TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU
KADININ ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
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Sayın Valim... Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım...
Değerli iş insanları... Kıymetli konuklar...
Basınımızın değerli temsilcileri…
Hanımefendiler... Beyefendiler...
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
TÜRKONFED’in kurulduğu günden bu yana, en çok gurur duyduğu komisyonlarından
birisi olan, İş Dünyasında Kadın Komisyonu’nun, “KADININ ÇOK YÖNLÜ
GÜÇLENDİRİLMESİ” projesinin Samsun toplantısında sizlerle bir arada olmaktan
memnuniyet duyuyorum.
Değerli konuklar...
2015 yılının Aralık ayında projenin ilk toplantısı olan Adana’da, Türk iş dünyası olarak
2016 yılından umutlu olduğumuzu dile getirmiştim. Bu sadece benim bir temennim
değil, o dönemde Türk iş dünyasının da ortak beklentisiydi. Ancak içinden geçtiğimiz
2016 yılı, ülkemiz ve dünya için olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Yakın
bölgemizde tüm vahşetiyle devam eden savaş, insanlığın sorgulandığı noktayı çoktan
aştı. Suriye’de yaşanan insanlık dramı, uluslararası kamuoyunun konunun önemini
anlayamaması ve birlikte hareket edememesiyle yeni bir sürece girdi. İçeride ve
dışarıda yaşadığımız küresel terör şiddeti ile 15 Temmuz’da yaşananlar ülkemizin
nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu da hepimize gösterdi.
Demokrasiye ve millet iradesine karşı gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi,
başta halkımız, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ile toplumun tüm kesimlerinin
sağduyusu ile bertaraf edildi. Ekonomi yönetimimiz başarılı bir kriz yönetimi
uygulayarak ilk şokun atlatılmasını sağladı. Şimdi yapmamız gereken üretim ve
yatırımın önünü açacak, ekonomik ve yapısal reformları daha da hızlandırmaktır.
Türkiye ekonomisi olağanüstü gelişmelerin yaşandığı böyle bir dönemde dirençli
olduğunu göstermiştir.
Mali disiplinin korunması, reformların hızlandırılması, üretim ve yatırımların ivme
kazanması Moddy’s gibi rating kuruluşlarına da verilecek en güzel cevaptır.
Demokrasiden Yeni Anayasa’ya, insan haklarından hukukun üstünlüğüne, ekonomi
ve yapısal reformlardan AB sürecine kadar uzlaşma kültürü ile atılacak her adım,
Türkiye’nin de itibarını artıracaktır.
Değerli misafirler;
Günümüzde artık ülkelerin değil şehirlerin rekabeti söz konusudur. Şehirler
rekabetçilik ve girişimcilik güçleriyle ülkelerin dünyaya açılan pencereleridir. Kurtuluş
mücadelesinin ateşinin yakıldığı, ülkemizin 16 büyükşehrinden biri olan Samsun,
Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kenti olması ve lojistik üs özelliğiyle önemli
potansiyeller barındırmaktadır.
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Ancak Samsun’un bu potansiyellerini rekabetçilik ve girişimcilik alanlarında harekete
geçiremediği de görülmektedir. 2016 yılı TÜİK verilerine göre Samsun, sosyoekonomik gelişmişlikte 81 il arasında 33. sırada yer almaktadır.
Lojistik ve kombine taşımacılık sektöründe bölgesel bir merkez olması gereken kentimiz,
ulaşımdan teknolojiye, altyapıdan yetişmiş insan kaynağına kadar pek çok alanda
sıkıntılar yaşamaktadır. TÜRKONFED’in desteklediği Ekonomi ve Dış Politika Araştırma
Merkezi (EDAM) tarafından hazırlanan ve yakın zamanda tanıtımını planladığımız İl
Bazında Rekabetçilik Endeksi raporu, Samsun hakkında güncel ve önemli veriler
içermektedir. Rapora göre Samsun 2014 yılında 81 il arasında 29. sırada bulunmaktadır.
2008’de 31. olan kentimiz, iki sıralık bir iyileşme gösterse de, piyasa büyüklüğü
açısından 2008’de 12’ıncilikten 2016’da 18’inciliğe gerilemesi de ölçek ekonomisinden
daha az faydalandığını göstermektedir.

Samsun’un il bazındaki en az rekabetçi olduğu endeks ise 41. sırada yer aldığı emek
piyasası endeksidir. Samsun’un işgücüne katılım oranları, sigortalı çalışanlarının
toplam nüfusa oranı ve net göç hızı gibi verileri, şehrin rekabetçiliğini aşağı
çekmektedir. Piyasa büyüklüğü endeksi ile emek piyasası endeksi arasındaki farkın
sebeplerinin anlaşılması, önemlidir. 2008-2014 yılları arasında Samsun’un
rekabetçiliğini en fazla artırdığı alt endeks ise insani sermaye endeksidir.
Öğretmen başına öğrenci, üniversitede okuyanların toplam nüfusa oranı ve
akademisyen sayısındaki artışların, 2008-2014 yılları Türkiye ortalamasına göre daha
yüksek olması, kentimizi 42. sıradan 22. sıraya taşımıştır. Önümüzdeki dönemde, bu
alt endekste yakalanan ivmenin, diğer rekabetçilik unsurlarını pozitif yönde etkilemesi
için politikalar üretilmesi, Samsun’un hem sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini hem
de rekabetçiliğini yukarı taşıyacaktır.
