmiş ürünler 
tasarlayıp üretiyor. Kısa vadede 
kadınların maddi kazanımlar elde 

etmesini sağlarken, uzun vadede sosyal çevre, kişisel 
gelişim gibi konularda da kadınların yanında olmayı 
hedefliyor. Mana, bu yıl içinde yeni bir koleksiyon 
çıkarmak için çalışıyor. Bu koleksiyonla birlikte dış 
pazarda B2C ile ihracata başlamayı, iç pazarda da 
B2B’ye ağırlık vermeyi planlıyor. 

Mumo’yu ilkokul arkadaşı ile hayata geçiren Işınsu 
Kaya, programa seçilen bir diğer girişimci oldu. Altı yıl 
kurumsal bir gıda firmasında çalıştıktan sonra ayrılıp 
bir süre de orta ölçekli girişimlerde iş geliştirme 
üzerine çalıştı. Hamileliğinde ve akabindeki işsiz 
dönemde özellikle doğaya saygı gösteren ve insanlara 
bunu anlatan bir iş yaratmak istedi. Fikrini ilkokul 
arkadaşı ile hayata geçiren Kaya, bugün bir yandan 
Avrupa ve Körfez ülkelerindeki kullanıcılara Mumo’yu 
ulaştırmak, diğer yandan streç 
filmin perakende kullanımına 
alternatif ürünler geliştirmek 
üzerine çalışıyor. Buzdolabı 
poşeti ve streç filme alternatif, 
tekrar kullanılabilen bir yiyecek 
saklama kumaşı olan Mumo, 
tamamen doğal malzemeler ile 
üretiliyor, yiyecekleri daha uzun 
süre taze tutuyor ve yaklaşık 100 
kez kullanılabiliyor. Işınsu Kaya, 
ürünü geliştirme amaçlarının 
kapitalist düzende alışılagelmiş 
kullan at bakış açısını değiştirmek 
ve mümkün olduğunca çok kişide 
doğa dostu davranış dönüşü 
yaratmak olduğunu söylüyor.

pROgRama KaTılmaya haK KazaNaNlaR
1- Compose it: Gıda atıklarından 
yararlanacak, onları yüksek verimli 
toprağa dönüştürecek ve yeni bir hobi 
yaratacak bir makine üretti.
Web sitesi: http://composeitas.weebly.
com
Sosyal Etki: Kompozit toprak üretimi ve 
sürdürülebilir tarım konusundaki eğitim ve 
seminerler, Compose It ekibi tarafından 
verildi. Türkiye'de ilk kez sağır bireyler için 
bir rehber kitap oluşturuldu ve bu alanda 
Çocuk Eğitim Derneği ile işbirliği yapıldı..

2- Blindlook: Restoranlar ve restoran 
menülerini görme engelli bireyler için 
erişilebilir hale getirdi.
Web sitesi: https://www.blindlook.com
Sosyal Etki: BlindLook 38 mekanı 
erişilebilir hale getirdi. İlk olarak 200'den 
fazla görme engelli bireyle buluşuldu. 
BlindLook'un müşteri restoranları pilot 
alanlarında da 50'den fazla görme 
engelli bireyle buluşma gerçekleştirildi. 
BlindLook'un binden fazla kullanıcısı 
bulunuyor.

3- eCording: Bireylerde çevre bilincini 
artırma amacıyla yeni teknolojiler 
geliştiriyor. Havadan tohum topu sağlayan 
ecoDrone, ağaçlandırılması gereken 
erişilmesi zor alanlarda ateş ediyor.
Web sitesi: https://www.ecording.org/
Sosyal Etki: Kayıtta şu ana kadar iklim 
değişikliğinden muzdarip 14 kadın çalışıyor. 
Ayrıca 20 bin kişi için çevre bilinci 
oluşturuldu. EcoDrone ile yaklaşık 120 bin 
tohum atıldı.

4-mana: Süper gücün köklerinden 
doğduğu anlamına gelen Mana, bu 
toprakların kadınlarıyla birlikte kadınlar 
ve evler için çevre dostu ve yavaş işlenmiş 
ürünler tasarlayıp üretiyor.
Web sitesi: https://thisismana.com/
Sosyal Etki: Mana üç kişiyle başlayan, 
gönüllülüğe dayalı bir ekip. Ayrıca 
Anadolu'daki kadın kooperatifleriyle de 
projeler yürütüyor.

5- mumo: İnsanları tek kullanımlık ürünler 
yerine doğal ve uzun ömürlü alternatiflerle 
sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. 
Ürünlerimizle bağ kurmanın önemini 
hatırlatıyor ve doğa dostu bir davranışsal 
dönüşüm yaratmayı hedefliyor.
Web sitesi: https://www.mumowrap.com/
Sosyal Etki: Mumo, 2019'da 6 bin paket 
sattı. 400 katılımcı ile Mayıs 2019’da 
yapılan anket sonuçlarına göre; 
kullanıcılarının yüzde 60'ından fazlası, 
streç film ve dondurucu torbaları 
ile ilişkilerinin dönüştüğünü ve daha 
sürdürülebilir seçimler yaptığını belirtti.

Damla Özenç

 Işınsu Kaya
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Son yıllarda ticari faaliyetlerde 
sınırların kalkmasıyla 
küreselleşen dünya, 
yeni yatırım alanlarının 
ortaya çıkmasını sağladı. 

Bu alanlardan biri de girişimci ile 
yatırımcıyı bir araya getiren ve özel bir 
yatırım modeli olarak öne çıkan melek 
yatırımcılık. Henüz yolun başında olan 
işletmelere erken aşamada sermaye 
sağlayan ve girişimcilere sahip oldukları 
tecrübeleri aktararak destek olan melek 
yatırımcıların sayısı giderek artıyor. 
Melek yatırımcılık, ülkelerin ekonomik 
kalkınmasında önemli bir paya sahip 
olan girişimcilik faaliyetlerinin 
desteklenmesi ve yaratıcı girişimci 
fikirlere finansmanın sağlanması 
açısından oldukça önem taşıyor. Erken 
aşamadaki yüksek risk ve yüksek 
büyüme potansiyeli içeren girişimcilere 
yapılan yatırımı ifade ediyor. 

 2019 yılında melek yatırımcılar 
sadece ABD'de 23 milyar dolar ve 
Avrupa'da 7,5 milyar avro yatırım yaptı. 

Türkiye’de ise girişim istatistiklerine 
odaklanan Start-ups.watch’un verilere 
göre 92 girişime toplam 101 milyon 
756 bin 336 dolar yatırım yapıldı. 
2013 yılından bu yana Türkiye’de 
gerçekleştirilen melek yatırımcılık, 2017 
yılında en yüksek seviyeye ulaşarak 177 
girişime 112 milyon 85 bin 900 dolar 
olarak gerçekleşti. Öte yandan Türkiye 
girişim ekosisteminde yatırımlar 2018 
yılında yüzde 44 azalarak toplamda 110 
girişime 62 milyon 628 bin 680 dolar 
oldu. Geçtiğimiz yıl ise yatırımlar artışa 
geçti. 92 girişime toplam 101 milyon 756 
bin 336 dolar yatırım yapıldı. Uzmanlar 
yükselen bu trendle birlikte yakında ilk 
yerli ‘unicorn’un çıkabileceği görüşünü 
paylaşıyor. 1 milyar dolar yatırım alan 
girişim anlamına gelen unicorn’da 
Çin ve Amerika önde geliyor. Ancak 
ABD’de 300 bin, Avrupa’da ise 70 binin 
üzerinde melek yatırımcı bulunduğunu 
düşünecek olursak Türkiye’deki melek 
yatırımcılığın ne kadar yetersiz olduğu 
daha net görülebiliyor.  

YATIRIMIN YENİ YÜZÜ:

Melekler

GÜNDEM  MELEK YaTIRIMCILIK

Türkiye’de melek yaTırım ve girişim sermayesi 
geçTiğimiz yıl yüzde 66 büyüme sağlayarak 102 
milyon dolara ulaşTı. 141 yaTırımcı ile melek 
yaTırım sıralamasında avruPa'da dördüncü 
sıraya yerleşen Türkiye önümüzdeki günlerde 
nasıl bir gelişme gösTerecek? son yıllarda 
iş dünyasında dikkaT çeken melek 
yaTırımcılık alanını Türkiye’nin kadın 
melekleri ile konuşTuk. 
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Türkiye, Avrupa’da melek  
yatırımcı sıralamasında 141 melek 
yatırımcı ile dördüncü sırada yer 
alıyor. Verilere göre 2019'da  
yatırım yapılan girişim adetleri 
artmasa da yatırımların miktarı 
arttı. Ancak İstanbul Start-up Angels 
Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı’ya 
göre, Türkiye potansiyel anlamda 
Avrupa’da dördüncü sırada olsa 
da aktif melek yatırımcı sayısı 
olarak kıyaslandığında sıralamada 
sonlarda yer alıyor. Melek yatırımcı 
sayısı olarak çok iddialı bir noktada 
olmadığımızı belirten Çıracı, diğer 
taraftan büyük bir potansiyel 
taşıdığımızı da ifade ediyor.

“YaTıRımlaR 
BİYoTeKNolojİYe GİDeCeK”
Öte yandan dünya her gün yeni 
bir sınavdan geçiyor. Son olarak 
koronavirüs COVID-19 tüm dünyada 
ekonomiden sağlığa tüm sistemlere 
zarar verdi. Bu anlamda melek 
yatırımcılığın krizler göz önüne 
alındığında büyük bir risk faktörüne 
sahip olduğu söylenebilir. Ancak 
krizler kadın melek yatırımcıları 
korkutmuyor. Keiretsu Forum 
Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi 
Gamze Şart, böylece biyoteknolojinin 
öneminin daha da arttığını belirtiyor. 
Şart, “Korona, insanların tanımadığı 
bir virüs ve şimdi aşı çalışmaları 
yapılıyor. Bu bağlamda yeni salgın 
ya da hastalıklar konusunda dünya 
biyoteknolojinin önemini kavradı. 
Virüs önceliklerimizi değiştirdi. 
Dolayısıyla önümüzdeki dönemde 
yaşam bilimleri alanındaki 
yatırımlar birinci sırada yer alacak ve 
yatırımların yüzde 68’i biyoteknoloji 
alanında gerçekleşecek. Bir diğer 
alan da tarım konusunda olacak gibi 
görünüyor” diyor.

Kadın Girişimciler Derneği 
(KAGİDER) kurucularından Sanem 
Oktar da bir melek yatırımcı 
olarak yaşanan krizlerden sonra 
yatırım konusundaki fikirlerinin 
değişmediğini ancak bu konuda 
temkinli olduğunu belirtiyor. 
Dünyanın bugünkü şartlarında 
kurulan bir start-up’ın her ortamda 
büyüyeceğini söyleyen Oktar, “Bu 
arada kadın girişimcilerin olduğu 
şirketlere daha fazla yöneliyorum. 
Ortaklarından en az birinin kadın 
olması aradığım şartlardan” diyor.

Türkiye’de melek yaTırım ve girişim sermayesi 
geçTiğimiz yıl yüzde 66 büyüme sağlayarak 102 
milyon dolara ulaşTı. 141 yaTırımcı ile melek 
yaTırım sıralamasında avruPa'da dördüncü 
sıraya yerleşen Türkiye önümüzdeki günlerde 
nasıl bir gelişme gösTerecek? son yıllarda 
iş dünyasında dikkaT çeken melek 
yaTırımcılık alanını Türkiye’nin kadın 
melekleri ile konuşTuk. 

%10
Türkiye’de kadın melek yatırımcı oranı.

%18
Ticaret Odası kayıtlarına göre çoğunluk hisselerin 

kadınlarda olduğu şirketlerin oranı

141
Türkiye’de melek yatırımcı sayısı

102 mİLYON
Türkiye’de 2019 yılında yapılan melek yatırım. 

"Önümüzdeki dönemde 
yaşam bilimleri alanındaki 
yatırımlar birinci sırada yer 
alacak ve yatırımların 
yüzde 68’i biyoteknoloji 
alanında gerçekleşecek."
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Ancak Türkiye, tıpkı diğer 
sektörlerde olduğu gibi kadın melek 
yatırımcı konusunda da düşük 
performans gösteriyor. Türkiye’deki 
kadın melek yatırımcılar, toplamın 
sadece yüzde 10’unu oluşturuyor. 
Gülsüm Çıracı, Türkiye’de kadın melek 
yatırımcı sayısının artmasının biraz 
da kadınların ekonomi içerisindeki 
durumu ile ilgili olduğu görüşünde.

Çıracı, “Ticaret Odası kayıtlarına 
baktığınızda çoğunluk hisselerin 
kadınlarda olduğu şirketlerin oranı 
yüzde 18. Bu oranın aile firmaları 
içinde kadının durumu gibi nedenlerle 
biraz abartıldığını düşünmekle birlikte 
gerçekçi olduğunu varsaysak bile bu 
oran melek yatırımcılıkta da en fazla 
bu şekilde yansıyacaktır. Kadınların 
yatırımcı olabilmesi için kendi 
paralarına, servetlerine sahip olmaları 
gerekli. Genel olarak mal varlığı, banka 
mevduatları, şirket hissedarlığı gibi 
konularda kadın azınlıkta olduğu 
sürece ekosisteme de yansıması bu 
olacaktır” diyor.  

GÜNDEM  MELEK YaTIRIMCILIK

KEıRETSU FORUM TüRKİYE YönETİM KURULU üYESİ Gamze şaRT

“Çocukluğumdan beri girişimci tarafım vardı. 
Gençliğimde ise sürekli bir destek arayışındaydım 
ancak yeterli desteği bulamadığım için çok 
zorlandım. Melek yatırımcılığa başlamamdaki asıl 
amaç; benim yaşadığım sıkıntıları başka gençlerin 
yaşamaması oldu. Onlara bir fırsat yaratmak istedim. 
Bunun için bir yol ararken karşıma melek yatırımcılık 
çıktı. Tohum paraya olan ihtiyacın ve yeteneklerin 
ne kadar çok olduğunu biliyordum. Türkiye’de 
de mükemmel bir insan kaynağı vardı. Bu yüzden 
ülkemizin geleceği olan gençler için bir platform 
oluşturarak onlara dokunmak istedim. Halihazırda şu 
an tarım alanından eğitime, sağlıktan beslenmeye 
kadar 30’dan fazla start-up'ın kurulmasına ve 
büyümesine katkım oldu. Bunun yanı sıra yeni 
yatırımlarla ilgili olarak daha çok biyoteknoloji 
alanına yatırım yapmanın daha doğru olacağı 
kanaatindeyim.”

“GeNçleRe fıRSaT YaRaTmaK İçİN 
meleK YaTıRımCılığa BaşlaDım”
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“İş fİKRİ KaDaR, eKİp De ÖNemlİ”
Melek yatırımcılar, girişimcilere 
sadece sermaye sağlamıyor, aynı 
zamanda şirketin bir sonraki 
aşamasına geçmesi için bilgi ve 
deneyimleri ile de destek veriyorlar. 
Sanem Oktar, Türkiye’de toplam melek 
yatırımcı oranının yaklaşık yüzde 
10’unu oluşturan kadın meleklerden 
bir başkası. Genellikle teknoloji odaklı, 
katma değer sağlayabilecek ve özellikle 
yurt dışına kolayca yayılabilecek 
şirketleri tercih ediyor. Birlikte 
çalıştığı girişimcilere kendi uzmanlık 
alanı olan dijital pazarlama, veri 
tabanı yönetimi, CRM ve pazarlama 
konularında destek veriyor. Kendini 
bu ortaklıkta nasıl konumlandırdığı 
ile ilgili olarak “Benim için iş fikri 
kadar, ekip de çok önemli. Sadece 
bir kişiye bağımlı bir yatırım çok 
tehlikeli. Ekibin çeşitliliği, farklı 
yetkinliklerden oluşması ve tabii ki 
girişimcilik motivasyonu çok önemli. 
Bir de ilk görüşmeye başlamamız 
ile yatırım yapılan zaman arasında 
en az altı ay bırakmaya çalışıyorum. 
Bunun amacı; hem kendilerine 
koydukları finansalları gerçekleştirip 
gerçekleştiremediklerini hem de 
planlarının gerçekçi olup olmadığını 
görmek. Bu şekilde planlarını 
hayata geçirirken neyi ne kadar 
öğrendiklerini ve B planlarını nasıl 
hazırlayıp uygulamaya koyduklarını 
anlamaya çalışıyorum” diyor.

Nitekim kadın melek yatırımcı 
sayısı giderek artıyor. Dünyada sekiz 
yıl önce 20 binin altında olan kadın 
melek yatırımcı sayısı, 2013’te 58 
bini aştı. Türkiye’deki ilk beş kadın 
melek yatırımcıdan biri olan Keiretsu 
Forum Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi 
Gamze Şart, dünyada önemli düzeyde 
bir yatırım ortamı yaratmış olan 
melek yatırım sisteminin ülkemizde 
de gelişmesi, girişimcilik konusunda 
ilerleme kaydetmesi gerektiğini 
belirtiyor. Türkiye’deki meleklere 
destek olmak üzere mali teşvikler, 
kamu ve özel ortaklıkların yan 
yatırım fonları şeklinde kurulumu 
gibi unsurları da içeren avantajlı bir 
ortamın yaratılması gerektiğinin 
üzerinde duruyor. Gamze Şart, 
“Türkiye’de 279 melek yatırımcının 
sadece yüzde 10’u kadın. Dünya 
ülkelerinden bazıları bu anlamda 
daha gelişmiş bir sisteme sahip ve 
bu sistemde kadınların daha çok yer 

İSTAnBUL START-Up AnGELS KURUcU ORTAğı GülSüm çıRaCı

“Türkiye, aktif melek yatırımcı sayısı olarak Avrupa 
sıralamasında sonlarda yer alıyor olsa da büyük 
bir potansiyel taşıdığımızı düşünüyorum. 2018 
ve 2019’da gerçekleşen exit'ler ile potansiyel 
birçok yatırımcı ekosistemi incelemeye başladı. 
Bu yatırımcılar zaman içinde aktif melek yatırımcı 
olacaklardır. Türkiye’de start-up yatırımcılığında 
bugüne kadar çok hızlı bir tırmanış olmamasının 
sebeplerinden biri, başarı hikayelerimizin az 
olmasıydı. Ancak 2018 ve 2019’daki ekonomik 
şartlara rağmen exit’lerin gerçekleşmesi umut 
verici oldu. 2019 yatırım tutarlarına baktığımızda 
toplamın yüzde 70’inden fazlası 10 girişime gitti. 
Kalanı ise 84 girişim arasında paylaşıldı. Bu anlamda 
yatırım tutarlarının arttığını iddia edemeyiz. 2019 
hem yatırım tutarları açısından hem de girişim sayısı 
açısından maalesef çok parlak olmadı.”

“2019 Hem YaTıRım TuTaRlaRı Hem GİRİşİm 
SaYıSı açıSıNDaN paRlaK BİR Yıl olmaDı

KAGİDER'İn KURUcULARınDAn SaNem oKTaR

“Girişimci olma iştihana baktığımız zaman Türkiye, 
Avrupa’nın çok ilerisinde. Ancak unicorn çıkarma 
noktasında aynı başarı yok. Bu yüzden burada sadece 
adede değil, toplam yaratılan değere de bakmak 
gerek. Türkiye’de farklı alanlarda parlak fikirler 
olsa da uygulama anlamında ne kadar gerçekçi 
olduklarını görmek için beklemek gerekiyor. Çünkü 
ya inanç, ya motivasyon kaybından dolayı bu fikirler 
bir noktada hayal kırıklığı oluyor. Ben üç yıldır melek 
yatırımcıyım. Genellikle teknoloji odaklı, katma değer 
sağlayabilecek ve özellikle yurt dışına da kolayca 
yayılabilecek şirketleri tercih ediyorum. Şirketin 
bir sonraki aşamasına geçmesi için kendi uzmanlık 
alanım da olan dijital pazarlama, veri tabanı yönetimi, 
CRM ve pazarlama konularında destek veriyorum. 
Türkiye’de start-up'lar için hala yeterli destek ve 
ortamın olmadığını düşünüyorum. Melek yatırımcılık 
bankada parayı faize yatırmaktan farklı bir şey bence.”

"meleK YaTıRımCılıK paRaYı faİze 
YaTıRmaKTaN faRKlı BİR şeY”

Melek yatırımcılar, girişimcilere sadece sermaye sağlamıyor,  
aynı zamanda şirketin bir sonraki aşamasına geçmesi için  

bilgi ve deneyimleri ile de destek veriyorlar. 
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alabileceği düzenlemeler yapılabilir. 
Günümüz Türkiye'sinde kadının 
her alanda kendisini göstermesi ile 
ilgili çalışmalar, melek yatırımcılık 
ağında da daha çok kadının yer 
alacak olmasını kaçınılmaz kılıyor. 
Dolayısıyla kadınların gelecekte 
sahnede daha çok yer alacağına 
inanıyorum” diyor. 

“GİRİşİmCİleR YaTıRımCı olaCaK”
Peki Türkiye’deki melek yatırımcılar, 
dünyadakilerden farklı mı? Bu 
noktada gelişmiş ekosistemlerdeki 
melek yatırımcıların genellikle daha 
önce kendi girişimlerini kurmuş ve 
başarılı exit yapmış yatırımcılardan 
oluştuğunu belirtmek gerekiyor. 
Türkiye’de henüz çok fazla exit 
hikayesi olmadığı için yatırımcılar da 
girişim ekosistemi dışından oluşuyor. 
İstanbul Start-up Angels Kurucu 
Ortağı Gülsüm Çıracı, “Zaman 
içerisinde başarılı exitlerin artması 
ile birlikte bu durumun değişecegini 
ve girişimcilerin yatırımcı olacağını 
öngörmekteyim” diyor.

Son olarak melek yatırımcılık 
dünyasına yeni gireceklerin, 
destekleyecekleri projelerde sekiz 
parametreye dikkat etmeleri 

gerekiyor. Gamze Şart bunları; 
pazara girdiği mecra, beyin gücü, 
zamanı kullanma şekli ve konuya 
hakimiyetin yanı sıra mekân, 
materyal, metot ve parayı kullanma 
şekli olarak sıralıyor. Yatırımcılar 
için aktif ve pasif iki rol olduğunu 
belirten Şart, süreci şu şekilde 
anlatıyor: “Lisanslı yatırımcılar, 
mevcut parası üzerinden vergi 
vermek yerine belli bir miktara kadar 
yatırıma yönleniyor. Pasif yatırımcı 
dediğimiz grup ise var olan parası ile 
ne yapacağını bilmiyor. Bakıyor ki 
arkadaşı bir işe yatırım yapıyor, o da 
hemen ortak olarak para yatırıyor. 
İşi biliyor olması önemli değil demek 
bu. Ama biz pasif durumu pek tercih 
etmiyoruz. Seçim kriterlerimize 
gelince öncelikle finansal anlamda 
doğru olması zorunlu. Ürünün 
gerçekten çalışıyor olması şart. 
Yanı sıra piyasadaki mevcut 
rakiplerle kıyaslandığında yeterliliği 
ve benzerlikleri çok önemli. Bu 
anlamda üç yıl sonra ne olabileceği 
gibi sorulara cevap verilmesi 
gerek. Ayrıca zorunlu bir teknoloji 
değerlendirmesine tabi tutuyoruz. 
Burada ‘start-up’ların kesinlikle 
patentlerini almalarını öneriyoruz.”

mElEK yaTıRımcılığıN 
yasal KOŞullaRı
Türkiye’de 15 Şubat 2013’te 
yayınlanan “Bireysel Katılım 
Sermayesi Yönetmeliği”ne göre 
yüksek gelir veya servete sahip 
yatırımcılar ya da tecrübeli 
yatırımcılar lisans almaya hak 
kazanabiliyor. Alınan lisans beş 
yıl süre için geçerli oluyor ve 
bu süre içinde en fazla 20 farklı 
yatırıma verdikleri destek, vergi 
avantajından yararlanabiliyor. 
Melek yatırımcılık için getirilen 
vergi desteği en fazla 1 milyon 
TL yatırım ile sınırlı tutuluyor. 
Aynı zamanda melek yatırımcılar 
hisse tutarının yüzde 75’ini 
vergiden düşebiliyor. Melek 
yatırımcının bir girişime 
yapacağı yatırımın alt sınırı 20 
bin TL, üst sınırı 1 milyon TL. 
Yine melek yatırımcılar girişim 
şirketinin yüzde 50’sinden 
fazlasına sahip olamıyor. Şirket 
yönetimine katılımı yönetim 
kurulu üyeliği ile sınırlandırılan 
melek yatırımcının şirketten 
herhangi bir ücret ya da maaş 
alması da yasak.

Son olarak melek yatırımcılık 
dünyasına yeni gireceklerin, 
destekleyecekleri projelerde 
sekiz parametreye dikkat 
etmeleri gerekiyor. Gamze 
Şart, bunları pazara girdiği 
mecra, beyin gücü, zamanı 
kullanma şekli ve konuya 
hakimiyetin yanı sıra mekân, 
materyal, metot ve parayı 
kullanma şekli olarak sıralıyor.

GÜNDEM  MELEK YaTIRIMCILIK
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saNaYici 
KaDıNlaR

türKİye’de Hatta dünyada BİnlerCe 
çalışana İstİHdam sağlayan Kadın 
lİderler, sanayİde ayaKta Kalmanın 
zor olsa da İmKansız olmadığını 
gözler önüne serİyor.

%15,6
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2018 yılı verilerine göre sanayi 
sektöründe kadın istihdam oranı
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İŞ DÜNYaSININ
GİZLİ GÜCÜ

saNaYici 
KaDıNlaR
Ö ncelikle kendine toplum tarafından biçilen rolleri 

yerine getirmekle mükellef göründüğünden 
çalışma hayatına şüphesiz erkeklerden çok sonra 
dahil olan kadınlar, bugün gezegenin daha iyi 
bir yer olması için her sektörde çalışmalarını 

sürdürüyor. Kadınların en çok istihdam edildiği meslekler; 
sekreter, temizlik görevlisi, satış danışmanı, muhasebeci ve 
tekstil sektöründe makineci gibi, cinsiyete dayalı iş bölümünde 
'kadın işi' olarak etiketlenen alanlar olarak öne çıkıyor. Buna 
karşılık sanayi sektöründeki kadın-erkek iş gücü dağılımı 
incelendiğinde kadın iş gücünün erkek iş gücüne göre genel 
olarak düşük olduğu görülüyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı istatistiklerine 
göre, toplam istihdam oranı yüzde 26,5 olan sanayi 
sektöründe erkek istihdam oranı yüzde 31,4 olarak 
belirlenirken kadın istihdam oranı yüzde 15,6 olarak 
gerçekleşti. Diğer taraftan Dünya Bankası’nın 1991-2014 
yılları arasını kapsayan Sanayi Sektöründeki Kadın İstihdamı 
grafiğine göre, OECD üyesi ülkelerde toplam kadın iş gücü 
oranı düşerken Türkiye’de artış gösterdi. Benzer birçok 
araştırma günümüz iş dünyasının kadın iş gücü anlamında 
giderek artan bir eğilimi olsa da yine de kadınların, erkeklerin 
egemen oldukları sanayi sektöründe var olma mücadelesi 
verdiğini gösteriyor. 

10 Güçlü KaDıNıN HİKaYeSİ
Öte yandan Türkiye'de yüzlerce kadın, sanayinin ve 

toplumun gelişimi için çalışmalarını sürdürüyor. Kum 
döküm, hassas döküm, pedal, el freni, elektronik devre, 
hidrolik presler, çelik konstrüksiyon, yüksek teknolojiye 
dayalı iplikler, çimento, traktör, temizlik ürünleri, çikolata 
ve konfeksiyon üretimi gibi sanayinin hemen her kolunu 
yönetiyorlar. Dünyada binlerce çalışana istihdam sağlayan, 
sayıları giderek artan kadın liderler sanayide ayakta 
kalmanın zor olsa da imkansız olmadığını gözler önüne 
seriyorlar.

Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimi eşinin kaybından 
sonra devraldığı şirketi büyüterek sanayici oldu, kimi ise 
kadının toplum içindeki klişe rolünü yıkma mücadelesi için 
yola çıktı. Kendi kurduğu şirket ile sanayiye giren Nur Ger, 
evlendikten sonra girdiği sanayide şirketini 10 yılda 10 kat 
büyüten Elvan Ünlütürk, erkek egemen çimento sektöründe 
bölgesine Cumhuriyet tarihinin en büyük özel sektör 
yatırımını gerçekleştiren Prof. Dr. Yasemin Açık ve eşinin 
vefatından sonra sektörde tek başına kalsa da yıkılmayan 
Sevda Aydın bu isimlerden sadece birkaçı.

TÜRKONFED BİZ olarak kendileri olmaktan asla 
vazgeçmeyen, her türlü önyargı ve olumsuz şarta rağmen 
ayakta kalmayı bilen ve fark yaratan 10 kadın sanayici ile kısa 
söyleşiler gerçekleştirdik. Sanayici olma hikayelerinden son 
aylarda dünyayı saran koronavirüs hakkındaki görüşlerine 
dek konuştuk. Onlar belki tarih kitaplarına geçecek kadar 
ünlü değiller henüz ancak “Kadından sanayici olmaz” 
düşüncesini tarihe gömdükleri kesin. 
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“NE MUTLU Kİ KADIN OLMANIN gETİRDİĞİ
ZORLUKLARI hİÇ YAŞAMADIM”

Ahu Büyükkuşoğlu Serter, 
otomotiv dünyasının en 
büyük yerli şirketlerinden 
Farplas’ın ikinci kuşak 
patronu. 1968 yılında 

küçük bir atölye olarak kurulan şirketin, 
2012 yılından bu yana yönetim kurulu 
başkanlığını yürütüyor. Şirket olarak 
bugüne dek yaptıkları ortaklıklardan 
çok şey öğrendiklerini ifade eden Ahu 
Büyükkuşoğlu Serter, “Ortaklık yapmayı 
bildiğimiz gibi, birbirimize bir şey 
katamadığımızda el sıkışıp ayrılmayı 
da bildik. Daha iyi bir şirket olmak için 
kararlarımızı birlikte düşünerek verdik” 
diyor. Fark Holding’in bugün 2 bin 500 
çalışanı ve birçok tesisi bulunuyor.

Üniversiteden mezun olduktan 
sonra iki yıl Farplas uluslararası 
projeler departmanında çalışan Ahu 
Büyükkuşoğlu Serter, ardından New 
York’a gitti. Yatırım yönetimi üzerine 
MBA yaparken bir taraftan da Wall 
Street’te finansın pek çok bölümünde 
deneyim kazandı. Türkiye’ye dönüşünü 
şu şekilde anlatıyor: “Wall Street’te 
sermaye piyasalarının yanı sıra özel 
sermaye fon yatırımları üzerine 
edindiğim tecrübe, artık işin başına 
geçmek için yeterliydi. Bu sırada Türkiye, 
ekonomik ve politik açıdan umut vadeden 
bir döneme giriyordu. Amerika’da da 
11 Eylül’ü yaşamıştık ve bu iyiye işaret 
etmiyordu. Tüm bunları düşününce 
Türkiye’ye dönmeye karar verdim.” 

Sanayide kadın olmanın zorluklarını 
sorduğumuz Fark Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu 
Serter, kendisini bu konuda şanslı 
hissediyor. “Biz iki kız kardeşiz. 
Çocukluğumuzdan beri ailem, özellikle 
de babam tarafından kız çocuk 
ayrımıyla büyütülmedik. Bu sebeple 
kadın olmanın getirdiği zorlukları, 
babam ve birlikte çalıştığım profesyonel 
erkek üst yönetimin yaklaşımı sayesinde 
ne mutlu ki hiç yaşamadım” diyor. 

Kendisini iş dünyasında en çok 
girişimci olarak nitelendiren Ahu 
Büyükkuşoğlu Serter, kadınlara 
fırsat yaratmak için de çalışmalar 
yapıyor. Türkiye’nin ilk ‘kadın odaklı’ 
yatırım platformu Arya’nın kurucusu 
olan başarılı iş kadını, kadınların 
güçlenmesine farklı alanlarda destek 
oluyor. Sahip olduklarının boyun 
borcunu ödemek için böyle bir girişimi 
gerçekleştirdiğini belirterek, “Öyle bir 
şey yapayım ki başarılı, güçlü kadınlara 
ulaşıp onlara hem para hem de işlerini 
büyütmeleri için fırsat yaratayım 
istedim. Biz onları büyütelim, onlar da 
başka kadınları büyütsünler... En küçük 
kızımın isminden esinlenerek Arya 
Kadın Yatırım Platformu’nu kurdum” 
diyor.

