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Sayın Rektörüm… Sayın Başkanlar… Değerli iş insanları...  

Kıymetli konuklar... Basınımızın değerli temsilcileri…  

Hanımefendiler... Beyefendiler...  

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

 
TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu tarafından 2015 yılında başlatılan "Kadının Çok 

Yönlü Güçlendirilmesi" projesi kapsamında; 2017 yılının ilk toplantısında Kayseri’de sizlerle bir 

arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kadınların iş ve sosyal hayata aktif katılımlarının 

artırılması yolunda yeni bir eşikte, “Teknoloji ve Kadın Girişimciliği” ana teması altında üye 

federasyonumuz ORSİFED ve kadın derneğimiz KİGDER ev sahipliğinde düzenlenen 

toplantımıza Hoş geldiniz diyorum. 

 

Kadınların iş hayatına katılımlarını artırmak her şeyden önce ekonomimize ve sosyal hayata 

yüksek düzeyde katma değer sağlamanın ön koşuludur. TÜRKONFED bu bilinçle kurulduğu 

günden bu yana bünyesindeki İş Dünyasında Kadın Komisyonu’nun etkin çalışmalarıyla son 12 

yılda çok önemli düzenlemelerin hayata geçmesini sağlamıştır. Bağımsız ve gönüllü yapımızla 12 

yılda 25 araştırma raporu ile sadece kadın sorununa değil, bölgelerarası gelir dağılımındaki 

eşitsizlikten Orta Gelir Tuzağı’na, KOBİ’ler dönüşümden rekabetçiliğe, Yeni Anayasa’dan 

Türkiye’nin yerel kalkınma dinamiklerine kadar toplumu ilgilendiren her konuda önemli projeler 

ürettik.  

 

TÜRKONFED, 25 federasyon 190 dernek, 24 bin 100 iş insanı ve 40 bin şirketi temsil eden 

yapısıyla yalnızca Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü değil; aynı zamanda üyesi 

olan 32 kadın derneği ile de ülkemizin en büyük örgütlü KADIN GÜCÜ’nü oluşturmaktadır. Tüm 

kadın derneklerimiz kendi bölgelerinde istihdamdan girişimciliğe, mesleki eğitimden toplumsal ve 

sosyal hayata katılıma kadar farklı konularda faaliyetler sürdürüyor.  

 

Değerli misafirler;  
 

Ekonomik kalkınma ve gelişmişlik; nitelikli insan gücünün, nüfusun yarısını oluşturan kadınları iş 

hayatına aktif katılımından geçmektedir. Rekabetçilikte kadınların olduğu her alanda şirketlerin, 

kentlerin ve ülkelerin rakipleriyle arayı açtığı bilinen bir gerçektir. Günümüzde artık ülkelerin 

değil şehirlerin rekabeti söz konusudur. Şehirler rekabetçilik ve girişimcilik güçleriyle ülkelerin 

dünyaya açılan pencereleridir. Kayseri; tarihi ve kültürel birikimi, özellikle gelişmiş sanayisi ile 

Orta Anadolu'nun sanayi ve ticaret merkezi konumundadır. Kayseri, bugün gerçekleştirdiği 5 

milyar doları aşan üretimi, 3,2 milyar dolarlık dış ticaret hacmi, 1000’in üzerinde üretim merkezi, 

gelişen ve değişen çehresiyle örnek bir şehirdir.  

 

Ancak Kayseri’nin bölgesel bir güç olması için sadece sanayi ve ticarette değil; rekabetçilik ve 

girişimcilik alanlarında da daha fazla aksiyon alması gerekmektedir. TÜRKONFED ile Ekonomi 

ve Dış Politika Araştırma Merkezi-EDAM tarafından hazırlanan İl Bazında Rekabetçilik Endeksi 

raporuna göre 2008 yılında 81 il arasında 21. sırada bulunan Kayseri, 2014 yılında 36. sıraya 

gerilemiştir.  
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Nüfus açısından Türkiye’nin en büyük 15. kenti olan Kayseri’de, mevsimsellikten arındırılmış 

verilere göre istihdam edilen kadın nüfusunun yalnızca 43 bin civarında olması, hiç kuşkusuz 

rekabetçiliği engelleyen en önemli nedenler arasında yer almaktadır.  

 

Türkiye Ekonomik ve Politik Araştırmalar Vakfı, TEPAV’ın 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Karnesi’ne göre, eşitsizliğin en az olduğu illerde Kayseri 66. sıradan 46. sıraya yükselmiştir. 

Kadınların en güçlü olduğu iller sıralamasında ise 2012’de 43’üncü sırada iken 2015’te 39’uncu 

sırada yer almıştır. Bu veriler Kayseri’nin bir yükselme trendi yakaladığını gösterse de yeterli 

değildir. Bu oranın artması için de kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri, mikro krediler ve 

mevzuat düzenlemelerinin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

 

Değerli konuklar;  

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alabilmemizin yolu nüfusumuzun yarısını 

oluşturan kadınların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımı ile mümkündür. 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. Kadının toplumsal statüsünün 

iyileştirilmesinin, ekonomik yaşam ve iş dünyasında yer almasının önemi büyüktür. 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.  

 

Dünyada kadınların işgücüne katılımı ortalama yüzde 50’lerde seyrederken, ülkemizde bu oran 

maalesef yüzde 32’lere yeni gelmiştir. Bu hızla giderse dünyayı yakalamamız 100 yılın üzerinde 

bir zaman alacaktır. Uluslararası ortalamaların gerisinde kalan kadın istihdamı oranımızın anlamlı 

oranda artması, ilgili politikaların bütüncül ve eşzamanlı olarak hayata geçmesi ile yaratılabilir. 

Bu anlamda kadınların iş gücü piyasasına katılımda, iş-aile dengesini sağlamaya destek olacak 

kurumsal mekanizmaların yaygınlaşması büyük önem taşımadır. Bu konuda atılması gereken 

adımların başında ise çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi 

gelmektedir.  

 

TÜRKONFED olarak “Kadın güçlenirse, toplum güçlenir” felsefesiyle kadın odaklı istihdamın 

benimsenmesi noktasında Türkiye için çalışmaya ve Türkiye için üretmeye devam edeceğiz. 

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 ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim 

Yılmaz’a, KİGDER Başkanımız Sayın Sema Karaoğlu ile yönetim kuruluna, Abdullah Gül 

Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve yönetimine teşekkür ediyorum. 

 

Bu projenin ülkemize, demokrasimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum... 

 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim… 
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