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Kadın İşveren ve Sanayiciler 
Derneği (KAİSDER)
KAİSDER, 2016 yılında kadınlar arasında iş birliğini geliştirmek, 
ekonomideki statülerini artırmak ve böylece girişimcilik ve artan istihdam 
yoluyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Dernek, pazar fırsatlarının yaratılması, pazar oluşturma, iş yaratmanın 
yanı sıra stratejik ağ oluşturma ve iş dünyasındaki kadın girişimcilerin iş 
alanlarında  büyümelerine destek olmak, şeklindeki somut hedeflerle kadın 
istihdamı ve girişimciliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Derneğin Hedefleri:

Bölgemizdeki ve Türkiye’deki kadın işveren ve girişimcileri teşvik edecek 
programlar geliştirmek.

Kadınların, kredi ya da diğer mali fonlara erişebilmek, çeşitli resmî 
kurumlarla ilişkileri geliştirmek vb. gibi işlerini yürütürken karşılaştıkları 
sorunları çözümlemelerine yardımcı olmak.

Kadın işveren ve girişimcileri, ulusal ve uluslararası pazarlamanın yönetim 
teknikleri ve stratejileri konusunda eğitmek.

Mevcut ve yeni kadın işveren ve girişimcilere rehberlik amacıyla iş 
oryantasyon programları, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemek ve 
toplumsal cinsiyet bilincini artırmak.

Kadın işverenler/girişimciler tarafından ürünlerinin tanıtımına bir platform 
sağlamak üzere kadın işverenler/girişimciler için büyük bir teşvik kaynağı 
olarak ürettikleri ürünlerin sergilerini düzenlemek.

Yurt dışına giden kadın işveren/girişimcilerin ticaret delegasyonlarını 
koordine ederek uluslararası ilişkileri teşvik etmek.

Kadın işveren/girişimci veri tabanını detaylı ve güncel bir şekilde sunmak.

Kadınların ekonomik hayatta daha görünür ve daha etkin olmalarını 
sağlamak.

Konya İş Kadınları Derneği 
23.03.2007 tarihinde kurulmuştur. Derneğimizin kuruluş amacı, kadınların 
iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak; kadın girişimci sayısını 
artırmak; mevcut kadın girişimcileri güçlendirmek amacıyla kadın girişimci 
derneklerinin yürütmekte oldukları faaliyetlere destek olmak; böylece ülke 
ekonomisine katkılarını artırmak; kadın girişimcilerin kendi aralarındaki iş 
birliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak; 
bu çerçevede kadınlara istihdam yaratacak girişimcilere destek olmak; 
kadın girişimcilerin karşılaştıkları güçlüklerin aşılması amacıyla düzenlenen 
faaliyetleri yürütmek ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak; kadın 
girişimcilerin bölgesel örgütlenmesine bilgi, tecrübe ve eğitim gibi destekler 
sağlayarak girişimci kadınların sayısını artırmak, kadının ülke genelinde 
sosyal, kültürel, ekonomik hayattaki ve karar mekanizmalarında konumunu 
güçlendirmeye yönelik olarak maddi ve manevi yardım ve destekte 
bulunmaktır. Misyonumuz, iş kadınlarını yaşamın her alanında aktif ve söz 
sahibi hale getirmek, kadının ekonomik ve sosyal statüsünü güçlendirmek ve 
ayrıca Türk ve dünya ekonomisindeki yerini güçlendirmektir. Vizyonumuz, iş 
kadınlarının Türk ve dünya ekonomisindeki yerini geliştirmek, kadınların tüm 
karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir Türkiye oluşturmaktır.

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları 
Derneği
Misyonumuz, kadın girişimci sayısını artırmak, geliştirmek, kadının ekonomik 
ve sosyal alanda konumunu güçlendirmek.

Vizyonumuz, kadınların ekonomik alanda, üretimde, yatırımlarda, istihdamda 
eşitlik ilkesine uygun olarak yer almasını, güçlenmesini ve karar süreçlerinde 
etkin rol almasını sağlamak, temsil düzeyini geliştirmek.

