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Kadınların toplumdaki yerini, sağlığını ve statüsünü
belirleyen göstergeler, özlenen ve olması gereken
seviyenin çok gerisindedir. Kaynaklara ulaşma ve
kaynakları etkin kullanma açısından da kadınlar ve
erkekler arasında eşitsizlikler mevcuttur.
Kadınlar; sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamda
erkeklere benzer oranlarda ve etkinlik düzeyinde yer
alamamaktadırlar.
Toplumsal kalkınmanın sağlanabilmesi için, Toplumun
diğer yarısını oluşturan kadınların toplumun tüm
alanlarında erkeklere benzer oranlarda ve etkinlik
düzeyinde yer almalıdırlar.

ÜLKEMİZDE KADIN HAKLARI










Cumhuriyet sonrası dönem (siyaset,
ekonomi, bilim ve sosyal yaşam)
1926 Türk Medeni Kanunu:
 Yasal olarak evlenme hakkı
 Tek okulda okuma hakkı
3 Nisan 1930 tarihli Belediye Kanunu:
Belediye seçimlerinde seçme seçilme
hakkı
1934 Teşkilatı Esasiye Kanunu: Her
kadın-erkek için milletvekili seçme
seçilme hakkı
1935 yılında yapılan milletvekili seçiminde
18 kadın milletvekili

Uluslararası Kararlarda Kadın Konusu
• 1946’da “BM Kadının Statüsü
Komisyonu”
• 1975’te “BM Uluslararası kadın 10
yılı” ilan edilmiş
• 1979’da BM tarafından “Kadına Karşı
Her Türlü Ayrımcılığı Önleme”
sözleşmesi kabul edilmiş, 1981’de
yürürlüğe girmiştir.
• Türkiye’de 1986 yılında yürürlüğe
girmiştir.

Uluslararası Kararlarda Kadın Konusu
İlki 1975’te Mexicocity’de
olmak üzere her 5 yılda bir
“Dünya kadın Konferansı”
 1995’te Pekin’de 4. Dünya
Kadın Konferansı




Pekin Deklarasyonu: Kadının
güçlendirilmesi ve toplumun bütün
alanlarına eşit olarak katılmaları,
kalkınma ve barışın sağlanması için
temel koşul olarak kabul edilmiş ve
şu eylem planı gündeme gelmiştir.

