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        BASIN BÜLTENİ          

 

 

 

TÜRKONFED İDK KOMİSYONU’NDAN İŞ KADINLARINA ÇAĞRI:  
“ODA SEÇİMLERİNDE AKTİF OLUN”  

 

TÜRKONFED İDK Komisyonu Başkanı Dr. Yasemin Açık, 35 kadın derneğinin üyelerine 

gönderdiği mektupta, Ekim-Kasım 2017 döneminde Türkiye genelinde yapılacak olan oda ve 

borsa seçimlerinde aktif olmaları çağrısında bulundu. Açık mektubunda, “Türkiye’nin önemli 

kuruluşları olan odalarımızın ve borsalarımızın seçimlerinde ve yetkili kurullarında iş 

kadınlarımızın topuk seslerini duymak, kadının organizasyon yeteneği ve zekâsı ile yönettiğini 

görmek en büyük dileğimiz” dedi. 

 

20 Eylül 2017- Türkiye’nin yalnızca en büyük KOBİ yapılanmasına sahip iş dünyası örgütü değil aynı 

zamanda çatısı altındaki 35 kadın derneği ile en büyük örgütlü kadın gücü de olan TÜRKONFED’in İş 

Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu’ndan üyelerine Ekim-Ağustos 2017 döneminde Türkiye 

genelinde yapılacak olan oda ve borsa seçimlerinde aktif olun çağrısı yapıldı.  

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 

Yasemin Açık imzalı olarak Türkiye genelindeki 35 kadın derneğinin üyesi iş kadınlarına gönderilen 

mektupta, “Türkiye’nin önemli kuruluşları olan odalarımızın ve borsalarımızın seçimlerinde ve yetkili 

kurullarında iş kadınlarımızın topuk seslerini duymak, kadının organizasyon yeteneği ve zekâsı ile oda 

ve borsa yönetimlerinde görev aldığını görmek en büyük dileğimiz” denildi.  

 
Türkiye’de son derece önemli bir yapılanma olan oda ve borsaların çeşitli kademelerinde iş kadınlarının 

da yer alması için TÜRKONFED İDK Komisyonu olarak çalışmaya başladıklarını anlatan Prof. Dr. 

Yasemin Açık, şöyle devam etti: 

 

“Bulundukları yerin ticari, sınai ve ekonomik parlamentosunu oluşturan oda ve borsaların yasalar 

çerçevesinde yerine getirmesi gerekli görevleri yanı sıra bulundukları bölgenin ticari ve sınai 

kalkınmasında da önemli bir rol oynadıkları açıktır. Bütün kurulan şirketlerin ve tacirlerin üye olmasının 

zorunlu olduğu oda ve borsalar 1,5 milyonu aşkın şirket ve taciri temsil etmektedir. Bu büyük yapının 

içerisinde Türkiye genelinde çok sayıda şirket sahibi iş kadını varken, bu iş kadınlarının oda ve borsa 

yönetimlerinde, yetki ve karar mekanizmalarında yeterince yer almamaları oldukça düşündürücüdür. 

Bunun en önemli nedenlerinden biri ise odaların işleyiş ve görevlerinin yeterince bilinmemesi ve iş 

kadınlarının bu görevlere çok fazla sayıda aday olmamasıdır. Öncelikli olarak, iş kadınlarının temsile 

yetkili oldukları şirketin hangi grupta yer aldığını, oy kullanma ve seçilme kriterlerine uygun olup 

olmadıklarını bağlı bulundukları odalardan kontrol etmeleri, güç birliği yaparak bulundukları illerde 

kadın adaylar çıkarmaları ve bu kadın adayları desteklemeleri gerekmektedir.”  
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TÜRKONFED Hakkında: Çatısı altında 25 federasyon ve 196 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer 

alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın 

yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta 

Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney 

Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları 

Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri 

Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 

milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkar ve KOBİ Birliği (UEAPME) üyesidir.  

Bilgi için:  
TÜRKONFED Kurumsal İletişim / Hayati BAKIŞ / Genel Sekreter Yardımcısı 

0 542 732 73 34 / hbakis@turkonfed.org / www.turkonfed.org / info@turkonfed.org 
 

İnsula İletişim / Necla Yılmaz 0549 787 06 82 / neclayilmaz@insulailetisim.com 

http://www.turkonfed.org/
mailto:info@turkonfed.org
mailto:hbakis@turkonfed.org
http://www.turkonfed.org/
mailto:info@turkonfed.org
mailto:neclayilmaz@insulailetisim.com