Kadının iş dünyasında yükselen bir 
değer olduğunu belirten Büyükkuşoğlu 
Serter, bunu ilk gören şirketlerin daha 
başarılı olacağını söylüyor. Pozitif 
ayrımcılığın kaynağının cinsiyet değil, 
başarı olması gerektiğinin altını çizerek, 
Atatürk’ün sözünü hatırlatıyor: “Bir 
toplum, bir millet, erkek ve kadın denen 
iki cinsten oluşur. Mümkün müdür ki 
bir kitlenin bir parçasını ilerletelim, 
diğerini görmezden gelelim de kitlenin 
tümü ilerleme imkanı bulabilsin?”

Koronavirüsün dünyayı hızlı bir 
şekilde değiştireceğini sözlerine ekleyen 
Ahu Büyükkuşoğlu Serter, bu konuyu 
şöyle değerlendiriyor: “Bu değişime 
çabuk ayak uydurup yeni dünyanın 
ihtiyaçlarına doğru ve hızlı cevap 
verebilenler ayakta kalacak. Öte yandan 
destek paketleri tabii ki bu hayatta 
kalma mücadelesinde çok önemli ve 
umarım bu destekler sürer. Yeterli 
olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. 
Ama bu dönemde herkes elinden geleni 
yapmaya çalışıyor. Daha zengin bir ülke 
olsaydık şartlar daha farklı olabilirdi 
ama bizler kendi gerçekliğimizle 
hareket etmek zorundayız.”

Fark HOlDiNG a.Ş. YÖNetiM kUrUlU BaŞkaNI ahu BÜYÜKKuşOğlu sERTER

fark Holding yöneTim kurulu başkanı aHu büyükkuşoğlu serTer, oTomoTiv, beyaz eşya ve Turizm 
sekTörlerindeki faaliyeTlerinin yanı sıra sanaT ve risk sermayesi yaTırımlarıyla biliniyor. uzun yıllar 
yurT dışında yaşadıkTan sonra aile şirkeTine dönen büyükkuşoğlu serTer, “babam ve birlikTe çalışTığım 
Profesyonel erkek üsT yöneTimin yaklaşımı sayesinde ne muTlu ki Hiç zorluk yaşamadım” diyor.

“Arya Kadın Yatırım 
Platformu’nu kurmadan 
önce öyle bir şey yapayım 
ki başarılı, güçlü kadınlara 
ulaşıp onlara hem para 
sunayım hem de işlerini 
büyütmeleri için fırsat 
yaratayım istedim.”

2500
Fark holding’in çalışan sayısı
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"SAYgI KAZANMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM”

Elvan Ünlütürk, 2017 yılından 
bu yana Türkiye’nin en büyük 
konfeksiyon ihracatçılarından 
Sun Tekstil’in yönetim 
kurulu başkanlığını yapıyor. 

Tekstil mühendisi ve yaptığı işe aşık bir 
iş kadını. Sıfırdan başlayan bir kadın 
sanayici olarak insanların saygısını 
kazanmak ve başarılı bir kariyere 
sahip olmak için erkeklere göre daha 
fazla çalışmak gerektiğini söylüyor. 
“Ne yazık ki bunu başardığınızda bile 
bazı durumlarda hala bir erkeğin 
karşılaşmayacağı bir imaya veya 
davranışa maruz kalabiliyorsunuz” 
demesinin nedeni bunu birebir yaşamış 
olması.

“Ben sanayiye evlenerek girdim. Bu 
ironik bir durum aslında çünkü bir 
patronla evlendim. Ben doktor kızıyım, 
ailemizde sanayici olan hiç kimse 
yoktu. O yüzden büyürken sanayici 
olmak gibi bir hayalim hiç olmadı. Ama 
evlendikten sonra var olmak, başarmak, 
herkesin saygısını kazanmak için çok 
çalıştım. Çoğu zaman insanlar neden 
bu kadar uğraştığımı bile anlamadı, 
beni sürekli sorguladılar. Ama sonuçta 
şirketimizi çok başarılı bir noktaya 
getirmeyi başardık. Azim, çalışkanlık ve 
dürüstlükle her şeyin başarılı olacağına 
inanan, iyimser bir insanım” diyor.

Ancak son aylarda dünyayı saran 
koronavirüs ile ilgili iyi haberleri yok. 
Her şeyin çok hızlı değiştiğini ifade 
eden Ünlütürk, bu durumun uzun 
sürmesi halinde sektörde sıkıntıların 
çıkacağı görüşünde. “Müşterilerimiz 
dünyadaki mağazalarını kapatmak 
zorunda kaldığı için mal alamaz hale 
geldi. Bu durumda biz de imalatımızı 
durdurduk. Çalışanlarımıza yıllık 
izinlerini kullandırıyoruz, maaşlarını 
ödemeye devam ediyoruz. Bu sürecin 
ne kadar devam edeceğini bilmeden 
herhangi bir yorum yapmak zor. Bizim 
işimiz üretim olduğu için uzaktan 
çalışmak pek mümkün değil. Bu 
durumun uzun sürmesi halinde bütün 

şirketlerin zorluk yaşaması kaçınılmaz. 
Diğer taraftan devletimizin açıkladığı 
destek paketlerinin yeterli olmadığını 
düşünüyorum. Özellikle küçük esnafın 
gerekli evrakları hazırlayıp kredilerden 
faydalanması çok zor, daha direkt 
yardımlar olmalı” diyor. 

Elvan Ünlütürk, kumaş ve giysi 
ihracatçısı bir firma olarak Sun 
Tekstil’in bütün müşteri portföyünü ve 
iş modelini değiştirerek, 10 yılda 10 kat 
büyümesini sağladı. Küçük çocuğu olan 
bir anne olarak da çok çalışarak, seyahat 
ederek takımına liderlik etmeyi başardı. 
Beyaz yakalı çalışanların yüzde 85’inin 
kadın olduğu Sun Tekstil’in daha büyük 
başarılara imza atacağını söylüyor. 

Cam tavanın sadece kadınlar için 
olmadığına inanan Ünlütürk, bunu çok 
düşünmenin de anlamlı olmadığını 
dile getiriyor. “Sanayide kadın olmak 
zor ama imkansız değil. Öncelikle 
kadınların diğer kadınları dinlememesi 
gerektiğine inanıyorum. Ne yazık ki 
çalışan kadınlara karşı en önyargılı 
olanlar çalışmayan hemcinsleri. Kadın 
sanayici olarak negatif hiçbir yorumu 
duymamak gerekiyor. Tabii ki hem anne 
hem eş hem de sanayici olmak çok zor. 
Ancak harekete geçip hedefe yönelik 
çalışıldığında başarılmayacak bir iş yok” 
diyor.

Ünlütürk, Ege İhracatçı Birlikleri’nde 
yönetim kurulu üyeliği sırasında 
üniversite-sanayi işbirliği komitesi 
başkanı olarak Tekstil Mühendisliği'nin 
Tanıtımı kampanyasını yürütmüştü.
Bugün TÜSİAD’da Kalkınma Politikaları 
Yuvarlak Masa Başkan Yardımcılığı 
görevinin yanı sıra UN Global Compact 
Yönetim Kurulu’nda TÜSİAD’ı temsilen 
başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor. 
Sektördeki diğer firmalara örnek olmak, 
tasarım ve inovasyon yeteneklerini 
geliştirebilmek için iki yıldır Sun 
Design Project’i yürütüyor. Böylelikle 
12 öğrenciye üç hafta boyunca sektörü 
tanıma, işi mutfağında yapma imkanı 
sağlıyor.

SUN tekStil YÖNetiM kUrUlU BaŞkaNI elvan ÜnlÜtÜRk

evlendikTen sonra girdiği sanayi sekTöründe sun TeksTil’in 10 yılda 10 kaT büyümesini sağlayan 
elvan ünlüTürk, şirkeTinde ilk günden iTibaren büTün kademelerde çalışTı. “Herkesin saygısını 
kazanmak için çok çalışTım. çoğu zaman insanlar neden bu kadar uğraşTığımı bile anlamadı” 
diyen ünlüTürk “sonuçTa şirkeTimizi çok başarılı bir nokTaya geTirmeyi başardık” diyor.

“Sanayide kadın olmak zor ama 
imkansız değil. Harekete geçip 
hedefe yönelik çalışıldığında 
başarılmayacak bir iş yok.”

%85
Sun Tekstil’in beyaz yakalı kadın çalışan oranı.
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“ERKEK EgEMEN SANAYİ DÜNYASINDA
POZİTİf AYRIMcILIK BEKLEMEDEN İLERLEDİM”

Gül Akyürek Balta, sanayici 
bir babanın kızı ve 
önemli görevler üstlenen 
bir sanayici. Türkiye'de 
sanayinin dinamik ve 

zorluklarını anlayarak büyüyen Akyürek 
Balta, bugüne dek önemli görevler 
üstlendi. Girişimci İşkadınları Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 
2016’da Türkiye Genç İşadamları Derneği 
Çukurova Şubesi Başkanlığı’na seçilerek 
TÜGİAD’ın 30 yıllık tarihindeki ilk kadın 
şube başkanı oldu. Çukurova SİFED 
Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Birleşmiş 
Milletler Global Compact Platformu 
Mersin İmzacı Üyesi oldu. Mersin İhtisas 
Organize Sanayicileri Derneği Başkanı 
seçildi. Yaptığı çalışmalarla 2018’de 
Yatırımcı İş Kadını Ödülü alan Akyürek 
Balta, bu yılın başında Türkiye’de 
organize sanayi bölgesi (OSB) kuran 
ilk ve tek kadın başkan oldu. Mersin’de 
tarımsal ürünlere katma değer katmak 
için harekete geçen Akyürek Balta, 
Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. 
Kadınların azınlıkta olduğu sanayi 
sektöründe çalışmasını “Çünkü yaptığım 
işi, ailemi ve ülkemi seviyorum” diye 
özetliyor. 

Üniversiteden mezun olduktan sonra 
aile şirketi Akyürek Makine A.Ş.’de 
çalışmaya başlayan Gül Akyürek Balta, 
daha sonra kendi dış ticaret şirketini 
kuruyor. İthalat ve ihracat konusunda 
Avrupa, Amerika ve Orta Doğu 
üçgeninde deneyim kazanıyor. Tekrar 
aile şirketine döndüğünde ise yatırım 
ve kapasite artırma, yatırım teşvikleri, 
ERP sisteminin kurulması, üniversite-
sanayi işbirliği çalışmaları, hem Akyürek 
Ar-Ge şirketinin kurulması hem de 
Mersin’in beşinci Ar-Ge merkezi olan 
Akyürek Smart’ın kurulum çalışmalarını 
gerçekleştiriyor. Akyürek Makine A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Akyürek Balta, 

“Erkek egemen sanayi dünyasında pozitif 
ayrımcılık beklemeden, çalışarak ve 
stratejimi koşullara göre yenileyerek 
ilerledim. Hala da o yoldayım” diyor. 

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül 
Akyürek Balta’ya göre kadın sanayici 
olmak hem avantajlı hem de dezavantajlı. 
“Sanayiye dahil olmak, kadına pek çok 
avantaj sağlıyor. Ancak kendisine yapılan 
ayrımcılığın devam etmesi nedeniyle var 
olma mücadelesi ile aile sorumlulukları 
arasında sıkışıyor. Haliyle toplumsal 
rollerin gereklerini yerine getirmeye 
çalışmak, kadınlar için hayli zorlu 
bir süreç” diyor. Öte yandan uzun 
dönemli bir perspektiften bakıldığında, 
-Türkiye’nin küresel ekonomiyle bağını 
kuran öncü sektörün imalat sanayi 
olduğu ve Türkiye’nin toplam ihracatı 
içinde imalat sanayi ürünlerinin payının 
yüzde 37’den yüzde 93,3’e ulaştığı 
düşünüldüğünde- imalat sanayisinin, 
kadın sanayicilerin gelişimi ve 
istihdamının artırılması için en verimli 
alan olduğunu dile getiriyor. 

Kadınların hayata katılımını artırmak 
için yapılan iyileştirmeleri yakından 
takip ettiğini belirten Gül Akyürek 
Balta, gelecekte bilgi ve deneyimin 
yanı sıra eğitim eksikliği giderilecek 
kadınların, sermaye bulma sorunlarını 
aşarak toplumdaki ‘Sanayici kadın 
olmak zor’ algısını yıkacağı görüşünde. 
“Bunun ilk adımını, TÜİOSB bünyesinde 
kuracağımız komplekslerden biri 
olan Kadın Ortak Girişim Fabrikaları 
ile atacağız. TÜİOSB Akademi’de de 
geleceğin yeni nesil sanayici kadınlarını 
yetiştireceğiz” diyor. Birkaç aydır 
süren koronavirüse karşı şirket olarak 
tüm tedbirleri alarak üretime devam 
ettiklerini de sözlerine ekleyen Akyürek 
Balta’nın dünyaya mesajı ise şöyle: “Her 
açıdan kritik bir süreçten geçiyoruz. 
Bunlar birbirimize destek olmamız 
gereken günler. Birlikte başaracağız. 
Ama öncelikle evde kalacağız.”

tüiOSB YÖNetiM kUrUlU BaŞkaNI GÜl akyÜRek Balta

gül akyürek balTa, Türkiye’nin organize sanayi bölgesi kuran ilk ve Tek kadın başkanı. erkek egemen 
sanayi dünyasında PoziTif ayrımcılık beklemeden ilerlediğini belirTen akyürek balTa, kadınların 
gelecekTe, yaşadıkları sorunları aşarak ‘sanayici kadın olmak zor’ algısını yıkacağını söylüyor. 
“bunun ilk adımı olarak Tüiosb akademi’de geleceğin sanayici kadınlarını yeTişTireceğiz” diyor.

“Yaptığım işi, ailemi ve 
ülkemi seviyorum.”

2018
gül Akyürek Balta’nın Türkiye’de OSB kuran ilk 
kadın başkan olduğu tarih
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"SİZ KENDİNİZİ MAĞDUR OLARAK 
gÖRMEZSENİZ ŞARTLAR DEĞİŞİR"

Suteks Yönetim Kurulu Başkanı 
Nur Ger, 1986 yılında sanayi 
sektörüne girdi. Moda ürünleri 
üretimi ve ihracatı yapan Suteks 
firmasını tek başına kurdu 

ve her kademesinde çalışarak yönetti. 
‘Şirketlerin kâr değil, paydaş odaklı 
olması’ felsefesini şirketin ilk yıllarından 
itibaren benimsedi. Kuruluşundan 
itibaren Suteks’i önce çalışanları sonra 
tedarikçileri ile var olan bir şirket olarak 
kurguladı. 1999 yılından itibaren kârının 
yüzde 10’unu çalışanları ile paylaşıyor.

“Emek yoğun bir sektörde çalışmayı 
seçtim” diyor Nur Ger, neden sanayide 
çalışmaya başladığı ile ilgili olarak. 
“Yaklaşık 16 yaşımdan beri hedeflerimin 
peşinden gidiyorum. Çocukluğumdan 
beri ülke yönetiminde söz sahibi olmak 
istiyordum. Ancak işletme bölümüne 
kaydolduktan sonra bu arzum, şirket 
sahibi olmaya ve onu yönetmeye evrildi. 
İki yıl profesyonel çalıştım, ardından 
şirketimi kurdum” diyor. “Türkiye’de 
kadın olmak zor mu?” sorusuna karşılık 
olarak “Siz kendinizi mağdur olarak 
görmezseniz şartlar değişir. Liyakatle 
ve yaptığınız işlerle kendinizi kabul 
ettirdiğiniz andan itibaren sizin için 
yaşam ve başarılar çok daha kolay hale 
gelir. Çünkü size kadın olduğunuz için 
değil, doğru edimleri yaptığınız için 
saygı duyarlar” diyor.

İş dünyasında insan odaklı olmayı 
temel stratejisi olarak belirleyen Ger, 
“Bu bir zihniyet meselesi. Öncelikle 
çalışanlarımla bu zihniyeti paylaşmak 
ve gelişmeler doğrultusunda 
onları geliştirmeyi ön şart sayarım. 
Şirketinizde insan odaklı olduğunuzda 
ve çalışanlarınızla ortak bir strateji 
izlediğinizde sizi hiçbir rekabet yıkamaz. 
Kadın sanayici değil, iş insanı olarak 
hedefim; 21’inci yüzyılın tüm değerlerine 
ve teknolojisine yakışır bir işletmeyi 
dünyada açık ara farkla tercih edilecek 
hale getirmek” diyor.

Uzun yıllardır işinin yanı sıra sivil 
toplum gönüllüsü olmayı sürdüren Nur 
Ger’in son girişimi, erkeklerin bir araya 
gelerek kurduğu YANINDAYIZ Derneği. 
Kadınların iş dünyasında karşılaştığı 
görünmez engel anlamına gelen cam 
tavan kavramının henüz etkisini 
yitirmediğini ve bunun sadece şirketlerde 
değil, yaşamın her alanında olduğunu 
dile getiriyor. “Bunun için YANINDAYIZ 
Derneği’ni kurduk” diyen Ger, “Geleneksel 
ve ataerkil sistemi 70 yıldır yıkmaya 
çalışıyoruz ancak bu mücadelede 
erkeklerden erkeklere köprü kurulması 
gerek. Süreci hızlandıracak olan, 
erkeklerin zihniyet değişikliğidir” diyor. 

Son aylarda küresel bir sorun haline 
gelen koronavirüs nedeniyle Suteks, 
uzaktan erişimle çalışmaya başladı. Yüzde 
100 ihracata yönelik çalışan şirketin ana 
pazarları Avrupa ve ABD olduğundan 
siparişlerinin tamamı durdu. Şirket, 
15 Nisan’dan itibaren süresiz tatile 
girecek ve her ay sonunda adım adım 
karar verme stratejisi izleyecek. Nur 
Ger, koronavirüsün ardından dünyanın 
değişen düzeniyle ilgili olarak, “Dünya 
ekonomilerinin iş yapma biçimlerinin 
tamamının değişeceğini düşünüyorum. 
Bir anda uzaktan eğitime geçtik 
ve uzaktan çalışabiliyoruz. Üretim 
birimlerinin değişimini de göreceğiz. 
Tüm hizmet sektörü ve dünya bu 
süreçten sonra daha da globalleşecek. 
Büyük bir işsizlik dalgası gelecek. Belki 
10 yıla yayılacak süreçler bir anda 
gerçekleşecek. Salgının sosyal etkilerinin 
nasıl durdurulabileceği hükümetlerin 
ana gündem maddesi olmalı” diyor. 
Devreye alınan destek paketlerini ise 
yeterli bulmadığını belirterek, “Ne yazık 
ki hükümetimizin elinde yeterli kaynak 
yok. Para basılmasını tavsiye eden 
ekonomistlerin görüşüne katılıyorum. 
Ancak birinci derecede sosyal patlamaları 
önlemek için halka para verilmesi çok 
önemli” diyor.

SUtekS YÖNetiM kUrUlU BaŞkaNI nuR GeR

nur ger, dünyaca ünlü bir şirkeT yaraTmanın yanında kadın Haklarını dernek kuracak kadar 
savunan bir sivil ToPlum Temsilcisi. kendi kurduğu şirkeT ile birlikTe sanayiye giren ger, 
“liyakaTle ve yaPTığınız işlerle kendinizi kabul eTTirdiğiniz andan iTibaren sizin için yaşam ve 
başarılar çok daHa kolay Hale gelir. kendinizi mağdur görmezseniz şarTlar değişir” diyor.

“Kadın sanayici değil, iş insanı 
olarak hedefim; 21’inci yüzyılın 
tüm değerlerine ve teknolojisine 
yakışır bir işletmeyi dünyada 
açık ara farkla tercih edilecek 
hale getirmek.” 

%10
Suteks’in çalışanları ile paylaştığı net kâr oranı
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“hER KADININ BU MEMLEKETE 
BİR BORcU vAR; O DA ÇALIŞMAK”

Gündüz Kürk’ün Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ruken Mızraklı, erkeklerin 
egemen olduğu deri 
sektöründe 25 yılını geride 

bırakan bir sanayici. Aile mesleğinin 
devamı olduğu için değil, tamamen bir 
girişimci olarak deri sektörüne giriş 
yapan Mızraklı, “Deri sektörüne bir 
giren bir daha çıkamaz derler. Sanki 
bu doğru bir söz gibi ve ben de canlı 
örneklerindenim” diyor. 

Bugüne dek “Deri Sektörünün En 
Başarılı İş Kadını”, “Yılın En Başarılı İş 
Kadını” ve “Sektörel Tanıtım Lideri” gibi 
çok sayıda ödül kazanan Ruken Mızraklı 
planları dışında sanayici olmuş. “Aslında 
lise yıllarına kadar hep doktor olma 
hayalim vardı. Hem babamın cerrah 
olması hem de karakterim itibarıyla 
doktorluğun yapıma çok uygun olduğunu 
düşünüyordum. Fakat doktorluğun 
uzun yıllar eğitim gerektirmesi beni 
daha çabuk yükselebileceğim bir sektör 
arayışına yöneltti. O dönem endüstri 
mühendisliği popüler bir meslekti.  
Matematik ve fen derslerim hep çok iyi 
olduğu için mühendislikte ilk tercihime 
girmekte hiç zorlanmadım. İçimde hep 
uluslararası iş yapan bir iş insanı olma 
isteği vardı” diyor. 

Mezun olduktan sonra Türkiye 
Şişecam Fabrikalar Endüstri 
Mühendisliği Departmanı’nda işe 
başlayıp ardından Gündüz Group’a dahil 
oluyor. Ham deri ithalatı alanındaki iş 
teklifiyle yepyeni bir sektöre geçiyor. 
Zamanla ham deri ithalatçılığı, deri 
konfeksiyon üretimi, deri işleme tesisleri 
gibi birçok yeni iş alanında grup ortağı 
olarak yer alıyor. Erkek ağırlıklı bir 
sektörde kadın olmanın zor olduğunu 
söyleyen Ruken Mızraklı, ancak bunun 
bahane olamayacağını belirtiyor. 
“Türkiye’de, hatta dünyada da deri işleme 
tesisinde yönetici ortak olan tek kadın 
olduğumu düşünüyorum. İş dünyasında 

kadın olmak çok zor ama bence mesleği 
olan her kadının bu memlekete bir borcu 
var; o da çalışmak” diyor. Aynı zamanda 
KAGİDER Kadın Girişimciler Derneği 
üyesi olan Mızraklı, kadın istihdamının 
artırılması için zihniyet devrimine 
ihtiyaç olduğu görüşünde. “Toplumsal 
önyargıları, zihinlerdeki mitleri, 
toplumsal cinsiyete dayalı zihniyet 
kalıplarını değiştirmedikçe daha fazla 
kadın yöneticiden söz etmek zor” diyor. 
Kadınlara yönelik pozitif kota konusunda 
paylaşmak istediği bir örnek var: “Güney 
Afrika’da Mandela’nın başkan seçildiği 
genel seçimlerden sonra bir yasal 
düzenleme ile istihdamda yüzde 50-50 
siyah-beyaz oranı yakalanana kadar 
sadece siyahların işe alınması kararı 
alınmıştı. Kadına kota tartışması bana 
bu olayı hatırlatıyor. Bu dengesizliğin 
dışarıdan müdahale olmaksızın 
düzelmesini beklemek gerçekçi değil. O 
yüzden istihdamda kadın-erkek eşitliği 
için bu tarz bir kota uygulanmasının 
yerinde olacağını düşünüyorum.”

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesini 
ise şöyle değerlendiriyor: “Virüsün 
dünyaya yayılması ile belirsizliğin 
‘yeni normal’ olduğu, kesinliğin de 
‘lüks’ sayılabileceği bir döneme girdik. 
İş yapma, ürün satma modellerinin 
hızla değiştiği yeni bir dünya düzenine 
geçiyoruz. Hindistan'ın 21 günlük 
kapanma kararı almasıyla oraya olan 
sevkiyatlar 21 gün için durdu. Yakında 
bunu diğer ülkeler de yapabilir. İş 
dünyasının kuralları belli ki baştan 
yazılacak. Bunun için yaklaşımımızı 
değiştirmemiz şart. Diğer taraftan destek 
paketlerini yakından takip ediyoruz. 
İşkur'la devreye girecek ‘Kısa Çalışma 
Ödeneği’, limitli de olsa işletmelere çok 
yardımcı olacaktır. KGF'lerin firma 
bazında miktarlarının artırılarak 
ihracatçıya hızla ulaştırılması önemli. 
İş’e Devam Destek Paketi de olumlu 
gözüküyor. Ek paketler de gelecektir.”

GüNDüZ GrOUp YÖNetiM kUrUlU BaŞkaN YarDIMCISI RuKEN mızRaKlı

Türkiye'nin en büyük kürk süeT deri üreTim kaPasiTesine saHiP firmalarından gündüz 
kürk’ün yöneTim kurulu başkan yardımcısı ruken mızraklı, erkek ağırlıklı bir sekTörde 
kadın olmanın zor olsa da baHane olamayacağına inanıyor. mızraklı, “bence mesleği 
olan Her kadının bu memlekeTe bir borcu var; o da çalışmak” diyor.

“Deri sektörüne bir giren bir 
daha çıkamaz derler. Sanki bu 
doğru bir söz ve ben de canlı 
örneklerindenim.”

30
gündüz group’un ihracat yaptığı ülke sayısı 
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“TESLİM OLMADIĞINIZDA ERKEKLERİN hAKİM 
OLDUĞU BİR ÇEvREDE AYAKTA KALABİLİYORSUNUZ"

AYTİM Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Sevda Aydın, kadınların 
sanayideki gücünü gösteren 
en iyi örneklerden biri. Eşi 

Hasan Hüseyin Aydın ile birlikte 90’lı 
yıllarda Almanya’da girişimciliğe adım 
atıyor ve Türkiye’de ürettikleri hazır giyim 
ürünlerini Almanya pazarına satarak 
iki ülke arasında köprü kuruyorlar. Eşi 
Türkiye’deki üretim kısmını, kendisi de 
Almanya’daki satış ayağını yönetiyor. 
2009' yılında eşini kaybedince yaşadığı 
zorluklara rağmen öğrenmekten ve 
üretmekten vazgeçmiyor. “Bir anda 
yalnız kalınca travma yaşıyorsunuz ama 
teslim olmadığınızda, erkeklerin hakim 
olduğu bir çevrede yalnız bir kadın da 
olsanız kendi ayaklarınızın üzerinde 
durabiliyorsunuz” diyor ve ekliyor: 
“İlgilenmem gereken dört çocuğum ve 
yönetilmesi gereken bir şirket vardı. 
Almanya’da edindiğim 17 yıllık yöneticilik 
tecrübem, o zor dönemde işleri idare 
etmemi sağladı. Bugün başarılı bir şekilde 
büyümeye devam ediyoruz.” AYTİM 
Şirketler Grubu, dünya modasına yön 
veren yaklaşık 20 marka için üretim 
yapıyor.

Dünyanın gelecek dönemde daha fazla 
sağlıklı gıdaya ihtiyaç duyacağını düşünen 
Sevda Aydın, Türk tarımına katkı 
sağlamak amacıyla rahmetli eşi Hasan 
Hüseyin Aydın ile birlikte Yonca-Tim 
adında bir tarım şirketi kurdu. “Bereketli 
toprakların üzerinde yaşıyoruz; bu şansı 
değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. 
Akdeniz Üniversitesi ile işbirliği yaparak 
Bartın’daki balçık bir araziyi yılda 
600 ton kivi üreten büyük bir bahçeye 
dönüştürdük” diyor.

Aydın’ın çalışma alanları, ticari 
bakıştan ziyade Türkiye için faydalı 
olduğunu düşündüğü girişimleri içeriyor. 
Bu doğrultuda yeni projeleri var. Sevda 
Aydın Vakfı tarafından Avrupa Birliği 
Komisyonu, Erzurum Valiliği ve Atatürk 

Üniversitesi gibi önemli paydaşlarla 
gerçekleştirilecek geniş kapsamlı 
çalışma; organik tarım, hayvancılık, 
balık çiftlikleri, su kaynakları ve arıcılık 
projelerinden oluşuyor. Organik tarım 
projesinin, Erzurum ve Doğu Anadolu 
İhracatçılar Birliği’ne bağlı 17 ilde 
yapılması planlanıyor. Aydın, “Bölgeye 
yabancı yatırımcı getireceğiz. Erzurum 
gelecek dönemde bölge için çok önemli 
bir merkez olacak” diyor. 

Sevda Aydın liderliğindeki AYTİM’de 
çalışanların yüzde 80’i kadın. Aydın, işe 
alımlarda pozitif bir ayrım yapmadığını 
söylese de Türkiye’nin güçlü kadınlara 
ihtiyacı olduğunun altını çiziyor. “Ben 
herkesin mutlaka yapabileceği bir 
iş olduğuna inanıyorum. Biz bir işi 
yapamadı diye çalışanımızı hemen 
gözden çıkarmıyoruz. Başka bir bölümde 
şansını denemesine fırsat tanıyoruz. Ekip 
arkadaşlarımızın uzun vadeli çalışmasını 
önemsiyoruz çünkü Almanya’da da böyle 
gördük. Çalışanlarınız ne kadar uzun süre 
sizinle olursa o kadar köklü bir şirket 
olursunuz” diye ekliyor.

Aydın, koronavirüs tehdidine karşı 
ise firma olarak ilk önceliklerinin 
çalışanların sağlığı olduğunu söylüyor. 
Tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, 
“Yeni bir çalışma düzeni ve ortamı 
oluşturduk. Diğer yandan azalan 
siparişler nedeni ile personelimizin 
bir kısmını kısa çalışma programına 
dâhil ettik. Bu konuda devletimizin de 
gerekli tedbirleri aldığını memnuniyetle 
görüyoruz. Ancak özellikle tekstil 
sektöründe, Haziran ayında hareketliliğin 
başlaması öngörülse de Avrupa’nın 
korona travmasını atlatıp yeniden 
organize olması, beklenen siparişlerin 
tekrar bize dönmesi Eylül’ü bulabilir” 
diyor. Bu dönemde sağlanan finansman 
desteklerinin özellikle ihracat 
sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 
için uzatılmasının yerinde olacağını 
belirtiyor. 

aYtiM Şirketler GrUBU YÖNetiM kUrUlU BaŞkaNI sEvDa aYDıN

sevda aydın, eşinin vefaTının ardından TeksTil sekTöründe dörT çocuğu ile ayakTa kalmayı başarmış 
bir sanayici. “Teslim olmadığınızda erkeklerin Hakim olduğu bir çevrede kendi ayaklarınızın 
üzerinde durabiliyorsunuz” diyen aydın, erzurum’da kurduğu Türkiye’nin leed PlaTınum serTifikalı 
ilk yeşil Hazır giyim fabrikasıyla dünya markalarına yaPılan iHracaTı arTırmaya Hazırlanıyor. 

“Akdeniz Üniversitesi ile 
işbirliği yaparak Bartın’daki 
balçık bir araziyi yılda 600 
ton kivi üreten büyük bir 
bahçeye dönüştürdük.”

500
Erzurum fabrikasının yaratacağı istihdam
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“hEDEfİM KADIN İSTİhDAMINI ARTIRMAK”

Şeyma Ayhan, Türkiye’nin 
döküm ve talaşlı imalat 
konusunda öncü 
firmalarından Mesa 
Makina’nın ikinci kuşak 
ilk temsilcisi. Ayhan, 20 yıl 
önce sanayiciliğe başlarken 

Konya’da sanayici kadın sayısı yalnızca 
birdi. “Aile işletmemizin sürdürülebilir 
olması için şirketimizde çalışma 
kararı aldım ve Konya’daki ikinci kadın 
sanayici oldum. Sonra sayımız artmaya 
devam etti” diye anlatıyor sanayicilik 
hikayesini.

İşe ilk olarak Mesa Makina’nın 
kurumsallaşması ve büyümesine katkı 
sağlayarak başlayan Şeyma Ayhan, 
şirketin ihracata başlamasına da ön 
ayak oluyor. Şirkete kazandırılan Kalite 
Sistem Belgeleri ve EFQM Mükemmellik 
Modeli Ödülleri onun eseri. 2018’de 
Ar-Ge merkezine kavuşan şirket, 
kendi markaları ile ürün geliştirmeye 
başladı. Mesa Makina bugün üretiminin 
yüzde 80’ini ihraç ediyor. Ayhan, 
misyonunun Mesa Makina’yı gelecek 
nesillere sürdürülebilir bir şirket ve 
marka olarak teslim etmek olduğunu 
söylüyor. Bu doğrultuda dünyada olup 
biten tüm politik, ekonomik, toplumsal 
ve teknolojik değişimleri düzenli olarak 
takip ediyor.