4. DÜNYA KADIN KONFERANSI-PEKİN
DEKLARASYONU















1-Kadın ve yoksulluk
2-Kadının eğitim ve öğretimi
3-Kadın ve sağlık
4-Kadına yönelik şiddet
5-Kadın ve silahlı çatışma
6-Kadın ve ekonomi
7-Yetki ve karar alma sürecinde kadın
8-Kadının insan hakları
9-Kadın ve medya
10-Kadın ve çevre
11-Kız çocukları: (öğrenim, olumsuz toplumsal tutum, şiddet,
ayrımcılık, sağlık ve beslenme, ekonomik istismar )
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Gelir ve servet dağılımında eşitsizlik
Dünyada yoksulların %70’ini kadınlar
oluşturmaktadır. “Yoksulluğun
feminizasyonu”
Bir çok kadın çalışma imkanı
bulamazken, çalışan kadınlar ise aynı
işi yapan erkek kazancının ancak
ortalama 2/3’ü kadar
kazanmaktadırlar.
Evde yapılan iş-ücretli iş
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Dünyada ;
Halen ilkokula başlamayan 114
milyon çocuğun, 2/3’ünü kızlar
oluşturmaktadır.
1 erkeğe karşın 2 kadın okuma
yazma bilmemektedir.
Parlamentoda %14.2, kabinede
bakan olarak %6 koltuğa
sahiptirler.
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Ülkemizde;
Halen 4 milyona yakın kadın okuma-yazma bilmemektedir.
15 yaş üstü kadınların %14.7’si, erkeklerin %3.6’sı okuma
yazma bilmemektedir.
2013 yılı TÜİK’e göre; kadınların %6.6’sı, erkeklerin %1.3’ü
OYD (6+ yaş)
Elazığ’da ise 15 yaş üstü kadınların %24.4’ü, erkeklerin
%5.7’si okuma yazma bilmemektedir.
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Kız çocuklarının okutulmaması
Fiziksel, duygusal ve cinsel şiddete
maruz kalma
Namus ve töre cinayetleri,
Çeyiz, başlık parası,
Erken yaşta ve zorla evlendirilme.
Çok eşli evliliğe zorlanma, ki burada
kızdan 20–30 yaş büyük erkeklerle
ikinci ve ya üçüncü eş olarak
evlendirilmesi söz konusudur.
Bazı kentlerde, başlık parası
vermemek için berdel uygulaması
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Erkek çocuk tercihi,
Kız çocuk doğurma veya
çocuksuzluğun sorumluluğunu kadına
yükleme,
Çok doğurmaya kadını zorlama,
Ensest ilişki ve kadının ensesti
anlatmaması için ölümle tehdit
edilmesi
Genital mutinasyon
Kadın ticareti, pornografi,
Yoksulluk,
İşsizlik,
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İş yerinde ve diğer kurumlarda, cinsel ve
psikolojik şiddete maruz kalmak.
Maaşına, banka kartları ve takılarına el
konulması,
Sakat kadınlara yönelik hizmet ve destek
oluşturmama,
Yaşlılıkta fiziksel, cinsel ve psikolojik
saldırıya uğrama,
Göçe zorlama, göç ve mültecilik.
Evinin, topraklarının ve oturduğu bölgenin
yaşanmaz hale getirilmesi.
Sonuçta savaşlar sırasında, taciz, tecavüz,
yaralanma ve öldürülme en çok kadınları ve
çocukları vurmakta

Elazığ İlinde Kadının
Toplumsal Statüsü
Araştırma Sonuçları

Elazığ İl Merkezinde Yaşayan
Kadınların Bazı Özellikleri
Özellikler

%

Herhangi bir işte çalışmayan

82.4

Sosyal güvencesi olmayan

13.8

Resmi nikahı olmayan

7.4

Akraba evliliği yapan

20.4

Evlendiği kişiyi seçemeyen

66.0

Kuması olan

5.7

Kuması ile aynı evi paylaşan

48.1



Kadınların %17.6’sı herhangi bir gelir
getirici işte çalışmakta



Herhangi bir işte çalışan kadınların;
%54.2’si kazandığı paranın harcanma
şekline eşi ile birlikte karar verirken
%28.9’u kazandıkları paranın
harcanmasına karışamamaktadır.
%16.9’u harcama şekline kendisi karar
vermektedir.





Kadına Yönelik Şiddet




Elazığ il merkezinde yaşayan kadınların
%68.6’sı evlilikleri süresince aile içi
herhangi bir şiddet türüne maruz
kalmıştır.

Evli kadınların %44.2’si evlenmeden
önce ailesinden fiziksel ya da sözel
şiddet görmüştür.

Kadına Yönelik Şiddet




Evliliği süresince eşi
tarafından en az bir kez
dövülen kadın oranı:%37.4
Kadınların;%18.9’u halen
fiziksel şiddete maruz
kalmaktadır.
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Kadınların %10.2’si erkeklerin
fiziksel şiddet uygulamalarını
haklı bulmakta
Şiddet türlerinden herhangi
birine maruz kalan kadınların;
%98.7’si bu duruma
katlanacağını belirtmekte
%1.3’ü boşanmayı düşünmekte

Tablo- Herhangi bir şiddet türüne maruz kalan kadınların
gördükleri şiddete rağmen boşanmak istememe nedenleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Şiddete katlanma nedenleri
Çocuğum babasız kalmasın
Birbirimizi halen seviyoruz
Hiçbir gelirim yok
Eşimin suçu yok
Aile içinde böyle şeyler olabilir
Boşanmak geleneklere aykırı
1+3
1+2+3
Diğer

%
13.8
23.2
15.2
5.5
30.6
2.1
3.4
1.4
4.8

Aile içi önemli kararlara katılma
Aile içi önemli kararların
%48.8’ini erkekler tek
başlarına almaktadırlar.
 Kadınların %26.5’i aile içi
önemli kararları erkeklerin
tek başlarına alması
gerektiğini
düşünmektedirler.


