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Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli Başkanlar, Basınımızın değerli temsilcileri, 

Hanımefendiler, Beyefendiler 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜRKONFED İDK Kadının 

Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Mersin Toplantısı’na hoş geldiniz.  

 

Dünya ve ülkemiz, siyasal, ekonomik, toplumsal ve sosyal büyük bir değişim yaşıyor. Bu değişimin 

yarattığı sonuçlar da farklı alanlarda kuruluşların hazırladığı endekslere yansıyor. Ülkelerin rekabetçiliği, 

ekonominin yanında sosyo-kültürel hayatta yarattığı zihinsel dönüşümü, sürdürülebilir kalkınma için nasıl 

etkin kullandığıyla da ölçülüyor. Bu noktada, kadının ekonomik hayata aktif katılması, ülkelerin refah 

seviyesini artırırken, kalkınmanın da en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler’in 17 

maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 5’i kadınlarla ilgilidir.  

 

Ülkemiz son yıllarda istihdam ve işgücüne katılımda önemli gelişmeler sağladı. Ancak hala toplumun 

yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına etkin katılımına dönük yapılacak çok işimiz var. İşte 

TÜRKONFED bünyesindeki İş Dünyasında Kadın Komisyonu ile 11 yıldır zihinsel dönüşüm için çalışıyor 

ve kadının toplumsal statüsüne yönelik projeleri 38 kadın derneğinin gücüyle gerçekleştiriyor.  

 

Değerli misafirler; 

 

Bir toplum, diğer yarısını görmeden nasıl ilerler? Tek kanatla özgürce nasıl uçabilirsiniz? Günümüz 

dünyasında kadının üretkenliğini, zekasını, iletişim ve empati yeteneğini, en önemlisi de kadının adaletini 

göz ardı ederek, nasıl gelişir ve refaha ulaşırsınız? Bu mümkün mü? Elbette değil. O zaman yapmamız 

gereken kadının çok yönlü güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, siyaset, iş ve toplumsal hayata 

katılımının artırılmasını sağlayacak politikaları hayata geçirmektir. Kadınların statüsünü geliştirecek her 

türlü politika, hem yerli hem de millidir ve ülkemizin kalkınması için de olmazsa olmaz koşuldur.   

 

Bugün, dünyada işgücünün yüzde 40’ını kadınlar oluşturuyor. 2025’e kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması halinde dünya ekonomisine 12 trilyon dolarlık bir katkının ortaya çıkacağı düşünülüyor. İşgücü 

açısından, kadın- erkek uçurumundan kaynaklanan ekonomik kaybımız Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 

25’ine denk geliyor. IMF’nin geçtiğimiz yıllarda yayımladığı araştırmaya göre; “kadın elinin değmediği 

ülkelerde ekonomik kayıp yüzde 30’lara” kadar çıkıyor. Avrupa’da kadın istihdamı yüzde 40’ın altında 

olan tek ülke Türkiye. Yani, kadın eli değmezse refah da, huzur da, kalkınma da pek mümkün görünmüyor. 

Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasiye giden yol kadının güçlendirilmesinden geçiyor. Kadın 

güçlenirse toplum güçleniyor.  

 

Değerli konuklar; 

 

Daha önce farklı toplantılarda dile getirdiğim bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz 

ekonomimizde farklı sorun alanları mevcut ve o sorun alanlarına yönelik görüşlerimizi, düşüncelerimizi 

paylaşıyoruz. Bu sorun alanlarından birisi olarak gördüğümüz kayıt dışı ekonomi diye tabir edilen alan, 

aynı zamanda ülkemizde kadının iş yaşamına katılımını da doğrudan ilgilendiriyor. 2017 yılında faz 

sonuçlarını paylaştığımız 3. İş Dünyasında Kadın Raporumuzu, kısmetse 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü’nde açıklamayı planlıyoruz. Raporumuzda kadınların kayıt dışı çalışma ve istihdam edilme 

durumlarını tespit ettik. Buna göre; ülkemizde, kadınların kayıt dışı çalışma oranları erkeklere göre daha 

yüksek bir seviyede bulunuyor. TÜİK 2016 verilerine göre çalışan her 2 kadından 1’i kayıt dışı görünüyor.  
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Özellikle tarım sektörü, kadının kayıt dışı çalıştığı alanların başında geliyor. Kadınları kayıt dışı çalışmaya 

iten en önemli etkense eğitim seviyesi yetersizliğini olarak ortaya çıkıyor. 