Koordinatör
Faydalanıcı

PROJE ORTAKLARI

Eş Faydalanıcılar
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Günümüz ekonomik sistemlerinde girişimcilik hem bireysel 
hem de ulusal refahın arttırılmasında kilit bir role sahiptir 
ve son yıllarda bilim ve teknolojideki gelişmeler, sadece 
üretim sistemlerinde değil rekabette de önemli farklılıklar 
yaratmaktadır. Bu bağlamda girişimcilik, bilgi toplumu için de 
gittikçe önem kazanan olgulardan biri haline gelmiştir. 

Bu alanda yaşanan önemli gelişmelerden biri de, kadın girişimciliğinin küresel ve ulusal 
alanda artışıdır. Bir tanıma göre girişimcilik, piyasada oluşan fırsatları fark edebilen, 
yenilikçi, risk almaya açık, yaratıcılık gerektiren bir eylemdir (Döm, 2006). Girişimcilik 
genel olarak erkeklerin var olduğu bir alan olarak görülse de ülkemizde 1980’lerde 
kadın girişimciliği ivme kazanmış ve 1990’lı yıllardan sonra kadınlar erkek egemen 
sektörlerde ve pozisyonlarda daha fazla görülmeye başlamıştır (Liman, 1993). 

Ancak, Türkiye’de işgücü piyasasındaki genel görünümüne bakıldığında, toplam 
nüfusun yarısını oluşturan kadınların işgücüne katılım oranlarının çok düşük 
düzeylerde kaldığı görülmektedir. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, 2019 yılında 
kadınların işgücüne katılımı bakımından 200 ülke içinde en düşük orana sahip 25 
ülke içerisindedir (Bayar, 2021). 2018-2019 yılı global girişimcilik izleme raporunda 
girişimcilik faaliyeti açısından yoğun, iş fırsatı yaratma beklentilerinin de yüksek olduğu 
bir ülke olan Türkiye’nin halen kadın girişimcilerin erkeklere oranı açısından geri kalan 
altı ülkeden biri olarak konumlandığı ifade edilmektedir.

Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi 2019 yılı verilerine göre ise Türkiye’de 2019 
yılı itibarıyla kadın girişimci oranının %8,8 civarındadır. Kadın girişimcilerin 
kurdukları şirketlerin faaliyet alanları incelendiğinde önde gelen sektörlerin 
toptan ve perakende ticaret ile imalat olduğu tespit edilmiştir. Kadın 
girişimcilerin kurduğu şirketlerin %57’si 1-5 çalışanlı şirket statüsünde olup, 
kurdukları şirkete %75 oranında sahip oldukları görülmüştür. Ülkemizde 
kadınlar açısından girişimcilik algısı metropollerdeki kadın girişimciler 
tarafından daha çok cesaret olarak tanımlanırken, metropol dışı illerde ise 
güçlü olmak şeklinde tanımlanmıştır. 

1. GİRİŞ

* Dünya Bankası verilerine göre

TÜRKİYE KADIN 
GİRİŞİMCİLİK ENDEKSİ

ÜLKEMİZDE KADINLAR AÇISINDAN 
GİRİŞİMCİLİK ALGISI 

Metropollerdeki
Kadın Girişimciler

Tarafından Daha Çok 

CESARET 
Olarak Tanımlanırken

Metropol Dışı 
İllerde ise 

GÜÇLÜ 
Olmak Şeklinde 

Tanımlanmış

TÜRKİYE’DE

%8.8
KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI

EN DÜŞÜK ORANA SAHİP 
ARASINDA

İÇERİSİNDE

200 ÜLKE

25 ÜLKE

YIL 2019

YIL 2019
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Erkek girişimciler gibi kadın 
girişimcilerin de ticaret ve/
veya üretim faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri için faaliyet 
gösterdikleri ilde bulunan sanayi 
ve ticaret odalarına kayıt olmaları 
gerekmektedir. Odalar ve borsalar 
kamu tüzel kişiliğine sahiptirler. 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanunu’na göre odalar; 
üyelerinin ortak ihtiyaçlarını 
karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin 
genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak, 
mensuplarının birbirleri ve halk 
ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hâkim kılmak üzere meslekî 
disiplin, ahlâk ve dayanışmayı 
korumak ve bu Kanun’da yazılı 
hizmetler ile mevzuatla odalara 
verilen görevleri yerine getirmek 
amacıyla kurulan tüzel kişiliğe 
sahip kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşlarıdır. 

