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Sayın Konuklar, De÷erli Basın Mensupları;
Türk Sanayicileri ve øú Adamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. “øú
Dünyasında Kadın: Kliúeleri Bir Kenara Bırakalım” baúlıklı seminerimize hoú geldiniz.
Bu seminer, PricewaterhouseCoopers Türkiye Baúkanı Sayın Cansen Baúaran Symes’in
giriúimi üzerine baúlayan bir sürecin sonunda úekillendi. øú yaúamında çeúitlili÷in önemine
inanan bir grup, úirketlerin rekabet gücünün artırılmasında kadın çalıúanların katkısı üzerinde
uzun süren bir çalıúma yaptı. Bu sürecin sonucunda, bugün bizi bir araya getiren bu seminer
úekillendi. Bu toplantının hazırlı÷ında eme÷i geçen herkese teúekkür ediyorum.
Bu toplantımızda sürekli bir de÷iúim içinde olan iú dünyasının, sürdürülebilir rekabeti
yakalamasında kadın yöneticilerin etkisini ele almayı ve bu alandaki yurtiçi ve yurtdıúı
tecrübeleri paylaúmayı; kadınların iú dünyasına getirdi÷i yeni perspektifler ve fırsatları
tartıúmayı amaçlıyoruz.
1990 sonrasında dünya ekonomisinde derinleúen entegrasyon e÷ilimi, uluslararası piyasalarda
önemli bir yeri olan ya da bu piyasalarda yer edinmeye çalıúan bütün ülkelerde uygulanmakta
olan ekonomi politikalarının yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Dünya ekonomik
sistemi giderek karmaúıklaúırken, sorunların kayna÷ında ve çözüm yollarında ülkelerin
birbirlerine olan ba÷ımlılı÷ı, makroekonomik politikaların giderek birbirine benzemesine yol
açmaktadır. Günümüz dünyasında, ülkeler arasında ekonomi politikası farklılıklarının
neredeyse pek kalmadı÷ını görüyoruz. Ekonomi politikaları açısından görülen bu
standartlaúma, ülkeleri rekabet yarıúında öne geçmek için farklı alanlarda öne çıkma
zorunlulu÷u ile karúı karúıya getiriyor.
Küresel rekabet, úirketler kesiminde de belli uygulamaları neredeyse zorunlu kılıyor.
Küreselleúme ve teknolojik geliúmelerin hızı úirketlerde stratejik yönetimi ön plana çıkarıyor.
Bu yo÷un rekabet ortamında ayakta kalabilmek úirketleri, sürekli yeni yönetim arayıúlarına ve
bu de÷iúen rekabet ortamında süreçleri yönetecek lider arayıúına yöneltiyor.
øú çevrelerindeki bu yeni yaklaúımlar sürdürülebilir rekabet üstünlü÷ü için çalıúanların tüm
süreçlerde en önemli kaynak oldu÷unu göstermektedir. ùirketin baúarısında ve rekabet
üstünlü÷ü sa÷lamasında en büyük etkenlerden biri de çalıúanlar ve çalıúanlar arasında
çeúitlili÷in sa÷lanmasıdır.
Çalıúanlar arasında her türlü ayrımcılı÷ın önlenmesi ve çeúitlili÷in teúvik edilmesi, toplumsal
geliúime sa÷layaca÷ı katkının yanı sıra, úirketlerin rekabet gücünü artıracak ve ülkelerin
küresel piyasalarda ekonomik performansını güçlendirecek bir olgudur. Bu nedenle, iú
yaúamında farklılıkların önünün açılması, baúta kadınlar olmak üzere tüm kesimlere fırsat
eúitli÷i sa÷lanması ve istihdam edilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması, bugün
Türkiye’nin karúı karúıya oldu÷u en temel iki ekonomik sorun için de bir çözüm imkanı
sa÷lamaktadır. Yeterli istihdam olanaklarının yaratılması ve yüksek ekonomik büyümenin
sürdürülebilirli÷i açısından iú yaúamında çeúitlilik ve özellikle kadın iú gücü mutlaka ilerleme
göstermemiz gereken alanlar arasındadır.
