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Sayın Konuklar, De÷erli Basın Mensupları,
Sözlerime baúlamadan önce Kuzey Irak’taki operasyonda úehit olan askerlerimize Allah’tan
rahmet, ailelerine baúsa÷lı÷ı diliyorum.
Öncelikle, Hatay Kadın Giriúimciler Derne÷i’nin de÷erli yöneticilerine, “Kadının Ekonomik
Gücü” temalı zirveye davetleri için TÜSøAD adına teúekkür ederim.
Hepimizin bildi÷i gibi, kadınların ekonomik hayata katılımının artması, hem ülkemizin refah
düzeyinin yükselmesi hem de kadınlarımızın birey olarak güçlenmeleri açısından büyük önem
taúıyor. Ancak maalesef ülkemizde hala kadınların iúgücüne katılım oranı % 25 düzeyinde
seyrediyor. Bu, OECD üyeleri arasında en düúük oranlardan biri. Üstelik 2000 yılında % 25
olan kadın istihdam oranı 2006 yılında % 22.3’e geriledi.
Bu oran ise, üyesi olmayı hedefledi÷imiz AB’nin kadın istihdam ortalamasının yarısından bile
daha düúük. Kuúkusuz bu tablonun oluúmasında, kadınların e÷itim seviyesi ile iúgücü
piyasasının ihtiyaç duydu÷u niteliklerin örtüúmemesinin etkisi var. Ancak tablonun vahameti
sadece e÷itim eksikli÷i ile açıklanamaz. Bu durum, toplumca kadınlara verilen de÷er ve roller
ile de do÷rudan ilgilidir.
Aile sorumlulu÷u çerçevesinde kadına biçilen roller, çocuk ve yaúlı bakımının a÷ırlıklı olarak
kadınların üzerinde olması, okul öncesi e÷itimin zorunlu olmaması ve yuva, kreú ve bakım
evlerinin yaygınlaúamaması, kadınların iúgücüne katılımlarını güçleútiren etkenlerdendir.
øúgücüne düúük oranda katılıma yol açan bir di÷er etken de sosyal dönüúümler ve özellikle
köylerden kentlere göç. Kente göç, iúgücü piyasasının talep etti÷i niteliklere ve donanıma
sahip olmayan kadını ya ücretsiz aile iúçisi olma statüsünden çıkarıp ev kadınlı÷ı statüsüne ya
da kayıt dıúı sektöre itiyor. Ve birçok kadın kayıt dıúı sektörde çalıútı÷ı için sosyal güvenlik
kapsamında yer alamıyor.
øúte tüm bu sorunlar göz önünde alındı÷ında, Türkiye’nin demografik ve sosyal koúullarına
özgü, net hedefleri, kilometre taúları, eylem ve izleme yöntemleri belirli bir “ulusal kadın
istihdam politikası”na duyulan acil ihtiyaç ortaya çıkıyor. Böyle bir politika olmadı÷ı sürece,
ekonomi büyümeye devam etse bile, kadın istihdamının artması çok zor görünüyor. Ulusal
kadın istihdam politikasının, ayrılmaz bir parçasının e÷itim olması gerekti÷i görüúündeyiz.
Kızlarımızın okullaúma oranlarının yükseltilmesi, ileride iúgücüne katılımlarını artırmak ve
istihdam olanaklarını geliútirmek için hayati öneme sahip. Ayrıca, yetiúkin kadınların mesleki
becerilerinin iúgücü piyasasına göre úekillendirilmesi için ise aktif iúgücü programları yaygın
olarak uygulanmalı. Dolayısıyla e÷itime ve yaúam boyu ö÷renime ayrılan kaynakların bu
bakıú açısıyla kullanılması büyük önem taúıyor.
Kadın istihdam politikasının unsurlarından bir di÷eri de kadın giriúimcili÷inin geliútirilmesi
olmalıdır. øúgücüne katılan nüfus arttıkça, piyasadaki bu geniúleme ancak yeni yatırımlarla,
yeni iú sahalarının açılmasıyla emilebilir. Bir ülkede iú sahalarını yaratanlar ise giriúimcilerdir.