Seçme Hakkı


Kadınların;
 %55.8’i kendi özgür iradesi ile
 %35.9’u eşlerinin fikrine göre
 %4.9’u eşi ile birlikte
 %3.4’ü büyük ailenin isteğine
ve geleneklerine göre
Oy kullanmaktadır.

ÇALIŞAN KADIN
Kadın olmak zor,
 Az gelişmiş bölgelerde
kadın olmak daha zor,
 Ama az gelişmiş bölgelerde
çalışan kadın olmak çok
daha da zor…


ÇALIŞAN KADIN
Erkeklerin sadece para kazanmak için yapmakta
oldukları bir işi başarması beklenirken, Kadınların;
 İyi bir eş
 İyi bir anne
 İyi bir ev kadını
 İyi bir iş kadını ya da çalışan kadın
 İyi bir gelin
 İyi bir evlat
 İyi bir kız kardeş
 İyi bir komşu
 olması beklenmektedir.
 Yani bir koltuğa 3 karpuzu sığdırmak zorundadır….


ÇALIŞMA YAŞAMI VE KADIN
TUİK 2014 verilerine göre, çalışma yaşındaki;
Erkeklerin %64.8’i,
Kadınların %26.7’si istihdam edilmekte

2014 yılı verilerine göre;
Belediye Başkanlarının %2.9’u,
Belediye meclis üyelerinin %10.7’si
İl genel meclis üyelerinin %4.8’i kadın
2015 Genel seçimlerine göre;
Kadın milletvekili sayısı 98’dir ve
milletvekillerinin %17.8’ini oluşturmaktadır.
1 Kadın Bakan

ÇALIŞMA YAŞAMI VE KADIN


TÜİK 2011 yılı verilerine göre;








İstihdama katılan kadınların;
% 42.2’si tarım sektöründe,
% 15.2’si sanayi sektöründe,
% 42.6’sı ise hizmet sektöründe
çalışmaktadır.

ÇALIŞMA YAŞAMI VE KADIN










TÜİK 2011 yılı verilerine göre;

Çalışan 100 kadından;
12.9’u kendi hesabına ve işveren
konumunda,
51.6’sı herhangi bir ücret ya da
yevmiye karşılığında
35.5’i ücretsiz aile işçisi olarak
çalışma yaşamında yer almaktadır .

Kadınların istihdam alanındaki sorunları






Kadın işgücü ucuz emek
olarak emek-yoğun iş kolları
olan tekstil, gıda, hazır giyim,
tütün gibi sanayi dallarında
yoğunlaşmakta

Temizlik, çocuk bakımı gibi
nedenlerle, evlerde sosyal
güvencesiz çalışmakta
En çok tarım sektöründe
ücretsiz aile işçisi olarak
çalışmakta

Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı






TÜİK 2010 VERİLERİNE GÖRE
Kadınlar;
%
Niteli gerektirmeyen mesleklerde 13.9
Profesyonel mesleklerde
19.4

İlkokul ve altı eğitim alanlar
16.5
 Melek lisesi mezunu
19.5
 Yüksekokul mezunu
16.1
erkeklerden daha az ücret almaktadırlar


İŞ GÜCÜNE KATILIM


Kadınların işgücüne katılımı,
sürdürülebilir kalkınmanın önemli
bir unsuru olarak kabul edilmekle
birlikte, işgücüne katılım oranları
düşüktür.