Avrupa Birli÷i Komisyonu tarafından yapılan bir araútırmaya göre, úirketlerin % 83’ü iú
yerinde çeúitlili÷i artırma do÷rultusunda uygulanan programların iúlerini olumlu etkiledi÷ini
belirtmektedir. Bu olumlu etki, yüksek nitelikli iúgücünün istihdam edilmesi ve úirket
imajının yükselmesi ile ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, úirketlerin %26’sı bu sayede inovasyon
kapasitesinin arttı÷ını belirtmiútir.
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øú yerinde çeúitlili÷i artırma do÷rultusunda uygulanan programların baúarılı olması, bu
konunun úirket içinde bütüncül bir bakıú açısıyla ele alınmasıyla mümkündür. Bu ise, tüm
organizasyonel süreçlerin ve kurum kültürünün bu çerçevede yeniden tasarlanması anlamına
gelmektedir. Bir baúka ifadeyle, iú yerinde çeúitlili÷in sa÷lanması, ancak, yönetim kurulu
seviyesinde alınacak stratejik bir kararla mümkün olabilecektir. øúte, TÜSøAD olarak, bugün
bu toplantıya ev sahipli÷i yapmamızın nedeni, bu önemli konuyu, úirketlerimizin yönetim
kurulu gündemlerine taúımaktı.
De÷erli konuklar,
Kadının ekonomik hayattaki öneminin hızla artmasına karúın, kadınlar erkeklere kıyasla hala
yeterli düzeyde istihdam edilmemekte ve aynı haklara sahip olamamaktadırlar. Oysa ki,
toplumun yarısını oluúturan kadınların ekonomik hayata katılımının artması, hem ülkenin
refah düzeyinin yükselmesi hem de kadınların birey olarak güçlenmelerini sa÷laması
açısından büyük önem taúımaktadır.
TÜSøAD’ın kadın, istihdam ve giriúimcilik konularındaki raporlarında altı çizildi÷i gibi, kadın
ve erkek iúgücüne katılım ya da iúsizlik oranları açısından ülkemiz, AB ülkeleriyle
kıyaslandı÷ında maalesef arzu etti÷imiz bir konumda de÷ildir. Türkiye’de kadınlar arasında
iúgücüne katılma oranı sadece %26, kadın istihdam oranı ise % 23’dür.
Avrupa Birli÷i’nde ise kadın istihdam oranı 2006 itibariyle % 55 ile Türkiye’nin çok
üzerindedir. Ancak, Avrupa Birli÷i’nde dahi kadın istihdam oranı erkeklere göre %22 daha
düúüktür. Avrupa Birli÷i’nde kadın istihdam oranının 2010’da Lizbon Stratejisi’nde
hedeflenen % 60’a ulaúması ve 2025 yılında % 65’te stabil hale gelmesi beklenmektedir.
østihdam edilen erkeklerle kadınların ücret hakları arasındaki fark ise daha vahim bir tablo
çizmektedir. Avrupa Birli÷inde bu fark %15 oranında iken Türkiye’de bu oran %35’i
aúmaktadır. Görülmektedir ki, kadınlar hala “cam tavan” dedi÷imiz, iú hayatında
yükseliúlerini önleyen birçok faktörle erkeklere oranla daha fazla baú etmek durumundadırlar.
Oysaki kadınların úirketlerde özellikle üst düzey pozisyonlarda çalıúmaları úirketlerin rekabet
edebilirli÷ini arttırması açısından ciddi olarak de÷erlendirilmesi gereken bir gerçektir.
Dünyada hızla de÷iúen sosyal ve tüketim trendlerine úirketlerin adapte olabilmesi için, karar
alma süreçlerine kadınları da dahil etmeleri gerekmektedir. ùirketlerde cinsiyet çeúitlili÷i
úirketin imajı için olumlu katkı yapmakta, úirket bünyesinde çalıúanları, ortakları ve
müúterileri daha yakınlaútırıcı bir unsur olarak öne çıkmaktadır.