Sanayi ve ticaret odaları ve 
borsaların seçim mevzuatları da 
diğer sivil toplum kuruluşlarından 
farklı şekilde işlemektedir. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 
seçim usulünde de belirtildiği 
üzere dört yılda bir yapılan 
olağan genel kurulda oda ve 
borsaların organlarından biri olan 
ve sektörleri temsil eden meslek 
komiteleri seçimi gerçekleştikten 
sonra meslek grupları oda ve borsa 
meclisleri için asıl ve yedek üyeleri 
meslek komitesi üyeleri ile birlikte 
seçer. Seçilmiş olan meclis ise daha 
sonra oda ve borsa yönetim kurulu 
başkanı ve üyelerini seçer. 

Ekonomik kararların belirlenmesinde 

kadınların eşit/dengeli temsil 

edilmesinin önemli ve gerekli 

olduğu mekanizmalardan biri de 

sanayi ve ticaret odaları gibi işveren 

meslek örgütlerinin yönetimleridir. 

İşveren meslek örgütlerinin ve bu 

örgütlerin organlarının seçim usulü 

ve organ seçimleri yönetmelikleri 

herhangi bir ayrımcılık içermemekle 

ve her üye için eşit şartlarda adaylık 

ve seçim imkânı sunmakla birlikte 

sanayi ve ticaret odalarının ve 

organlarının yönetimlerinde TÜSİAD 

haricinde kadın üye varlığı ya hiç 

yoktur ya da çok azdır. 

TÜSİAD’ın üyelerinin üçte birinin 

kadın olması nedeniyle yönetiminde 

kadın oranı %28,13 gibi yüksek 

bir düzeydedir ve 2006 ila 2016 

tarihleri arasında 3 kadın üyesi 

yönetim kurulu başkanlığı görevini 

yürütmüştür (CEİD Raporu, 2018). 

Ancak diğer işveren örgütlerinde 

durum kadınlar açısından hiç de 

iç açıcı değildir.  Türkiye’nin diğer 

illerinde olduğu gibi “Aktif Kadın Eşit 

Temsil” projesinin yürütüldüğü iller 

olan Ankara, Konya ve Diyarbakır’a 

bakıldığında kuruluşundan bu 

yana Ankara Sanayi Odası Yönetim 

Kurullarında henüz hiç kadın üye 

bulunmamakta, meslek komitelerini 

temsil eden 197 erkeğe karşın 13 

kadın bulunmaktır.  Ankara Ticaret 
Odasının Yönetim Kurulu da erkek 
üyelerden oluşmaktadır ve meslek 
komitelerindeki cinsiyet dağılımı 430 
erkek ve 11 kadın durumundadır. 
Ankara Ticaret Borsasının Yönetim 
Kurulunda da kadın üye yoktur. 
Diyarbakır ili Sanayi ve Ticaret Odası 
Yönetim Kurulunda yer alan kişi 
sayısında baktığımızda 11 kişi içinde 
sadece 1 kadın üye bulunduğu 
görülmektedir. 

TÜRKİYE’NİN DİĞER 
İLLERİNDE OLDUĞU 

GİBİ “AKTİF KADIN EŞİT 
TEMSİL” PROJESİNİN 
YÜRÜTÜLDÜĞÜ İLLER

ANKARA TİCARET ODASI YÖNETİM 
KURULU ERKEK ÜYELERDEN 
OLUŞMAKTADIR. ANKARA TİCARET 
ODASI MESLEK KOMİTELERİNDEKİ 
CİNSİYET DAĞILIMI

430 ERKEK

197 ERKEK

ANKARA

11 KADIN

13 KADIN

ANKARA SANAYİ ODASI YÖNETİM 
KURULUNDA KURULUŞUNDAN BERİ

ANKARA SANAYİ ODASI MESLEK 
KOMİTELERİNİ TEMSİL EDEN

KADIN ÜYE 
YOKTUR 

ANKARA TİCARET BORSASININ 
YÖNETİM KURULUNDA

KADIN ÜYE 
YOKTUR 
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DİYARBAKIR İLİ SANAYİ VE TİCARET 
ODASI YÖNETİM KURULUNDA YER ALAN 
KİŞİ SAYISINA BAKTIĞIMIZDA

DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR 
ODALARI BİRLİĞİNİN KAYITLARINA 
GÖRE İLDE FAALİYET GÖSTEREN 
BİRLİĞE BAĞLI ODANIN

DİYARBAKIR

KONYA

42 ODA BAŞKANI
ERKEK

1 ODA BAŞKANI
KADIN

11 ERKEK

1 KADIN

KONYA SANAYİ ODASI YÖNETİM 
KURULUNDA 

11 ERKEK

1 KADIN

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliğinin kayıtlarına göre 
ilde faaliyet gösteren birliğe bağlı 
43 odanın sadece birinde kadın 
başkan bulunmaktadır. Konya Sanayi 
Odası Yönetim Kurulunda 11 üyeden 
sadece biri kadındır ve 124 kişilik 
meslek komitelerinde yine sadece 
bir kadın üye bulunmaktadır. Konya 
Ticaret Odası Yönetim Kurulunda ise 
hiç kadın üye bulunmamakta, 358 
kişilik meslek komitelerinin sadece 4 
üyesinin kadın olduğu görülmektedir. 

Ne yazık ki Türkiye’nin diğer illerinde 
bulunan işveren örgütlerinde 
de durum farklı değildir. Oysa, 
ekonomide “kullanılmayan kaynak” 
olarak nitelenen kadın işgücü, her 
geçen gün artarak iş dünyasının 
farklı sektörlerinde yer almakta, yakın 
gelecekte ülkenin ekonomik büyüme 
oranlarında rol oynayacak kadar söz 
sahibi olmaya başlamaktadırlar. 

Kadın girişimcilerin varlığı istihdama, 
gayrisafi millî hasılaya ve toplumsal 
refaha katkıda bulunmakta, bilim 
ve teknolojinin gelişmesinde etkili 
olmaktadır (Brush vd., 2010). 

Bununla birlikte kadınların karar 
mekanizmalarına katılımları, 
yönetim kurullarında yer almaları 
ve yönetimde dengeli bir cinsiyet 
çeşitliliği kurumlara rekabet 
üstünlüğü, çok yönlü bakış, 
iyi yönetişim gibi avantajlar 
sağlamaktadır. 

Son yıllarda bu konuda yapılan 
pek çok araştırma sonucunda 
da görülebileceği gibi tüm farklı 
yetenek ve bakış açılarını bünyesinde 
barındırabilen kuruluşların yönetsel 
açıdan zenginleştiği, kadınların 
bilişsel kapasiteleri, eğitim 

124 ERKEK

1 KADIN

KONYA SANAYİ ODASI MESLEK 
KOMİTELERİNDE

KONYA TİCARET ODASI YÖNETİM 
KURULUNDA 

KONYA TİCARET ODASI MESLEK 
KOMİTELERİNDE 

KADIN ÜYE 
YOKTUR 

358 ERKEK

4 KADIN

düzeyleri, bilgi birikimlerinin 
yanısıra sistematik ve planlı çalışma 
yöntemleri ve duygusal zekalarını 
yönetim ve karar mekanizmalarına 
katabilen kurum ve kuruluşların 
başarı, verimlilik ve sürdürülebilirlik 
açısından fark yarattıkları ifade 
edilmektedir (YASED, 2016; ILO, 
2018). 

Ancak kadınların karar 
mekanizmalarında dengeli 
ve eşit temsilinin ve yönetim 
pozisyonlarında yer alabilmelerinin 
önünde hâlâ pek çok engel 
bulunmaktadır.

Bu çalışmanın amacı “Aktif Kadın Eşit 
Temsil” projesi kapsamında yapılan 
odak grup ve paydaş toplantılarında 
proje paydaşları ve katılan kadın 
üyelerin katılımıyla elde edilen 
verilerden yola çıkarak, kadın 
girişimcilerin üyesi oldukları işveren 
örgütlerinin yönetimlerinde yer 
almalarının önündeki engellerden 
biri olan seçim süreçlerinde 
yaşadıkları olumsuzlukların 
irdelenmesi ve bu olumsuzlukları 
ortadan kaldırabilecek çözüm 
önerileri ve yol haritasının 
sunulmasıdır.
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02
İŞVEREN 
ÖRGÜTLERİNDE 
KADIN ÜYELERİN 
YÖNETİM 
ORGANLARINA 
SEÇİLMELERİ İLE 
İLGİLİ ENGELLER
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Proje kapsamında Konya, Diyarbakır ve Ankara illerinde 
toplam üç odak grup toplantısı ve dört paydaş toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. Toplantılara proje illerindeki sanayi ve 
ticaret odası başkanları, başkan yardımcıları, odalara üye 
kadın girişimciler, ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri 
katılmışlardır. Toplantılardan elde edilen veriler doğrultusunda 
kadın girişimcilerin odaların yönetim organları seçimlerinde yer 
almamaları ile ilgili engeller aşağıda sıralanmıştır.  