Bazı Proje Önerileri




Kadınların iş dünyası ile prestiji yüksek, karar verme
ve yetki aşamasındaki mesleklerde daha fazla yer
almalarının sağlanması için; kadın emeğine vasıf
kazandırılması ve kadının niteliksel gelişimini ve işgücü
piyasasına girişini sağlayıcı gerekli mekanizmaların
oluşturulmasına ihtiyaç vardır.
Bu nedenle önerilen bazı projeler;

Proje Önerisi 1MEVCUT DURUM ANALİZİ


TÜRKONFED’e bağlı federasyon ve
derneklerdeki mevcut durumu
saptamak için bir araştırmanın hemen
yapılması

……….. İLİNDE BULUNAN İŞLETMELERİN MEVCUT DURUMLARI VE İŞ YAŞAMINDA EN ÇOK
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ARAŞTIRMASI ANKET FORMU
Değerli Katılımcı,
Bu araştırma, Elazığımızda ki işletmelerin yaşadıkları sorunların çözümü, bugünkü durumunun daha da iyileştirilebilmesi için yapılabilecek bilimsel
çalışmalara kaynak olabilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ankete vereceğiniz cevaplar gizli tutulacaktır. Bu nedenle içtenlikle cevaplamaktan
kaçınmayınız. Anketi cevaplamak üzere ayırdığınız zaman için teşekkür ederiz. ELAZIĞ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

1.Cinsiyetiniz:
2.Yaşınız:

( 1) Erkek
(1) 18–25

(2 ) Bayan
( 2) 26–35

3.Eğitim Durumunuz: (1 )Okur -Yazar Değil
( 5) Lise Mezunu

( 3) 36-45

(4 ) 46-55

( 2) Okur -Yazar
(6 ) Üniversite Mezunu.

( 5) 56 -65

(3 ) İlkokul Mezunu
(7) Yüksek Lisans

(6 )66 ve Üzeri
(4 ) Ortaokul Mezunu
(8) Doktora

4-Faaliyette bulunduğunuz sektörü belirtiniz .....................................
5-Sizce Elazığ'ın en önemli sorunu nedir?
(1) İşsizlik
(2) Sahipsizlik
(3)Göç
(4)Yatırım Eksikliği
(5)Temsil edilememe (6) Yatırımcımıza sahi çıkılmaması
(7) Yoksulluk
(8) Tanıtım Eksikliği
(9)Yabancı yatırımcı çekilememesi
(10)Diğer (Açıklayınız:…………............)
6-Kayıtlı olduğunuz oda aşağıdakilerden hangisidir?
(1 )Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (2 ) Elazığ Ticaret Borsası

(3 ) Elazığ Esnaf ve Sanatkârlar Odası.

7-İşletmenizin faaliyette bulunduğu süre ne kadardır?
(1 ) 1-3 yıl
(2 ) 4-7 yıl
(3 ) 8-11 yıl
(4 ) 12-15 yıl
8-İşletme sahibinin doğum yeri neresidir? (1 ) Elazığ

(5 ) 16-19 yıl

(4) Oda kaydım yok

(6) 20 yıl ve üstü

(2 ) Diğer (Belirtiniz:..............................)

9-İşletmenizin mülkiyeti aşağıdakilerden hangisidir?
(1 ) Satın alma
(2 ) Miras
(3 ) Kredi
(4 ) Kira

(5 ) Diğer (Belirtiniz) ………………

10-İşletmenizden elde ettiğiniz gelir tüm yaşam ihtiyaçlarınızı ne ölçüde karşılıyor?
(1 ) Hiç
(2 ) Az
(3 ) Orta
(4 ) Tamamen (5 ) Çok
11-İşletmenizde çalışan sayısı kaçtır?(1) 1-4 (2) 5-10 (3) 11-16 (4 ) 17-25 (5) 26-35 (6)36-45 (7) 46-55 (8) 56 ve üzeri
12-İşletmenizin yöneticisinin eğitim durumu nedir?
(1 ) İlköğretim (2 ) Lise (3 ) Meslek Lisesi (4) Yüksekokul

(5 ) Fakülte (6 ) Sertifika/Ustalık belgesi (7 ) Diğer(belirtiniz)…….

