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Sayın Valim, Belediye Başkanım, Değerli Rektörümüz ve kıymetli başkanlar; Basın mensubu 

dostlarımız, Hanımefendiler, Beyefendiler; 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Federasyonlarımızdan 

DASİFED’in desteği, Hatay KAGİD’in ev sahipliğinde düzenlenen Başaran İnsanlar ana temalı Kadının 

Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Medeniyetler Şehri toplantısına hepiniz “Hoş geldiniz” diyorum. 

 

Medeniyetler şehri Hatay’da, bu güzel atmosferde birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 

Hatay’a her gelişimde dinlerin, dillerin, kültürlerin başkentine gelmenin huzurunu yaşıyorum. 

Misafirperverliğin ve hoşgörünün de başkenti Hatay, savaş ve terörden kaçan insanlara yüreğinin 

zenginliğiyle de ev sahipliği yapmaktadır. 3.5 milyon Suriyeli sığınmacının yaklaşık 470 binine kucak 

açan Hatay, İstanbul’dan sonra ev sahipliğine en büyük katkıyı yapan medeniyetler şehrimizdir.   

 

Vatanından, toprağından, yuvasından ayrı bırakılmanın nasıl bir hasret ve vuslat yarattığını en iyi bizler 

biliriz. Hatay başta olmak üzere sınır illerimizin sorumluluğunu hafifletme noktasında ekonomik, sosyal 

ve kültürel açıdan bölge gerçekleri de dikkate alınarak destek katkı ve teşviklerle desteklenmesi 

gerektiğini düşünüyoruz.  

 

Değerli Dostlar; 

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

rekabetçiliği, ekonominin yanında toplumsal hayatta yarattığı değeri, sürdürülebilir kalkınmada etkin 

kullanmasıyla ölçülüyor. Bu noktada, kadının ekonomik hayata aktif katılması, ülkelerin refah seviyesini 

artırırken, kalkınmanın da en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor. Tek kanatla uçmak nasıl mümkün 

görünmüyorsa; toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına aktif katılımı olmadan da 

kalkınma ve rekabetçilik pek mümkün görünmüyor.  

 

Ülkemiz son yıllarda istihdam ve işgücüne katılımda önemli mesafeler kat etse de Avrupa Birliği ve 

içinde yer aldığımız G20 ülkeleriyle kıyasladığımızda kat edecek çok yolumuz var değerli dostlar. 

Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı son 10 yılda yaklaşık 10 puan artarak yüzde 33’ler 

seviyesinde seyrederken, AB ortalamasının yüzde yaklaşık yüzde 56 olduğunu da hatırlatmak isterim. 

Yine son 10 yılda kadın istihdamını da yüzde 7 artıran Türkiye’nin toplumun yarısını oluşturan kadınları 

iş hayatına katması durumunda büyüme ve kalkınmada önemli bir sıçrama yaratacağını düşünüyorum. 

Çünkü gelişmiş bir ekonomi ve demokrasi; iş dünyasında kadın istihdamının artırılmasına, kadına 

yönelik şiddetin son bulmasına, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesine bağlıdır. Kadının 

ekonomik hayata katılmasının, ülkenin refah seviyesine yaptığı katkı kadar kişiye, bireysel olarak da 

güç kazandırdığı bilinmektedir. 

 

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 

düşünülmektedir. İşgücü açısından, kadın- erkek uçurumundan kaynaklanan ekonomik kaybımız Gayri 

Safi Milli Hasılamızın yüzde 25’ine denk geliyor. Kadın elinin, emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik 

kayıp yüzde 30’lara kadar çıkarken; Kadının olmadığı yerde üretim, bereket, refah ve kalkınmanın 

olmadığı da anlaşılmalıdır. 

 

Yapılması gereken; kadının çok yönlü güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde, siyaset, iş 

ve toplumsal hayata kadınların aktif katılımını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesidir. Kadınların 

statüsünü geliştirecek her türlü politika hem yerli hem de millidir ve ülkemizin kalkınması için de 

olmazsa olmaz koşuldur. Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasiye giden yol kadının 

güçlendirilmesinden geçmektedir. Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü ekonomi, güçlü demokrasi ve 

güçlü Türkiye demektir.  
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Değerli Dostlar; 

3. İş Dünyasında Kadın Raporumuzun önemli tespitlerini ve politika önerilerimizi, TÜRKONFED 

İDK Başkanımız Yasemin Hanım bahsetti. Yine raporumuzdan iş dünyası ve ülke ekonomisi açısından 

önemli bir tespiti de izninizle paylaşmak isterim. Ülkemizde, kadınların kayıt dışı çalışma oranları 

erkeklere göre daha yüksek bir seviyede bulunuyor.  

 

Kadınları kayıt dışı çalışmaya iten en önemli etken olan eğitim seviyesi yetersizliğini ortadan 

kaldırmak gerekiyor. Raporumuza 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.  

 

Vergi, prim ve teşvik sisteminde iş kurmak isteyen kadınların odağa alındığı destekleyici ve geliştirici 

politikalar uygulamalıyız. 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 kadınların iş ve sosyal hayata katılımları önündeki tüm engelleri 

kaldırmamız gereklidir.  

 

Ülkemiz, Orta Gelir Tuzağı çıkmazı gibi kadın istihdamı ve işgücüne katılımda 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 de geçici pansumanlara değil, 

bu konuda köklü reformlara ihtiyacım olduğu açıktır. En önemli reformu ise zihinsel ve kültürel olarak 

kendimizi değiştirmekle başlayabiliriz.  

 

Değerli Dostlar; 

Seçim sathına girdiğimiz şu günlerde ülkemizin huzur, barış, refah ve kalkınması için hepimize tarihi 

sorumluluklar düşmektedir. Son 4 yılda 5’inci kez sandık başına gideceğiz. Seçimler demokrasinin 

önemli unsurlarından biridir ancak tek başına yeterli değildir. Seçim sürecinin özgür, demokratik ve adil 

bir atmosferde gerçekleşmesi, toplumsal uzlaşma açısından çok önemlidir.  

 

Seçim ekonomisinin yaratacağı türbülansın, hassas olan küresel dengelerde düşünüldüğünde ileride 

kaosa yol açmaması için makroekonomik istikrarı gözetecek politikalara önem verilmelidir. Finansal 

istikrarı zedeleyecek uygulamalardan kaçınılmalıdır. Seçimlerin ardından demokratik, ekonomik, sosyal 

ve küresel alanlarda ülkemizi güçlendirecek reformlara odaklanılması gerekmektedir. Gelişmiş bir 

ekonomi, ancak gelişmiş bir demokrasi ile mümkündür. Bunun da yolu; hukukun üstünlüğü prensibinde 

yargı bağımsızlığı, insan hakları, fikir ve ifade ile basın özgürlüğünden geçmektedir.  

 

Türkiye’nin yüksek demokrasi hedefiyle ekonomiye odaklanması, AB ile diyalog kapısını açık tutması, 

bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı yapması ve en önemlisi de artık hayatı normal akışına yeniden 

getirmesi için dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de elimizi, hatta gövdemizi taşın altına koymaya ve 

destek olmaya hazırız.  

Bu duygu ve düşüncelerle TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve İDK Komisyonu Başkanımız Yasemin 

Açık’a, toplantıya desteklerinden dolayı federasyonumuz DASİFED Başkanı Faruk Ekinci ve güzel ev 

sahipliğinden dolayı Hatay KAGİD Başkanı Rana Atalay ile yönetim kurullarına şükranlarımı 

sunuyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 

 