Dünyayı saran koronavirüs 
hakkındaki düşüncelerini sorduğumuz 
Ayhan, şirkette ilk olarak kronik sağlık 
sorunu olanları ve emekli çalışanları 
süresiz izne çıkardıklarını belirtiyor. 
Hijyen şartları üst seviyeye çıkarılarak 
vardiya sayısı artırılmış. Koronavirüs 
ile ilgili şimdiye kadar açıklanan 
tedbirlerin yeterli olmadığını dile 
getiren Ayhan, “Türkiye’de yakın 
tarihlerde sokağa çıkma yasağı çıkarılır 
ve üretim firmaları uzun süreli kapalı 
tutulursa nakit akışı ve tüm ekonomik 
dengeler bozulacaktır. Daha kapsayıcı 
tedbirler alınmalı” diyor.

Şeyma Ayhan’a göre Türkiye’de 
kadın olmak artık eskisi kadar zor 
değil. Bundan bahsederken çalışmaya 

başladığı ilk yıllarda yaşadığı ufak 
tefek kabullenilme sorunlarından söz 
ediyor. “En büyük desteği ailemden ve 
eşimden aldım. Ancak çalışanlarımızın 
ve tedarikçilerimizin beni kabullenmesi 
biraz zaman aldı. Müşterilerimiz ise 
kurumsal oldukları için beni hemen 
kabullendi ve hep takdir etti” diyor. 

2007 yılından bu yana sivil toplum 
temsilcisi olan Ayhan, o yıllarda 
kurdukları Konya İş Kadınları 
Derneği’nin başkan yardımcılığı görevini 
yürütmeyi sürdürüyor. Daha önce Konya 
Sanayi Odası’nda iki dönem meclis üyesi 
olarak çalıştı. TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu’nda yıllarca görev aldı. Konya 
Girişimci İş İnsanları Derneği’nin 
kurulmasına katkı sağlayarak 2017 
yılında Konya’daki iş insanlarının tek 
çatı altında toplanmasında etkili oldu. 
Aynı yıl MEVLANASİFED Konya’da 
kuruldu. Ayhan, TÜRKONFED üyesi 
federasyonun yönetim kurulu üyesi 
olarak görev yapıyor. “Kadın sanayici 
olarak şirketimizin markalaşmasını 
sağlayarak yerli ve milli üretime daha 
fazla katkı yapabilmek istiyorum” 
diyen Ayhan’ın en büyük hedefi kadın 
istihdamını şirketinde ve Konya’da 
artırabilmek. 

Bugün Ayhan’ın sanayicilik 
hikayesinin başlamasının üzerinden 
20 yıl geçti ve Konya’da bulunan kadın 
sanayici sayısı 65’e yükseldi. Onun 
tabiriyle ‘Cam tavan delindi’ ve bu delik 
her geçen gün büyüyor. 

MeSa MakiNa iCra kUrUlU BaŞkaNI şEYma aYhaN

şeyma ayHan, konya’nın başarılı kadınlarından biri. aile şirkeTinin sürdürülebilir olması için 
20 yıldır çalışmalarını sürdüren bir sanayici. “şirkeTimizin markalaşmasını sağlayarak yerli 
ve milli üreTime kaTma değeri yüksek ürünler ile daHa fazla kaTkı yaPabilmek isTiyorum” diyen 
ayHan’ın en büyük Hedefi, kadın isTiHdamını aile şirkeTinde ve konya’da arTırabilmek. 

“Şirkette çalışmaya 
başladığımda en büyük 
desteği ailemden ve eşimden 
aldım. Ancak çalışanlarımızın 
ve tedarikçilerimizin 
beni kabullenmesi biraz 
zaman aldı.”

%80
mesa makina’nın üretiminin ihraç oranı
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 “TÜRKİYE KADIN cEvhERİYLE DOLU” 

Jazan Grup CEO’su Ümit Özalevli, 
memur bir babanın kızı olarak 
girdiği iş dünyasında başarılı bir 
girişimcilik örneği göstererek 
Erbil’in güçlü iş kadınlarından 

biri haline geldi. İşe ilk olarak memleketi 
Adana’da kurduğu mobilya imalathanesi 
ile başlayan Ümit Özalevli, yaptığı iş 
ortaklığı ile birlikte şirketini Kuzey 
Irak’a taşıdı. Bu şekilde bölgedeki 
üretime ilk adımını atan Özalevli, 
zamanla farklı sektörlerde de imalata 
başlayarak bugünkü gücüne ulaştı. 
Özalevli, bugünlere gelişini şu sözlerle 
anlatıyor: 

“Rahmetli babam devlet memuruydu. 
Ay sonunu zor getirdiği halde 
çocuklarının iyi yetişmesi için 
fedakarlıklar yaptı. Dürüstlüğün, 
çalışkanlığın, yardımlaşmanın her 
fırsatta aşılandığı bir ailede yetiştim. 
Çukurova Üniversitesi İngilizce 
İşletme bölümünü birincilikle bitirip 
master yapmaya başladım. Hedefimde 
akademik kariyer vardı. Tek kişilik 
asistan kadrosu açılınca başvurdum. 
Okulu üçüncülükle bitiren erkek 
bir öğrenci daha bu pozisyon için 
gönüllüydü. Hayatımdaki ilk fırsat 
eşitsizliğini burada yaşadım. Çünkü 
erkeğin kadından daha iyi olacağını 
düşünen hocalarımız benden taraf 
olmadı. Büyük mücadele verdim. 
Neticede diğer öğrenci de teklifini 
geri çekti, ben de. Ama bu durum 
benim çalışma azmimi daha da artırdı. 
Kadının erkekten daha az performans 
sergileyeceği şeklindeki yanlış inancı 
kırmak için özel sektöre geçtim. Birkaç 
yıl farklı işlerde deneyim kazanıp 2008 
yılında kendi inşaat şirketimi kurdum.” 

Özalevli için bu sadece bir başlangıç 
olmuş çünkü inşaat sektöründe 
yaptığı projeleri yeterli görmemiş. 
“Çocukluğumdan beri hayalimde 
fabrika patronu olmak vardı. Kendi 
inşaatlarım için mutfaktan dekorasyona 
dek üretim yapan bir fabrika kurmaya 
karar verdim” diyor. Leasing yöntemiyle 
makineleri alıp 2010'da Adana’da fabrika 

kuruyor. “Her sabah adeta sevinçten 
uçarak inşaatlarımdan önce fabrikama 
gidiyordum. Makinelerin sesi, ahşabın 
tozu, çalışanlarıma ‘günaydın’ demek, 
beni mest ediyordu” diye anlatıyor. 

Ardından inşaat müteahhiti başka 
bir iş insanı ile güçlerini birleştirerek 
2014 yılında fabrikasını Erbil’e taşıyor. 
Özalevli sonrasını şöyle anlatıyor: 
“Kuzey Irak’ın yeniden yapılanma 
sürecinde çok sayıda inşaatın mutfak, 
mobilya, dekorasyon işlerini yaptık. Ama 
bu iş içimdeki sürekli icat çıkarmaya 
hazır ruhumu tatmin etmedi. Katma 
değeri daha yüksek üretim yapmalıydım. 
Cam, inşaatın olmazsa olmazlarındandı 
ve bu ülkede cam işleme fabrikası 
yoktu. Yanına alüminyum ve PVC işleme 
üniteleri de ekleyerek Erbil’de bir 
fabrikayı hayata geçirdik. Ahşap işleme, 
cam, alüminyum ve PVC tedariklerinde 
etkin bir şirket olduk. Ülkedeki önemli 
eksikliği giderdik.”

Başarılı işlere imza atan kadınları 
görmenin kendisini mutlu ettiğini 
söyleyen Özalevli, “Dünyanın her 
sektöründe kalite detayda saklıdır 
ve en iyi detaycı kadındır. Türkiye, 
kadın cevheriyle dolu. Ancak 
cevher, mücevhere dönüşmediği 
sürece toprağın altında kalıyor” diye 
konuşuyor. Erbil’deki fabrikasındaki 
çalışanlarının Türk olmasına özen 
gösteren Özalevli, “İhtiyacımız olan ham 
maddeyi de Türkiye’den tedarik ederek 
ülke ekonomimize katkı sağlamaya 
çalışıyorum” diyor. Koronavirüs ile ilgili 
olarak “Hızla koşan dünyanın freni 
oldu” diyen Özalevli, hiçbir şeyin eskisi 
gibi olmayacağını, şirketlerin de eski 
yöntemlerle ayakta kalamayacağını 
belirterek şöyle devam ediyor: 
“Kuzey Irak’ta derhal sokağa çıkma 
yasağı ilan edildi. Biz de fabrikamızı 
kapattık. Açıkçası sürecin nereye 
evrilebileceği konusunda bile tereddüt 
yaşıyorum. Ancak şu var ki toplumun 
bu olumsuzluk karşısında tek vücut 
olması şart. Elbette bu süreci de geride 
bırakacağız.”

JaZaN GrUp CeO’SU ÜmiT özalEvli

gözü kara bir girişimci olarak girdiği iş dünyasında yükselerek şirkeT saHibi olan ümiT özalevli, 
bugün erbil’in güçlü kadınlarından biri. aynı zamanda kuzey ırak’ın ilk cam işleme fabrikasını kuran 
bir sanayici. adana’da kurduğu şirkeTi erbil’e Taşıyarak başarı Hikayesi yazan özalevli, “Türkiye, 
kadın cevHeriyle dolu. ancak cevHer, mücevHere dönüşmeyince ToPrağın alTında kalıyor” diyor.

“Dünyanın her sektöründe 
kalite detayda saklıdır ve 
en iyi detaycı kadındır.”

10 
mİLYON DOLAR
Üretim için Türkiye’den Erbil’e yapılan ihracat
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"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
gÜÇLÜ KADINLARLA MÜMKÜN"

Seza Çimento Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Yasemin Açık, hayatını 
toplum sağlığına adayan bir 
akademisyen ve girişimci 

bir iş kadını olmasının yanında, 
aynı zamanda aktif bir sivil toplum 
gönüllüsü hatta bir sivil toplum 
sevdalısı… Elazığ İş Kadınları Derneği 
kurucusu, TÜRKONFED 2015-2018 
dönemi Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın 
Komisyonu Başkanı olarak üstlendiği 
görevlerde büyük bir alçakgönüllülük 
ile çalışıyor. Üniversiteyi Ankara’da 
okuduktan sonra akademik kariyerini 
Elazığ’da tamamlayan Yasemin Açık, 
yaklaşık 25 yıldır her gün bir köyde ya 
da mahallede halk sağlığı konusunda 
eğitim ve konferanslar gerçekleştiriyor. 
Seza Çimento şirketini kurarak 
Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu 
Anadolu’ya yapılan en büyük özel sektör 
yatırımını gerçekleştiren Prof. Dr. 
Açık, kadın elinin sektöre değdiğinde 
neler yaratabileceğini gösteren en iyi 
örneklerinden biri. 

Üç yıldır aylık ekonomi dergisi 
Fortune Türkiye tarafından “En Etkili 
50 İş Kadını” arasında gösterilen 
Yasemin Açık, uzun yıllardır akademik 
çalışmalar, STK faaliyetleri ve aile 
şirketinde aktif olarak çalışıyor. 
Ancak sanayi sektörüne hayalini 
gerçekleştirmek için girmiş. “Hep 
baştan sona yalnızca bana ait bir proje 
yapmak istiyordum” diyen Prof. Dr. 
Açık, ne eşinden ne de ailesinden 
destek almış. “Bu öyle bir iş olmalıydı 
ki bölgeler arası gelişmişlik farkının 
azaltılmasına ve yerel kalkınmaya 
katkı sağlayabilmeli; sadece 
istihdamı artırmakla kalmayıp halka 
dokunabilmeliydi. Bu da ancak sanayi 
ile mümkündü. Bu motivasyonla 2011’de 
çimento sektörüne girme kararı aldım” 

diye anlatıyor. 2014 yılında yatırımını 
tek başına gerçekleştiriyor. “Aslında 
fabrikayı daha kolay işleyişe sahip bir 
yerde kurabilirdim. Ancak yörenin 
kalkınmasına katkıda bulunarak doğup 
büyüdüğüm topraklara vefa borcumu 
ödemek için Elazığ’ı seçtim. İyi ki öyle 
yapmışım” diyor.

Çimento fabrikasının yanı sıra 
beton ve güneş enerjisi yatırımlarıyla 
da kente katkı sağlayan Prof. Dr. 
Yasemin Açık, Elazığ’da doğmuş, beş 
çocuklu bir ailenin tek kızı. Kadın 
olmanın zorluğunun doğuya gittikçe 
derinleştiğini söyleyen Yasemin Açık, 
“Ne mutlu ki ben şanslı azınlıktanım. 
İçimdeki güç ve kendime güvenimle 
birlikte başarılı ve anlayışlı rol 
modellerin yer aldığı bir aileye sahibim” 
diyor. Yıllardır kadının gelişimi 
için çalışmalar yapan Açık, “Ben 
başardıysam tüm kadınlar başarabilir 
diyerek, "Kendimi onları desteklemek 
konusunda hep sorumlu hissettim. 
Biliyorum ki kadın güçlenirse toplum 
güçlenir. Sürdürülebilir kalkınma 
ancak güçlü kadınlarla olur” diyor. 

Son olarak hem dünyada hem 
Türkiye’de etkisini gösteren 
koronavirüse karşı fabrikalarında 
önlemleri en üst düzeye çıkardıklarını 
belirten Yasemin Açık şöyle devam 
ediyor: “Bu dönem bize en önemli 
sermayemizin insan kaynağımız 
olduğunu gösterdi. Bu nedenle insan 
sağlığı her işletmenin ana odağı 
olmalı. İlaveten dijital dönüşümün 
gerekliliği de bir kez daha ortaya çıktı. 
Bu tür olağanüstü krizleri ayakta 
atlatabilmek için insan sağlığı ana 
odağında, uzaktan çalışılarak işlerin 
yürütülebileceği, gerekli alanlarda 
tüm dijital ekipman ve sistemlere 
geçilerek üretim süreçlerinin devam 
ettirileceği bir planla işletmelerimizi 
dönüştürmeliyiz.”

SeZa ÇiMeNtO YÖNetiM kUrUlU BaŞkaNI PROF. DR. YasEmiN açıK 

seza çimenTo’yu kurarak cumHuriyeT TariHi boyunca doğu anadolu’ya yaPılan en büyük özel sekTör 
yaTırımını gerçekleşTiren Prof. dr. yasemin açık, kadınların güçlenmesi için 25 yıldır çalışıyor. 
korona günlerinde en önemli sermayenin insan kaynağı olduğunu vurgulayan açık, “biliyorum ki 
kadın güçlenirse ToPlum güçlenir. sürdürülebilir kalkınma ancak güçlü kadınlarla olur” diyor.

“Aslında fabrikayı daha 
kolay işleyişe sahip bir yerde 
kurabilirdim. Ancak yörenin 
kalkınmasına katkıda bulunarak 
doğup büyüdüğüm topraklara 
vefa borcumu ödemek için Elazığ’ı 
seçtim. İyi ki öyle yapmışım.”

2,3 mİLYON TON
Seza çimento’nun yıllık üretim kapasitesi
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"ZEYNEP BEY DİYE hİTAP EDİLMEYE DAhİ ALIŞTIM"

Alman sanayici kadınlardan 
dinlemek mümkün bu 
zorluk hikayelerini” diyor 
Zeynep Erkunt Armağan, 
sadece Türkiye’de değil, 

dünyada kadın olmanın zor olduğunu 
anlatırken. Peki neden zor? “Çünkü 
kadına asırlardır biçilmiş toplumsal 
görevler var; anne olmak, çocuk bakmak, 
ihtiyacı olan büyüğe bakmak, evi çekip 
çevirmek gibi. Bunların arasında 
kadının girişimci hatta sanayici olması 
yer almıyor” diye açıklıyor. Çözüm 
olarak kadının finansmana ulaşımını 
kolaylaştıracak yatırımların yapılması 
gerektiğini belirterek “Kadın, yaratıcı, 
sabırlı, takipçi, öğrenici-öğretici 
özellikleri ile şahane uyuyor iş hayatına, 
girişimciliğe, sanayiciliğe” diyor. 

Zeynep Erkunt Armağan, sanayici 
bir babanın kızı olarak kendini bildi 
bileli sanayinin içinde. Bu yüzden 
“Sanayiciliğe ilkokulda başladım” diye 
anlatmaya başlıyor hikayesini. “Babamın 
kurduğu Erkunt Döküm’de tezgahların 
arasında elim kolum makine yağı içinde 
gezmeyi, yağın kokusunu sevdim. Hafta 
sonları, okul kapalı olduğunda hep 
fabrikadaydım. Bir gün babama “Burayı 
çok seviyorum. Ben büyüyünce sen o 
koltuktan kalk, ben oturayım” demiştim. 
O da bana “Beraber oturup çalışsak 
olmaz mı?” diye sormuştu. Belki 5-6 
yaşındaydım. Bazı hatıralar hiç solmaz ya, 
bu da onlardan biridir bende. Büyüyünce 
balerin olmak, anne olmak ya da hemşire 
olmak gibi hayallerim hiç olmadı. 
Demek yürekten istemişim sanayinin 
içinde olmayı. Ama sanayicilik benim 
cinsiyetimin yer aldığı bir oyun sahnesi 
değilmiş, o zaman onu görememişim.”

Erkunt Armağan, üniversiteyi 
bitirdikten sonra başka hiçbir yerde 
çalışmayı düşünmemiş. Ama işe 
başlayınca hayatının o kadar da kolay 
olmayacağını anlıyor. “Babam ilk gün 
“Sana hiçbir şey vermem, istediğini hak 
ederek alacaksın” dedi. İlk görevim, bilgi 
işlem bölümünü kurmak oldu. İlk üç 

sene ne terfi ettim, ne de diğer çalışanlar 
kadar maaş aldım. Ama gece gündüz 
çalıştım. Şirketteki tüm işleri öğrenme 
fırsatım oldu. Eve gitmediğim gecelerin 
sayısı giderek arttı. Babamın odasındaki 
kanepede uyurdum, bitmezdi işlerim 
çünkü. Sporu bıraktım, piyanomun 
başına oturamaz oldum, arkadaşlarım 
bir bir uzaklaştı benden. Ancak kendimi 
ispat etmem lazımdı fabrikadaki herkese. 
Edindiğim bilgi ve başarılarımla saygı 
duyulmalıydı bana, patronun kızı 
olduğum için değil. Yıllar yılları kovaladı. 
Bilgisayar, satış ve mali işler bölümlerini 
kurdum. Önce yadırgandım sektörde ama 
hiç yadırgamadım. Zeynep Bey diye hitap 
edilmeye dahi alıştım çünkü sektörde 
benden başka kadın yönetici yoktu” 
diyor.

Yaptığı sosyal sorumluluk çalışmaları 
ile ödüllere layık görülen Zeynep 
Erkunt Armağan, öncelikli olarak kadın 
istihdamını artırmanın yollarını arıyor. 
Cam tavan kavramının hep var olacağını 
belirten Armağan, nedenini şu şekilde 
açıklıyor: “Kadının zihnine ‘Şuraya kadar 
yapabilirsin, sonrasını yapamazsın’ 
diye yüzyıllar içinde işlenmiş. Bunu 
farkında olmadan kadın da kabullenmiş. 
Dünyanın her ülkesinde cam tavan var 
ve kolay kolay yok olmayacak. Yok olması 
için başta ailelere, okullara, sivil toplum 
kuruluşlarına ve elbette kanun koyucuya 
önemli görevler düşüyor. Olmaz mı? 
Olur. Ancak kaç nesil gerekir bunun için 
bilemiyorum.”

Erkunt Traktör son birkaç aydır 
dünyayı saran koronavirüse karşı üretime 
iki haftalık ara verdi. Zeynep Erkunt 
Armağan, önceliğin her zaman insan 
sağlığında olduğunun altını çizerek 
önlem alma hızının önemini vurguluyor. 
Açıklanan destek paketlerinde ise bazı 
eksiklerinin olduğunu dile getiriyor. 
“Üretimi durdurmuş fabrikalarda 
çalışanların hayatı nasıl devam edecek?” 
diyen Armağan, “Zaten zarar eden 
firmalardan her şeyi beklemek ne kadar 
doğru bilemiyorum” diyor.

erkUNt traktÖr YÖNetiM kUrUlU BaŞkaNI zEYNEP ERKuNT aRmağaN

erkunT TrakTör’ün kurucusu zeyneP erkunT armağan, dünyada TrakTör üreTen ilk kadın. aynı 
zamanda 'dünyada şirkeTini en Hızlı büyüTen 50 kadın ceo' araşTırmasında dördüncü kez lisTeye 
giren Tek Türk sanayici. sanayide çalışmaya başladığı ilk günlerde zorluk çekTiğini söyleyen 
erkunT armağan, “Türkiye’de sanayici olmak zor ama bu, baTıda da böyle” diyor.

“Büyüyünce balerin olmak, 
anne olmak, hemşire olmak 
gibi hayallerim hiç olmadı. 
Demek yürekten istemişim 
sanayinin içinde olmayı. Ama 
sanayicilik benim cinsiyetimin 
yer aldığı bir oyun sahnesi 
değilmiş, o zaman onu 
görememişim.”

“

2004
Türkiye’nin ilk yerli traktörünün üretildiği yıl



Y ayınlanan pek çok 
araştırma, kadınların 
iş gücüne katılımının 
ekonomide kaldıraç 
görevi yapacağına işaret 

ediyor. Rakamlar dudak uçuklatacak 
cinsten. McKinsey’in 2016 yılı Women 
Matter Raporu’na göre kadınların 
iş gücüne katılımının artması ile 
2025’te küresel ekonomide 12-28 
trilyon dolar seviyelerinde bir büyüme 
gerçekleştirilebilir. 

Bu doğrultuda Türkiye önüne 
koyduğu, 2023 yılında dünyanın 
ilk 10 ekonomisi içinde yer alma 
hedefine ulaşmak için alınacak sosyal 
politika önlemleri ile kadınların iş 
gücüne katılımını ve istihdam oranını 
artırmaya çalışacak. 11. Kalkınma 
Planı kapsamında alınan kararlar 
doğrultusunda Türkiye’de kadınların 
iş gücüne katılım oranının 2023 yılında 
yüzde 38,5’e ve istihdam oranının yüzde 
34’e çıkarılması hedefleniyor.

Buna karşılık Türkiye, kadının 
iş gücüne katılım oranıyla gelişmiş 
ülkelerin oldukça gerisinde kalıyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı 
verilerine göre Türkiye’de kadın nüfus 
41 milyon 433 bin 861 iken erkek nüfus 
41 milyon 721 bin 136 olarak belirlendi. 
Buna karşılık TÜİK hanehalkı iş gücü 
araştırması sonuçlarına göre kadının 
istihdama katılım oranı yüzde 30 
civarında gerçekleşti. Gelişmiş ülkelerin 

çoğunda bu oran yüzde 60-80 aralığında 
bulunuyor. Türkiye’nin üyesi olduğu 
OECD ortalaması ise yüzde 62 civarında 
seyrediyor. Bu durum göz önüne 
alındığında Türkiye, iş gücüne katılım 
oranı ile yüzde 50’nin altında bulunan 
gelişmekte olan ülkeler seviyesinde 
bulunuyor. Öte yandan Türkiye’de 18,5 
milyon kadın, eğitimsizlik ya da yetersiz 
eğitim nedeniyle toplumsal hayatın 
dışında kalıyor. 

Diğer yandan hanehalkı iş gücü 
araştırması sonuçları 2017 yılında, 
Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki 
istihdam edilenlerin oranının yüzde 
47,1 olduğunu; bu oranın erkeklerde 
yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 28,9 
seviyesinde gerçekleştiğini gösteriyor. 
Eğitim durumuna göre iş gücüne 
katılım oranı incelendiğinde, kadınların 
eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne 
daha fazla katıldıkları görülüyor. 
Lise mezunu kadınların iş gücüne 
katılım oranı yüzde 34,3, mesleki 
veya teknik lise mezunu kadınların iş 
gücüne katılım oranı yüzde 42,6 iken 
yükseköğretim mezunu kadınların iş 
gücüne katılım oranı yüzde 72,7 oldu.

Halbuki 2017’de ILO-Gallup’ın 
hazırladığı “Ücretli çalışmaya 
kadınların katılımına ilişkin kadın ve 
erkeklerin tercihleri” küresel raporuna 
göre kadınların yüzde 70’i evde 
oturmaktansa iş sahibi olmayı tercih 
ediyor ve erkekler de buna katılıyor. 

TÜRKİYE’DE

İŞ gÜcÜNE KATILIMI
KadınLaRın
kadınların iş gücüne kaTılımının arTması ile 
2025 yılında küresel ekonomide 12-28 Trilyon dolar 
seviyelerinde bir büyüme gerçekleşTirilebilir. 

17,3
Şirketlerde üst düzey ve orta kademe 

yönetici pozisyonundaki kadın oranı

%

31,2
Yükseköğretimde görevli 

kadın profesör oranı

%

11
Kadın girişimci oranı

%

22,1
Kadın büyükelçi oranı

%

17,3
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

kadın milletvekili oranı

%

28
Türkiye’de STEM alanında 

çalışan kadın oranı

%

Türkiye, 
iş gücüne 

katılım oranı ile %50’nin 
altında bulunan 

gelişmekte 
olan ülkeler seviyesinde 

bulunuyor. 

MERCEK
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TEŞVİK  YaSEMİN BaLİ ÇETİN

KADIN gİRİŞİMcİLERE 
SAĞLANAN DESTEKLER 

Kadınlar, girişimcilik 
konusunda aldıkları 
eğitim ve finansal 
kredilerle son yıllarda 
kendilerini ekonomik 

olarak güvence altına almaya 
başladı. Kurdukları iş yerleri ile 
işsizliğin azalmasına da katkı 
sağlayan kadınlar, destek sağlandığı 
takdirde başarabileceklerini her 
alanda kanıtlıyor. Yazımız bu işin 
başında olan kadın girişimcilerimizi 
bilgilendirmek ve cesaretlendirmek 
amacı taşımaktadır. Ayni ve nakdi 
destek sağlayan kurumlar ile bu işe 
başlamak doğru olacaktır. 

1-Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı: Girişimci kadınlar için 
faizsiz ve uzun vadeli kredi çalışması 
yürütmektedir. Sağlanan destek 15 
bin TL tutarında ve sekiz yıl vade ile 
geri ödemelidir.

2-Türkiye Grameen Mikrofinans 
Programı: Kendi işini kurmak isteyen 
ancak bankadan kredi alamayan 
girişimci kadınlar için finansal hizmet 
sağlayan bir kuruluştur. Tek şart; beş 
kişiden oluşan bir ekip kurularak üç 
gün süren eğitime katılmaktır. (www.
tgmp.net )

3 -KOSGEB Kadın Girişimci 
Desteği: KOSGEB, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı bünyesinde girişimcilere 
ve KOBİ’lere destek sağlayan bir 
kuruluştur. Kadın girişimcilere 
yüzde 80 destek sağlamaktadır. Aynı 
zamanda kadın girişimcilere hibe 
kredi desteği de vermektedir. (www.
kosgeb.gov.tr)

4 -KGF Kadın Girişimci Desteği: 
KGF, KOBİ’ler ve KOBİ dışı işletmelere 
krediye erişim sağlayan bir kuruluştur. 
Bir iş fikrine dayalı faaliyet gösteren 
kadın girişimcilere krediler için kefalet 
vermektedir. (www.kgf.com.tr)

5 -TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu: TOBB bünyesinde 
yer alan bir kuruluştur. Kadın 
girişimcilere eğitimler vererek destek 
sağlamaktadır. (www.tobb.org.tr)

6 –KAGİDER: Girişimcilik yoluyla 
kadının güçlenmesini hedefleyen 
bir sivil toplum kuruluşudur. Kadın 

girişimcilere eğitim, rehberlik ve 
mentorluk desteği vermektedir. 
Aynı zamanda 2007 yılından beri 
“Türkiye’nin Kadın Girişimci 
Yarışması” düzenlemektedir. (www.
kagider.org )

7 -Kadın Emeğini Değerlendirme 
Vakfı: Dar gelirli kadınların yaşam 
kalitelerini ve ekonomik durumlarını 
iyileştirmelerine destek olmak 
ve yerel kalkınmada liderliklerini 
güçlendirmek amacıyla kurulmuş bir 
sivil toplum örgütüdür. Eğitim, kredi, 
danışmanlık ve pazarlama desteği 
vermektedir. (www.kedv.org.tr )

Kadınlara destek sunan kurumlar 
arasında ayrıca Teşkilatlanma ve 
Destekleme Müdürlüğü, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Türkiye İş Kurumu, World Health 
Organization, National Endowment 
For Democracy, Japon Büyükelçiliği, 
Avrupa Komisyonu Türkiye 
Delegasyon, Unicef, Danimarka 
Dışişleri Bakanlığı, Acdı Voca, The 
World Bank, Sivil Toplum Kuruluşları 
Eğitim ve Araştırma Birimi, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı, GEF 
Küçük Destek Programı, Avrupa 
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 
Merkezi, Sivil Toplum Geliştirme 
Merkezi, Avrupa Birliği Bakanlığı 
ve Merkezi Finans ve İhale Birimi 
bulunmaktadır.

Devlet bankaları ve bazı özel 
bankalar da farklı koşullarda 
kadınlara özel krediler sunmaktadır. 
Vakıflar Bankası EBRD Desteği, Ziraat 
Bankası, Halkbank kadın girişimci 
Destekleri, QNB Finansbank, TEB Ev 
Hanımı Desteği, İş Bankası, Akbank, 
Garanti Bankası, HSBC, ING Bank 
ve Odeabank bu destekler arasında 
bulunmaktadır.

Son olarak mikro krediden söz 
etmekte fayda var. Mikro kredi, 
bankacılık hizmetleri kullanmakta 
zorluk çeken girişimciler, küçük 
işletmeler ve ev hanımları için kredi 
sağlayan finansal bir hizmettir. 
Bu kredi kapsamında herhangi 
bir teminat istenmez. Böylelikle 
girişimciler, sermaye elde ederek 
hayallerindeki işi yapabilme fırsatı 
elde edebilir. Mikro kredi veren 
vakıf ve kurumlar arasında Türkiye 
Grameen Mikro Finans Programı, 
Kadın Emeği Destekleme Vakfı 
ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı 
bulunmaktadır.

Ev hanımlarının mikro kredi 
alabilmeleri için kendilerine gelir 
getirecek iş planları üretmesi gerekir. 
Belli bir alanda tecrübeye sahip 
olmaları bu krediye ulaşma ihtimalini 
artırabilmektedir. Örneğin; tuhafiye, 
kozmetik ürünler, kuaför, butik, terzi, 
ev yemekleri dükkanı, bijuteri, halı 
dokuma gibi iş alanlarında mikro 
kredi almak suretiyle girişimci olma 
şansları vardır. 

Kadınların iş 

gücüne katılımını 

sağlamak için gerek 

özel gerek kamu 

kurumları tarafından 

çok sayıda destek 

programı sunuluyor. 

Programlar henüz 

yolun başında olan 

kadın girişimcilere 

nakdi ve gayrı nakdi 

destek sağlıyor.

Bali mÜşaviRliK 
YöNETici ORTağı

YaSeMiN Bali ÇetiN
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KOsgEB TaRaFıNDaN KaDıNlaRa suNulaN hiBE KREDi DEsTEKlERi
1 ) KoSGeB GeleNeKSel 
GİRİşİmCİ DeSTeK pRoGRamı
Girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin 
hayatta kalma oranını artırmayı 
amaçlayan bu destek programının 
süresi iki yıldır. Bu programdan 
yararlanmak için girişimcinin işletme 
kurmadan önce girişimcilik eğitimini 
tamamlamış olması gerekiyor. Kuruluş 
desteği, gerçek kişi işletmesine 5 bin TL, 
sermaye şirketi işletmesine ise 10 bin TL 
olarak sunuluyor. Performans desteği, 
iki dönem olarak değerlendiriliyor. 
Birinci dönem; 180-139 gün aralığında 
ise 5 bin TL, 540-1079 gün aralığında ise 
10 bin TL, 1080 ve üstü gün ise 20 bin 
TL olarak sunuluyor. İkinci dönemde 
ise 360-1079 gün aralığında 5 bin TL, 
1080-1439 gün aralığında 15 bin TL, 
1440 gün ve üstü ise 20 bin TL olarak 
gerçekleştiriliyor. Sertifika desteği ise 5 
bin TL olarak veriliyor. Girişimcinin genç 
kadın, engelli, gazi veya birinci derecede 
şehit yakını olması durumunda her 
bir performans döneminde belirlenen 
tutara 5 bin TL ekleniyor.