Avrupa Birli÷i Komisyonu tarafından yapılan bir araútırma, cinsiyet çeúitlili÷i üzerine yapılan
programların úirketlerdeki çalıúan motivasyonunu %58 oranında arttırdı÷ını göstermektedir.
Bu úirketlerde müúteri memnuniyeti %57 oranında artmakta ve úirket imajı %69 oranında
iyileúmektedir.
ùirketlerdeki kadın-erkek çalıúan çeúitlili÷i, dünyada yatırımcılar tarafından da artık dikkat
edilen bir unsur haline gelmiútir. Birçok yatırım fonu, yatırım göstergelerine bu unsuru da
eklemekte ve kadın-erkek çalıúan sayısını ölçen mekanizmalar geliútirmektedirler. McKinsey
tarafından yapılan araútırma, üst düzey yönetim organında birden fazla kadın bulunan
úirketlerin performansının ve finansal baúarısının di÷er úirketlere göre daha fazla oldu÷unu
gözler önüne sermektedir. Bu araútırmaya göre belli büyükteki baúarılı 89 úirket üzerinde
yapılan çalıúmalar, yönetim kurulu bünyesinde ikiden fazla kadın yönetici bulunan úirketlerin
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kendi sektörlerindeki di÷er úirketlere göre karlılıkta %10, operasyonel sonuçta %48 ve hisse
de÷eri artıúında 1.7 kat daha fazla baúarılı olduklarını göstermektedir.
Bu çerçevede, Türkiye’de de, de÷iúen küresel rekabet yarıúında öne geçmek isteyen úirketler,
rekabet güçlerini belirleyen geleneksel faktörlerin yanı sıra, yönetimlerinde farklı
perspektifleri bünyelerine dahil etmek için çalıúmalarını sürdürmektedir. Türkiye’nin en
büyük kuruluúlarının baúında kadınların görev yapması bu anlamda dikkat çekicidir.
Ancak yapılanlar elbette ki yeterli de÷ildir. Ekonomik ve toplumsal yapının geliúimi yolunda,
Türkiye’de, kadının iúgücüne aktif katılımının sa÷lanması için, mevcut engellerin tespit
edilmesi ve çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi, ülkemizin öncelikli gündem maddesi
olmalıdır.
De÷erli konuklar,
Profesyonel kadınların iú dünyasının geliúimine ne kadar büyük katkıda bulundukları
ortadadır. Bu sebeple úirket üst yönetimine do÷ru ilerleyen kadınların kariyerlerinde
karúılaútıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması büyük bir önem taúımaktadır. Bu kapsamda
kadın-erkek arası ücret farklılı÷ının önlenmesi için iúe alma kriterlerinin, ücretlendirme ve
terfi sistemlerinin úeffaflaútırılması, performans de÷erleme sistemlerinin standardizasyonu ve
cinsiyete dayalı iú bölümü yaklaúımını ortadan kaldıracak önlemlerin e÷itim sisteminden
baúlayarak alınması gerekmektedir. Ayrıca iú ve aile yaúamını dengeleyici uygulamaların da
teúvik edilmesinde yarar vardır.
Dünyadan uygulamalar, kadınların potansiyelinden tam olarak yararlanılabilmesinde úirketler
arasında bilgi ve deneyim paylaúımının önemine iúaret etmektedir. Bu toplantımızın,
dünyadan ve Türkiye’den çeúitli úirketlerin bu alandaki uygulamalarını birinci elden ö÷renme
fırsatı sa÷layaca÷ını düúünüyoruz.
Bu konudaki çalıúmalar, baúarının önemli bileúenlerinden birinin çeúitlili÷in önemine inanmıú
yöneticilerden geçti÷ini göstermektedir. Bu toplantımızın, kadınların úirketlerin rekabet
güçlerine getirecekleri katkıların daha iyi anlaúılmasına ve bu do÷rultuda hareket eden úirket
sayısının artmasına katkıda bulunmasını umuyor, beni sabırla dinledi÷iniz için teúekkür
ediyorum.
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