Kadınların potansiyel giriúimci gücünü ortaya çıkarmak ve de÷erlendirmek, hem yeni
istihdam yaratarak ekonomiyi destekler hem de kadının toplum içindeki statüsünü
güçlendirerek daha nitelikli ve sa÷lıklı bir toplumsal yapının oluúmasını sa÷lar.
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Kadın giriúimcileri ve giriúimci adaylarını danıúmanlık ve e÷itim vererek daha donanımlı hale
getirmek, kadın giriúimciler için a÷ grupları oluúturarak deneyimlerini ve sorunlarını
paylaúabilecekleri platformlar yaratmak ve finansal kaynaklara eriúim konusunda destekler
sunmak bu kapsamda son derece önemlidir.
Yapılan araútırmalar, kadın giriúimcilerin özellikle baúlangıç aúamasında, finansmana
eriúimde güçlük çektiklerini göstermektedir. Çeúitli programlar ve fonlar kapsamında
sa÷lanacak destekler ve düúük faizli kredi uygulamaları finansman sorununun
hafifletilmesinde kadın giriúimcilere destek olacaktır.
AB ülkelerinde önemli bir payı olan ancak ülkemizde henüz yeteri kadar istifade edilmeyen
esnek çalıúma biçimleri de kadınların çalıúma yaúamından kopmamaları için bir imkan
sunabilir. Çocuk ve yaúlı bakım hizmetlerinin yaygınlı÷ının ve eriúilebilirli÷inin artırılması da
bu çerçeve de son derece faydalı olacaktır. Öte yandan kadınların çalıúma yaúamında aktif yer
almaları, úirketlerin performansını da olumlu etkilemektedir.
McKinsey tarafından yapılan bir araútırma, üst düzey yönetim organında birden fazla kadın
bulunan úirketlerin performansının ve finansal baúarısının di÷er úirketlere göre daha fazla
oldu÷unu ortaya koymuútur. Belli büyüklükteki baúarılı 89 úirket üzerinde yapılan çalıúmalara
göre, yönetim kurulu bünyesinde 2’den fazla kadın yönetici bulunan úirketler kendi
sektörlerindeki di÷er úirketlere göre karlılıkta % 10, operasyonel sonuçta % 48 ve hisse de÷eri
artıúında 1.7 kat daha fazla baúarılıdır.
Di÷er taraftan, hala bir sorun olmaya devam eden, kadın-erkek arası ücret farklılı÷ının
önlenmesi için ise 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 gereklidir.
De÷erli katılımcılar,
Ekonomik hayatın yanı sıra kadınların siyasal karar süreçlerinde de etkin olarak yer alması
gereklidir. Ülkemizde kadınların siyasete katılımının yetersizli÷i demokrasimiz açısından çok
önemli bir eksikliktir.
Siyasal kararlara katılamayan kadınların gerek ülke meseleleri gerekse kadınların
karúılaútıkları sorunları çözecek toplumsal ve siyasal araçlara ulaúmaları kolay de÷ildir.
Uluslararası antlaúmalardaki yükümlülüklerimiz de göz önüne alınarak, kadınların siyasete
katılımının artması için, kota dahil özel önlemlerin alınması artık geciktirilmemelidir.
Atatürk bundan 83 yıl önce ønegöl de yaptı÷ı bir konuúma da bakın ne demiú; “Bazı yerlerde
kadınlar görüyorum ki, baúına bir bez, peútemal veya buna benzer birúeyler asarak yüzünü,
gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere karúı arkasını çevirir veya yere oturarak yumulur.
Bu tavrın manası neye delalet eder? Medeni bir millet anası, bir millet kızı için bu garip
úekiller, bu vahúi vaziyet nedir? Bu hal milleti çok gülünç gösterir ve derhal düzeltilmesi
lazımdır.”