2)  KoSGeB İleRİ GİRİşİmCİ 
DeSTeK pRoGRamı 
Türkiye’nin stratejik öncelikleri doğrultusunda 
belirlenen sektörlerde belirli girişimcilerin 
kurduğu işletmelerin hayatta kalma oranının 
artırılmasını amaçlıyor. Destek süresi iki yıl olan 
program için girişimcinin işletmesini kurmadan 
önce girişimcilik eğitimini tamamlamış olması 
gerekiyor. Kuruluş aşamasındaki destek programı 
gerçek kişi işletmesine 5 bin TL, sermaye şirketi 
işletmesine ise 10 bin TL olarak gerçekleştiriliyor. 
Makine, teçhizat ve yazılım desteği ise düşük-
orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren 
işletmelere 100 bin TL, orta-yüksek teknoloji 
seviyesinde faaliyet gösterenlere 200 bin TL ve 
yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren 
işletmelere 300 bin TL olarak yapılıyor. Mentorluk, 
danışmanlık ve işletme koçluğu desteği 10 bin TL 
iken sertifika desteği 5 bin TL olarak uygulanıyor. 
Performans desteği ise iki döneme ayrılıyor. 
Birinci dönemde 180-539 gün aralığında 5 bin TL, 
540-1079 gün aralığında 10 bin TL ve 1080 ve üstü 
gün ise 20 bin TL olarak sunuluyor. İkinci dönemde 
360-1079 gün aralığında 5 bin TL; 1080-1439 gün 
aralığında 15 bin TL, 1440 ve üstü gün ise 20 bin TL 
olarak uygulanıyor.

TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
ve Turkcell işbirliğinde Geleceği 
Yazan Kadınlar Projesi başlatıldı. 
Projenin amacı, kadınları yazılım 
konusunda eğiterek mobil uygulamalar 
geliştirmelerine destek olmak, kadınların 
bu alanlardaki istihdam kapasitesini ve 
girişimciliğini artırmak. Proje kapsamında 
2021 yılına kadar yaklaşık 4 bin kadına 
eğitim imkanı sağlanması ve 200 
kadının test uzmanı olarak yetiştirilmesi 
planlanıyor. 
Projenin hedef grubu; lise mezunu, 
üniversite öğrencisi veya mezunu olan, 
mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak 
veya mobil teknolojileri kullanarak iş 
fikrini hayata geçirmek isteyen 18 yaş 
üzerindeki kadınları kapsıyor. TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu ile koordineli faaliyet 
gösteren TOBB İl Kadın Girişimci Kurulları 
Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteriyor.

Eğitim Programı: Başlangıçtan ileri 
seviyeye kadar Android uygulama 
geliştirme eğitimleri yaklaşık iki ay 
sürüyor. Eğitimler hem online hem de sınıf 
içi olarak veriliyor. Yüz yüze eğitimlerin 
verileceği iller şöyle; Hatay, Antalya, 
Mersin, Muğla, İzmir, Samsun, Kütahya, 
Ordu, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, 
Kırklareli, Mardin, Kayseri, Eskişehir, 
Şanlıurfa, Ankara, Konya, Trabzon, Bursa, 
Sakarya, İstanbul, Tekirdağ ve Elazığ. 

Proje Aşaması: Sınıf içi eğitimlere 
katılan ve online eğitimleri tamamlayarak 
başarı belgesini alan katılımcılar beş aylık 
proje geliştirme aşamasına geçiyor. Bu 

aşamada proje fikirlerini ister bireysel 
isterse maksimum üç kişilik ekipler 
halinde hayata geçirmeleri mümkün. 
Katılımcıların ihtiyaç duydukları teknik 
destek, eğitmenleri tarafından online 
olarak sağlanıyor. Proje geliştirme 
sürecinin sonuna doğru eğitmenler 
tarafından yüz yüze iki günlük teknik 
danışmanlık da veriliyor. Ek olarak 
katılımcılara, projelerini doğru iş 
modeliyle hayata geçirebilmesi için 
başarılı iş insanları ve akademisyenler 
tarafından üç günlük yüz yüze iş 
danışmanlık sağlanıyor.Projelerini 
geliştiren katılımcılar üç aşamalı 
yarışma sürecine katılıyor. Başarılı 
olan finalistlere ödül ve çeşitli fırsatlar 
sunuluyor. 

GeleCeğİ YazaN KaDıNlaR pRojeSİ 

3) KoBİ fİNaNSmaN 
DeSTeK pRoGRamı
Bu program ile KOBİ’lere 
uygun koşullarda finansal 
destek temin edilerek 
finansman sorunlarının 
çözümü, üretim, kalite 
ve standartlarının 
artırılması, istihdam 
yaratmaları ve uluslararası 
düzeyde rekabet etmeleri 
amaçlanıyor. İşletme 
kredisi ve makine teçhizat 
kredisi olarak kredi üst 
limit 50 bin lira, destek 
puanı ise 10 olarak 
belirlenmiş. Girişimcinin 
genç, kadın, engelli, gazi 
veya birinci derecede 
şehit yakını olması 
durumunda üst limit 70 
bin TL olarak uygulanıyor. 
Destek programları 
hakkında detaylı bilgiye 
KOSGEB ilgili birimlerinden 
ulaşılabiliyor. 
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AvRUPA YENİ KALKINMA 
MODELİNDE ANA EKSEN: KADIN

Avrupa Merkez Bankası, 
AB Komisyonu ile 
Uluslararası Para 
Fonu’nun yeni kadın 
başkanları, kadınların 

uluslararası alanda güçlü roller 
üstlendiği örnekleri artırdı. Diğer 
yandan her seviyede toplumsal 
cinsiyet eşitliğine, kadın temsilinin 
norm olmasına ve değişimi sağlamak 
için ciddi adımlara dair ihtiyaç 
sürüyor. Avrupa dahil olmak 
üzere uluslararası toplumunun 
da bu yöndeki talebi artıyor. 
Ancak Avrupa’nın son dönem 
politikalarında, kadın ve cinsiyet 
eşitliği konusunun yapay zekadan 
dijitalleşmeye kadar her alanda 
karşımıza çıkmasının, değerler ve 
ilkeler temelinde doğru olmasının 
ötesinde bir sebebi daha var: Avrupa, 
yeni bir sürdürülebilir kalkınma 
modeli içerisinde, geleceğin 
Avrupa ekonomisini ve toplumunu 
tasarlamayı amaçlıyor. Kadın konusu, 
tasarının ana eksenlerinden birini 
oluşturuyor. 

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde 
Avrupa’da kadın konusu, sadece 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve değerler 
çerçevesinde tartışılmayacak; 
aynı zamanda Avrupa yaşam tarzı 
ve büyüme modelinin hayata 
geçirilebilme başarısının belirleyici 
bir unsuru olacak.

 
çİfT eYlem YaKlaşımı ÖNGÖRülüYoR
AB Cinsiyet Eşitlik Endeksi’ne 
göre Avrupa toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunda oldukça yavaş 
ilerlediğinden dolayı AB, önümüzdeki 
dönemde hızla bir dizi yeni strateji 
ve eylem planını hayata geçirecek. 
Bunun için çift eylem yaklaşımı 
öngörülüyor. Bunların ilki; Avrupa’da 
kadına karşı şiddet, ücret şeffaflığı 
ve cinsiyetler arası ücret farkı, şirket 
kurullarında cinsiyet dengesi,  
iş-yaşam dengesinin yanı sıra 
-çevrimiçi şiddet, iklim değişikliğinde 
cinsiyet perspektifi gibi- yeni 
engellerin ele alınması. İkincisi ise 

erkek ve erkek çocuklarını içeren 
kapsayıcı bir yaklaşım ile cinsiyet 
kalıplarının yıkılması.

Öte yandan dijital dönüşüm 
çağında, Avrupa’daki kadınların 
bilişim teknolojilerinde istihdam 
oranı sadece yüzde 17. Özellikle 
son 10 yıl içinde bilişim alanında 
öğrenime devam eden kadınların 
sayısı azalma eğilimi gösteriyor. 
Oysa kadınların teknoloji sektörüne 
katılımı, ekonomik ve toplumsal fayda 
sağlamamıza ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği engellerini aşmamıza katkı 
sağlayacak. Ayrıca hesaplamalara 
göre, kadınların dijital alanda 
istihdamının Avrupa ekonomisine 
etkisi, yıllık yaklaşık 16 milyar Euro 

verimlilik artışı olacak. Diğer çarpıcı 
nokta ise kadınların kurduğu dijital 
şirketlerin daha yüksek başarı 
oranlarına sahip olması. Dolayısıyla 
kadınların ekonominin ve toplumun 
dijitalleşmesinin getirdiği fırsatlardan 
eşit yararlanmasının ötesinde, 
dijital şirketlerin de kadınların 
yeteneklerinden yoksun kalmaması 
için kadını dijital dönüşümün 
merkezine koymak gerek. Buna 
karşın kadınların girişimcilik, dijital 
sektörüne katılım, liderlik ve yatırım 
oranında bir azalma eğilimi söz 
konusu. Dijitalleşmeyi bu bağlamda 
fırsata dönüştürmek için AB’nin 
yeni sürdürülebilir kalkınma modeli 
içerisinde kapsamlı adımlar atılıyor.

DİjİTal DÖNüşüm HeDefleNİYoR
2025’e kadar kadınların teknoloji 
kariyerlerinde desteklenmesi 
kapsamında dijital beceri geliştirme 
ile genel veri okuryazarlığına 
odaklanılması ve kadınların en az 
bulunduğu bu sektörlerde kapsayıcı 
ve adil dijital dönüşüm hedefleniyor. 
Benzer şekilde kadınların yapay zeka 
alanında uzmanlaşmasının teşvik 
edilmesi, yapay zeka odaklı cinsiyet 
ayrımcılığına yönelik konuların 
tespiti ve önlenmesi değerlendiriliyor. 
Önümüzdeki dönemde, kadınlara 
iş gücü piyasasında eşit fırsatlar 
yaratılması ve cinsiyet kalıplarıyla 
mücadelenin işyerinde devam etmesi 
konuları Avrupa iş dünyasının 
gündeminde olacak. 

Dijitalleşme, doğru ele alınırsa 
cinsiyet eşitliği ve kadın odaklı 
kalkınmaya yönelik önemli fırsatlar 
sunuyor. Böyle bir dönemde Avrupa 
iş dünyasının bir parçası olarak, 
Türkiye’nin de bu gündemi yakından 
takip edip katkı sağlaması önemli 
olacak. Bu konuda TÜRKONFED’in 
liderliğini yaptığı dijitalleşme, kadın 
ve kalkınma odaklı çalışmaların, 
Avrupa Birliği’nin gündemine katkı 
sağlayacak şekilde değerlendirilmesi, 
Avrupa olarak topyekûn başarıya 
ulaşmamızda büyük önem taşıyor.

Avrupa, yeni bir 

sürdürülebilir 

kalkınma modeli 

içerisinde, geleceğin 

Avrupa ekonomisini 

ve toplumunu 

tasarlamayı 

amaçlıyor. Kadın 

konusu, tasarının  

ana eksenlerinden 

birini oluşturuyor.

TÜRKONFED BRÜKsEl 
TEmsilcisi

ZeYNep SaNIGÖk 

AB Cinsiyet Eşitliği Stratejisi https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12114-Gender-equality-in-the-EU / Avrupa’nın Dijital 
Gelecek Stratejisi https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf / AB Cinsiyet Eşitlik Endeksi https://
eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/compare-countries/index/map / Dijital Çağda Kadın Raporu https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict 
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G ürallar Grubu, bugün 
enerji sektöründen 
mutfak eşyalarına, 
yapı sektöründen 
turizme dek birçok 

sektöre liderlik ediyor. Turizm 
sektöründe global bir marka yaratma 
hedefi doğrultusunda, Maldivler’de 
lüks otel segmentinde yürüttüğü 
yatırımlarını sürdürüyor. Grup, 
2018 yılında misafirlerini ağırlamaya 
başladığı ilk yurt dışı yatırımının 
ardından ikinci ada projesini 2021 
yılında tamamlamayı planlıyor. 
Şirketin tek kadın yönetim kurulu 
üyesi ise Esin Güral Argat. Gruba ait 
sanayi, turizm ve yapı şirketlerinde 
yönetim kurulu başkan vekili 
olarak görev yapıyor. 1992 yılında 
kendi kurduğu Güven Çini ve 
Seramik San. A.Ş.’de çini seramikler 
üzerinde çalışmaya başlayan Güral 
Argat, uzun yıllardır iş dünyasında 
çalışmalarını sürdürüyor. Esin 
Güral Argat, iş dünyasında evli ve iki 
çocuk sahibi bir kadın olarak yoğun 
iş temposunun yanı sıra TUSİAD, 
TİKAD, TKYD ve GIF üyeliğiyle 
topluma katkı sağlıyor. 

Gürallar Grubu Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Esin Güral Argat ile 
iş dünyasını ve bu dünyada kadın 
olmayı konuştuk.

1992 yılından bu yana iş 
dünyasındasınız. o günden bugüne 
hayatınızda ne değişti?
Açıkçası çalışma hayatına ne 
zaman başladığımı hatırlamaya 
çalıştığımda, aklıma belli bir tarih 
gelmiyor. Kendimi bildim bileli 
iş hayatındayım. Fiilen çalışmaya 
başladığında önemli bir değişiklik 
olmadı. Çocukken bile aktif bir iş 
hayatımın olacağını tahmin etmek 
güç değildi. Anne olduğum zaman 
da iş deneyimim vardı ve yüksek 
lisans yapıyordum. Kendimi iş, okul, 
aile gibi çok fazla sorumluluğun 
etkisi altında buldum. Sonrasında 
mutlu olmak için her zaman planlı 
ve önceliklerimin bilincinde olmam 
gerektiğini fark ettim. Çünkü anne 
olur olmaz farkına vardığım ilk şey, 
mutsuz bir annenin mutlu çocuklar 
yetiştiremeyeceğiydi. İşim ve özel 
hayatım arasındaki dengeyi kurmak 
için gerçekten çok çalıştım ve buna 
değdi. Bu durum iş hayatımı da direkt 
olarak etkiledi. 

AİLE KURMAK, 
İŞ hAYATIMDAKİ
BAKIŞ AÇIMI gELİŞTİRDİ"

"
Gürallar YÖNetiM kUrUlU BaŞkaN Vekili EsiN gÜRal aRgaT

Türkiye’nin başarılı kadınlarından esin güral argaT, 
ebeveyn olmanın iş dünyasına önemli bir kaTkısı olduğunu 
söylüyor. evli ve iki çocuk annesi argaT, “aile kurmanın 
bana kaTTığı vizyon ve emPaTi, benim iş HayaTımdaki bakış 
açımı gelişTirdi” diyor.
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Gürallar Yönetim Kurulu’ndaki tek 
kadınsınız. şirkete kadın elinin değmesini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Genel olarak üst yönetimde kadının 
olmasını çok önemli buluyorum çünkü 
üst düzey kadın yönetici, diğer kadınları 
da yukarı çekiyor. Onun dışında iş yapış 
şekli ve performans olarak kadın ile 
erkek arasında fark görmüyorum. Eğer 
farklılıklar varsa da cinsiyetten dolayı 
değil; karakter, eğitim, kişisel merak ve 
ilgiden kaynaklanıyordur.

evli ve sorumluluk sahibi bir kadın 
olmayı, kariyer yaratmak açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Kadın için evli ya 
da bekar olmak nasıl bir etken sizce?
Bu iki durum da iş hayatında belli özel 
durumlar yaratıyor. Ancak kişinin iş 
yapış şeklini ve performansını –aileden 
bağımsız olarak- eğitim geçmişi, 
aileden alınan görgü, karakter ve kişisel 
merakları etkiliyor. Aile kurmanın 
bana kattığı vizyon, empati yeteneği 
elbette çok değerli ve iş hayatımdaki 
bakış açımı doğal olarak geliştirdi. 
Ebeveyn olmanın insanda geliştirdiği 
sorumluluk duygusunun ve özverinin 
de iş hayatına önemli bir katkısı var 
elbette. Ancak ben aile kurmasaydım da 
şu anki konumumdan çok farklı bir yerde 
olmazdım diye düşünüyorum. Ebeveyn 
olmakla ilgili bu durum sadece anneler 
için değil, babalar için de geçerli.

İş dünyasında erkek gibi davranmak 
zorunda kalıyor musunuz?
İş dünyasında erkek ya da kadın gibi 
davranmanın doğru bir yaklaşım 
olmadığını düşünüyorum. Hepimiz 
insanız; önceliklerimiz, hassasiyetlerimiz 
olabilir. Ancak bir yöneticiyseniz -ki 
kadın ya da erkek yönetici olmak fark 
etmez- kararlı, adil, eşitlikçi, objektif, 
hoşgörülü, motive edici davranmak 
gerekir. Liderlik için bunlar gerekli. 

Bir kadının lider konumda olması 
insanlara hala enteresan bir örnek gibi 
geliyor mu sizce?
Günümüzde liderin kadın ya da erkek 
olmasından çok, lider özelliklerini 
taşıyıp taşımadığı, üstlendiği görevde ne 
kadar başarılı olduğu çok daha önemli. 
Kadın liderler, artık toplumumuz için 
enteresan değil; insanlar kadın liderler 
görmeye alışalı uzun zaman oldu. Bugün 
pek çok şirketin başında ya da üst düzey 
yönetimlerinde kadınlar yer alıyor; yeterli 
değil tabii, daha da gelişmesi gerekiyor. 

“Kadın üretkenliğine, 
kadın detaycılığına, kadın 
hassasiyetine, kadın 
bereketine ihtiyacımız var; 
hem de her zamankinden 
çok daha fazla.”

İş dünyasında başarılı olmak 
konusunda kadın ile erkek arasında bir 
farkın olduğunu düşünüyor musunuz? 
Ben bir kadın yönetici olarak, iş 
dünyasında kadın veya erkek olmak 
arasında bir ayrım gözetmiyorum. 
Başarılı olmak için bazı kriterler 
gerekiyor. Bunlardan ilki, kararlı 
olmaktan geçiyor; zorluklarla 
karşılaşsanız da motivasyonunuzun 
kırılmasına izin vermemelisiniz. 
Çözüm odaklı olmak, içinde bulunulan 
durumu analiz etmek de oldukça 
önem taşıyan faktörler. Ufuk açan, 
doğru tarafa yönlendiren noktaları 
görebilmek ve sorundan öte çözüme 
odaklanmak gerekli. Dahası iyi iletişim 
kurmak, çalıştığınız kişilerle uzun 
vadede ve olumlu ilişkiler yürütmek 
çalışma hayatında önemli rol oynar. 
Yeteneğin doğru sistemlere doğru 
metotlarla entegre edilmesi de oldukça 
önemli. İnsanı konuşuyoruz, elbette 
mekanik olamayız. O yüzden geleneksel 
iletişimi her zaman önemli ve kıymetli 
buluyorum. 

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımı 
konusunda ne düşünüyorsunuz?
Maalesef hem ekonomik hem de 
sosyal alanda kadına layık görülen 
roller, belirli kalıplar içinde kalıyor. 
Kadınlarda iş gücüne katılım oranı 
yüzde 34’ün biraz üzerinde iken 
erkeklerde bu oran yüzde 72 civarında; 
neredeyse yarısından fazla. Aynı 
şekilde genç işsizlik oranı kadınlarda, 
erkeklere göre çok daha fazla. Bu 
tabloyu dünya ortalamasında da 
görmek mümkün olsa da Türkiye 
maalesef standartların epey altında 
seyrediyor. Hayatın her alanında 
kadın ve erkek el ele yürümeden; 
Türkiye'nin çağdaş, demokrat, 
yaşanabilir bir ülke olmayacağı aşikar. 
Kadına, kadın üretkenliğine, kadın 
detaycılığına, kadın hassasiyetine, 
kadın bereketine ihtiyacımız var; 
hem de her zamankinden çok daha 
fazla. Türkiye olarak eğer ulusal 
ve küresel ölçekte hedeflerimize 
ulaşmak istiyorsak, kadınları yaşamın 
her alanına eşit bir paydaş olarak 
katmayı başarmak zorundayız. Bu 
alanların başında da kadına ekonomik 
özgürlüğü ve özgüveni kazandıran 
çalışma hayatı geliyor. Araştırmalar 
kadınların istihdamındaki 5 puanlık 
artışın yoksulluğu yüzde 15 oranında 
azalttığını gösteriyor. 

“YaRaTıCılığı TaKDİR eTmeK 
GeReKİYoR”

Teknolojinin bu hızla gelişmeye devam 
edeceğini düşünürsek, çok da uzak 

olmayan bir gelecekte iş yapış şeklimiz 
ve iş modellerimiz kökünden değişmiş 
olacak. Bu değişime uyum sağlamak 
için dünyayı, gelişmeleri ve geleceğe 
dair öngörüleri çok yakından izlemek 

gerekiyor. Yöneticiler ve liderler, bu hızlı 
değişim döneminde sürdürülebilir işler 

yapmak istiyorlarsa yenilikçi, esnek, çevik 
olmalı ve yaratıcılığı takdir etmeliler. 
Ben de bu yaklaşımla kendimi sürekli 

geliştiriyorum.

“Kız çoCuKlaRı  
Cam TavaNlaRıNı KeNDİleRİ 

KalDıRaCaK”

Kadınların iş gücüne katılımlarını 
desteklemek için onları küçük yaştan 

itibaren eğitime teşvik etmek gerekiyor. 
Kız çocuklarımızın ileride güçlü birer 

kadın yönetici olabilmeleri için kendilerini 
bekleyen geleceğe hazırlanmaları gerek. 
Bu doğrultuda, sivil toplum kuruluşlarına 

çok iş düşüyor. Farkındalığın artması, 
toplumların ilerlemesi için çok önemli. Bu 

konuda ailelere de çok görev düşüyor. 
Kız çocukları eğitime teşvik edildikçe 

ilerleyen yaşlarda cam tavanlarını 
kendileri kaldıracak.
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Sizce kadınlar iş dünyasında 
nasıl daha başarılı olabilir?
Türkiye’de bir kadın başarılı oluncaya 
kadar hep başarısız sayılırken bir 
erkek başarısız olana kadar hep 
başarılı kabul edilir. Halbuki bir 
insanın göründüğünden çok daha 
fazlası olabileceğini görmemiz, ona 
potansiyellerini ortaya çıkarması için 
fırsat vermemiz gerekiyor. Biz kadınlar 
eğer istersek her şeyi başarabiliriz. 
Bunun kanıtlarını yaşamın her 
alanında görmek mümkün. Bu bilinçle, 
kadınların teknolojiyi üretici/geliştirici 
olarak kullanmalarının desteklenmesi 
gerekiyor. İşte o zaman standartlar 
aşılacak, gerek sosyal gerekse 
ekonomik anlamda çok daha hızlı, 
kaliteli ve verimli gelişmelere imza 
atılacak. Az önce de belirttiğim gibi 
kadınların güçlendirilmesi, ülkelerin 
geleceği için de anahtar rolü oynuyor. 
Şirketlerin dünyada hızla değişen 
tüketim trendlerine adapte olabilmesi 
için karar alma süreçlerine kadınların 
da dahil edilmesi gerekli. Türkiye 
ekonomisinin son yıllarda gelişme 
göstermesindeki etkenlerden biri de 
-bana göre- kadının rolünün eskiye 
oranla daha etkin olması, sosyal hayat 
ve iş yaşamında daha çok yer alması. 

İş dünyasında güçlü bir kadın olarak 
sahip olduğunuz gücü kadınlara 
aktarmak konusunda ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz?
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi 
olduğum dönemde önemli çalışmalar 
yaptık. STEM (Bilim, Teknoloji, 
Mühendislik, Matematik) Projesi’ni 
başlatıp Türkiye’de eğitim sisteminde 
yaygınlaşması için çalışmalar yürüttük. 
Aynı zamanda LAV ile bu projenin Altın 
Sponsoru olduk. Çünkü grubumuz 
adına eğitime ve nitelikli insan 
kaynağına yatırım, önceliklerimiz 
arasında geliyor. Özellikle kız 

çocuklarının STEM eğitimlerinden 
faydalanmasını önemsiyorum.  
STEM projesi kapsamında 2014'te 
yaptığımız çalışmaya göre, Türkiye’de 
2023 yılında toplam iş gücünün 34 
milyona ulaşması hedefleniyor ve 
yüzde 10 civarında STEM alanında 
yetişmiş iş gücüne ihtiyaç olacak. Yani 
2016'dan 2023'e kadar Türkiye'de bir 
milyona yakın yeni STEM mezununa 
ihtiyaç var; burada da açığımız 
yüzde 30 seviyesinde. Eğitimde 
cinsiyet ayrımcılığını ortadan 
kaldırmadığımız, nitelikli iş gücü 
yetiştireceğimiz STEM eğitimlerini 
ülkemizde yaygınlaştırmadığımız 
sürece hemen hemen her konuda, 
dünya standartlarının altında kalmaya 
mahkumuz demektir.

 “KoBİ”leRDe faRKıNDalıK 
aRTıRıCı çalışmalaRa 

İHTİYaç vaR”

Hiçbir kadın aile sorumlulukları 
nedeniyle iş yaşamından kopmamalı. 

Kadınların istihdamı konusunda 
öncelikli olarak; iş ve aile 

sorumluluklarını dengelemelerine 
destek olacak kreş ve bakım evi gibi 

kurumsal mekanizmaların yurt çapında 
yaygınlaştırılması gerekiyor. Yoksa 

kadın, acil bir durumda çocuğu kime 
bırakacak? Mevzuatın devamında 
uygulama da önemli. Uygulamada 

başarının sağlanması, toplumun 
bu konunun önemine inanmasıyla 

mümkün. Büyük ve kurumsal 
firmaların yanında KOBİ’lerde de 

farkındalık artırıcı çalışmalara ihtiyaç 
var. Çalışanlar arasında ayrımcılığın 

önlenmesi ve çeşitliliğin teşvik 
edilmesi, toplumsal gelişime katkı 

sağlayacak. Bu olgu, şirketlerin 
rekabet gücünü artıracak ve ülkelerin 

küresel piyasalarda ekonomik 
performansını güçlendirecek.

“KoRoNavİRüSe KaRşı Tüm ÖNlemleRİmİzİ alDıK”

Tüm dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Gürallar Grup olarak biz de gelişen olaylara karşılık hem dünyadaki uygulamaları hem de resmi 
kurumların tavsiyelerini içeren kapsamlı tedbirler aldık. Bu doğrultuda iş yapış biçimlerimizi yeniden şekillendirdik. Tüm çalışanlarımızın 
sağlığını her şeyin önünde tutuyoruz ve ilk günden itibaren Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın tüm önerilerini adım adım 
takip ederek uygulamaya alıyoruz. Mümkün olan tüm pozisyonlarda uzaktan çalışma sistemine geçtik. Yüz yüze gerçekleştirdiğimiz tüm 
toplantılarımızı görüntülü konferans ile yapıyoruz. Üretim tesislerimizde maske ve eldiven ile çalışma sistemine geçtik. Aynı zamanda 
teması en aza indiren birçok önlem aldık. Bu bağlamda vardiya sistemimizi, yemekhane ve servis kullanımlarımızı bir metre mesafe olacak 
şekilde yeniden düzenledik. Hijyen, dezenfeksiyon ve sosyal mesafeyi koruma uygulamalarını büyük bir titizlikle uyguluyoruz. Öte yandan 
hükümetin devreye aldığı destek paketlerini ise önemli buluyoruz, iş dünyasına faydalı olacağına inanıyoruz.

EsiN gÜRal aRgaT’TaN

ANALİZ:
“Küreselleşme ve teknolojik 
gelişmelerin hızı, şirketlerde 
stratejik yönetimi ön plana 
çıkarıyor. Değişen rekabet 
ortamında süreçleri yönetecek 
lider gerekiyor.”

DÜŞÜNcE:
“Hukuk, adalet, öngörülebilirlik 
ve sürdürülebilirlik iş 
dünyasında en önem verdiğim 
değerler arasında yer alır. 
Baştan savma işlere ve sağlam 
temellere dayanmayan, 
gerçekçi olmayan iddialara 
tahammülüm yok.”

KİTAP SEÇİMİ:
“Şu anda Irvin D. Yalom’un 
“Nietszche Ağladığında” ve 
Marc Levinson’ın “The Box” adlı 
kitaplarını okuyorum.” 
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DiJiTAL
KADIN
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Kadınlar söz konusu olduğunda 
cinsiyet eşitsizliği konusu 
maalesef her alanda karşımıza 
çıkıyor. Ancak bazı alanlar 
var ki makas buralarda 

daha da açık. STEM dediğimiz bilim, 
teknoloji, mühendislik ve matematik 
bu alanlardan biri. Kız çocukları eğitim 
sürecinden başlayan bir ayrışma ile bu 
alanlara yönlendirilmiyor. Erken yaşlarda 
erkekler ile aralarında açılan makas, 
kız çocuklarının büyüyüp iş dünyasına 
girişleriyle birlikte daha da açılıyor. 

Dünya Bankası’nın Cinsiyet Üzerine 
Rakamlar El Kitabı’na (The Little Data 
Book on Gender 2019) göre Türkiye’de 
STEM alanında kadın mezunların oranı 
yüzde 35. İş gücüne baktığımızda ise 
Türkiye'de 30 milyon 550 bin olan toplam 
iş gücü içinde teknolojide çalışanların 
sayısının 245 bin iken bunun sadece 24 
bin 300’ünün kadın olduğu görülüyor.

Yanı sıra teknoloji alanında Dünya 
Ekonomik Forumu’nun Global Cinsiyet 
Farkı Raporu'na göre (Global Gender 
Gap Report 2020), işlerin ve yetkinlik 
setlerinin cinsiyetlere göre dağılımına 
baktığımızda cinsiyetler arasında önemli 
farklar göze çarpıyor. Türkiye, genel 
endekste 153 ülke arasında 130’uncu 
sırada iken eğitime katılım konusunda 
113’üncü sırada bulunuyor. 

DüNYaNıN KuTBu 
eRİlDeN Dİşİle DÖNüYoR
Ancak bundan sonraki süreçte kartlar 
kadınların lehine yeniden dağıtılacak. 
KPMG Türkiye’nin de katılımıyla 
dünyada ilk kez gerçekleştirilen KPMG 
Küresel Kadın Liderler Araştırması, 
teknolojiyle dönüşen iş dünyasında 
kadın liderler çağının başlayacağını 
haber veriyor. Küreselde ve Türkiye’de 
kadın iş liderlerinin araştırmadaki 
sorulara verdikleri yanıtlar büyük 
ölçüde paralellik içeriyor. Dijital çağa 
damgasını vurmaya hazırlanan kadın 
liderlerin üç özelliği öne çıkıyor; 
sağduyulu, analitik, temkinli… Dünyanın 
en büyük şirketlerini yöneten kadın 
liderlerin büyüme, dijitalleşme ve kariyer 
konusundaki yaklaşımlarına ışık tutan 
araştırmaya, 30’u Türkiye’den olmak 
üzere, dünya genelinde yaklaşık 700 
kadın lider katıldı. Araştırma kadın 
liderlerin, erkeklere oranla, dijital çağa 
ayak uydurmakta son derece başarılı 
olduklarını gösteriyor. Araştırmaya göre 
kadın liderler dijital fırsatları kabul 
etmeye hazır ve istekli.

DiJiTAL
KADIN Türkiye'de büyük şirkeTler dijiTalleşmenin 

geTireceği büyümenin farkına çokTan varmış olsa 
da ekonominin belkemiğini oluşTuran kobi’lerin 
farkındalığı HÂlÂ kriTik rol oynuyor. dünyada 
ise Türkiye’de kadın çalışan sayısının erkeklere 
nazaran ePey düşük olduğu sTem’de karTlar 
yeniden dağıTılıyor. dünyanın seyrini değişTiren 
dijiTal dönüşüm, iş dünyasında kadın liderler 
çağının başlayacağını Haber veriyor. 
dijiTalizasyon sürecine yakından bakıyoruz.
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DİjİTal KaDıNlaR eşİTTİR 
18 mİlYaR DolaR KaTKı
TÜİK verilerine göre 2018’de 15 yaş ve 
üzeri erkeklerin yüzde 67,1’ine karşılık, 
toplam nüfusun yarısını oluşturan 
kadınların sadece yüzde 29,7’si 
istihdam ediliyor. Şirketlerde üst düzey 
ve orta kademe yönetici pozisyonunda 
çalışan kadınların oranı ise ancak 
yüzde 17’ye ulaşmış durumda. Aynı 
şekilde PwC Türkiye’nin Dijitalleşme 
Ekseninde Türkiye’de Mavi Yakanın 
Geleceği araştırmasına göre kadın 
çalışanların mavi yaka iş gücünde oranı 

ortalama yüzde 19 seviyesinde. 
Yapılan araştırmalar kadınların, 

dijital dünyadaki etkinliklerinin 
artması ve bu rakamların değişmesiyle 
birlikte, ekonomide çarpan etkisi 
yaratacağını gösteriyor. Bunun 
sebebi kadınların ekonomik 
olarak güçlendirildiklerinde, bu 
etkiyi ailelerine ve çevrelerindeki 
topluluklara da yaymaları. Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 
tarafından yapılan bir çalışmada, geliri 
olan kadınların gelirlerinin yüzde 
90’ını yeniden yatırımda kullandığını 
ortaya koyuyor. Intel’in “Kadınlar ve 
İnternet” raporuna göre, kadınları 
internete kazandırmak gelişmekte 
olan 144 ülkenin yıllık gayri safi yurtiçi 
hasılasına 18 milyar dolara kadar 
katkıda bulunmalarını sağlayabilir.