İşveren Örgütlerindeki Seçim Mevzuatı 
ve Süreçleri ile İlgili Bilgi Eksikliği
Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi sanayi ve ticaret oda ve borsalarını seçim 
mevzuatı ve süreci diğer sivil toplum örgütlerinin seçim mevzuat ve süreçlerinden 
farklı işlemektedir. Odalara üye kadın işverenlerin seçim mevzuatı ve süreci konusunda 
bilgi sahibi olmamaları seçim dönemlerinde aday olmalarının önünde engel olarak 
görülmektedir. Özellikle seçim süreci içindeki saha çalışmaları, kadın girişimcilerin 
kendi sektörleri içinde bulunan diğer şirketleri yönetim organlarında en iyi şekilde 
temsil edecekleri konusunda ikna çalışmaları, iletişim ve seçim kampanyası yürütme, 
lobi faaliyetleri gibi konularda bilgi ve deneyim eksikliğinin varlığı öne çıkmaktadır. 
Bununla birlikte, yönetim ve siyasi alanların erkekler tarafından tanımlanması, 
seçim süreçleri içindeki lobi faaliyetlerinin büyük bir kısmının akşam yemekleri, geç 
saatlerde yapılan toplantılar gibi erkek egemen ortamlarda yapılıyor olması, aday 
listelerinde kadın adaylara alt sıralarda yer verilmesi kadınların sürece dâhil olmasını 
zorlaştırmaktadır (Ayata, et.al, 2013).

Örgütlenme Sorunu
Kadın işverenlerin sanayi ve ticaret odalarının seçim süreçlerinde etkin şekilde yer 
alamamalarının bir diğer nedeni de örgütlenme sorunu olarak ifade edilmiştir. En 
basit şekilde açıklandığında bireylerin kendi aralarındaki ilişkilerde sağlam, güvenilir 
ve karşılıklılık ilkesine uyarak ağlar kurmaları ve bu ağların içinde yer almalarını 
ifade eden “Sosyal Sermaye” kuramı (Coleman,2010) kadın girişimciler açısından 
değerlendirildiğinde de önem arz etmektedir. Çünkü girişimcilik faaliyetleri sosyal 
ağlara sahip olma, iş birlikleri oluşturarak iş alanını genişletmenin yanı sıra dayanışma 
ve örgütlenme ile de yakından ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında kadınların karar 
mekanizmalarında bulunmamaları toplumsal sosyal ağlarda yer almalarına ve sosyal 
sermaye birikimlerini geliştirmelerine de engel teşkil etmektedir (Güneş, Şekerdil, 2021). 

2. İŞVEREN ÖRGÜTLERİNDE KADIN ÜYELERİN YÖNETİM 
ORGANLARINA SEÇİLMELERİ İLE İLGİLİ ENGELLER

Kadın girişimcilerin kendi sektörlerini temsil edecekleri karar mekanizmalarında yer almak 
üzere sadece üye oldukları meslek örgütleri ile değil diğer kadın sivil toplum örgütleri ile 
de iş birlikleri geliştirmesi, liderlik, girişimcilik, karar mekanizmalarına ve siyasete katılım 
gibi alanlarda kurumsal çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerinin deneyim ve desteğinden 
yararlanması gerekmektedir.