 

TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi 2016 verilerine göre kadınlarda kayıt dışı istihdam oranı; lise altında yüzde 

53’ken, lise mezunlarında yüzde 25, meslek lisesinde yüzde 20 ve üniversite mezunlarında yüzde 4’e 

geriliyor. Kızlarımızın, okul öncesinden yükseköğretime uzanan süreçte, nitelikli ve kaliteli eğitim almasını 

sağlamalıyız. Ülkemiz, Orta Gelir Tuzağı çıkmazı gibi kadın istihdamı ve işgücüne katılımında yüzde 27-

35 bandına takılmış görünüyor. Bu tuzaktan da ancak, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde siyasal, 

ekonomik, sosyal ve toplumsal sınırları ortadan kaldırarak çıkabiliriz.  

 

Bunun için genel olarak yapılacakların yanı sıra vergi, prim ve teşvik sisteminde iş kurmak isteyen 

kadınların odağa alındığı destekleyici ve geliştirici politikaların uygulanması gerekmektedir. Gelir vergisi 

uygulamasında cinsiyete duyarlılık geliştirilmesi önemli bir kazanım olacaktır. İlk defa iş kuran kadınların 

primlerinin yarısının Hazine tarafından karşılanmasından, doğum borçlanması primlerinin devlet tarafından 

ödenmesine; bakım sigortası uygulamasından çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerine kadar TÜRKONFED 

olarak politika önerilerimiz defaatle hem bakanlıklar hem kamuoyu hem de davet edildiğimiz ilgili 

komisyonlarda anlattık ve uygulanmasının takipçisi olacağız.  

 

Değerli misafirler; 

 

Kadın ve Aile Dostu yerel yönetimler ile işletmelerin sayısının artırılması çok önemlidir. Geçtiğimiz 

günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bakım hizmetleri nedeniyle kamu zararına uğradığını 

Sayıştay tarafından tespit edilmesi, konunun yanlış anlaşıldığını da bizlere göstermektedir. Yerel 

yönetimlerin kreş ve bakım hizmetleri konusundaki çalışmalarının kamu zararı sayılması henüz 

istediğimiz zihinsel dönüşümü tam olarak oluşturamadığımız gösteriyor. Bu konuda çuvaldızı kendimize 

batırarak, kararlılıkla kamunun özellikle zarar saymak yerine sosyal ve toplumsal sorumluluk bilinciyle 

konunun önemini anlamasını sağlamak için kadınıyla erkeğiyle hepimize sorumluluklar düşüyor. Bugün 

dünyada kadın ve aile dostu yerel yönetimlerin ve işletmelerin, toplumsal ve ekonomik fayda yaratma 

kapasitelerinin geliştiğini görmemiz gerekiyor.  

 

Kadın ve Aile Dostu İşletmeler, kurumlarının verimliliğini artırdıkları gibi ülke ekonomisine daha fazla 

katma değer yaratmaktadır. Kadınların topuk seslerinin her alanda duyulmasının barış, huzur ve refah 

getireceğine, demokrasinin gelişimine katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum. Erkeklerin zihinsel 

dünyalarında yaşanacak değişim ve dönüşümle bu yolun kısa sürede kat edilmesi kolaylaşacak. 

Kadınların konuya duyarlılığı ve mücadelesi bazen tek başına yetmiyor. Bu nedenle zihinsel hatta 

kurumsal dönüşümün erkek yönetici ve liderlerde harekete geçirilmesi önem kazanıyor. 

 

Kadının olmadığı yerde üretim, bereket, refah ve kalkınmanın olması mümkün değildir. Kadınların 

güçlenmesi demokrasiyi de güçlendirecektir. Sözlerime son verirken, Mersin’de bu anlamlı etkinliğin 

gerçekleştirilmesini sağlayan Çukurova SİFED Başkanı Sayın Ali Doğan ve GİŞKAD Başkanı Sayın 

Ayferi Tuğcu ile yönetim kurullarına ve katılımlarınızdan dolayı siz değerli konuklarımıza teşekkür 

ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 
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