DİjİTalleşme YaTıRımı 
YüzDe 76 aRTaCaK
Geldiğimiz noktada dijital dönüşüm 
ile kadınların yönetimde olacağı 
yeni bir çağın müjdesini veriyoruz. 
Ancak Türkiye ve dünyanın bugün 
dijitalleşmede hangi aşamaya geldiğini 
hatırlamakta fayda var.

Digital Age Dijital Dönüşüm 
Araştırması’na göre Türkiye’deki 
şirketlerin dijital gündemini sırasıyla 
Endüstri 4.0 ve Robotlaşma (%74), 
Yapay Zeka ve Chatboxlar (%57), 
Sanal Gerçeklik-Arttırılmış Gerçeklik 
(%40) ve Kurumsal Mesajlaşma (%29) 
oluşturuyor. Dijitalleşme konusunda 
en başarılı sektörün finans sektörü 
olduğu, yolun başında olan ve 
gelişmesi gereken sektörün ise inşaat 
sektörü olduğu görülüyor. Türkiye’de 
şirketlerdeki dijitalleşmeye liderlik 
eden teknoloji departmanları, yeni 
nesil teknolojiler konusunda en 
büyük zorluğu yönetimin ve diğer 
departmanların bakış açısı nedeniyle 
yaşıyor. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde 
şimdiye kıyasla dijitalleşme yatırımının 
yüzde 76 oranında artacağı bekleniyor.

Dijital dünyanın önemli kadın 
temsilcilerinden olan Siemens 
Türkiye Dijitalizasyon ve Endüstri 
4.0 Pazarlama Yöneticisi Derya İren 
konuyla alakalı olarak, Türkiye’de ilk 
yıllarda yaşanan tereddüt ve direncin 
yerini, zaman içinde konunun 
önemini kavramaya ve harekete 
geçecek adımları atmaya bıraktığını 
söylüyor. Özel sektör, akademi ve STK 
işbirliklerinin çok önemli olduğunu 

LOGO DİjİTAL DönüşüM GEnEL MüDüRü SüHeYla ÖzGül

KOBİ’lerin dijital yolculuğunun en önemli noktası 
başlangıç. Logo Dijital Dönüşüm Genel Müdürü 
Süheyla Özgül, bunun için öncelikle mevcut durumu 
belirleme, sonrasında dijital strateji oluşturma, 
önceliklendirme ve son olarak da tespit edilen 
projelerin hayata geçirilmesi adımlarının izlenmesi 
gerektiğini belirtiyor. Buradaki amacın işletmelerin 
mevcut durumlarına göre önceliklerini belirleyerek, 
temelinde insan olgusunun yer aldığı bu dönüşümü 
kendi kültürlerine en uygun şekilde yaşamalarını 
sağlamak olduğunu söylüyor. Süheyla Özgül, 
“Logo Yazılım olarak dijital dönüşüm danışmanlığı 
sürecinde DOST ismini verdiğimiz Dijital Olgunluk 
Seviye Tespit çalışmasını yürütüyoruz. KOBİ’lerin 
dijital dönüşüm stratejilerini belirlerken bu sürecin 
tek seferlik bir teknoloji yatırımı olmadığını, süreklilik 
arz ettiğini, yeniliklere ve değişimlere açık olunması 
gerektiğini ifade ediyoruz. Şirket yönetimlerinin bu 
süreci anlamaları başarıya ulaşmadaki en önemli 
gereklilik” diyor. 

Ancak KOBİ’lerin dijital dönüşüme başlama 
noktasında önemli bir konu öne çıkıyor, bu 
da sermaye. “Sermayesi olmayan KOBİ’lerin 
dijitalleşmesinin bir yolu var mı?” sorusuna 
Süheyla Özgül, dijitalleşen dünyada, değişim 
ve dönüşümü KOBİ’lerin tek başına yapmasının 
beklenemeyeceğini söylüyor. Kamu, üniversite, 
finans kuruluşları ve her biri sektöre öncülük eden 
sivil toplum kuruluşlarının, değişim ve dönüşümün 
ana aktörleri olarak KOBİ’lere yol gösterici ve 
destekleyici olması gerektiğini belirten Özgül, 
“Şu an organize sanayi bölgeleri yönetimleriyle 
görüşmelere devam ediyoruz. İlgili bölgelerde önce 
belirli bir örnek üzerinden dijital dönüşüm çalıştayı, 
eğitim, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve 
sonrasında tüm sanayi bölgesine yaygınlaştırılması 
gibi projeler KOBİ’lerin dijitalleşmesini kolaylaştırır 
ve hızlandırır” diyor. 

"DÖNüşümü KoBİ’leRİN 
TeK BaşıNa YapmaSı BeKleNemez"
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belirten İren, “Kamu işbirliklerinin 
başladığı hızda ve verimde devam 
etmediğini düşünüyorum. Şunu 
unutmamak lazım ki bu hep birlikte 
ele almamız gereken bir süreç. 
Kriz ve değişim dönemlerini fırsata 
çevirebilmeyi başarmış şirketler, 
organizasyonlar, ülkeler kalkınmaya 
büyümeye devam ediyor. Önümüzdeki 
yıllar bu açıdan daha da kritik. Bu 
süreçte öğrendiklerimizden aldığımız 
derslerle daha güçlü şekilde yola 
devam etmeliyiz. Doğru platformlar 
ve işbirlikleri gittikçe önem kazanıyor, 
bunları güçlendirecek adımları atmak 
için hiç bir zaman geç değil” diyor. 

Logo Dijital Dönüşüm Genel Müdürü 
Süheyla Özgül de Türkiye’nin dünya 
dijital dönüşüm raporlarına göre 
“kabuğu kıranlar” kategorisinde yer 
aldığını belirtiyor. Türkiye’de devlet 
desteği, kamu kuruluşlarının değişime 
öncülük etmesi ve sivil toplum 
oluşumlarının katkılarıyla dijitalleşme 
konusunda  pozitif adımlar atıldığını 
belirten Özgül, öncü ülkelerden biri 
haline gelebilmek için dijitalleşmenin 
bir devlet politikası haline gelmesinin 
ve kültürel dönüşümün gerektiğini 
söylüyor. Dijitalleşen dünyada, değişim 
ve dönüşümü KOBİ’lerin tek başına 
yapmasının beklenemeyeceğini belirten 
Özgül, “Kamu, üniversite, finans 
kuruluşları ve her biri sektöre öncülük 

eden sivil toplum kuruluşları, değişim 
ve dönüşümün ana aktörleri olarak 
KOBİ’lere yol gösterici ve destekleyici 
olmalı” diyor ve ekliyor: "Örneğin şu an 
görüşmelere devam ettiğimiz organize 
sanayi bölgeleri yönetimleriyle ilk etapta 
belirli bir örnek üzerinden yapılacak 
dijital dönüşüm çalıştayı, eğitim, 
danışmanlık hizmetlerinin, sonrasında 
tüm sanayi bölgelerine uygulanması 
gibi projeler KOBİ’lerin dijitalleşmesini 
kolaylaştırır ve hızlandırır.” 

SıEMEnS TüRKİYE DİjİTALİzASYOn vE EnDüSTRİ 4.0 pAzARLAMA YönETİcİSİ DeRYa İReN

Seminer ve panellerin amacının şirketlerde, yönetim kademelerinde ve çalışanlarda bilinç ve 
farkındalığı artırmak, ilham kaynağı olmak, iyi uygulama ve hatalardan feyz almak ve rol modelleri 
ortaya koymak olduğunu belirten Derya İren, KOBİ’lerin dijital dönüşüm için bir an önce harekete 
geçmesi gerektiğini vurguluyor. “Bu sıralar benimsediğim favori bir duvar yazısı var: 'Koşmadan 
koşamazsınız'. Kollarımızı sıvayıp bu işe başlamadan, sadece izleyici olarak bir dönüşümün 
parçası olamayız” diyen Derya İren şöyle devam ediyor: “İlk iş konuyu gündeme almak, 
stratejimizin parçası yapmak. Şirketler olarak da bireyler olarak da öncelikle kendimizi doğru 
şekilde analiz etmeyi öğrenmeyle işe başlamalıyız. Teşhis olmadan tedavi olmuyor. Eksiklerimizi 
ve neye ihtiyacımız olduğunu şeffaflıkla ortaya koyduğumuzda ilk adımı atmış oluyoruz. İkinci 
önemli adım ise dijital dönüşüm ile nereye gitmek istediğimizi ve bizim için nerelerde risk ve 
fırsatlar olduğunu görebilmek. Ancak doğru önceliklendirme ile kısıtlı kaynaklarımızı isabetli 
şekilde yönlendirebiliriz. Bu iki aşamayı yapmadan atılan adımların gereken geri dönüşleri 
sağlayamayacağını düşünüyorum. Bu aşamaların ardından yol haritasını oluşturup, pilot projeler 
ile işe başlamak ve öğrenimlerle yol haritasını revize ederek ilerlemek gerekiyor. Burada 
unutulmaması gereken nokta, dijital dönüşümü sadece operasyon boyutu ile değil, tüm boyutları 
ile ele almak gerektiği. Operasyonun yanı sıra, ürün ve çözümlerde inovasyon, müşterilerle yeni 
iş modelleri geliştirmek, çalışanların yetkinlikleri ve kültürel dönüşüm de dijitalizasyonun diğer 
boyutları. Bu dönüşümü bütünsel olarak ele alırsak başarıya ulaşabiliriz.”

"SaDeCe İzleYİCİ olaRaK BİR DÖNüşümüN paRçaSı olamaYız"
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Öte yandan bulut bilişim, SaaS, 
e-dönüşüm gibi kavramların gündemde 
olduğunu belirten Özgül, “Nesnelerin 
interneti (IoT) ve Endüstri 4.0, imalat 
sanayisinde radikal değişikliklere yol 
açıyor ve açmaya devam edecek. Dünya 
yeni bir değişim dalgasına girdiği 
anda, bizim de ülke olarak bunu anlık 
takip etmemiz gerek. Bunun için de 
şirketlerin yardıma ihtiyacı var. Logo 
olarak, çözümlerimizle şirketlere bu 
esnekliği ve yönetilebilirliği güvenli 
şekilde sağlıyoruz” diyor.

KoBİ’leRİN aDapTaSYoNu 
HızlaNaCaK
Geldiğimiz noktada büyük şirketler 
dijitalleşmenin getireceği büyümenin 
farkına çoktan varmış olsa da Türkiye 
ekonomisinin belkemiğini oluşturan 
KOBİ’lerin farkındalığı hala kritik 
rol oynuyor. Derya İren, KOBİ’lerin 
düzenlenen seminer ve panellere 
katılmasının önemli olduğunu ancak 
bunun tek başına yeterli olmadığını 
ifade ediyor. 

Son iki yıldır yol haritalarını 
oluşturmuş ve projelere başlamış, 
yeni iş modelleri konusunda yol almış 
şirketler olduğu gibi henüz farkındalık 
aşamasına gelmemiş şirketlerin de 
olduğunu belirten İren, “Gündemimiz 
krizler ve var olma mücadelesi iken 
maalesef geleceği şekillendirmek 
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ve dijital dönüşüm yolculuğuna 
başlamak ikinci planda kalabiliyor. 
KOBİ’lere ücretsiz dijital dönüşüm 
olgunluk seviyesi ölçümlemesi 
yaparak bir yol haritası çıkaran ve 
teknoloji partnerleri ile KOBİ’leri 
bir araya getiren “Dijital Dönüşüm 
Merkezi” gibi projelerde dahi yeterli 
başvuru sayısına ulaşmakta güçlük 
çekebiliyoruz. Birçok şirket özellikle 
kriz dönemlerinde kaynak sıkıntısı 
yaşarken günlük operasyonlardan 
sıyrılıp stratejik konulara kaynak 
ayırmakta zorlanıyor. Yine birçok 
projede yatırımın geri dönüşünü 
hesaplamanın zorluğu veya sürelerin 
uzun olabilmesi şirketlere yatırım 
kararlarını almak konusunda tereddüt 
yaşatabiliyor. Yine de en büyük 
engelin kültür ve insan faktörünün 
yanı sıra değişim korkusu olduğunu 
düşünüyorum” diyor. Etkinliklerin 

amacının şirketlerde, yönetim 
kademelerinde ve çalışanlarda bilinç 
ve farkındalığı artırmak, ilham 
kaynağı olmak, iyi uygulamalar ve 
hatalardan feyz almak ve rol modelleri 
ortaya koymak olduğunu belirten İren, 
“Sadece seminer ve panel izleyerek 
tüm cevaplara ulaşmayı beklemek 
gerçekçi değil” diyor. 

Logo Dijital Dönüşüm Genel 
Müdürü Süheyla Özgül ise 
KOBİ’lerin sürece adaptasyonunun 
hızlanacağını söylüyor. “Her ne 
kadar şimdilik KOBİ’ler dijital 
adaptasyonda yavaş ilerlese de 
Türkiye’nin genç nüfusuyla teknoloji 
seven bir ülke olduğunu biliyoruz. 
Dolayısıyla doğru destekler 
sağlandığında ve dijitalleşmenin 
faydaları anlatıldığında KOBİ’lerin 
dijital dönüşüm adaptasyonunun 
hızlanacağını düşünüyoruz” diyor.

ESNEK İŞ GÜCÜ MODELİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kadınların özellikle dijitalleşme alanında iş gücüne katılmalarını desteklemek için yapılabileceklerden biri de çalışma koşullarını 
istihdama katılmalarını teşvik edecek şekilde düzenlemek. Bu çerçevede Esnek Iş gücü Modeli kadınların farklı sektörlerde istihdama 
katılımlarını artırıyor. Dijital çağda esnek iş gücü modelinin özellikle kadın profesyonellere yararlı olmasının dört temel nedeni şöyle:

ESnEklİk SağlıYor 
Esnek sürelerde 
gerçekleşen projeler bazen 
birkaç saat, bazen haftada 
birkaç gün veya dönemsel 
çalışmalar olabiliyor. 
Böylece geleneksel çalışma 
modelinde çalışamayan 
veya çalışmak istemeyen 
kadınlar iş dünyasına aktif 
katılabiliyor. OECD’nin 
“Kadınlar ve Geleceğin 
Çalışma Modeli” başlıklı 
yeni raporuna göre 
kadınlara esnek çalışma 
fırsatları ve koşullarının 
tanındığı ülkelerde kadın 
istihdam oranlarının da 
daha yüksek olduğu 
belirtiliyor.

nEtwork oluşturma 
fırSatları SunuYor
Esnek iş gücü modelinden 
faydalanan kadın 
profesyoneller birden fazla 
projede yer alabiliyor, bu 
sayede farklı şirketler ve 
profesyonellerle tanışma ve 
network oluşturma fırsatları 
yakalayabiliyor. Bu avantaj 
uzun vadede kariyerlerini 
pozitif yönde etkiliyor. 
KPMG’nin bir araştırmasına 
göre zengin bir iş ağına 
sahip kadın profesyoneller 
liderlik pozisyonlarında 
daha fazla rol alıyor.

Eşİtlİk SağlaYabİlİYor 
Esnek iş gücü modelinde 
kişisel tercihler, önyargılar 
veya iç politikadan çok 
uzmanlık, tecrübe ve 
performans ön planda. 
Çalışmalar proje-bazlı, 
sonuç-odaklı ve belirli 
hedeflerin çerçevesinde 
olduğu için özellikle kadın 
uzmanlar açısından daha 
eşitlikçi bir model sunuyor. 
Bunun uzun vadede kadın 
ve erkek profesyonellerin 
maaş farkını düşürecek bir 
faktör olduğu da belirtiliyor.

uzmanlıklarınDan 
faYDalanma fırSatı 
Dijitalleşen dünyada teknik 
uzmanlık alanları kadar 
sosyal beceriler de önemli. 
Yeniliklere hızlı adapte 
olabilen, iletişim kabiliyeti 
ve ikna gücü kuvvetli, 
motivasyon sağlayan, etkili 
ekip çalışmaları yönetebilen 
ve bilişsel yeteneği yüksek 
profesyonellerin revaçta 
olacağı bir dönem başlıyor. 
Birçok araştırmaya göre 
kadın profesyoneller bu 
alanlarda oldukça güçlü. 
Esnek çalışma modeli 
kadınlara bu yetkinlerinden 
faydalanma ve kendi 
kariyerlerini diledikleri 
gibi inşa etmelerine imkan 
sağlıyor.

1 2 3 4

sOsyal mEDya uygulamalaRı 
KaDıNlaR içiN yENi FıRsaT
İnternetin yaygınlaşmasıyla 
giderek önem kazanan iş 
modellerinin başında gelen 
e-ticaret, kadın girişimciler 
için de yeni bir iş modeli 
haline geldi. Bir araştırmaya 
göre yalnızca Instagram bile, 
kadın girişimci sayısını dört 
kat artırdı. Evlerinde ya da 
atölyelerinde ürettikleri özel 
ürünleri Instagram aracılığıyla 
satışa sunarak ticarete atılan 
kadınların sayısı her geçen yıl 
artıyor.
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SOSYAL MEDYA  aZaDE öZaLTUN

İÇERİK PAZARLAMASI 

Dünya inanılmaz bir 
değişime şahitlik 
ediyor. Koşulların 
değişimiyle birlikte 
dinamikler ve buna 

bağlı kullanıcı davranışları da 
dönüşüyor. Başvurulan iletişim 
araçları, modelleri, stratejileri de bu 
dönüşüm ışığında şekilleniyor. Bir 
süredir hepimiz dünyanın mücadele 
ettiği COVID-19 nedeniyle yaşam 
rutinimizden çalışma şeklimize ve 
hatta satın alma alışkanlıklarımıza 
kadar birçok alanda bu yeniden 
yapılanmanın içindeyiz.

Gelinen noktada markalar, 
iletişim kurduğu kanalların 
iletişim stratejilerini yeniden 
planlamaya başladı. Hedef kitleleri 
ile etkileşimini olabildiğince stabil 
tutmaya çalışıyorlar. Ancak bu 
süreçte özellikle markalar için kritik 
önem taşıyan konu; sosyal medya 
ve dijital reklam iletişimlerinde 
satış odaklı olmak yerine hedef 
kitlenin kaygılarını anladığını ve 
yanında olduğunu hissettirmesi. 
İçerik pazarlamasını planlarken 
-her ne kadar ticari kaygılar olsa 
da- gündemin dinamiklerini 
göz önünde tutup hızlı aksiyon 
almak önem taşıyor. Algoritmalar, 
paylaşım yöntemleri de dahil her şey 
değişirken, değişmeyen ve kullanıcı 
ya da hedef kitleyi ilgilendiren 
tek şey içerik oluyor. Bu nedenle 
sosyal medya yönetimini yalnızca 
post atmak olarak gören firma 
veya ajansların durumu oldukça 
vahim. Çünkü doğru ve etkili içerik 
pazarlaması, hedeflere ulaşmayı 
kolaylaştıran en önemli araçlardan 
biri olarak öne çıkıyor. Bu noktada 
etkili içerik oluşturmayı sağlayacak 
bazı ipuçlarını bilmekte fayda var. 
Bunlar 10 adımda şöyle sıralanabilir;

 
1. HİKaYeleR aKılDa KalıR
İçerikte veri kullanmak, güven verici 
gibi görünse de hikayeler soğuk 
rakamlardan daha kalıcıdır.

 
2. Sİze uYGuN İçeRİK oluşTuRuN
Oluşturacağınız içeriğin markanızın 

rengi, fontu, web sitesi ve sunduğu 
vaade uygun olmasına dikkat edin.

 
3. HeDef KİTleNİzİ ÖNemSeYİN
Müşterilerinizi dinlemeniz, onları iyi 
analiz etmeniz ve hedef kitlenizi net 
çizgilerle belirlemeniz doğru içerik 
yaratmanız için önemlidir.

 
4. DİKKaT çeKİN
Dijital mecralarda elbette her 
içerik okunmuyor. İçeriklerinizin 
okunması ve/veya izlenmesi için 
dikkat çekici başlık kullanmanız ve 
içeriğin tüketilmesi için motivasyon 
sağlamalısınız.

 
5. aYNı DİlDe KoNuşuN
Çok iyi konuşmacıların bile her 
zaman konuşma yetenekleriyle 

paralel yazamadıklarına şahit 
olmuşsunuzdur. Konuşurken 
kendinizi ifade etmek için 
kullandığınız jest ve mimikleri, 
yazı diline dökmeniz pek mümkün 
değildir. Bu bağlamda oluşturacağınız 
içeriklerin kullanıcılarınızı 
etkilemesini ve onlarla etkileşime 
geçmesini istiyorsanız, onlarla aynı 
dili konuşmalısınız.

 
6. üTopİK şeYleRe GeReK YoK
Markanızı farklılaştırmak ve daha 
çok dikkat çekmek için yaratıcılık 
elbette önemli fakat okuyucularınızın 
anlamakta zorlanacağı derecede, 
yaratıcılığı zorlayan içerikler 
yaratmanın size hiçbir faydası 
olmayacaktır.

 
7. faRKlı KoNulaRa oDaKlaNıN
Web sitenizde bulunan içerikleri 
kategorileştirmek, okuyucularınızın 
dikkatini daha çok çekmenize 
yardımcı olacaktır. Dikkat 
dağıtmadan her sayfada tek bir 
noktaya toplayın.

 
8. HeR şeY SaTış Değİl
Elbette her firmada olduğu gibi sizin 
firmanızın da ilk hedefi satış yapmak 
olsa da içerik pazarlamanızın hedef 
odağına satışı yerleştirmeniz ters 
etki yaratabilir. Kullanıcılarınızın 
sadece harcama yapmasını istediğiniz 
içerikler üretmeyin.

 
9. HeRKeSe ulaşmaNız GeReKmez
Sizi herkesin izlemesi ve 
içeriklerinizin herkes tarafından 
takip edilmesi ilk aşamada hoşunuza 
gidebilir. Ancak amacınız satış 
yapmak ise ürün ya da hizmetinize 
ilgi gösterecek kişilere ulaşmanız 
gerek. Bu nedenle hedef kitle analizi, 
pazarlama stratejinizde olduğu 
kadar içerik stratejinizi belirleme 
noktasında da önemli.

 
10. TüRKçe’Ye DİKKaT eDİN
Dil bilgisi hataları, içeriklerinizin 
itici olmasına neden olabilir. Hatasız 
çalışma yapın, dile hakim olun ve 
müşterilerinizi iyi tanıyın.

Doğru ve etkili 

içerik pazarlaması, 

firmaların hedef 

kitlesine ulaşmasını 

kolaylaştıran en 

önemli araçlardan 

biri. Başarılı 

sonuçlara ulaşmak 

için bunun 

ipuçlarını bilmekte 

fayda var.

DijiTal maRKa 
DaNışmaNı 

aZaDe ÖZaltUN
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Türkiye’de seramik 
sektörünün kuruluşuna 
öncülük eden Kaleseramik, 
63 yıllık bir değer. 
Türkiye’nin en büyük, 

Avrupa’nın dördüncü, dünyanın 15’nci 
seramik karo üreticisi. Bünyesinde, 
trendleri belirleyen önemli markaları 
bulunduran Kaleseramik, aynı zamanda 
Avrupa’nın seramik üssü İtalya’ya marka 
yatırımı yapan ilk Türk, hatta ilk yabancı 
şirket oldu. İbrahim Bodur tarafından 

63 yıl önce kurulan Kale Grubu, bugün 
ailenin ikinci kuşak temsilcisi Zeynep 
Bodur Okyay’ın yönetiminde faaliyet 
gösteriyor. Kale Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, 
aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası 
Meclis Başkanlığı görevini yürütüyor. 
Forbes dergisi tarafından “Türkiye’nin 
Yaşayan En Büyük Zihinleri” arasında 
gösterilen Okyay, bugüne dek birçok 
ödüle layık görüldü. Bunların arasında 
Türk - İtalyan ilişkilerine yaptığı 

katkılardan dolayı 2006 yılında İtalyan 
Devleti tarafından verilen ''Caveliere di 
Lavora'' nişanı ve 2010 yılında Türkiye 
ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki 
ilişkilere bulunduğu katkılardan dolayı 
Franco Nobili Ödülü var. Okyay ayrıca 
TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne de layık 
görüldü. İtalyanca ve İngilizce bilen 
Okyay, evli ve bir çocuk annesi. 

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay ile yeni 
kuşak yöneticiliği konuştuk.

BEN gÖZÜ KARA BİR gİRİŞİMcİNİN KIZIYIM”"

KUŞAK HİKAYELERİ  ZEYNEP BODUR OKYaY

kale GrUBU YÖNetiM kUrUlU BaŞkaNI Ve CeO'SU zEYNEP BODuR OKYaY

kale grubu’nun ikinci kuşak yöneTicisi zeyneP bodur okyay, Tam olarak babasının kızı. 
yöneTimi 2007 yılında babası ibraHim bodur’dan devralan okyay, “ben gözü kara bir 
girişimcinin ve değişim öncüsünün kızıyım. sanayi aşkı, babamdan devraldığım geneTik 
miras gibi benim için. onun yolu benim yolum, onun idealleri benim ideallerim” diyor.
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Öncelikle dünya birkaç aydır koronavirüs 
ile alarmda. Salgının hayatımıza 
girmesinin ardından yaşananları nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
İçine düştüğümüz şey, global bir yaşam 
krizi. Bütün iş yapış biçimlerinin, 
üretimden tüketime bütün 
alışkanlıkların radikal bir şekilde 
değişeceği bir dönemden geçiyoruz. 
Bu anlamda koronavirüs salgınını yeni 
dönemin miladı sayabiliriz. Küresel 
tedarik zincirinde geride kalan 30 yılda 
yaşananlar, sürdürülemez bir üretim 
yapısına yol açtı. Bugün pek çok küresel 
şirket, tedarik zincirindeki bozulmaların 
yıkıcı etkisiyle boğuşuyor. Bu kriz sona 
erdiğinde eminim ki ülkeler ve büyük 
şirketler, tedarik zincirinin güvenliğini 
kontrol edebileceği hamlelerde 
bulunacak. Yeni bir yatırım göçü 
döneminin geleceğine hiç şüphe yok. 
Bu süreci hem tedarikçilerimiz hem 
pazarlarımız açısından yakından izleyip 
üretici kaslarımızı güçlendirmemiz 
şart. Öte yandan bu krizin uzun 
sürmesi, küresel adaletsizliklerin 
derinleşmesine, ülkelerin daha çok 
içe kapanmasına, toplumsal olayların 
artmasına ve insanlığın topyekûn 
fakirleşmesine neden olabilir. Günün 
sonunda insanlığın bu derin krizden 
çıkacağına inanıyorum ama çok ciddi 
etkileri olacağı ortada. Kendi kendine 
yetme eğiliminin tırmanacağı, çevre ve 
iklim sorunlarına yol açanların daha 
sert sorgulanacağı, küresel kurumların 
etkisinin derinlemesine tartışılacağı, 
yeni işbirlikleri ve paktların kurulacağı, 
yeni iş yapma biçimlerinin yükseleceği 
bir döneme yelken açıyoruz.

Bugün baktığımızda babanızın 
döneminden farklı bir dünya var. Kale 
Grubu sizinle birlikte bu değişim içinde 
nasıl bir dönüşüm geçiriyor?
Biz Kale Grubu olarak, Anadolu’da 
özgün bir kalkınma modeli oluşturan 
güçlü bir geleneğin temsilcileriyiz. 
Temellerimizde, fayda sağlama anlayışı 
yatıyor. Kurucumuz İbrahim Bodur, 
sanayiciliği yalnızca para kazanmanın 
aracı değil; aynı zamanda ülkesine 
katkı yapmanın, insanların hayatına 
dokunmanın bir yolu olarak görürdü. 
İbrahim Bey’den devraldığımız bu 
miras bizim pusulamız. Kale Grubu’nda 
ikinci kuşak olarak benim misyonum, 
Kale Grubu’nu uluslararası bir kimliğe 
kavuşturmak. Bunun için de dünyanın 
hızlı dönüşümüne adapte olmak 

gerekiyor. Geleneksel sektörlerimizi 
bu anlayışla dönüştürürken savunma, 
havacılık ve enerji sektörlerinde yeni 
girişimlerle derinleşmeyi planlıyoruz. 
Hem tüketiciye doğrudan ulaşan 
yapı ürünleri ve yapı kimyasalları 
markalarımızı hem de savunma ve 
havacılıkta B2B işlerimizi büyütüyoruz. 
Biz, Türkiye’nin sanayide yapmayı 
arzuladığı teknolojik dönüşümün ana 
motorlarından biri olmak istiyoruz.

Babanızın iş yapış şekli, 
prensipleri ve bakış açısı ile 
sizinki birbirine benziyor mu?
İbrahim Bodur’un başlıca meselesi 
üretimdi. İşinde hep yenilik ve katma 
değer peşinde oldu. Ülkesinin çıkarlarını 
kendi çıkarından daima üstün tuttu.  
Bize her zaman sanayileşmenin de 
iktisadi kalkınmanın da bireyin ve 
toplumun mutluluğuna hizmet etmesi 
gerektiğini söylerdi. Geride örnek 
bir üretim, çalışma kültürü bıraktı. 
Benim için de başarının en büyük 
kriterlerinden biri kazandığımızı 
insanlarla paylaşarak, ülkemize karşı 
sorumluluğumuzu yerine getirmek. 
Sanayi aşkı, babamdan devraldığım 
genetik miras gibi benim için. Onun 
yolu benim yolum, onun idealleri benim 
ideallerim... 

İbrahim Bodur’un vefatının 
ardından sosyal girişimcilik ekosistemini 
desteklemeye başladınız. Sosyal 
girişimcilik çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz? 
Ben gözü kara bir girişimcinin ve 
değişim öncüsünün kızıyım. Babam, 
Anadolu’da kalkınmanın önünü açan 
bir vizyoner, yerel değerleri küresel 
vizyonuyla harmanlayan cesur 
bir girişimci, Türkiye’nin değişim 
öncülerinden biri. Biz de onun vizyonu 
doğrultusunda ilerlerken, ondan 
devraldığımız sorumluluğu daha 
yükseklere çıkarmaya gayret ediyoruz. 
Bu nedenle, bu topraklardan sosyal fayda 
yaratacak yeni nesil sosyal girişimcilerin 
çıkmasını teşvik etmek amacıyla İbrahim 
Bodur ruhunu yaşatacak İbrahim Bodur 
Sosyal Girişimcilik Ödülü’nü hayata 
geçiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz üç 
senede 700’ü aşkın başvuru aldık.  
Üç senenin kazananı, dokuz 
girişimciyle birlikte finale kalan tüm 
sosyal girişimcileri Kale Ailesi’nin bir 
parçası olarak görüyor ve her türlü 
ihtiyaçlarında onlara destek oluyoruz. 

“Yeni yerler görmek, yeni 
kültürler tanımak kendimi 
yenilememi ve işime 
döndüğümde daha zinde 
olmamı sağlıyor. Mutfağa 
girmeyi, ailem ve dostlarım 
için yemek yapmayı da 
çok seviyorum.”