Değerli konukları;
Kadınların iş hayatına kazandırılması çerçevesinde TÜRKONFED olarak 2007
yılından bugüne çalışmalar yapıyoruz. İş Dünyasında Kadın Komisyonumuzun da
katkılarıyla “İŞ DÜNYASINDA KADIN RAPORU”nun ilkini 2007’de, ikincisini de 2014
yılında yayımladık. Kadınların istihdama yeterince katılamaması, kadın girişimci
sayısının az olması gibi sorun alanlarına yönelik araştırmalar yaptık. Politika
önerilerimizi kamu otoriteleriyle de paylaştık. Önerilerimizin bir kısmı hayata geçirildi.
Hala beklediğimiz düzenlemeler var, onların da takipçisi olmaya devam ediyoruz.
TÜRKONFED çatısı altında 30 kadın derneği ile sivil toplum örgütleri içinde ayrı bir
yere sahiptir. Tüm kadın derneklerimiz kendi bölgelerinde istihdamdan girişimciliğe,
mesleki eğitimden toplumsal ve sosyal hayata katılıma kadar farklı konularda
faaliyetler sürdürüyor. 24 federasyon ve 186 derneğimizin yöneticilerinin birçoğunun
da kadın olması, her fırsatta gurur duyduğumuz bir tablodur.
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Kadınların iş hayatındaki varlığı, kalkınmanın en önemli göstergesidir. Gelişmiş bir
ekonomi ve gelişmiş bir demokrasi; iş dünyasında kadın istihdamının artırılmasına,
kadına yönelik şiddetin son bulmasına, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesine
bağlıdır. Kadınların iş gücüne katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın da en önemli
unsurlarından biridir. Her alanda olduğu gibi, bu noktada da, bir kültürel ve zihinsel
değişimin başlaması gerekmektedir. Kadının olmadığı yerde üretim olmaz, bereket
olmaz, hukuk olmaz... Her şeyden önemlisi demokrasi olmaz.
Kadının toplumsal statüsü ve iş dünyasına katılımı noktasında elbette birtakım olumlu
gelişmeler yaşandı. Ancak bugünün dünyasında, ülkemizde, kadınların toplumdaki
yeri, sağlığı ve statüsünü belirleyen göstergeler, özlenen, olması gereken seviyeye
henüz ulaşamadı. Uluslararası Çalışma Örgütü 2014 yılı verilerine göre dünyada
kadınların iş gücüne katılımı yüzde 49,6 iken bu oran Avrupa Birliği’nde yüzde 51,5
seviyelerindedir.
2015 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de erkeklerin iş gücüne katılımı yüzde 72’yken,
kadınlarda yüzde 32 seviyelerindeyiz. Kadın istihdamında ise yüzde 28’lik bir oran
ülkemize yakışmamaktadır. Ülkemizdeki kadın girişimciliği oranı ise maalesef yüzde
8 seviyelerindedir. Bu durum ülkemizin kalkınmasının önündeki en önemli
engellerden biridir.
Kadınların, toplumun her alanında, özellikle de ekonomik yaşamda daha fazla yer
almalarına katkı sağlamak için; altyapı çalışmaları, toplantılar ve projeler yapmaya
gayret ediyoruz. Bu amaçla, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonumuz
sorumluluklarını başarıyla yerine getiriyor. Projenin ilk toplantısını geçtiğimiz yıl
Adana’da, akabinde İzmir’de yaptık. Bugünde Samsun’da birlikteyiz. Konuyu yıl
içinde gündemde tutmaya devam edeceğimizi de özellikle vurgulamak isterim.
Unutulmamalıdır ki, bir kız çocuğunun eğitim alması, sonraki kuşakların
kurtarılmasını sağlamaktadır. Bir kız çocuğuna verilen eğitim, bir sonraki kuşakta
ekonomik kalkınma ve demokratik gelişimde önemli bir sıçrama yaratmaktadır.
Kadınların iş gücüne yüzde 3 katılımı Türkiye’nin büyümesine artı 1 puan etki
etmektedir. Kadın güçlenirse, toplum güçlenir felsefesiyle kadın odaklı istihdamın
benimsenmesi noktasında TÜRKONFED olarak Türkiye için çalışmaya ve Türkiye
için üretmeye devam edeceğiz.
Cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, ekonominin güçlenmesine ve sağlıklı bir topluma
katkıda bulunmak amacıyla Kadooğlu Holding bünyesindeki 3 firmamızla kadının
güçlendirilmesi konusunda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri
(WEPs) imzacısı olduk. Siz değerli konuklarımızı da sosyal, toplumsal ve ekonomik
fayda yaratmak adına WEPs imzacısı olmaya davet ediyorum.
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Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi projesini hayata geçiren TÜRKONFED İDK
Komisyonumuzun değerli başkanı Sayın Yasemin Açık’a ve komisyon üyelerine,
bizlere bu güzel organizasyon ile ev sahipliği yapan Orta Karadeniz Sanayici ve İş
Dünyası Dernekleri Federasyonu (ORKASİFED) Başkanı Emin Bahri Uğurlu ve
Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) Başkanı Münevver Uğurlu ile yönetim
kurullarına teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu projenin ülkemize, demokrasimize, ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum...
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum…

Bilgi Notu: TÜRKONFED: Çatısı altında 24 federasyon ve 186 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine
yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu
dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu,
Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz,
Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, Doğu, Serhat, Dicle
ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı
KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkar ve KOBİ
Birliği (UEAPME) üyesidir.
TÜRKONFED Kurumsal İletişim: Hayati BAKIŞ / Genel Sekreter Yardımcısı
0 542 732 73 34 / hbakis@turkonfed.org / www.turkonfed.org / info@turkonfed.org
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