13-Sizce esnaf ve sanatkârın en önemli beş sorunu aşağıdakilerden hangisidir? (Lütfen 1'den 5'e kadar sıra numarası veriniz)
1 Vergi oranlarının yüksekliği
8
İşyeri kiralarının yüksekliği
2 Finansman yetersizliği
9
Alışveriş Merkezleri
3 İşletme maliyetlerinin yüksekliği
10 Danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği
4 Müşterilerin alım gücünün düşüklüğü
11 Enerji maliyetlerinin yüksekliği
5 Kredi faizlerinin yüksekliği
12 Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği
6 Vergilerin çeşitliliği
13 Yetersiz Sosyal Güvenlik Hizmetleri
7 Kalifiye Eleman eksikliği
14 Bürokrasi ve mevzuat
15 Alacakların tahsil edilememesi
16 Diğer…..
14-Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler doğrultusunda, işyerinizi ve ticari ilişkilerinizi geliştirebiliyor musunuz?
(1 ) Evet
(2 ) Hayır
15-Geçmiş yıllara göre durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? (1 ) Daha iyi

(2 ) Daha Kötü (3 ) Değişim Yok

16-2012 yılı için düşündüğünüzde, ekonominin genel durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?
(1 ) Çok olumlu
(2 ) Olumlu
(3 ) Ne Olumlu ne olumsuz
(4 ) Olumsuz
(5 ) Çok olumsuz
17-Bu yıl satışlarınızda bir önceki yıla göre ne yönde bir değişme yaşandı? (1 ) Arttı (2 ) Değişme olmadı (3) Azaldı
18-Size göre genel olarak esnafın mevcut durumunu nasıldır?
(1 ) Esnafın durumu gayet iyi
(2 ) Esnaf kendini geliştiriyor
(4 ) Esnafın rekabet edecek gücü yok
(5 ) Esnaf bitme noktasında
(7 ) Diğer..........................................

(3 Esnaf geleceğe güvenle bakıyor
(6 ) Esnaf önünü göremiyor

19-Esnaf ve sanatkârın daha da iyileştirilmesi ya da içinde bulunduğu koşulların daha uygunlaştırılması için sizce ne
yapılmalı?
(1) Finansal destek sağlanmalı
(2) Hibe kredileri verilmeli
(3) Vergi oranları düşürülmeli
(4) Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri verilmeli (5) Hammadde maliyetleri düşürülmeli
(6) Diğer....................
20- Önümüzdeki süreç içerisinde (2012-2013 yılı) yeni yatırım yapmayı planlıyor musunuz?
(1 ) Evet, planlıyorum (2 ) Kararsızım (3 ) Hayır, planlamıyorum
21-2012 yılı sonunda ekonomide ne yönde bir değişim bekliyorsunuz?
(1 ) Olumlu ( 2 ) Ne olumlu ne olumsuz
(3 ) Olumsuz