"İbrahim Bodur’un başlıca 
meselesi üretimdi. İşinde 
hep yenilik ve katma değer 
peşinde oldu. Ülkesinin 
çıkarlarını kendi çıkarından 
daima üstün tuttu."
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Dünya genelinde aile şirketlerinin 
ömrü 25 ila 35 yıl arasında 
değişiyor. 63 yıllık bir aile şirketinin 
yönetiminde bir kadın olarak, sizce 
aile şirketlerini tehdit eden en önemli 
faktörler neler?
Aile şirketlerinin 
sürdürülebilirliğinde en önemli 
risklerden biri, yönetimin 
kuşaklar arasında geçişinin doğru 
planlanmaması. Aile şirketlerinde 
nesiller boyu sürdürülebilir başarının 
yolu, hem işi hem de aile ilişkilerini 
zamanında ve gelecek hedeflere 
uygun kurumsallaştırmaktan 
geçiyor. Kurumsallaşma süreci 
başlatılmamışsa büyüme o firma için 
tehlikeli hale gelebiliyor. İç çatışmayı 
bırakıp; geçmişteki kazanımlarını, 
deneyimlerini, gelecek vizyonuyla 
harmanlayan, sadece yerelde 
kalmayıp küresel olma yolunda 
çalışanlar, değişen dünya düzenine 
entegre olabilenler, çağı yakalayanlar 
ayakta kalabiliyor. Biz de aynı şekilde 
63 yıllık geçmişimizle, ülkemizin 
köklü ve güvenilir şirketlerinden biri 
olmaktan büyük gurur duyuyoruz. 
Amacımız geleneğin üzerine 
geleceği inşa eden bir kurum olmak. 
“Köklerden göklere” dememiz de 
bunu yansıtıyor. 

Günün ne kadarını çalışarak 
geçiriyorsunuz? ailenize istediğiniz 
kadar zaman ayırabiliyor musunuz?
Güne çok erken başlamaya gayret 
ediyorum. Günümün büyük 
kısmı kendi işim, STK ve meslek 
örgütlerindeki sorumluluklarım 
için çalışarak geçiyor. İş tempom 
oldukça fazla, zaman yönetimi ise en 
büyük sorun. Her anne gibi oğluma 
çok fazla vakit ayıramamak beni 
üzüyor. Bu nedenle zaman zaman 
çocuğumu işe getiriyor, seyahatlerime 
benimle gelmesini sağlıyorum. 
Mecbur kalmadıkça hafta sonları 
program yapmıyorum. Her vesileyle 
ailemle daha fazla vakit geçirmeye 
çalışıyorum.

İş dünyasının yarattığı stresten 
nasıl kurtuluyorsunuz? 
Spor yapıyor musunuz?
Mevcut iş yoğunluğum arasında 
maalesef spor yapmaya yeteri kadar 
vaktim olmuyor ancak beslenme 
düzenime çok dikkat ediyorum. 
Eşim Osman Bey ve oğlum İbrahim’le 

beraber fırsat buldukça tatile çıkmaya 
çalışıyoruz. Seyahat etmek, yeni 
yerler görmek, yeni kültürler tanımak 
kendimi yenilememi ve işime 
döndüğümde daha zinde olmamı 
sağlıyor. Mutfağa girmeyi, ailem ve 
dostlarım için yemek yapmayı da çok 
seviyorum. Bu sayede hem zihnimi 
boşaltıyorum hem yeni projeler için 
planlar yapıyorum. 

ekonominin dalgalı denizinde bazı 
iş insanları frene basarken bazıları 
işleri rölantiye alıyor. Sizin Türkiye’de 
ve dünyada olup bitenlere karşı 
tutumunuz nedir?

Serbest piyasa ekonomisine geçişle 
birlikte Türk sanayicileri olarak, 
çeşitli nedenlerle kendini tekrar 
eden krizlere karşı adeta bağışıklık 
kazandığımızı görüyoruz. Zor 
dönemlerde davranış değişlikleri 
gayet normal. Her kurumun, her 
sektörün ve her iş insanının kendi 
gerçekleri ve öncelikleri var. Biz 
mümkünse şartları değiştirmeyi, 
değiştiremediğimiz durumlara ise 
adapte olmayı önceliyoruz. Küresel 
işler yaparken esnek ve dayanıklı 
kalmak çok önemli. Ama doğal afetler, 
bir başka mevzu tabii. Koronavirüs ve 
önlenemeyen etkileri ortada. 

Son olarak 2019 yılı 
beklentilerinizi karşıladı mı? 
2020 yılı planlarınız nedir?
2019 tüm sektörler için zor bir 
yıl oldu. Ekonomide hasar tespiti 
ve onarımla geçtiğini söylemek 
mümkün. Tüm olumsuzluklara 
rağmen yüzde 0.9 büyüme ile yeni 
bir patikaya girebildik. 2020’yi 
kaslarımızı güçlendirmemiz 
gereken bir sene olarak görüyorum. 
Grubumuza gelince, bu yıl seramik 
ve yapı kimyasalları işlerimizde hem 
yurt içindeki lider konumumuzu 
sürdürmek hem de ihracatta 
hedef ülkelerimizde büyümek 
amacındayız. Kaleseramik tarafında 
dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’a 
yönelik yatırımlarımıza devam 
ediyoruz. Kalekim’de yurt dışında 
hedeflediğimiz ülkelerde tesis 
yatırımı ve ortaklıklarla büyümeyi 
planlıyoruz. Savunma ve havacılık 
sektöründeki şirketlerimizde 
ise kapasite artırıcı yatırımlar ile 
kompozit alanındaki yatırımımız ön 
plana çıkıyor. 

KUŞAK HİKAYELERİ  ZEYNEP BODUR OKYaY

"BEN BaBamı izlEyEREK 
BÜyÜDÜm” 
Benim çocukluğum Çanakkale’de, 
fabrikada geçti. İstanbul’daki 
şirket merkezinde de uzun saatler 
geçirirdim. İş hayatı içinde 
büyüdüm diyebilirim. İbrahim 
Bodur, inandığı doğruları sadece 
tavsiyeyle değil, bizzat hayatına 
tatbik ederek öğretirdi. Ben babamı 
izleyerek büyüdüm ve kariyerime 
başladığımda da babam beni kendi 
yolumu bulmam için yüreklendirdi. 
Bana hiçbir zaman, “Senin alanın 
bu, şunu yapacaksın, bunu 
yapacaksın” demedi. Fikirlerim 
vardı... Ancak onları ortaya 
koyamamaktan muzdarip birkaç 
yılım geçti. Kaç değişim projesi 
başlattım, kaçı başarısız oldu... 
Ama hepsi bugüne gelmemde bana 
büyük katkı sağladı.
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PHılıP morrıs/sabancı’nın 
genel müdürü filiz yavuz 
diren, Türkiye’nin sayılı iş 
kadınlarından biri. kadın 
isTiHdamının sürdürülebilir 
ekonomik büyüme için 
vazgeçilmez bir öncelik 
olduğunu söyleyen diren, 
“değişime ayak uydurmak 
için yeniliklere açık olmak 
gerek. bu konuda genç 
yeTenekler bana çok yol 
gösTeriyor” diyor.

Filiz Yavuz Diren, 2018 yılında 
Türkiye dahil 180’den fazla 
ülkede faaliyet gösteren 
Philip Morris’in Türkiye 
Genel Müdürlüğü’ne atandı. 

Philip Morris/Sabancı’da 1999 yılından 
bu yana çalışan Yavuz Diren, toplam 
yatırımı 1 milyar doların üzerinde olan 
firmanın Türkiye’deki ilk kadın genel 
müdürü oldu. Kadının Güçlendirilmesi 
projelerine öncelik veren Yavuz Diren, 
bugüne kadar tedarik zincirinin birçok 
aşamasında öncü projelere imza attı.

Philip Morris/Sabancı, uluslararası 
EQUAL-SALARY (eşit ücret) 
sertifikasını alan Türkiye’deki ilk 
özel şirket. Üst düzey ekibinin yüzde 
50’si, genel yöneticilerin de yüzde 
35’i kadınlardan oluşuyor. Filiz Yavuz 
Diren, şirket olarak gelişimi ve rekabet 
avantajını güçlendirecek, eşitlikten 
yana, güvene dayalı, açık ve kapsayıcı 

bir iş ortamını desteklediklerini 
belirtiyor. 

“Kadın istihdamı, sürdürülebilir 
ekonomik büyüme için vazgeçilmez 
bir öncelik. Kadın çalışanlarımızın 
özellikle doğumdan sonra iş hayatını 
daha rahat yönetebilmeleri, iş-
özel hayat dengelerini temin 
edebilmeleri ve kariyerleri ile evdeki 
sorumlulukları arasında bir tercih 
yapmak zorunda kalmamaları için 
çeşitli politikalar ve esneklikler 
hayata geçiriyoruz. Sadece şirket 
içinde yapılan uygulamalar ile nihai 
sonuca ulaşılamayacağını bildiğimiz 
için ekosistemimizdeki tüm kadınlara 
dokunmaya özen gösteriyoruz. Bu 
kapsamda 14 bin kadın bakkalımıza, 
tarım sektöründe faaliyet gösteren 
binin üzerindeki kadınımıza da destek 
eğitimleri veriyoruz” diyor.

Yoğun iş temposunun yanı sıra evli ve 

pHIlIp MOrrIS/SaBaNCI GeNel MüDürü 
Filiz Yavuz DiREN

KADIN İSTİhDAMI, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
EKONOMİK BÜYÜME 
İÇİN vAZgEÇİLMEZ"

"

CEO KATI  FİLİZ YaVUZ DİREN
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üç çocuk annesi olan Filiz Yavuz Diren ile 
iş dünyasını konuştuk.

2018 yılında philip morris/Sabancı 
şirketinin ilk kadın genel müdürü oldunuz. 
Bu durum şirkette nasıl bir farklılık yarattı?
Philip Morris/Sabancı, ülke ekonomisine 
önemli katkıları olan, ekosisteminde 
yüz binlerce kişi barındıran bir şirket. 
Genel müdür pozisyonuna geldiğim 
günden itibaren tarımdan dijitalleşmeye 
birçok proje üzerinde çalışıyoruz. 
Benim için çok önemli olan kadının 
güçlendirilmesi projelerine öncelik 
verdik. Kendi çalışanlarımıza ek olarak, 
kadın bakkallarımızdan kadın çiftçilere 
kadar değer zincirimizdeki tüm kadınlara 
yönelik projeler hayata geçiriyoruz. 
Ayrıca yeni girişimcileri desteklemeyi 
önceliklerimiz arasına aldık.  
Start-up’larla çalışarak yapay zekâ ve 
gelişmiş veri analizi teknolojilerini 
geliştirdik. Bu kapsamda ticari 
operasyonlarda büyük çaplı dijital 
dönüşümü sağladık. Geleneksel bayi 
kanalında yeni bir dijital iş modeli 
geliştirdik. Sürdürülebilirlik de öncelik 
verdiğimiz diğer konulardan biri. Sosyal, 
toplumsal, çevresel ve operasyonel 
alanlarda bir dizi projeye imza atarken 
özellikle tütün tarımı konusuna ağırlık 
verdik. Bu kapsamda Türk tütününün 
verimliliğinin ve kalitesinin artmasına 
katkı sunan ve ihracata uygun kalitede 
“oryantal tütün” yetiştirilmesini 
sağlayan yeni projelerle tütün tarımını 
desteklemeye devam ettik.

20 yıldır sektördesiniz. Sektörde 
nasıl bir değişim görüyorsunuz? 
Bunun paralelinde şirket olarak nasıl 
bir dönüşüm sağlıyorsunuz?
Gelişen teknoloji her alanda dengeleri, iş 
yapış şekillerini ve müşteri beklentilerini 
değiştiriyor. Tedarik zincirinde dönüşüm 
her alanda kendini hissettiriyor. Biz de 
Philip Morris/Sabancı olarak; tedarik 
zincirindeki iş yapış süreçlerimizi 
çağın gereklerine göre, dijital çözümleri 
kullanarak dönüştürüyoruz. Bu alanda 
genel olarak FMCG sektöründeki 
B2B dönüşümüne liderlik ettiğimizi 
söyleyebilirim. Bu vizyon ile 2016 yılından 
beri geleneksel perakende kanalının 
verimliliğini ve sürdürülebilirliğini 
temelden etkileyecek dijital yenilikleri 
yaygınlaştırıyoruz. Dijital dönüşümün alt 
yapısını, Türkiye’de faaliyet gösteren yeni 
girişimci teknoloji firmaları ve sürekli 
projeler üreten kendi bünyemizdeki 

dijital ekiplerimiz ile geliştirdik. Bu 
dijital dönüşüm çerçevesinde; Türkiye 
genelinde ilk defa 150 bin bayi ölçeğinde 
e-sipariş gibi uygulamaları başarılı 
bir şekilde hayata geçirdik. Böylece 
geleneksel perakende kanalının dijital 
çözümleri içeren yeni bir iş modeline 
geçişine öncülük ettik. Bu kanalın mevcut 
ve gelecekteki rekabetçilik seviyesini 
artırmasına katkıda bulunmaktan 
mutluluk duyuyoruz.

Birkaç aydır tüm dünyayı koronavirüs 
korkusu sardı. şirket olarak 
koronavirüsün hayatımıza girmesinin 
ardından ne gibi önlemler alıyorsunuz? 
Süreçle ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Tüm dünyayı saran bir kriz ile karşı 
karşıyayız. Hiç kimse bu salgın karşısında 
güçlü değil. O yüzden birlik, beraberlik 
ve dayanışma ile bu sıkıntılı dönemi 
atlatacağımızı düşünüyorum. Her sıkıntılı 
dönemin bir sonu var. Bunun da bir sonu 
olacak. Tabii bu süreçte çalışanlarımızın 
sağlığı ve güvenliği birincil önceliğimiz. 
Mevcut tehdit nedeniyle her zamankinden 
daha da hassas davranıyoruz. Tüm 
ofislerimizde ve fabrikamızda, Sağlık 
Bakanlığı’nın 2019- nCoV Hastalığı 
Rehberi’ne istinaden gerekli tedbirleri 
alıyoruz. “Özel Durum Yönetim Ekibi” ve 
yönetim ekibimizle süreci yakından takip 
ediyoruz. Tüm arkadaşlarımızın fiziksel 
ve ruhsal sağlıklarını koruyabilmeleri için 
tüm imkanlarımızı kullandık. İlk olarak 
Şubat ortası itibarıyla tüm seyahatler 
askıya alındı. Mart ayı itibarıyla da 
uzaktan çalışabilecek tüm personelimiz, 
evlerinden iş süreçlerini yürütüyorlar. 
Tüm çalışanlarımızın işbirliği ve getirilen 
kurallara uyumu ile bu süreci sorunsuz 
atlatacağımızı umuyorum. Bunun ötesinde 
oluşan dayanışma iklimini ve ekonomik 
anlamda devletimizin aldığı tüm önlemleri 
önemsiyorum. Benim bu süreçle ilgili 
ajandamda üç önemli konu var. Birincisi, 
tedbirle ve en az hasarla bu süreci 
geçirmek. İkincisi, dayanışma kültürümüz 
ile ihtiyaç sahibi işletme ve kişilere hızlı 
bir şekilde ulaşmak. Üçüncüsü ise bu 
süreçte ortaya çıkan müthiş öğrenimleri, 
kullanabilme yetisini geliştirmek.

“Şirketimizde geçen sene tersine mentorluk programı başlattık. 
Genç ve daha az tecrübeli arkadaşlarımız yönetim ekibimizde 
mentorluk yapıyor. Herkese tavsiye ederim; ben çok keyif 
alıyorum ve çok şey öğreniyorum.”

iŞ DÜNyasıNDa BaŞaRılı 
OlmaNıN TEmEliNDE NE yaTıyOR? 

l Mutlu olacağınız işle uğraşmak. 
l Hedeflere ve hayallere sınır 
 koymamak.
l Özveriyle çalışmak.
l Yeni insanlar ve yeni coğrafyalar 
 tanımak, yenilikler ile beslenmek.
l Doğru yönlendirmeler verebilecek 
 mentorlar ile çalışmak. 
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evli ve çocukları olan bir iş kadını 
olarak aileniz ile işiniz arasında 
denge kurabiliyor musunuz?
Ailem ve onlarla geçirdiğim kaliteli zaman 
benim için çok değerli. Burada bir denge 
tutturmak ve bunu bir alışkanlık haline 
getirmek gerekiyor. Bu denge, çocuklar 
küçükken daha zor oluyordu tabii ama 
o zaman da pratik lojistik çözümler ile o 
dönemi yönettim. Tabii eşimin desteğini de 
özellikle vurgulamak isterim.

Dünya sürekli değişim içinde. Yönetici 
olarak kendinizi nasıl güncelliyorsunuz?
Değişime ayak uydurmak için yeniliklere 
açık olmak gerek. Bu konuda genç 
yetenekler bana çok yol gösteriyor. 
Örneğin, şirketimizde geçen sene tersine 
mentorluk programı başlattık. Genç ve 
daha az tecrübeli arkadaşlarımız yönetim 
ekibimize mentorluk yapıyor. Herkese 
tavsiye ederim; ben çok keyif alıyorum ve 
çok şey öğreniyorum.

philip morris/Sabancı, uluslararası eşit 
ücret sertifikasını alan ilk şirket oldu. Yanı 
sıra üst düzey ekibinin yüzde 50’si, genel 
yöneticilerin de yüzde 35’inin kadınlardan 
oluştuğunu biliyoruz. şirketin kadın 
çalışanlar ile ilgili sahip olduğu görüş ve 
planlardan bahseder misiniz?
Kadın istihdamı, sürdürülebilir ekonomik 
büyüme için vazgeçilmez bir öncelik. 
Biz, gelişimi ve rekabet avantajını 
güçlendirecek, eşitlikten yana, güvene 
dayalı, açık ve kapsayıcı bir iş ortamını 
destekliyoruz ve iş hayatında cinsiyet 
eşitliği konusunda disiplinden taviz 
vermeden çalışıyoruz. Şirketimiz 
Türkiye’de Equal Salary sertifikasını alan 
ilk özel şirket. Bu sertifika, şirketimizde 
eşit iş için kadın ve erkeklere eşit ücret 
ödendiğini doğrulayan bir sertifikasyon. 
Bu sertifikasyon, bağımsız bir kuruluş olan 
ve kar amacı gütmeyen Equal Salary Vakfı 
(ESF) tarafından yapılıyor. Ayrıca kadın 
çalışanlarımızın özellikle doğumdan sonra 
iş hayatını daha rahat yönetebilmeleri, iş-
özel hayat dengelerini temin edebilmeleri 
ve kariyerleri ile evdeki sorumlulukları 
arasında bir tercih yapmak zorunda 
kalmamaları için çeşitli politikalar 
ve esneklikler hayata geçiriyoruz. 
Çalışanlarımızın değişen ihtiyaçlarına 
göre bu uygulamaları güncelliyoruz. 
Sadece şirket içinde uygulamalar ile nihai 
sonuca ulaşılamayacağını bildiğimiz 
için ekosistemimizdeki tüm kadınlara 
dokunmaya özen gösteriyoruz. Bu 
kapsamda 14 bin kadın bakkalımıza ve 

tarım sektöründe faaliyet gösteren 
binin üzerindeki kadınımıza da destek 
eğitimleri veriyoruz.

Bir yönetici olarak “Cam Tavan” kavramı 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Engellerin birçoğunun bizim kafamızda 
olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle 
öncelikle kadınlar bu düşünsel 
engellerinden sıyrılarak kendilerine 
güvenmeli. İlham veren kadınları takip 
edip onların yaşadıklarından örnekler 
alarak her kadın kendi hikayesini yazmalı.

philip morris/Sabancı ve KaGİDeR 
işbirliğinde 2016 yılından bu yana 
sürdürülen “Kamp mentorluk 
platformu”ndan bahseder misiniz? 
program bugün hangi aşamaya geldi?
“KaMP Mentorluk Platformu”; Philip 
Morris/Sabancı ve KAGİDER tarafından 
2016 yılında başlatıldı. Platformdan 
KAGİDER’in farklı eğitim programlarını 
başarıyla tamamlayan 22-29 yaş 
aralığındaki kadınlar yararlanabiliyor. 
Proje kapsamında ben de dahil olmak 
üzere şirketimizde görevli üst düzey 
kadın yöneticiler mentor olarak yer 
alıyor. Yardımlaşma ve iki yönlü paylaşma 
esaslı bu görüşmelerde mentor, kendi 
deneyim, uzmanlık ve düşüncelerini 
eşleştiği danışana aktarıyor ve danışandan 
da farklı içgörüler ediniyor. Programın 
üçüncü yılında 71 danışan mentorluk 
programından faydalanmış olacak. 

Son olarak şirketinizin yatırım ve 
2020 yılı hedefleri neler?
Philip Morris/Sabancı olarak, yaklaşık 
2 bin çalışanımız var. Her hafta 
yaklaşık 150 bin bayimizi ziyaret ediyor, 
memleketimizin her köşesindeki 
esnafımıza destek oluyoruz. Türkiye’nin 
en büyük oryantal tütün alıcısı olarak 
tütün tarımını destekliyor, çiftçilerimize 
de dijital destek sağlamak için çaba 
sarf ediyoruz. Son yıllarda yaptığımız 
yatırımlarla İzmir Torbalı’daki fabrikamızı 
dünyanın en büyük üretim kapasitesine 
sahip Philip Morris üretim tesisi haline 
getirdik. Buradan 20’nin üzerinde 
ülkeye ihracat yapıyoruz. Son üç yıldır 
TİM tarafından sektörümüzde ihracat 
şampiyonluğuna layık görülüyoruz. 2020 
hedefimiz ise son yıllarda olduğu gibi bu yıl 
da ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı 
sürdürmek ve COVID-19 salgını dolayısıyla 
oluşan istihdam göz önüne alındığında 
istihdama, özellikle de kadın istihdamına 
yönelik çalışmalarımızı artırmak.

2 BİN

150 BİN

20+
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14 BİN

Philip Morris/Sabancı’nın 
çalışan sayısı

Şirketin her hafta 
ziyaret ettiği yaklaşık 

bayi sayısı

İzmir Torbalı bulunan 
fabrikadan ihracat 
yapılan ülke sayısı

KaMP Mentorluk 
Platformu’ndan bugüne 

kadar faydalanan toplam 
danışan sayısı

Destek eğitimleri verilen 
kadın bakkal sayısı 
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E mine Sabancı Kamışlı, 
iş  dünyasının güçlü 
kadınlarından biri. Aynı 
zamanda bir eş, bir anne, 
bir lider ve sahip olduğu 

gücü topluma yansıtmak için çalışmalar 
yürütüyor. İş dünyasındaki yoğun 
gündeminin yanı sıra liderliğini yaptığı 
Esas Sosyal ile 2016 yılından bu yana 
işsiz üniversiteli sorununa çözüm 
arıyor. Türkiye’nin lider sermaye 
gruplarından biri olan Esas Grubu 
tarafından, sürdürülebilir sosyal 
yatırımlar yaparak ülke kalkınmasına 
katkıda bulunmak amacıyla kurulan Esas 
Sosyal’in kurucu başkanı olarak görev 
yapıyor. Esas Sosyal’in hayata geçirdiği 
İlk Fırsat Programı sayesinde az bilinen 
üniversitelerden mezun gençler, iş 
dünyasının kapısından girerek deneyim 
kazanıyor. 

Türkiye’nin güçlü kadınlarından Emine 
Sabancı Kamışlı ile iş dünyasında kadın 
olmak ve liderliğini yaptığı İlk Fırsat 
Programı’nın topluma sağladığı fayda 
üzerine konuştuk.

EĞİTİM  İLK FIRSaT PROGRaMI

BİZİM ESAS İŞİMİZ 
gENÇLERİ KAZANMAK"

"
eSaS SOSYal kUrUCUlar kUrUlU BaŞkaNI EmiNE saBaNcı Kamışlı

iş dünyasının güçlü kadınlarından emine sabancı 
kamışlı, üniversiTe mezunu gençlerin iş dünyasına 
girmesi için liderlik ediyor. esas sosyal kurucular 
kurulu başkanı sabancı kamışlı, “bu ToPlumun bir ferdi, 
duyarlı bir kadın yöneTici ve bir anne olarak, genç 
işsizliği kalbimin derinliklerinde Hissediyorum. beni en 
çok gururlandıran ve duygulandıran şey; gözlerinin içi 
Parlayan gençlerimiz. HeP söylediğim gibi;  
bizim esas işimiz gençleri kazanmak” diyor.
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İlk fırsat programı’nı sizden 
dinlemek isteriz. Bu programın 
amacı ve içeriği nedir?
İlk Fırsat Programı, işverenler 
tarafından az bilinen devlet 
üniversitelerinden yeni mezun 
gençlerin, 12 ay tam zamanlı ve maaşlı 
olarak ilk iş deneyimlerini edinmelerini 
destekleyen bir program. Aynı zamanda 
İlk Fırsat Akademisi kapsamında 
21’inci yüzyıl becerilerini geliştirmeye 
yönelik mentor desteği, eğitimler, 
İngilizce ve Office programları eğitimleri 
de sunuyoruz. Katılımcılar, STK’larda 
özel sektörde karşılığı olan kurumsal 
iletişim, İK, kaynak/iş geliştirme, bilgi 
teknolojileri gibi birimlerde görev alıyor. 
Gençler ilk işlerini deneyimlerken, 
STK’lar da genç iş gücünden 
faydalanıyor. Bu hem sivil toplum 
için kaliteli iş gücü hem de istihdam 
edilebilirliği yüksek gençler yetiştirerek 
özel sektörün insan kaynağını 
çeşitlendirmek anlamına geliyor. 
Yani çift yönlü bir fayda söz konusu. 
İş gücü maliyetinin olmaması ve STK 
bilinci gelişen bir neslin iş dünyasına 
kazandırılması da STK’lar için önemli 
bir fayda. Amacımız sürdürülebilir 
sosyal yatırımlar yaparak ülkemizin 
kalkınmasına katkıda bulunmak. 

esas Sosyal olarak neden ‘gençler ve 
istihdam’ konusunu seçtiniz?
Çünkü Türkiye’de gençler okuyor, emek 
harcıyor ancak işe giremiyor. 2018 TÜİK 
verilerine göre, Türkiye’de üniversite 
eğitimi almış gençler arasında işsizlik 
oranı yüzde 31. IPSOS’un bizim için 
yaptığı araştırmada her iki kişiden 
biri, üniversite mezunları arasındaki 
genç işsizliği toplumun temel sorunu 
olarak görüyor. 22-27 yaş aralığındaki 
bu gençler, ilk işlerini bulmada büyük 
zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Özellikle 
Anadolu’daki devlet üniversitelerinden 
yeni mezun gençler, ilk işlerini ararken 
daha fazla fırsat eşitsizliğiyle karşılaşıyor. 
Deneyimsizlik, referans eksikliği gibi 

engeller olduğunu da gördük. Gençler 
mezun olduktan sonra ortalama 13 ay 
işsiz kalıyor ve özgüvenlerini kaybediyor. 
Biz, bu önyargıları yıkmak istiyoruz 
ve gençlere eşit fırsat sağlamanın 
gerekliliğine inanıyoruz. Okuldan işe geçiş 
sorunları yaşayan gençlere destek olarak 
daha verimli ve daha umutlu bir genç 
toplum oluşmasına katkıda bulunmak 
istiyoruz.

program sayesinde üniversitelilerin 
hayatında nasıl bir değişim yaratılıyor?
Katılımcılar 34 farklı Anadolu devlet 
üniversitesinden geliyor. Gençlerin 
yarısı sadece bu programa katılmak 
için İstanbul’a taşınıyor ve burada 
hayat kuruyor. 12 aylık iş deneyimi ve 
eğitiminden sonra programı tamamlayan 
95 gencin, program bitmeden yeni iş 
teklifi alma oranı yüzde 82, programı 
bitirdikten sonraki ilk üç ay içinde yeni 
işlerine yerleşme oranı yüzde 94 ve altı 
ay içinde istihdam oranları ise yüzde 100. 
Özel sektörde işe başlayan gençlerimizin 
oranı yüzde 60. İşe girdikleri kurumlar 
arasında Ernst Young (EY), Mazars Denge, 
PwC, Boyner, LCWaikiki, Sanko Holding, 
Trendyol, Ak Sigorta, Çelik Motor, 
Topkapı Grup, Bilge Adam, Lobby İletişim, 
Related Digital, Worthington Industries 
gibi çok değerli kurumlar var. Öte 
yandan gençlerimizin yüzde 72’si kadın. 
Bu anlamda İlk Fırsat, özelikle kadın iş 
gücüne katılım anlamında önemli katkı 
sağlayan da bir program. 

Diğer taraftan program sonunda 
gençlerin  yüzde 40’ı STK’da çalışmaya 

devam ediyor. Kariyerlerine bu şekilde 
karar vermeleri bizi mutlu ediyor. 
Geldiğimiz noktada beni en çok 
gururlandıran ve duygulandıran şey; 
gözlerinin içi parlayan gençlerimiz ve 
onların aydınlık gelecekleri. Çünkü 
hep söylediğim gibi; bizim esas işimiz 
gençleri kazanmak.

Siz de 11 yaşında yatılı okulda okumak 
için İngiltere’ye gitmişsiniz ve aynı 
zamanda bir annesiniz. Bu programın 
sizin için özel bir anlamı var mı?
Bu toplumun bir ferdi, duyarlı bir 
kadın yönetici ve bir anne olarak, 
kendi adıma genç işsizliğini kalbimin 
derinliklerinde hissettim, hissetmeye 
devam ediyorum. Geleceğimize 
yaptığımız en önemli yatırım, aslında 
eğitim. Sadece yönetici olarak değil, 
anne olarak da çok şey öğrendim bu 
program sayesinde. Gençleri dinledikçe 
yeni neslin beklentilerini daha net 
anlamaya ve şirketlerimize getirecekleri 
farklı bakış açısına daha çok inanmaya 
başladım. Benim şirketlerimdeki İK 
profesyonellerimden bir numaralı 
beklentim en iyileri bulmalarıdır. Onlara 
‘gümrük muhafızları’ derim ve gümrük 
kapısını açarken yetenek havuzlarını 
geniş tutmalarını beklerim. Aynı noktaya 
kilitlenmemelerini isterim; yeteneği her 
zaman aynı adreste bulamazsınız. Bana 
göre, bunu yapan İK profesyonelleri 
şirketin başarı tohumlarını atmış 
olur. Bu nedenle öncelikle, her İK 
yöneticisinin ajandasında fırsat eşitliği 
yer almalı.

22 95 %72 %100
Işbirliği yapılan 

STK sayısı
Toplam katılımcı 

sayısı
Katılımcıların 
kadın oranı

Katılımcıların 
program bitiminden sonra 

işe girme oranı 

104
İlk fırsat Programı’na 

destek olan 
yönetici sayısı

“2016 yılında bir hayalim vardı: Kurumlar da İlk Fırsat’ı 
destekleyecek, İlk Fırsat’ı İK havuzlarının bir parçası olarak 
benimseyecek ve el ele ortak geleceğimize katkıda bulunup 
köprüyü genişleteceğiz. Bu hayalim her yıl büyüyerek 
gerçekleşiyor.”
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Bu programla iş dünyasında yaratmak 
istediğiniz etkiye ulaşabildiniz mi? Dahil 
olmak ya da benzer bir çalışma ile bu 
faydayı artırmak isteyen bir iş dünyası 
ortaya çıktı mı?
2016 yılında bir hayalim vardı: 
Kurumlar da İlk Fırsat’ı destekleyecek, 
İlk Fırsat’ı İK havuzlarının bir parçası 
olarak benimseyecek, el ele ortak 
geleceğimize katkıda bulunup köprüyü 
genişleteceğiz. Bu hayalim her yıl 
büyüyerek gerçekleşiyor. 2019 yılında 
vizyonumuzu paylaşan altı kıymetli 
şirket, İlk Fırsat Programı’nın kurumsal 
destekçisi olarak 2019 katılımcılarının 
toplam maaş maliyetinin yüzde 23’ünü 
karşıladı. 2020 yılında bu kapsamda 
destek veren kurumların sayısı 21’e 
ve destekleri de yüzde 55’e ulaştı. 
Misyonumuzu paylaşan pek çok kurum 
hem gençleri program sonrası işe aldı 
hem de kurumsal destekçilerimiz 
arasına girdi. 2020 programı dahil, farklı 
alanlarda çalışan 26 STK’da 150’ye yakın 
yönetici ile işbirliği yapmış olacağız. 
Seçme değerlendirme sürecinde 
destek veriyoruz, ayrıca bu program 
kapsamında gençlerin tam zamanlı 
bordrolu maaşlarını hibe ediyoruz. 
Kurumsal Destek kapsamında 2019’dan 
beri 22 şirket, bu hibelerin bir kısmını 
üstleniyor. Bu inanç ve destek çok değerli 
bizim için. Ayrıca İlk Fırsat Akademisi 
kapsamında gençlere mentorluk 
yapan, mülakat deneyimi yaşatan, 
söyleşi ve eğitim verenler var. Bu süreç 
kapsamında 100’den fazla kişi ve kurum 
ile birlikteyiz. Yeri gelmişken paylaşmak 
isterim, İlk Fırsat Programı kapsamında 
iki katılımcımız TÜRKONFED’de 
deneyim kazandı, TÜRKONFED’e bu 
kıymetli işbirliği için teşekkür ederim.

program iş dünyası açısından 
nasıl bir fayda sağlıyor?
İlk Fırsat Programı ile hem büyük 
şirketler hem de KOBİ’ler için zor 
ulaşılan bir kesimi ulaşılabilir hale 
getiriyoruz. Bir yıl boyunca deneyim 
kazanıp gelişmelerini desteklediğimiz 
için daha ‘hazır ve donanımlı’ bir genç 
istihdamı ortaya çıkıyor. 2020 yılında 
ve sonrasında desteklenen gençlerin 
sayısı daha da artacaktır. Önemli 
olan kurumların bu konuda duyarlı 
ve destekçi olmalarını sağlamak. 
Anadolu’da yaşayan veya eğitimini 
bu bölgedeki üniversitelerden almış 
olan gençlerin barındırdığı cevherin, 
büyük ve köklü kurumlar tarafından 

fark edilmesini sağlamak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İş dünyasının bu gençlere de işe 
alımlarında yer açmalarını, en azından 
mülakata çağırmalarını, onlara bir 
fırsat vermelerini istiyoruz. Esas 
Sosyal sadece bir ailenin girişimi değil, 
tüm toplumu ilgilendiren bir sosyal 
girişim. Kurumların da ekosistemin 
parçası olması çok önemli. Hedefimiz 
gençlik ve istihdamda derinleşmek.  
Biz “İlk Fırsat” sosyal yatırımı ile 
bir yandan gençleri sahiplenirken, 
diğer yandan da işverenlerin az 
bilinen üniversite mezunlarını da 

değerlendirmelerine fırsat sağlamak 
istiyoruz. 