Cesaret ve Özgüven Eksikliği
Pek çok araştırmada, seçimlerde kadınların aday olmasının önündeki engellerden 
birinin de özgüven eksikliği olduğu ifade edilmiştir. Kadınlar karar mekanizmalarında 
yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmadıklarını düşünerek, siyasi ve kültürel ortamdan 
kaynaklanan sorunların üstesinden gelemeyeceklerine inanmakta, siyasetten ve 
yönetim mekanizmalarının içinde olmaktan kaçınmaktadırlar (Ayata, et. al, 2013). İşveren 
örgütlerinin yönetim ve organ seçimleri ile ilgili mevzuatında kadınlar ve erkeklerin aynı 
haklara sahip olmalarına rağmen, kadınların, karar alma ve yönetim mekanizmalarında 
var olmayışı erkek egemen sistem ve toplumun kadınlara biçtiği toplumsal cinsiyet rolleri 
ile doğrudan ilgilidir. Geleneksel cinsiyet rollerine uygun davranma yükü veya çabası 
kadın işverenleri/girişimcileri daha fazla etkilemekte, hem özel hem kamusal alanda 
kadınların iş yüklerini arttırırken, geleneksel kalıp yargılar nedeniyle karar alma eyleminin, 
liderlik ve yönetim vasıflarının toplumda erkeğe ait olarak algılanması, iş-yaşam dengesi 
açısından kadının annelik ve ev içi sorumluluklarının yüksek olması ve bu sorumlulukların 
seçim süreçlerinde kadınlara karşı kullanılması nedeniyle, kadınların liderlik ve yönetme 
konusunda cinsiyetlerinden dolayı sorun yaşadıkları görülmektedir. Bu nedenle yönetime 
talip olma ve yönetimde var olmayı talep etme konusunda kadın üyelerin isteksizlik, 
cesaretsizlik ve güvensizlik yaşadıkları ifade edilmiştir.

GELENEKSEL CİNSİYET ROLLERİNE UYGUN 
DAVRANMA YÜKÜ VEYA ÇABASI KADIN İŞVERENLERİ/
GİRİŞİMCİLERİ DAHA FAZLA ETKİLEMEKTEDİR.

Özel ve kamusal alanda kadınların iş yüklerini arttırıyor.

Geleneksel kalıp yargılar nedeniyle karar alma eylemini 
gerçekleştiremiyor.

İş-yaşam dengesi açısından kadının annelik ve ev içi 
sorumluluğunu yükseltiyor.

Liderlik ve yönetim vasıflarının toplumda erkeğe ait 
olduğu algılanıyor.

Kadının ev içi sorumlulukları nedeniyle seçim süreçlerinde liderlik ve yönetme 
konusunda cinsiyetlerinden dolayı sorun yaşadıkları görülmektedir.
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Proje kapsamında gerçekleştirilen odak grup ve paydaş 
toplantılarında yukarıda belirtilen sorunlar için alternatif çözüm 
önerileri de tartışılmıştır. Önerilen çözümler incelenip, bir araya 
getirilerek sanayi ve ticaret odalarına üye olan kadın girişimciler 
için odaların yönetim organlarına talip olmaları konusunda 
seçim mekanizması içinde yer alan tüm paydaşları kapsayan 
öneri niteliğinde bir yol haritası oluşturulmuştur.    

Eğitim, Farkındalık ve Bilgilendirme 
Çalışmaları
Kadın girişimcilerin/işverenlerin yönetim organlarında yer almak için seçimlere 
dâhil olabilmeleri için öncelikle işveren örgütlerinin seçim mevzuatı ve süreçlerinin 
kadın üyelere anlatılması, bilgi ve deneyimlerin aktarılması önem arz etmektedir. Bu 
bağlamda deneyim paylaşımı atölyeleri oluşturularak, yönetim organlarında yer alan 
hem erkek hem kadın üyelerin bilgi ve deneyimlerini kadın adaylarla paylaşmaları 
sağlanabilir. Ayrıca, sanayi ve ticaret odalarına yeni üye olan kadın veya erkek her 
girişimciye seçim mevzuat ve sürecini anlatan açıklayıcı bir bilgi notunun paylaşılması 
faydalı olabilir. Bununla birlikte, etkili kampanya ve iletişim teknikleri gibi eğitimlerin 
yanı sıra kadın adaylara yönelik mentörlük programları geliştirilebilir. Ayrıca, kadınların 
karar mekanizmalarına katılımları konusunda yaşadıkları özgüven eksikliğinin önüne 
geçebilmek amacıyla liderlik, motivasyon gibi kişisel gelişim eğitimleri ile birlikte 
sanayi ve ticaret odalarının tüm üyelerine yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
önemi ve avantajları konusunda farkındalık çalışmaları yürütülmesi önemlidir. Tüm 
bu çalışmalar TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, odaların yönetim kurulları ve meslek 
komitelerinin katılımıyla gerçekleştirilebilir.