83 yılda Türkiye’de çok úey de÷iúti, kadınlarımız ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta -arzu
etti÷imiz düzeyde olmasa da- çok önemli noktalara ulaútı. Dolayısı ile hangi noktadan bugüne
geldi÷imizi unutmadan, ama daha alınacak çok yol oldu÷unun da bilinci içerisinde, bu yolu
kısaltacak politikaları uygulamamız gerekiyor.
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De÷erli katılımcılar,
Bugün itibariyle, özünde tamamen biz kadınları ilgilendiren bir sorun, ülkeyi kamplara
ayırarak, gerginleútirerek, neredeyse bir kriz haline dönüútü. Sorunu iki anayasa maddesine
indirgeyerek çözmeye çalıúmanın do÷ru bir yöntem olmadı÷ına daha önce dikkat çekmiútik.
Ayrıca anayasa de÷iúikliklerinin karúı karúıya kalaca÷ı muhtemel hukuki engellerin de iyi
hesap edilmedi÷ine iúaret etmiútik. Geldi÷imiz nokta, maalesef bu söylediklerimizi haklı
çıkardı.
Hükümetin, Anayasa Mahkemesi kararını beklemeyi tercih ederek, hukuki çerçeveyi
tamamlamaktan vazgeçmiú görünmesi, konuyu YÖK ile Üniversitelerarası Kurul arasında bir
çatıúma noktasına taúıdı.
Dahası YÖK Baúkanı aracılı÷ıyla, üniversite rektörlerine yönelik olarak, mevcut hukuki
çerçeveyi zorlamaları yolunda tavsiye ve icbar mahiyetinde ki telkinlerin gündeme gelmesi
gerilimi tırmandırdı. Böylece üniversite ö÷rencileri arasında gözlenen gerilim, ö÷retim
üyelerine ve en üst yönetime kadar sıçramıú oldu.
Oysa YÖK’ün, Üniversitelerarası Kurul’u bir ortak olarak de÷erlendirmesini ve ahenkli bir
iúbirli÷inin úartlarını oluúturmasını beklerdik. Ne yazık ki, geldi÷imiz noktada siyasi
ortamdaki diyalog ve uzlaúma anlayıúından uzaklaúma e÷ilimi kurumlarımıza da sirayet etmiú
bulunuyor.
Daha önce ifade etti÷imiz gibi, bu sorun zaman içinde yüksekö÷retim kuralları çerçevesinde,
daha so÷ukkanlı bir úekilde yumuúak bir geçiú ile halledilebilecekken bugün toplumda gerilim
nedeni haline geldi. Bu düzenlemenin orta ö÷renim ve kamu kesimine geniúlememesi için
mevcut hukuki güvencelerin güçlendirilmesi gerekti÷ini daha önce ifade etmiútik. Bu
güvencelerin getirilmesi, günümüzde sıkça tartıúılan, bireylerin yaúam tarzlarının toplumsal
baskıya maruz kalması kaygılarını da giderecektir.
De÷erli konuklar,
Bugün içinde bulundu÷umuz gergin ortam, hükümetin önceki dönemde demokratik ve
ekonomik açılımları ile sa÷ladı÷ı güven ortamını da zedeliyor. Cumhuriyetimizin temel
de÷erlerinden laiklik ilkesinin, zedelenip zedelenmedi÷i tartıúma konusu haline geliyor.
Siyaset, yargı, e÷itim kurumları ve giderek tüm toplum neredeyse tek bir soruna kilitlenmiú
duruma getiriliyor.
Oysa hükümetin, devlet yönetiminin, siyasi partiler arası rekabetin, ana eksenini kalkınma
politikaları, uluslararası rekabet gücü, AB süreci, çocuklarımızın gelece÷i gibi konular
oluúturmalı. Siyasi partiler bu konular üzerinden birbirleriyle yarıúmalı; sivil toplum, akademi
ve medya bu sürece katkıda bulunmalı. Çünkü bu konularda atılacak adımlar ülkemizi daha
güçlü bir demokratik, ekonomik ve sosyal yapıya kavuúturacak.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ederim.
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