Son olarak sahip olduğunuz 
gücü topluma yansıtmak sizin için 
ne anlama geliyor?
Gücümüzü bulunduğumuz 
toplumdan alırız. Toplumumuz için 
oluşturduğumuz her fayda ülkemizin 
ilerlemesine katkı demektir. Toplumsal 
gelişme ancak beraber çalıştığımız, el 
ele verdiğimiz zaman sürdürülebilir 
hale gelir. Ülkemizin geleceği için tüm 
kurumlarla el ele vererek, güç birliği 
içinde beraber çalışmalıyız. 

EĞİTİM  İLK FIRSaT PROGRaMI

Esas Sosyal ile yolu kesişen 
üniversitelilerden biri, Anadolu 
Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 
Basın Yayın Bölümü’nden 2017’de mezun 
olan Hande Yavuz. Öğrenciliğinde staj 
yapıp ardından gönüllü olarak çalışmasına 
rağmen mezun olduktan sonra deneyimsiz 
olduğu için iş bulamamış. 

“Beş aylık işsizliğin sonunda karşıma İlk 
Fırsat çıktı. LinkedIn’deki TÜRKONFED 
iş ilanını görüp başvurdum. Tüm 
mülakat süreçleri müthiş heyecanlıydı. 
Zaman yönetimi, kriz yönetimi, karar 
verme aşamalarına dair çeşitli eğitimler 
aldık. Hepimizin birer mentoru oldu ki 
mentorum Itır Erhart benim için büyük 
bir şanstı. Yol göstermek değil, kendi 
yolumu çizmem için bana çok destek oldu. 
Kurumsal İletişim ile başladığım kariyerime 
Dijital Dönüşüm Merkezi Sorumlusu 
olarak devam ettim. Şimdi TÜRKONFED, 
Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı iş birliğinde yürüttüğümüz İşimi 
Yönetebiliyorum Projesi’nde Direktör 
Yardımcısı olarak çalışıyorum. İlk Fırsat 
ile tanışmasaydım muhtemelen sivil 
toplumda profesyonel çalışmak gibi bir 
fikrim olmayacaktı, kariyer anlamında beni 
besleyecek şeyler yapamamış olacaktım. 
Hedefim yetkinliklerimi artıracağım uluslararası projelerde de çalışmak.”

Betül Tine, İlk Fırsat Programı ile yolu kesişen bir başka üniversiteli. Genç Yönetici ve 
İş İnsanları Derneği’nde (GYİAD) Proje Yöneticisi olarak çalışan Tine, Sakarya Üniversitesi 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuş. Her üniversiteli gibi mezuniyetin 
ardından iş arama sürecine girse de ilk etapta başarılı olamamış. 

“Uzmanlığımı yine iletişim alanında yapmak istiyordum fakat başvuru için incelediğim 
her ilanın tecrübeli çalışan aradığını gördüm. Şanslıydım ki iş arama sürecim sadece 
üç ay sürdü. İlk Fırsat ve TÜRKONFED ile LinkedIn’deki iş ilanı sayesinde tanıştım. 
TÜRKONFED’in Kurumsal İletişim Uzman Yardımcılığı ilanına başvurma kararı aldım. 
Eğer İlk Fırsat’a başvurmasaydım hala iş arıyor olabilirdim. Bunun yanı sıra İlk Fırsat 
ile kendimde keşfettiğim ilgi alanlarını hala arıyor olabilirdim. Gerek çalıştığım kurum 
gerekse İlk Fırsat geniş bir network kazanmamı sağladı. Hiç tanımadığım bir şehirde 
birçok kişi ile tanışıp arkadaşlık kurdum. Yalnız geldiğim ve sıfırdan başladığım hayatımın 
bu bölümünde böyle güzel anılarla ve deneyimlerle devam ediyor olmanın en büyük 
kazanç olduğunu düşünüyorum.”

İlK fıRSaT’Ta İş SaHİBİ olDulaR

Hande Yavuz

Betül Tine



TÜRKONFED yürütücülüğünde ve Sivil Toplum Diyaloğu 
5. Dönem Hibe Programı kapsamında hayata geçirilen 

KOBİ’ler için Gümrük Birliği projesinin raporu çıktı!
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BU ŞİRKETİ KADIN MI 
YÖNETİYOR, ERKEK Mİ 
DİYE KİMSE SORMUYOR"

"

YARIM ASRI DEVİRENLER  NEŞE GöK

iNCi HOlDiNG YÖNetiM kUrUlU BaŞkaNI NEşE göK

68 yıllık geçmişinin Her kilomeTresinde kadınların izi olan 
inci Holding, sekTöründe dünya devi şirkeTlerin güvenilir 
orTağı. üreTiminin yüzde 70’ini dünyanın 100’den fazla ülkesine 
iHraç eden şirkeTin yöneTim kurulu başkanı neşe gök, “erkek 
egemen oTomoTiv sekTöründe kaliTesi ve yeTkinliği dünyaca 
TeyiT edilmiş büyük bir markayız. ‘bu şirkeTi kadın mı yöneTiyor, 
erkek mi?’ diye kimse sormuyor” diyor.

Temelleri 1952 yılında 
rahmetli Cevdet İnci'nin ilk 
şirketi İNCİTAŞ ile atılan 
İnci Holding, kar topu 
gibi büyüyerek bugünlere 

geldi. Bugün Türkiye’nin en büyük 500 
şirketi arasındaki üç şirketi ile her yıl 
yükselerek yerini sağlamlaştırıyor. 
Çatısı altındaki dokuz şirketi ve 3 bin 
çalışanıyla ağırlıklı olarak otomotiv 
tedarik sanayisinin önemli bir 
tedarikçi olan şirketin üretiminin 
yüzde 70’i dünyanın 100’den fazla 
ülkesine ihraç ediliyor. ABD’den 
Almanya’ya, Rusya’dan Venezuela’ya 
kadar araçlar, Manisa’da üretilen akü 
ve jantlarla ilerliyor. Birçok zincir 
otelde otel ekipmanları yer alan şirket, 
dünyanın birçok noktasına lojistik 
hizmet sağlıyor. 

İnci Holding’in 68 yıllık başarı 
hikayesinde kadınların rolü büyük. 
Çünkü şirketi birinci kuşaktan 
devralıp ayakta tutanlar; Cevdet Bey’in 
kızları. Yönetim kurulu başkanlığını 
2019 yılında teyzesi Perihan İnci’den 
devralan Neşe Gök, her şeyin başladığı 
yerin aile olduğunu söylüyor. “Annem, 
büyükbabam Cevdet İnci’den görevi 
devralan ikinci kuşağın ilk temsilcisi. 
Kendimi bildim bileli hep çalışma 
hayatının içindeydi. Teyzelerim de 
öyle. Aile iş için vardı ve kadınların 
da işin birer parçası olması gayet 
normaldi” diyor. İnci Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Neşe Gök ile uzun 
ömürlü dev bir şirket olmak üzerine 
konuştuk.

şirket olarak bunca yıl ayakta kalmanızı 
sağlayan şey ne oldu? 
İnci Holding değerleri ve kültürü olan 
bir şirket. Her şeyden önce çok sağlam 
bir aile anayasası var. Anayasaya bağlı 
kalarak, doğru hedefler belirleyip 
doğru stratejilerle yol aldığınız 
sürece güvenli sularda ilerlersiniz. 
Bizim yönetim anlayışımızın 
temelinde bu bakış açısı yatıyor. 
Bununla birlikte bizi biz yapan şirket 
değerlerimiz var; “Saygılıyız, değer 
katarız, sonuç odaklıyız ve sürekli 
gelişiriz” diyoruz. Her zaman ‘Biz 
bir takım oyunu kurduk’ diyoruz. 
İyi bir iç iletişimle tüm takımın 
aynı yöne bakmasını, aynı hedefe 
kilitlenmesini sağlamak önceliğimiz. 
İşlerimizin gelecek kuşaklara 
sağlıklı devrinin, aile değerlerini, 
kültürümüzü, profesyonellerin 
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yetkinliği ve kurumsal yönetim 
anlayışı ile bütünleştirdiğimizde 
ve tüm bunları global bakış açısıyla 
harmanladığımızda mümkün 
olacağına inanıyorum.

Başarı hikayesinde kadınların rolü 
büyük. İnci Holding’in kuruluşundan 
bugüne gelen kadın gücünden bahseder 
misiniz? 
İnci Holding’in 68 yılda kat ettiği yolun 
her bir kilometresinde kadınların adı 
var. Aslında her şey ailede başlıyor. 
Annem, büyükbabam Cevdet İnci’den 
görevi devralan ikinci kuşağın ilk 
temsilcisi. Kendimi bildim bileli 
hep çalışma hayatının içindeydi. 
Teyzelerim de öyle. Aile iş için vardı 
ve kadınların da işin birer parçası 
olması gayet normaldi. Baktığınızda 
İnci Ailesi’nde kadın olmanın özel bir 
anlamı yok. Herkesle eşit seviyede, 
herkese eşit mesafedeyiz. Kadın, 
hayatın her alanında var olmalı. 
Her sektörde, her işi başarabiliriz. 
İnci Holding bunun en güzel 
örneklerinden biri. Erkek egemen 
olarak anılan otomotiv sektöründe 
kalitesi ve yetkinliği dünyaca teyit 
edilmiş çok büyük bir markayız. 
Ege’deki fabrikalarımızda üretilen 
markalarımız, altı kıtada dünya devi 
otomotiv firmalarının tercihi. ‘Bu 
şirketi kadın mı yönetiyor, erkek mi?’ 
diye kimse sormuyor.

şirketinizde çalışan kadınlara nasıl 
şartlar sunuyorsunuz?
İnci Holding’de yönetici sayımız 
içinde kadın yönetici oranımız yüzde 
30 oranında, yönetim kurulumuzun 
kadın oranı ise yüzde 50. Bence 
kadınlar kendine sınır koymamalı. 
Yetenek sonradan kazanılan değil, 
doğuştan içimizde olan bir şey. O 
yeteneğin ortaya çıkmasına izin 
vermeliyiz. Gücümüze inanarak 
başaramayacağımız bir şey yok.

65’inci yılda devraldığınız İnci 
Holding’i gelecekte nereye taşımayı 
planlıyorsunuz? 
2019 yılında İş Geliştirme stratejimizi 
belirlemek için kapsamlı çalışmalar 
yaptık. Böylece mevcut faaliyet 
alanlarımız dışındaki yatırım 
alanlarını, kriterleri ve coğrafyaları 
netleştirdik. Ayrıca mevcut alanlarımız 
ile yeni odak alanlarımızın girişim 
ekosistemi ile hangi noktalarda 

sinerji sağlayabileceğini belirledik. 
Şekillenen stratejimiz ile 2020-
2021’de bizi teknolojisiyle ileriye 
taşıyacak global ölçekli yatırımlar 
yapmayı hedefliyoruz. Özellikle 
Avrupa ülkelerindeki gelişmeleri 
hem onların bölgesinde hem de 
Türkiye’ye yapabilecekleri olası 
yatırımlar açısından yakından takip 
ediyoruz. Önümüzdeki dönem bu 
stratejimizi daha da güçlü adımlarla 
destekleyeceğimiz ve Avrupa öncelikli 
olmak üzere yurt dışında da yapılanma 
ve inorganik büyümeyi hayata 
geçireceğimiz bir dönem olacak.

2019 yılını nasıl geçirdiniz?
Yılı grup büyüklüğü olarak yüzde 
17 büyümeyle kapattık. Tüm 
iştiraklerimizde büyüme ve yatırım 
planları yapmaya devam ediyoruz. 
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi 
arasındaki üç şirketimiz; İnci GS 
Yuasa, Maxion Jantaş ve Maxion İnci 
her yıl yerini sağlamlaştırıyor. 2019’un 
ilk yarısı tamamlanmadan iki önemli 
yatırım gerçekleştirdik. Birincisi İnci 
GS Yuasa’nın üçüncü akü fabrikasını 
devreye aldık. Japon ortağımızın 
know-how’ıyla kurduğumuz yeni 
fabrika ile yıllık otomotiv aküsü üretim 
kapasitemiz 7 milyon adede yükseldi. 
İkinci yatırımımız jant grubumuzda. 
Geçtiğimiz yıl Brezilyalı ortağımız 
Maxion ile Manisa’da yeni beşinci jant 
fabrikamızın temelini attık ve bu yıl 
faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Bu 
yatırımla birlikte fabrika sayımız da 
dokuza yükseliyor.

Birkaç aydır dünyayı saran koronavirüs 
konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz, ne 
gibi önlemler aldınız? 
Elbette en büyük önceliğimiz çalışma 
arkadaşlarımızın güvenliği ve sağlığı. 
Çalışanlarımıza karşı taşıdığımız 
sorumluluk gereği ilk günden 
itibaren gelişmeleri takip ediyor, grup 
şirketlerimiz ile koordineli bir şekilde 
harekete geçiyoruz. Bu kapsamda 
aldığımız önlemleri ve kişisel olarak 
dikkat etmemiz gereken konuları 
tüm çalışanlarımızla paylaştık. 
Tüm alanlarda temizlik işlemlerini 
sıklaştırdık. Tüm toplantılar online 
olarak ve maksimum üç kişinin yan 
yana geleceği şekilde organize edildi. 
Tesislerimizde de vardiyalardan 
yemekhanedeki oturma düzenine 
kadar yeni düzenlemeler yaptık.  

“İnci Holding’in 68 yılda kat ettiği 
yolun her bir kilometresinde 
kadınların adı var. İnci Ailesi’nde 
kadın olmanın özel bir anlamı 
yok. Herkesle eşit seviyede,  
herkese eşit mesafedeyiz.”
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Ofis çalışanlarımızın büyük 
çoğunluğunda evden çalışma modeline 
geçtik. Mevcut prosedürlerimiz 
çerçevesinde oluşturduğumuz Kriz 
Masası ekibimizi salgın süresince 
iletişimden ve koordinasyondan 
sorumlu olacak şekilde “COVID-19 
Önleme Ekibi” olarak görevlendirdik. 
Her gün sabah saatinde toplanıyoruz. 
Güncel bilgileri değerlendirip, 
gerektiğinde grup şirketleriyle de 
koordinasyonu sağlayarak, gerekli 
tüm ek önlemleri almaya devam 
ediyoruz. Hepimiz toplumsal 
sorumluluklarımızın bilincinde, 
özveriyle görevlerimizi yerine 
getiriyoruz. Bu zor günleri birbirimize 
destek olarak atlatacak, işimizin ve 
ekonomimizin sürdürülebilirliği için 
çalışmaya devam edeceğiz. 

faaliyet gösterdiğiniz sektörlerdeki son 
durumunuz nedir?
Halihazırda altı kıtada 100’ü aşkın 
ülkeye ürettiğimiz jant, akü ve mini 
barları ulaştırıyoruz. Hem mevcut 
ülkelere yenilerini eklemeyi hem 
de ihracat yaptığımız ülkelerdeki 
hacmimizi artırmayı planlıyoruz. 
Yurt dışında özellikle İngiltere ve 
Almanya başta olmak üzere Batı ve 
Kuzey Avrupa’da güçlüyüz. Bunlara ek 
olarak mevcut faaliyet alanlarımıza da 

katma değer sağlayacak yeni yurt dışı 
yatırımları için radarımız açık, birçok 
projeyi değerlendiriyoruz. Bunların 
yanı sıra Avrupa’da, ağırlıklı olarak yeni 
teknolojilerin doğduğu coğrafyalarda 
(İngiltere ve Almanya) erken aşama 
teknoloji şirketlerine yatırım yapılması 
amacıyla harekete geçtik. İnci 
Holding’in stratejik yatırımcılığını 
yaptığı Vinci adlı girişim sermayesi 
fonu kuruldu. Bu fon ile holdingin 
de aktif olduğu; mobilite ve otomotiv 
teknolojileri, endüstri 4.0, tedarik 
zinciri/lojistik çözümleri ve enerji 
yönetimi/depolama alanlarında gelişen 
yeni teknolojileri takip edebilme yetisi 
güçlenmiş oldu. Vinci, kurulumundan 
itibaren 400’e yakın şirkete bakarak 
dört yatırım yaptı. İnci Holding olarak 
yurt içinde edindiğimiz deneyim 
ve marka bilinirliği ile bir dünya 
markası olma yolunda ilerliyoruz. 
Değer yaratacak farklı büyüme 
alternatiflerinin üzerinde çalışmaya 
devam ediyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma iş dünyasının 
temel stratejilerinden biri haline 
geldi. Bu konuda ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz?
‘Sürdürülebilirlik’, iş dünyasında 
başarının kilit sözcüklerinden biri. Ne 
yaparsanız yapın eğer sürdürülebilir 

hale getiriyorsanız değer taşıyor. 
İnci Holding olarak sürdürülebilir 
bir başarı için akü ve jantta Ar-Ge 
çalışmalarımızı, yeni teknolojileri 
içeren ürünleri geliştirmek ve 
üretmek anlayışıyla yürütüyoruz. 
İklim değişikliği konusundaki ulusal 
vizyon doğrultusunda alternatif 
yakıt kullanımının yaygınlaştırılması 
sağlamak amacıyla elektrikli araçlarda 
kullanılan batarya teknolojileri ve 
bu araçlarda kullanılan parçaların 
üretimi konusunda Ar-Ge ve Ür-Ge 
çalışmalarımız devam ediyor. İnci GS 
Yuasa Ar-Ge Merkezi, enerji depolama 
sistemlerine, otomotiv sektörünün 
ve müşterilerinin beklentilerine ve 
güneş enerjisi başta olmak üzere 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelik çalışmalar yürütüyor. Ayrıca 
gelecekteki CNC operatörlerimizi 
yetiştirmeye başladık. Bu amaçla 
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
MEB destekli Çıraklık Okulu’muzu 
kurduk. Bunların ötesinde biz bir aile 
şirketi olarak, sürdürülebilirliğin bir 
numaralı kuralının kurumsallaşmak 
olduğunu biliyoruz. Şirketin 
kurumsallaşmasında da aile 
kurumsallaşmasının kritik önem 
taşıdığına inanıyoruz. O yüzden bizim 
gibi aile şirketlerine mutlaka aile 
anayasası oluşturmalarını öneriyoruz.

“Kriz Masası ekibimizi salgın 
süresince iletişimden ve 
koordinasyondan sorumlu 
olacak şekilde “COVID-19 
Önleme Ekibi” olarak 
görevlendirdik.”

YARIM ASRI DEVİRENLER  NEŞE GöK



Siz de annesi veya babası hayatta olmayan,  
maddi durumu yetersiz, yetenekli çocuklarımızın 
eğitimine destek olun.
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İ ş dünyasında kadın ile erkek 
çalışma koşullarının eşitlenmesi 
gerekliliği, sadece Türkiye’de değil, 
tüm dünyada çözülmesi gereken 
bir sorun olarak ele alınıyor. 

Türkiye’de her ne kadar son yıllarda 
kadınların işe geri dönüşünü sağlamak 
için 150’nin üzerinde kadını istihdam 
eden şirketlere kreş açma zorunluluğu 
getirildiyse de bu yeterli bir çözüm değil. 

Türkiye, kadının çalışma hayatındaki 
temsil oranının en düşük olduğu 
ülkelerden biri. TÜİK hane halkı iş gücü 
araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında 
Türkiye’de 15 yaş ve üzeri istihdam 
edilenlerin yüzde 29,4’ünü kadınlar 
oluşturuyor. Ancak sevindirici bir gelişme 
olarak kadınların işte kalış sürelerinde 
artışlar gözleniyor. TÜİK araştırmasına 
göre 15 yaş ve üzeri kadınların çalışma 
hayatında kalma süresi 2013’te 16,7 yıl iken 
2018’de 19 yıla yükseldi ve altı yılda 2,3 yıl 
artış gösterdi. 

PWN İstanbul gibi iş yaşamında cinsiyet 
dengesini sağlamak amacıyla faaliyet 
gösteren kuruluşlar, kadın ve erkek 
çalışanın eşit şekilde paylaşacağı bir yasal 
çalışma ortamının oluşturulması üzerinde 
duruyor. Araştırmalar, Türkiye’nin 
cinsiyet eşitliği konusunda epey yol alması 
gerektiğini vurguluyor. Dünya Ekonomik 
Forumu tarafından dünya genelinde 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
hazırlanan rapora göre, Türkiye 149 ülke 
içinde 130’uncu sırada yer alıyor. PWN’nin 
yaptığı araştırmaya göre ise globalde 
yüzde 41 olan ebeveynlik ya da bakıcı izni, 
Türkiye’de yüzde 8 oranında. Kurumların 
sadece yüzde 13’ü, işe dönüş sürecinde 
çalışanlarına özel programlar sunuyor. 
2018 yılında üç yaşın altında çocuğu olan 
25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam 
oranının yüzde 26,5 olduğu görülüyor. 
Yine TÜİK’in 2018 yılı ikinci çeyreğinde 
yaptığı "İş ve Aile Yaşamının Uyumu” 
anketine göre istihdamda olan kadınların 
yüzde 83,3’ü çocuk bakım sorumluluğu 
nedeniyle mevcut çalışma düzenini 
değiştirmezken yüzde 5,3'ü çalışma 
saatlerini azalttı. Yüzde 4,1'i ise gelir artışı 
sağlayacak değişikliklere gitti.

PWN İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı Aylin Satun Olsun, çalışma 
hayatında kadın-erkek eşitliği konusunda 
TÜRKONFED BİZ’in sorularını yanıtladı. 

Dünya ile kıyaslandığında Türkiye, eşit 
çalışma şartları konusunda ne kadar iyi 
performans gösteriyor? 
TÜİK hane halkı iş gücü araştırma 

SEKTÖREL AÇILIM  aYLİN SaTUN OLSUN

KADIN DOSTU DEĞİL, 
AİLE DOSTU ŞİRKETLER 
İSTİYORUZ"

"
pWN iStaNBUl YÖNetiM kUrUlU BaŞkaNI aYliN saTuN OlsuN

PWn isTanbul, iş yaşamında cinsiyeT dengesini sağlamak 
amacıyla küresel bir ağın Parçası olarak faaliyeT 
gösTeriyor. gelişmiş ülkeler düzeyinde rekabeT eTmek 
için önemli bir kaynağı kullanamadığımızı belirTen PWn 
isTanbul yöneTim kurulu başkanı aylin saTun olsun, 
“çocuk ve yaşlı bakımı bir aile sorumluluğu. kadın
ve erkek çalışanın eşiT şekilde Paylaşacağı bir yasal 
çalışma orTamı gerekli” diyor.
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sonuçlarına göre, 2018 yılında Türkiye’de 
15 yaş ve üstü istihdam edilenlerin oranı 
yüzde 47,4 olup, bu oran kadınlarda 
yüzde 29,4, erkeklerde ise yüzde 65,7 
seviyesinde. Çalışmamanın temel 
sebepleri; ev kadını olmak, engellilik ve 
işsizlik. Türkiye’nin içinde bulunduğu 
ekonomik durgunluk, yeni istihdam 
olanaklarının yaratılmaması, ekonomik 
krizde toplumsal önyargılar ile kadınların 
işini kaybetmesi önemli bir sebep. Ayrıca 
iş hukukunda kadınlara yönelik aile 
sorumluluğuna bağlı düzenlemelerin de 
kadının ekonomiye katılımını olumsuz 
etkilediğini düşünüyorum.

Yine de bütün bu temel etkenlerin 
yanında daha önemli bir konu var, o da 
kültürel önyargılar. Toplumsal cinsiyet 
olarak tanımladığımız, toplumun 
kadın ve erkek için belirlediği roller, 
iş yaşamında belirli sınırlamaları da 
beraberinde getiriyor. Tüm bu koşullar 
tabii ki kadının istihdama katılımını, 
iş hayatında sürdürülebilir bir kariyer 
yürütmesini ve ekonomik bağımsızlığını 
olumsuz etkiliyor. Ülke olarak ekonomide 
rekabetçi avantaj sağlamak için kadın 
ve erkeğin ekonomiye eşit katma değer 
yaratacağı fırsatları ve ortamı yaratmamız 
gerek. Karnemiz çok parlak olmasa da 
son yıllarda bu konuda özel sektörün ve 
sivil toplum kuruluşlarının gösterdiği 
hassasiyet, fırsat eşitliği konusunda 
önemli adımların atılmasına vesile oluyor.

Kadınların iş yaşamına katılımı konusunda 
atılacak en önemli adımlardan biri, kreş 
desteği. Türkiye’deki şirketler, bu desteği 
ne kadar sağlıyor? 
Özellikle annelerin iş hayatına daha hızlı 
adapte olması ve kadın istihdamının 
artması için kurumların daha fazla kreş 
açması gerekiyor. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu uyarınca, 150’den fazla kadın 
çalışanı bulunan işverenler kreş açmak 
zorunda. Çocuğunun annesi ölmüş 
veya velayeti babaya verilmiş erkek 
çalışanlar da 150 kişi içinde dikkate 
alınıyor. Kurumların ayrıca çalışma 
yerlerinden ayrı olarak iş yerine en çok 
250 metre uzaklıkta emzirme odası 
kurması zorunlu. Diğer yandan, kreş 
zorunluluğunun kadın çalışan sayısına 
bağlı olması önemli bir engel. Biz 
kadın dostu değil, aile dostu şirketler 
olsun istiyoruz. Yasaların artık çocuk 
bakımını sadece anne değil, anne-baba 
yani aile sorumluluğunda düşünülerek 
revize edilmesini öneriyoruz. Maalesef 
mevcutta, bu kurallara uyan işveren sayısı 

%29,4
Türkiye’de 15 yaş ve üstü çalışanlar 

içinde kadınların oranı 

%35
Türkiye’de çocuk sahibi olduktan sonra 

işten ayrılan kadınların oranı

%34
Cinsiyet Eşitliği Araştırması’na göre 

iş görüşmesi sürecinde ayrımcılığa uğradığını 
düşünen kadın ve erkek oranı. 

%5
İlk 500 listesindeki şirketlerde 

kreş hizmeti sunma oranı. 

130
Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 

149 ülke içindeki sırası 

“Türkiye, kadının çalışma 
hayatındaki temsil oranın 
en düşük olduğu ülkelerden 
biri. Ayrımcılık da mevcut 
tablonun parçaları içinde 
yer alıyor.”

bile hala çok kısıtlı. İlk 500 listesindeki 
şirketlerin sadece yüzde 5’inin kreş 
hizmeti sunduğu düşünüldüğünde 
tablo çok daha karamsar bir hal alıyor. 
PWN İstanbul olarak bu alandaki 
uygulamaların sayısının artması ve 
kadınların iş yaşamına katılımına daha 
çok destek olunması için çalışıyoruz.

Öte yandan küçük işletmelerde 
çalışan kadınlar, büyük şirketlerde 
çalışanlara nazaran daha az imkana 
sahip. KoBİ’lerin çalışanlarına eşit 
çalışma koşulları sağlaması için teşvikler 
sunuluyor mu? 
KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğunda 
kadınlar için çalışma koşullarının 
pozitif olduğunu söylemek zor. Diğer 
yandan, KOBİ patronlarının genel tutum 
ve bakış açısı yine de iş yeri ikliminde 
kritik rol oynuyor. TÜSİAD, AÇEV ve 
PWC tarafından hazırlanan İş ve Özel 
Yaşam Dengesi Yolunda Çocuk Bakım 
ve Eğitim Hizmetlerinin (kreşlerin) 
Yaygınlaştırılması Raporu bu anlamda 
çok önemli öneriler sunuyor. Kreş 
yatırımına yönelik mevcut teşvikler 
geliştirilmeli, kreş yatırımlarının 6. bölge 
teşvikleri kapsamına alınması, KOBİ 
desteklerinden kreş girişimcilerinin 
öncelikli olarak yararlanması, kreşlerde 
çalışanlara yönelik vergi-prim teşvikleri 
getirilmesi, OSB kreşlerine çocuk başına 
destek sağlanması ve işletmelerin 
çalışanlarına sağladığı kreş desteklerinin 
kreş çeki kullanılarak verilmesinin 
önünün açılması gibi öneriler sunuyor. 
Bu önerilerin hayata geçirilmesinin 
kadınların iş yaşamına katılımı 
konusunda fayda sağlayacağı aşikar.

Yasa ve teşviklerin çıkması tek başına 
yeterli olur mu?
Hayır çünkü uygulama noktasında pek 
çok detay sınırlayıcı unsur olabiliyor. 
Bu sebeple uygulamada işverenler, 
belediyeler, OSB’ler ekosistemde 
işbirliği yaptığı takdirde bu soruna 
pratikte çözüm bulabilir ve yasaların 
uygulanabilir hale gelmesini sağlayabilir. 
Mevcut yapıda sadece KOBİ’ler değil, 
büyük şirketler bile fırsat eşitliği, 
istihdamda eşit koşullar için iş-özel 
hayat dengesi ve aile sorumluluğuna 
yönelik çözümlerde yeterli olamıyor. Bu 
tip teşviklerde devlet ve özel sektör, aile 
sorumluluğunu ve bakım işlerini sadece 
kadın çalışan boyutunda bakmaya 
devam ettikçe gelişmeler istediğimiz 
hızda olmayacak. 
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Oysa ki çocuk ve yaşlı bakımı bir aile 
sorumluluğu. Kadın ve erkek çalışanın 
eşit şekilde paylaşacağı bir yasal çalışma 
ortamı, kadınlar için pozitif bir çalışma 
ikliminin oluşmasını sağlar. 

İş yaşamında cinsiyet dengesini 
sağlamak için şirketlerin yerine 
getirmesi gereken başlıca 
sorumluluklar neler?
Türkiye, kadının çalışma hayatındaki 
temsil oranın en düşük olduğu 
ülkelerden biri. Ayrımcılık da 
mevcut tablonun parçaları içinde 
yer alıyor. PWC tarafından yapılan 
Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliği 
Araştırması’na göre kadın ve erkek 
katılımcıların yüzde 34’ü bir iş 
başvurusu ya da iş görüşmesi sürecinde 
ayrımcılığa uğradığını düşünüyor. 
Bu düşünceyi paylaşan çalışanların 
oranı ise kadınlarda iki katına çıkıyor. 
Öncelikle şirketlerin fırsat eşitliğini, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini bir politika 
olarak ele alması gerekiyor. İşe alımdan 
eğitim, ücret ve ödüllendirmeye 
kadar, çalışma koşullarının kadın ve 
erkeğin ihtiyaçları dikkate alınarak 
yapılandırılması gerekiyor. Diğer bir 
konu da takip, izlemleme ve raporlama. 
Hedef belirlemeden, takibi yapılmadan 
gelişmeleri görmek mümkün değil. 