22-Hükümetimizin şimdiye kadar ekonomi alanındaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
(1 ) Çok iyi
(2 ) İyi
(3 ) Ne iyi ne kötü
(4 ) Kötü
(5 ) Çok kötü
(6 ) Fikrim Yok
23- Türkiye’de ekonomik alanda öncelikli olarak adım atılmasını beklediğiniz konular nelerdir?
( 1 ) İşsizliğin azaltılması
( 2 )Yatırımların arttırılması
( 3 ) Faizlerin düşürülmesi (4)Vergilerin düşürülmesi
( 5 ) İhracatın arttırılması
( 6 )Üretimin arttırılması
( 7) Cari açığın azaltılması (8)Küçük esnafa sahip çıkılması
(9) Kredi maliyetlerinin düşürülmesi (10) Diğer.............................................
24- Elazığ'da ekonomik alanda öncelikli olarak adım atılmasını beklediğiniz konular nelerdir?
( 1 ) İşsizliğin azaltılması
(2)Yatırım arttırılması
(3) Yerel sektörlere daha fazla önem verilmesi
( 4 ) Piyasanın canlandırılması
(5)Kredi maliyetlerinin düşürülmesi
(6) Tarıma daha fazla destek verilmesi
( 7) Hayvancılık desteklerinin artırılması (8) Diğer................................................
25-İşletmenizin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen en önemli unsur hangisidir?
(1 ) Nakit sıkıntısı
(2 )Faizlerin yüksekliği
(3 ) Alım gücünün düşük olması
(4 ) Büyük marketlerin çoğalması
(5) Kredi Borçları
(6 )İşyeri Kiralarının yüksekliği (7) İç talebin daralması (8) Diğer.............................................
26-İşyerinizi hangi sermaye ile kurdunuz? (1 ) Kendi sermayem (2 ) Banka Kredisi (3 ) KOSGEB Desteği

(4) Diğer …….)

27-İşyerinizde eleman çalıştırırken hangisini tercih ediyorsunuz?
(1 ) Kayıt dışı çalışmaya razı olanları işe alırım
(2 ) Sigortalı eleman çalıştırıyorum
28-İşyerinize eleman alırken Meslek Belgesi (Kalfalık-Ustalık belgesi gibi) arıyor musunuz? (1 ) Evet

(2 ) Hayır

29-Mesleki faaliyetlerinizin geliştirilmesi için ihtiyaç duyduğunuz eğitim konuları hangileridir?
(1 ) Branş eğitimi
(2 ) Müşteri İlişkileri
(3 ) Pazarlama
(4) İşletme Muhasebesi

(5) Diğer............

30-İşletmenizde internet kullanıyor musunuz?

(1 ) Evet

(2 ) Hayır

31-İşletmenizin web sayfası var mı?

(1 ) Evet

(2 ) Hayır

32-İnternet üzerinden satış yapmayı düşünüyor musunuz? (1 ) Evet
33-KOSGEB’in sağladığı destek ve krediler hakkında bilginiz var mı?
34-KOSGEB desteği ya da kredisi aldınız mı?

(1 ) Evet

(2 ) Hayır
(1 ) Evet

(2 ) Hayır

(2 ) Hayır

35- Uygulamaya giren yeni teşvik yasasının içeriği ve kapsamı hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz? (1 ) Evet (2 ) Hayır
36-Teşvik yasası hakkında bilgilendirme yapılmasını ister misiniz? (1 ) Evet

(2 ) Hayır

37-İşletmenizi büyütmek ya da geliştirmek amacıyla eğitim programı düzenlenmesi durumunda katılır mısınız,?
(1 ) Evet
(2 ) Hayır

38-İşletmenizde kredi kullanıyor musunuz? (1 ) Evet

(2 ) Hayır

39- Cevabınız “Hayır” ise işletmenizin kredi kullanmama sebebi nedir?
(1) Öz sermayemiz yeterlidir (2) Kredi faizleri yüksektir (3) Kredi koşulları ağırdır (4) Kredi kullanmaya karşıyım
(5) Diğer (Açıklayınız:…….....................................)
40-İşletmenizde nakit desteğine ihtiyaç duyduğunuzda genellikle hangi kaynaklara başvurmaktasınız?
(1 ) Akraba ve arkadaşlar
(2 ) Ortaklar
(3 ) Halk Bankası (4 ) Diğer Ticari Bankalar
(5 ) Faizsiz Finans Kuruluşları
(6) Yurt dışı finans kaynakları
(7 )Ziraat Bankası (8 )Diğer ………………….
41-İşletmenizin kârını hangi şekilde değerlendirmektesiniz?
(1 )Sermayeye ekleme (2 )Yeni Yatırımlara Girme (3 )Gayrimenkul (4 )Hazine Bonosu-Repo (5 )Döviz-Altın (6) Diğer……
42-Sizce aşağıdakilerden hangisi daha güvenli para birimidir? (1 )Dolar