Kadın çalışanların hakkı olan imkanlara 
sahip olması için kaç yıl geçmesi 

gerekiyor? Önümüzdeki yılları bu 
anlamda nasıl görüyorsunuz?
Dünya Ekonomik Forumu’nun 
araştırmasına göre dünyada sadece 
ücret eşitsizliğinin giderilmesi, 
bu gelişim hızı ile 200 yıl sürecek. 
Bu yüzden biz kadınlar, “Bu 
konuda hızlanmak, birbirimizi 
cesaretlendirmek ve çaba göstermek 
zorundayız” diyoruz. Kadınlar erkeklere 
göre iş yaşamında daha az talepkâr. 
Diğer yandan Türkiye’de kadın hareketi 
son yıllarda büyük hız kazandı. Kadınlı 
erkekli bir farkındalık oluşturma çabası 
var. Onun için moral bozmamak ve 
inançla bu konuda çalışmaya devam 
etmek gerekiyor. 

‘aile dostu’ yaklaşım benimseyen 
şirketlerinin sayılarının artmasının 
sosyolojik boyutunun yanı sıra 
ekonomik anlamda Türkiye’ye nasıl bir 
fayda sağlaması bekleniyor? 
Türkiye’de 15 yaş ve üstü istihdam 
edilenler içinde kadınların oranının 
yüzde 29,4 olduğunu düşünürsek, 
gelişmiş ülkeler düzeyinde rekabet 

etmek için ne kadar önemli bir 
kaynağı kullanamadığımızı görüyoruz. 
Çocuk ve yaşlı bakımını ücretsiz 
işten çıkartıp, devlet politikası ile 
açılacak kreş ve bakım evlerinin en 
az 500 bin yeni istihdam sağlaması 
gibi uygulamalar, 1 milyondan fazla 
kadının işinde kalmasını sağlayacaktır. 
Kadınların yüzde 35'i çocuk sahibi 
olduktan sonra, çocuk bakım 
sorumluluğu sebebi ile en verimli 
döneminde işten ayrılıyor. 

Aile dostu yaklaşım; kadınların 
istihdamda kalması, iş yaşamında 
yeteneklerin etkin kullanımı, daha fazla 
istihdam ve iş-özel yaşam dengesi sebebi 
ile artan memnuniyet ve verimlilik 
demek. İşte bu bilinç düzeyindeki 
artış, toplumun her kesiminde pozitif 
bir etkiye neden oluyor. Kadınların bu 
hayata -ister iş isterse sosyal yaşama- 
kıymetli şeyler katacağını ülke olarak 
adeta yeniden hatırlıyoruz. Tüm çaba 
ve emek, eşit bir yaşam için. En temel 
sorun; yolda bir yerlerde kadın erkek 
eşit olduğumuzu unutmak oldu. Şimdi 
bu sorunu aşmak için çalışıyoruz.

SEKTÖREL AÇILIM  aYLİN SaTUN OLSUN

“Karnemiz çok parlak olmasa da son yıllarda 
özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının gösterdiği 
hassasiyet, fırsat eşitliği konusunda önemli adımların 
atılmasına vesile oluyor.”
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ÜYELERİN GÖZÜNDEN  SEVDa KESKİN

Hakkari Kadın Girişimciler 
Derneği (HAKGİDER), 
Hakkari’de bulunan 
kadınların güçlendirilmesi 
için çalışmalarını 

sürdürüyor. TÜRKONFED üyesi Doğu 
Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu 
(DOĞUSİFED) çatısı altında faaliyet 
gösteren HAKGİDER, kadının toplumsal 
yapı itibarıyla cesaretini ve özgüvenini 
artıracak çalışmalar yapıyor. Yanı sıra 
bulunduğu bölgede sosyal faaliyetlerin 
sınırlı olması sebebiyle sanatsal ve 
kültürel projeler hazırlayarak kadınların 
motivasyonlarını artırıyor. 2014 yılında 
kurulan dernek, kırsaldaki kadınlar 
ile ev eksenli çalışan kadınların 
kalkındırılmaları, güçlendirilmeleri ve 
aile ekonomilerine katkı sağlamaları için 
kurumlarla işbirliği yaparak projeler 
geliştiriyor. 

HAKGİDER Başkanı Sevda Keskin, 
derneğin kadınların ekonomik 
kalkınmadaki etkinliğinin artırılması 
konusundaki çalışmalarını anlattı. 

Öncelikle Hakkarili kadınların 
iş gücüne katılım durumu nedir? 
Hakkari’de kadınların iş gücüne katılım 
oranı düşük. Sanayi kuruluşlarının 
yok denecek kadar az olması sebebiyle 
çalışma alanları kısıtlı. Kendi imkanlarıyla 
kurdukları dikim evleri, güzellik 
merkezleri ve lokanta gibi orta ölçekli iş 
yerlerinde istihdam sağlıyorlar. İş gücü 
piyasasında, perakende satış yapan, gıda 
ve giyim iş yerlerinde genç kızlarımız 
istihdam ediliyor. Kamu sektöründe ise 
İşkur ve halk eğitim merkezlerinde eğitim 
gören kadınlarımız aldıkları kurslar 
sayesinde yaptıkları el sanatları (yöreye ait 
kilimler, objeler gibi) ile aile ekonomisine 
katkı sunuyorlar. Kendi işlerini kuran 
girişimci kadınların sayısı gün geçtikçe 
artıyor.

Dernek olarak bölgede 
nasıl bir güce sahipsiniz?
Biz 2014 yılında yedi üye ile kurulduk. 
Bugün itibarıyla 30 üyemiz var. Derneğimize 
katılmak isteyen girişimci kadınların sayısı 
her geçen gün artıyor. Bölgemizdeki güçlü 
kadınlardan ve çalışmalarımız neticesinde 
bize inanan insanlardan güç alıyoruz.

Kadınların güçlendirilmesi için yaptığınız 
çalışmalarda öncelik verdiğiniz  
alanlar neler?
Eğitim, ekonomi, kültür sanat ve girişimcilik 
çalışmalarına öncelik veriyoruz. Bölge 

Hakkari kaDIN GiriŞiMCiler 
DerNeĞi (HakGiDer) BaŞkaNI sEvDa KEsKiN

DÜNYADA hİÇBİR ŞEY 
KARARLI BİR KADINDAN 
DAhA gÜÇLÜ DEĞİL" 

"

Hakgider; Hakkarili kadınların daHa cesur, azimli ve 
bilinçli bir şekilde ayakTa durmasına desTek oluyor. 
Hakgider başkanı sevda keskin, “dünyada Hiçbir şey, 
kararlı bir kadından daHa güçlü değil’ moTTosuyla 
kurulduk. bölgemizde kendi işini kuran girişimci 
kadınların sayısı gün geçTikçe arTıyor” diyor. 
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kadınını, bulunduğumuz toplumsal yapı 
itibarıyla cesaretini ve özgüvenini artıracak 
çalışmalar yaparak güçlendiriyoruz. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci üzerine 
yapılan çalışmalar kapsamında karar 
mercilerinde yer almaları ve sunulan 
fırsatlardan eşit şekilde yararlanabilmeleri 
konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. 
Bölgede sosyal faaliyetlerin sınırlı olması 
sebebiyle sanatsal ve kültürel projeler 
hazırlayarak motivasyonlarını artırıyoruz. 
Kırsaldaki kadınlar ile ev eksenli 
çalışan kadınlarımızın kalkındırılması, 
güçlendirilmesi ve aile ekonomilerine 
katkı sağlaması için kurumlarla ortak 
mesleki eğitim projeleri geliştirdik. İlimizin 
ilk organik tarım evi ve süs bitkileri 
yetiştiriciliği çalışmaları için seralar kurduk. 
Bu sayede köylü kadınlarımıza da imkanlar 
sunduk.

 
Yaptığınız çalışmalar arasında kadınlara 
girişimcilik eğitimleri vermek de var. 
çalışmalarınız hangi boyuta geldi?
İş fikri olan kadın girişimcilerin 
istihdamının artırılması için kurum 
ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde 
bulunup öneri geliştirerek temsili 
katkıda bulunuyoruz. Üniversite ve Milli 
Eğitim Bakanlığı işbirliği ile gençlere 
girişimcilik bilincini yaygınlaştıran 
paneller düzenliyoruz. Verilen girişimcilik 
eğitimlerinin ardından iş fikri olan 
kadınlar kendi yerlerini açıyor. Verdiğimiz 
mentorluk desteği ile girişimci kadınların 
daha cesur, azimli ve bilinçli bir şekilde 
kendi ayakları üzerinde durmalarına vesile 
oluyoruz. Bu desteğimiz her zaman devam 
edecek. 

Bölge kadınları üzerinde 
ne kadar etkili oldunuz?
Biz ‘Dünyada hiçbir şey, kararlı bir kadından 
daha güçlü değil’ mottosuyla kurulduk. 

İlimizin ilk aktif çalışan kadın derneği 
olarak, gerek şahsi işlerimizle gerek 
dernek bünyesinde yaptığımız faaliyetler 
neticesinde bölgemiz ve ilimiz kadınlarına 
rol model olduk. Yaptığımız projeler ile gün 
geçtikçe sayımızı artırarak ve verdiğimiz 
eğitimlerin olumlu geri dönüşlerini alarak, 
kadınlarımızın iş dünyasında daha bilinçli 
olmalarını sağladık. Seracılık, organik 
tarım, el sanatları, kültürel objeler üretim 
projelerimiz ile kadınlarımıza istihdam 
alanları yarattık. Güçlü kadınlar ile 
gücümüze güç kattık. Yaptığımız çalışmalar 
neticesinde TÜRKONFED gibi güçlü bir 
kurumun çatısı altında faaliyet gösteren 
Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’na 
(DOĞUSİFED) dahil olduk. Önemli işler 
başardık. 

Önümüzdeki günlerde başka hangi çalışma 
ve işbirliklerini gerçekleştireceksiniz?
Faaliyetlerimiz daha etkin bir şekilde 
sürecek. 75 kişinin yer alacağı, istihdama 
dayalı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temalı 
projemizi Avrupa Delegasyonu’na 
sunacağız. Bunun yanında STK ve meslek 
kuruluşları tarafından sunulan projelerde 
paydaş olarak yer almayı sürdüreceğiz. 
Önümüzdeki günlerde Doğu Anadolu 
Kalkınma Ajansı (DAKA) ile ortaklaşa 
olarak, farklı illerde teknik ziyaretler yapıp 
İlham Veren Kadınlar faaliyetlerimizi 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında Ticaret 
ve Sanayi Odası işbirliğiyle El Emeği Satış 
Mağazası’nın kurulması çalışmalarımız da 
devam ediyor.

75
Proje kapsamında eğitim 

verilen kadın sayısı

l KOSGEB aracılığı ile 400 kadına 
girişimcilik eğitimleri verildi. Belgelerini 
alan kadınların kendi iş yerlerini açmaları 
için danışmanlık yapıldı. 
l Kültür Bakanlığı Gençdes Projesi 
kapsamında İç Sesten Operaya Kadın 
ve Sanat Projesi gerçekleştirildi. Proje 
kapsamında yöreye ait ezgilerin hikayeleri 
ile müzikal gösteri yapıldı. 
l Hakkâri Valiliği Sosyal Destek Programı 
(SODES) kapsamında Renklerin Dansı ile 
Kültürel Objeler Projesi hayata geçirildi. 
Proje kapsamında 50 kadın kursiyere 

Autocad eğitimi verilecek. 
l Hakkari’nin tanıtımına katkı 
sağlayacak, yöreye ait kültürel ve tarihi 
objeler üretildi. 
l 2015 yılında HAKGİDER öncülüğünde 
bölgenin tek kadın kooperatifi olan 
Çiçeklerin Özü Kadın Girişim İşletme ve 
Üretim Kooperatifi kuruldu. Kooperatif 
bünyesinde süs bitkileri ile yöresel doğal 
ürünler üretiliyor. 
l Hakkâri Üniversitesi ve 10 paydaş 
kurumla birlikte Hakkâri Girişimci 
Kadınlarını Yetiştiriyor Projesi hayata 

geçirildi. Proje kapsamında 75 kadına 
yaklaşık iki ay boyunca gerekli görülen 
alanlarda eğitimler verildi. 
l Kadınlar, kendi alanlarında başarılı 
girişimci kadınlar ile buluşturuldu. 
l Teknik geziler kapsamında kadın 
girişimciler ile farklı illerde işletme 
ziyaretleri yapılıyor.
l Hakkari’nin üreten kadınlarıyla fuar ve 
etkinliklere katılım sağlanıyor. 
l Kamer Vakfı ile birlikte kadınlara 
toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine 
söyleşiler düzenleniyor.

haKgiDER’iN yapTığı çalıŞmalaR 

400
KOSgEB aracılığı ile girişimcilik 

eğitimi verilen kadın sayısı

30
hAKgİDER’in bugün 

sahip olduğu üye sayısı
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TİCARET VE KÜRESEL DEğER ZİNCİRLERİ 
KONFERANSı gERçEKLEŞTİRİLDİ

EgİAD, COVıD-19 KRİZ mASASı KURDU

gesifeD’Den ‘koronaVirüse 
karşı işbirliğine açığız’ Mesajı
gÜNeY Ege Sanayi ve İş Dünyası 
Federasyonu (GESİFED), 
koronavirüs ile ilgili bir basın 
bildirisi yaparak Güney Ege 
Bölgesi için oluşturulacak bir 
kamu-özel sektör-medya-STK’lar 
konsorsiyumunda tüm kaynaklarıyla 
işbirliğine hazır olduğunu ifade etti. 
GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Avukat Aysun Nalbant tarafından 
yapılan bildiride şöyle denildi: 
“Pandeminin öncelikli tehdidi 
sağlığımız olmakla birlikte, sağlıkla 
ilgili önemlerin yanı sıra sosyal ve 
ekonomik tedbirlerin de alınması 
gerekiyor. Bu görev sadece kamuya 
düşmüyor. Krizden ekonomik çıkışı, 
en az hasarla gerçekleştirebilmek 
için bir an evvel ulusal ölçekli 
kamu politikalarının açıklanmasını 
bekliyoruz. Virüs ile başlayan sosyal 
krizin, ülkemiz ekonomisine olası 
zararlarını en aza indirgemek üzere, 
ulusal kamu politikaları paralelinde 
bir an evvel kolektif çalışmalara da 
başlanmalıdır. Kamu-özel sektör-
finans sektörü-iş dünyası-medya 
ve sivil toplum kuruluşlarının 
birleşerek ortak aksiyon planları 
yapması ve hayata geçirmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Çatı 
örgütümüz TÜRKONFED yaptığı 
basın açıklamasında kriz sürecinde 
hükümetimiz ve kamu kurumları 
ile ortak aksiyon almaya ve katkı 
vermeye hazır olduğunu ifade 
etmiştir. Biz de GESİFED olarak 
işbirliğine hazır olduğumuzu ifade 
etmek isteriz.” 

DÜNYA Bankası’nın, Uluslararası 
Yatırımcılar Derneği (YASED), 
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları 
Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğiyle 
düzenlediği Ticaret ve Küresel 
Değer Zincirleri Konferansı 
gerçekleştirildi. Konferansta 
konuşan YASED Başkanı Ayşem 
Sargın, YASED üyelerinin global 
erişim ağı ve uluslararası bilgi ve 
deneyimleri ile Türkiye’deki küresel 
tedarik zincirinin gelişiminde 
aktif rol oynadığını belirterek şöyle 
konuştu: “Bu çalışmalar, şirketlere 
sağladığı dünya standartlarında, 
yüksek katma değerli üretim ve 
pazarlama kabiliyeti ile, nitelikli 
iş gücüne ve ihracata katkılarıyla 

DÜNYAYı etkisi altına alan koronavirüs 
salgınıyla ilgili bakanlıklar, yerel 
yönetimler ve siyasi partiler 
mücadelelerine hız kesmeden 
devam ederken bir adım da Ege 
Genç İş İnsanları Derneği'nden 
(EGİAD) geldi. Dünyada binlerce 
kişinin ölümüne yol açan ve 
Türkiye'de de hızla yayılan 
koronavirüs salgınına ilişkin EGİAD, 

Türkiye’nin sürdürülebilir 
ekonomik büyümesini destekleyen 
çalışmalardır.”

Konferansta açılış konuşmalarının 
ardından düzenlenen panellerin ilki 
“Ticaret ve Küresel Değer Zincirleri 
Türkiye’deki Ekonomik Büyümeyi 
ve İşleri Nasıl Destekledi?” başlığı ile 
YASED tarafından gerçekleştirildi. 
YASED Ticaret Çalışma Grubu 
Üyesi ve PWC Kalkınma Politikaları 
Direktörü İdil Özdoğan’ın 
moderatörlüğünü üstlendiği panele 
YASED Başkanı ve Boeing Türkiye 
Genel Müdürü Ayşem Sargın, 
Bosch Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi 
Başkanı Steven Young ve Microsoft 
Genel Müdürü Murat Kansu 
konuşmacı olarak katıldı.

bir ilke imza atarak kriz masası 
oluşturdu. Yönetim kurulu üyeleri 
ve çalışanlarından oluşan EGİAD 
Kriz Masası, üyelerinin COVID-19 
kapsamında ihtiyaç duyabileceği 
sosyo-ekonomik süreçlere ilişkin 
destek ve yönlendirici grup olarak 
faaliyet gösterecek. STK tarafından 
kurulması itibarıyla bir ilk olma 
özelliği taşıyor.
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ANADOLU’DA BERBER DÜKKâNı SOhBETLERİ’NİN İLK BULUŞmASı gERçEKLEŞTİRİLDİ
YANıNDAYız Derneği tarafından 
TÜRKONFED işbirliği ve Avustralya 
Büyükelçiliği’nin finansal desteğiyle 
hayata geçirilen ‘Anadolu’da Berber 
Dükkânı Sohbetleri’ Projesi'nin ilk 
buluşması TÜSİAD’ın İstanbul Genel 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmalarının ardından YANINDAYIZ 
Derneği üyelerinin konuşmacı olarak 
sahne aldığı etkinliğe, çeşitli STK ve 
eğitim kurumlarından yetkililerin 
yanı sıra lise ve üniversite öğrencileri 
de katıldı. Açılış konuşmalarının 
ilkini gerçekleştiren YANINDAYIZ 
Derneği Başkanı Nur Ger, interaktif 
bir etkinlik olan Berber Dükkânı 
Sohbetleri’nin ulaştığı kişilere 
farkındalık kazandırdığını belirtti. Ger, 
“Berber Dükkânı Sohbetleri’ni bugüne 
kadar çoğunlukla İstanbul içinde 
yaptık. Avustralya projesi kapsamında, 
daha farklı şehirlere ve daha çok 
kişiye ulaştıracak olmanın sevincini 
yaşıyoruz” dedi. 

"Tüm paydaşlar sorumluluk almalı"
Nur Ger’in ardından TÜRKONFED 
Yönetim Kurulu Üyesi, İş Dünyasında 
Kadın (İDK) Komisyonu Başkanı 

Reyhan Aktar söz alarak şunları 
söyledi: “Tüm paydaşların, fırsat 
eşitsizliğini ortadan kaldırarak 
kadın ve erkek istihdamındaki farkın 
azaltılması için üzerlerine düşen 
sorumluluğu almasının, ülkemizin 
sosyal ve ekonomik açıdan gelişimi 
adına kritik olduğunu düşünüyoruz. 
Biz de bu paralelde TÜRKONFED İDK 
olarak “Anadolu’da Berber Dükkanı 
Sohbetleri” Projesi’ni desteklemekten 
memnuniyet duyuyoruz” dedi. 

“Cinsiyet eşitliği bir insanlık konusu”
Etkinlik öncesinde katılımcılara hitap 

eden Avustralya Büyükelçiliği Misyon 
Şefi Yardımcısı Sally Dawkins ise “Bu 
projeyi özel kılan toplumsal cinsiyet 
eşitliği için erkeklerin de bizimle yan 
yana olmasıdır. Toplumsal cinsiyet 
eşitliği bir kadın konusu değil, bir 
insanlık konusudur” diye konuştu. 

Açılış konuşmalarının ardından 
Berber Dükkânı’nda; YANINDAYIZ 
Derneği üyeleri Levent Kömür, Ergün 
Güler ve Başkan Nur Ger, toplumsal 
cinsiyet eşitliğiyle ilgili çeşitli 
paylaşımlarda bulundu. Salondaki 
davetlilerin katılımlarıyla keyifli bir 
sohbet gerçekleştirildi.

Rumeli Caddesi Rumeli Pasajı Yunus Apt. 
No: 40 Kat: 3 Nişantaşı - Şişli / İSTANBUL

Tel: 0 (212) 236 00 50  
Faks: 0 (212) 236 00 50 viya@viyamedya.com
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BAKSİFED

MEVLANASİFED

GESİFED

DOĞUMARSİFED

MARSİFED

ZAFERSİFED

İSİFED
MHGF

SEDEFED

DASİFED DİCLESİFED

DOĞUSİFED

DOKASİFED

DOGÜNSİFED

FIRATSİFED

İPEKYOLUSİFED SERHATSİFED
İÇASİFED

YÜF

KAPADOKYA
SİFED

KUZAFED

ORKASİFED

ORSİFED

ÇUKUROVASİFED GÜNSİFED

BASİFED

GÜNMARSİFED

TRAKYASİFED
BAKZİFED

TÜRKONFED
T: 0212 251 7300   |   F: 0212 251 5877

Refik Saydam Cad. Akarca Sk. No: 41, 34430 
Tepebaşı, Beyoğlu, İstanbul

BAKZİFED
F: 0370 712 4747

Sadri Artunç Cag. Tuncel Apt.  
Kat:2, No:3,  

78600 Safranbolu, Karabük

BASİFED
T: 0232 482 0006  |  F: 0232 482 0526

Atatürk Cad. Birsan İş Merkezi, 
No: 40, Kat: 3,

Pasaport, İzmir

ÇUKUROVA SİFED
T: 0322 453 3339  |  F: 0322 458 2228

Cemalpaşa Mah. Toros Cad. 
Feriha Yalçın Apt.

No: 20, Kat: 1, D: 1, Adana 

DİCLESİFED
T: 0484 224 0032   |   F: 0484 224 0056

Hükümet Bulvarı, No: 66,  
Hyundai Bilim Otomotiv, Merkez, Siirt

DOGÜNSİFED
T: 0412 229 5560   |   F: 0412 229 5540

Bağcılar Mah. Urfa Bulvarı, Buğdaycılar Yapı Sitesi
No: 137, Kat:3, Daire: 26, Bağlar, Diyarbakır

DOĞU MARSİFED
T: 0262 322 2665 |   F: 0262 325 9126

KOSİAD, Şehabettin Bilgisu Cad. Ömerağa Mah.
Kavanlar İşhanı, No: 77, Kat: 1, İzmit

DOKASİFED
T: 0462 203 3333   |   F: 0462 230 3080

Kaşüstü Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
Köleoğlu İş Mrk. No: 53, D: 408, 61290,

Kaşüstü, Yomra, Trabzon

FIRATSİFED
T: 0422 290 1343   |   F: 0424 247 3662

Sarıcıoğlu Mah. Buhara Cad. No: 162
Matim İş merkezi A Blok, Kat: 6, No: 136

Malatya

GESİFED
T: 0258 212 8097  |   F: 0258 211 9282
Çamlaraltı Mah. 6021 Sok. No: 61/1

Denizli

GÜNSİFED
T: 0342 337 2207   |   F: 0342 337 2408

3. Organize Sanayi, V. Muammer Güler Blv. 
No: 35 Gaziantep

İÇASİFED
T: 0312 385 8795   |   F: 0312 385 8794

Uzay Çağı Cad. No:50 
Ostim/Ankara

İPEKYOLUSİFED
T: 0442 233 7396 

Murat Paşa Mah. Vani Efendi İş Mrk.  
Kat: 4, No: 35, Yakutiye, Erzurum

KAPADOKYASİFED
T: 0533 206 8333

İmran Mah. Mahmut Baltacı Sok.
No: 6-4, Nevşehir

KUZAFED
T: 0554 904 4350

Cumhuriyet Mah. Necati Asım Uslu Cad. 
Hoşafçı Sok No : 2 Merkez, Çankırı

MARSİFED
T: 0224 236 8118   |   F: 0224 236 8118

Fatih Sultan Mehmet Mah. Sanayi Cad.
Evke Plaza, No: 646, Osmangazi, Bursa

MHGF
T: 0212 438 4575  |   F: 0212 438 4507

Oruç Reis Mah. Giyimkent, 11. Sokak No: 59
Esenler, İstanbul

BAKSİFED
T: 0242 312 0303  |  F: 0242 321 5511

Meydan Kavağı Mah. Perge Bul. No: 74 
Atmaca İş Merkezi, C Blok, Kat: 1, D: 5-6,

07100 Antalya

DASİFED
T: 0326 214 4720  |  F: 0326 214 4719

Kocaabdi Mah. Kurtuluş Cad. Beyazıt Sok. No: 1  
Antakya, Hatay

DOĞUSİFED
T: 0432 214 8000  |  F: 0432 210 1779

Hastane 1. Cad. Santral Sok. Koza İş Merkezi 
65100 İpekyolu / Van 

GÜNMARSİFED
T: 0266 244 1017   |   F: 0266 249 5947

Dumlupınar Mah. Kazım Özal p Cad. No: 10 
Karesi, Balıkesir

İSİFED
T: 0212 876 7878   |   F: 0212 855 8157

Adnan Kahveci Mah. Çalışlar Cad. Midpoint 
Residence 

 No: 2/34, Beylikdüzü, İstanbul

MEVLANASİFED
T: 0332 324 2626   |   F: 0332 323 9140

Melikşah Mahallesi Şahbaz Sokak No: 3 
Meram, Konya

ORKASİFED
T: 0362 431 2439   |   F: 0362 432 4526

Uğurlu Ev Aletleri, Kale Mah, Gaziler Meydanı
No: 5, İlkadım, Samsun

ORSİFED
T: 0352 437 5616  |   F: 0352 437 5616

Erciyes Üniversitesi Kampüsü, 
Melikgazi, Kayseri

SEDEFED
T: 0212 251 7300   |   F: 0212 251 5877

Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No: 41  
Tepebaşı, Beyoğlu, İstanbul

SERHATSİFED
T: 0532 716 59 86 (phx)

Ali Kemalli Mah. Hüseyin Sok.
No:7, Iğdır 

TRAKYASİFED
T: 0284 212 6767   |   F: 0284 226 0119

Mithat Paşa Mah. İnönü Cad. Erdi Apt.
No: 3/6, Edirne

YÜF
T: 0312 444 5057   |   F: 0312 265 0906

Dumlupınar Blv. Eskişehir Yolu 9. KM,
Tepe Prime İş Mrk. No: 266, A Blok, Kat: 19

06800, Ankara

ZAFERSİFED
T: 0274 222 0063

Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi 
No: 28/B Kütahya 

BAKZİFED
F: 0370 712 4747

Sadri Artunç Cag. Tuncel Apt.  
Kat:2, No:3,  

78600 Safranbolu, Karabük

BASİFED
T: 0232 482 0006  |  F: 0232 482 0526

Atatürk Cad. Birsan İş Merkezi, 
No: 40, Kat: 3,

Pasaport, İzmir

ÇUKUROVA SİFED
T: 0322 453 3339  |  F: 0322 458 2228

Cemalpaşa Mah. Toros Cad. 
Feriha Yalçın Apt.

No: 20, Kat: 1, D: 1, Adana 

DİCLESİFED
T: 0484 224 0032   |   F: 0484 224 0056

Hükümet Bulvarı, No: 66,  
Hyundai Bilim Otomotiv, Merkez, Siirt

DOGÜNSİFED
T: 0412 229 5560   |   F: 0412 229 5540

Bağcılar Mah. Urfa Bulv. Buğdaycılar Yapı Sit.
No: 137, Kat:3, Daire: 26, Bağlar, Diyarbakır

DOĞU MARSİFED
T: 0262 322 2665 |   F: 0262 325 9126

KOSİAD, Şehabettin Bilgisu Cad. Ömerağa Mah.
Kavanlar İşhanı, No: 77, Kat: 1, İzmit

DOKASİFED
T: 0462 203 3333   |   F: 0462 230 3080

Kaşüstü Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
Köleoğlu İş Mrk. No: 53, D: 408, 61290,

Kaşüstü, Yomra, Trabzon

FIRATSİFED
T: 0422 290 1343   |   F: 0424 247 3662

Sarıcıoğlu Mah. Buhara Cad. No: 162
Matim İş merkezi A Blok, Kat: 6, No: 136

Malatya

GESİFED
T: 0258 212 8097  |   F: 0258 211 9282

Çamlaraltı Mah. 6021 Sok. No: 61/1
Denizli

İPEKYOLUSİFED
T: 0442 233 7396 

Murat Paşa Mah. Vani Efendi İş Mrk.  
Kat: 4, No: 35, 

Yakutiye, Erzurum

MARSİFED
T: 0224 236 8118   |   F: 0224 236 8118
Fatih Sultan Mehmet Mah. Sanayi Cad.
Evke Plaza, No: 646, Osmangazi, Bursa

BAKSİFED
T: 0242 312 0303  |  F: 0242 321 5511

Meydan Kavağı Mah. Perge Bul. No: 74 
Atmaca İş Merkezi, C Blok, Kat: 1, D: 5-6,

07100 Antalya

DASİFED
T: 0326 214 4720  |  F: 0326 214 4719

Kocaabdi Mah. Kurtuluş Cad. Beyazıt Sok. No: 1  
Antakya, Hatay

DOĞUSİFED
T: 0432 214 8000  |  F: 0432 210 1779

Hastane 1. Cad. Santral Sok. 
Koza İş Merkezi 

65100 İpekyolu / Van 

GÜNSİFED
T: 0342 337 2207   |   F: 0342 337 2408

3. Organize Sanayi, V. Muammer Güler Blv. 
No: 35 Gaziantep

İÇASİFED
T: 0312 385 8795   |   F: 0312 385 8794

Uzay Çağı Cad. No:50 
Ostim/Ankara

GÜNMARSİFED
T: 0266 244 1017   |   F: 0266 249 5947
Dumlupınar Mah. Kazım Özal Cad. No: 10 

Karesi, Balıkesir

KAPADOKYASİFED
T: 0533 206 8333

İmran Mah. 
Mahmut Baltacı Sok.

No: 6-4, Nevşehir

KUZAFED
T: 0554 904 4350
Cumhuriyet Mah. 

Necati Asım Uslu Cad. 
Hoşafçı Sok No : 2 Merkez, Çankırı

İSİFED
T: 0212 876 7878   |   F: 0212 855 8157

Adnan Kahveci Mah. Çalışlar Cad. 
Midpoint Residence 

 No: 2/34, Beylikdüzü, İstanbul

MHGF
T: 0212 438 4575  |   F: 0212 438 4507

Oruç Reis Mah. Giyimkent, 11. Sokak No: 59
Esenler, İstanbul

MEVLANASİFED
T: 0332 324 2626   |   F: 0332 323 9140
Melikşah Mahallesi Şahbaz Sokak No: 3 

Meram, Konya

ORKASİFED
T: 0362 431 2439   |   F: 0362 432 4526

Uğurlu Ev Aletleri, Kale Mah, Gaziler Meydanı
No: 5, İlkadım, Samsun

ORSİFED
T: 0352 437 5616  |   F: 0352 437 5616

Erciyes Üniversitesi Kampüsü, 
Melikgazi, Kayseri

SEDEFED
T: 0212 251 7300   |   F: 0212 251 5877
Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No: 41  

Tepebaşı, Beyoğlu, İstanbul

SERHATSİFED
T: 0532 716 59 86 (phx)

Ali Kemalli Mah. Hüseyin Sok.
No:7, Iğdır 

TRAKYASİFED
T: 0284 212 6767   |   F: 0284 226 0119
Mithat Paşa Mah. İnönü Cad. Erdi Apt.

No: 3/6, Edirne

YÜF
T: 0312 444 5057   |   F: 0312 265 0906

Dumlupınar Blv. Eskişehir Yolu 9. KM,
Tepe Prime İş Mrk. No: 266, A Blok, Kat: 19

06800, Ankara

ZAFERSİFED
T: 0274 222 0063

Yenidoğan Mahallesi 
Ragıp Gümüş Pala Caddesi 

No: 28/B Kütahya 

EVFED
T: 0212 243 4939

İSTOÇ Öksüzoğulları Plaza 
Kat 7/ 71 B 

Bağcılar, İstanbul

EVFED



Merkez: Çankaya Mah. Prof. Dr. Aziz Sancar Cad.
No: 27 / 10 Çankaya/Ankara

Tel: 0 312 438 44 71 – 72

0 424 522 11 11

Fax: 0 312 438 44 73

Tel: 0 424 522 11 10 Fax:0 424 522 11 11

www.sycs.com.tr

Kimyası bizden...
Sanatı sizden...

Fabrika: Pınarlı Köyü No:70 Baskil/Elazığ