(2)Euro

(3 )Türk Lirası

43-Elazığ’ın geleceğine ilişkin değerlendirmeniz nedir?
(1)Elazığ iyiye doğru gidiyor (2)Elazığ her gün kötüye gidiyor (3)Elazığ’dan umutluyum (4)Elazığ yerinde sayıyor (5)Diğer……
44-Herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye misiniz? (1 ) Evet (ise STK'nın adı:...............................) (2 ) Hayır
45-Elazığ’ın kalkınması için sizce hangi sektördeki yatırımlara ağırlık verilmeli?
(1 ) Sağlık (2 )Hizmet-eğlence (3 ) Sanayi
(4 ) Hayvancılık (5 ) Mermercilik (6 )Giyim-Dokuma

(7 ) Diğer………

46-Yerel yöneticilerden beklentileriniz nelerdir?…………………………………………………………………………..
47-Elazığ’ın ekonomisinin canlanması, esnaf ve sanatkarların daha iyi durum gelebilmesi için herhangi bir öneriniz ya da
gündeme getirmek istediğiniz herhangi bir konu varsa lütfen belirtiniz:....................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Proje Önerisi 2-

KADIN GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ




Dezavantajlı yöreler/kişiler başta olmak üzere;
Kadın konusunda farkındalık oluşturmak ve kadınların toplumun
her alanında daha görünür olmasını sağlamak amacıyla; eğitim,
sağlık, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarla ilgili danışmanlık
ve eğitim faaliyetlerinin TÜRKONFED İş Dünyası Kadın
Komisyonu tarafından ülke genelinde organize edilmesi

Eğitim; Ana-kız okuldayız, Ana-baba okulu
Kişisel gelişim, iletişim, ticaret, fizibilite, bölgesel teşvikler, devlet
kaynak ve katkıları v.s. Eğitimleri






Sağlık; Ana-çocuk sağlığı, üreme sağlığı, meme ve serviks
kanseri gibi konularda spesifik kampanya eğitimleri
Sosyal; iş ve sosyal amaçlı geziler, Network ağları

Proje Önerisi 3YATIRIM AKADEMİSİ













Ülkedeki, ‘yatırım destek teşvikleri’ konusunda;
tanıtım,
bilgilendirme ve
koordinasyonunu sağlayacak,
girişimcilik,
inovasyon,
fizibilite hazırlama,
yol haritası çizme ve
mevcut durum analizi yapma
gibi konularda destek olacak bir
“Yatırım Akademisi”nin kurulması

Proje Önerisi 4YEREL VE BÖLGESEL STK’LARIN
GÜÇLENDİRİLMESİ




Kadın STK’lar güç birliği projeleri
-Coğrafi konumlarına göre federasyonları 4
bölgeye ayırıp her bölgede, kadın STK’lara
yönelik;
 eğitim/mesleki eğitim
 ‘Hanımeli göznuru’ Pazar/panayır/mağazası
 Tiyatro, müzik v.s. eğlence ile destekleme
Kadın STK’lar ekonomik ve sosyal iş birliği
networking ağları oluşturma

Proje Önerisi 5ULUSLARARASI KADIN GİRİŞİMCİLER
FORUMU








Dünya genelinde, kadınların;

Ticari, sosyal ve kültürel etkileşimlerinin
sağlanması
Uluslararası kadın STK’lar sosyal ve ticari
iletişim ağının ve iş bağlantılarının
oluşturulmasına katkı sağlamak

Savaş, yoksulluk ve kadının insan hakları
konusunda ihlallerin yaşadığı ülkeler başta
olmak üzere, dezavantajlı bölgelerde yaşayan
kadınlar konusunda farkındalık yaratmak ve
savunuculuk oluşturmaya katkı sağlamak

T E Ş E K K Ü R L E R