3. İŞVEREN ÖRGÜTLERİNDE KADIN ÜYELERİN YÖNETİM 
ORGANLARINA SEÇİLMELERİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Kadın Girişimcilerin 
Örgütlenmesinin Önemi
Son yıllarda kadın girişimcilerin örgütlenmeleri konusunda bir artış 
olduğu görülmektedir. Özellikle meslek ve işveren örgütleri bünyesinde 
kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla kurul ve komisyonlar 
oluşturulmaktadır. Karar mekanizmalarında var olan erkek egemen yapının 
cinsiyet açısından daha dengeli ve eşit bir pozisyona ulaşması kadınların 
yönetim ve karar mekanizmalarına eşit/dengeli biçimde katılımlarını 
sağlamakla mümkün olacaktır. Bu bağlamda özellikle TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulunun varlığı ve pozitif etkisinden söz edilebilir.  Kadın 
Girişimciler Kurulunun oda yönetimi tarafından etkin şekilde desteklenmesi 
ve kadın üyelerin seçimlere katılımlarını sağlamak için iş birliği içinde olması 
önem kazanmaktadır. Bununla birlikte diğer kadın girişimci örgütleri ile 
ortak çalışmalar seçim süreçlerinde seçime katılmak isteyen kadın adayların 
desteklenmesi, seçim ile ilgili konularda eğitim, lobi faaliyetleri desteği 
verilebilmesi fayda sağlayacaktır. 

Geçici Özel Önlemler (Kota)
Geçici özel önlemler, geçmişte ya da mevcut koşullarda kadınların maruz 
kaldığı ayrımcılığın etkilerini düzeltmek amacıyla kadınların belli alanlara 
erişim sağlamasına, düşük düzeydeki temsilini önlemeye ve iyileştirmeye, 
belirli alanlarda kaynak ve gücün yeniden dağıtımına ve fiili eşitliğin 
sağlanmasını hızlandırmaya katkı sağlamayı amaçlayan uygulamalar 
olarak tanımlanabilir (BM, 2004). Karar alma ve yönetim mekanizmalarında 
eşit temsilin sağlanabilmesi amacıyla tüm dünyada uygulanan geçici 
özel önlemlerden biri “kota” sistemidir.  Dünyanın pek çok ülkesinde 
özellikle siyasal alanda eşit temsilin sağlanabilmesi için seçim listelerinde, 
yönetim mekanizmalarında kadın adaylara belli oranda kota ayrılmasını 
öngören bir uygulamadır. Bu yöntemle erkek egemen alan olan karar 
alma mekanizmaları içinde kadınlar aleyhine olan mevcut durumun daha 
dengeli ve eşitlik içeren bir hale gelebilmesini ve kadınların karar alma 
mekanizmalarına katılımlarını güvence altına almak mümkün olmaktadır. Bu 
bağlamda kota uygulamaları kadınların yönetim ve karar alma süreçlerinde 
karşılaştıkları engeller ortadan kalkıncaya kadar geçici özel bir önlem 
olarak tanımlanabilir ve kullanılabilir (Öztürk, 2012). Ülkemizde geçici 
özel önlem uygulamasına iyi bir örnek olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 
(SPK) 2014 tarihli tebliği dikkat çekici ve önemlidir. Tebliğde; SPK halka açık 
şirketlerin yönetim kurullarında kadın üye oranı için %25’ten az olmamak 
kaydıyla bir hedef orana ulaşmalarını ve bu hedeflere ulaşmak için politika 
oluşturmalarını tavsiye etmektedir. Bu hedefin “uyulması zorunlu ilkeler” 
arasına alınması kadınların karar mekanizmalarında ve yönetim kurullarında 
aktif şekilde yer alması açısından kritik bir öneme sahiptir.
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Sonuç olarak bu projenin çıktıları değerlendirildiğinde sanayi ve ticaret 
odaları yönetimlerinin kadın üyelerin karar mekanizmalarında var 
olmaları ile ilgili yaşadıkları sorunların ve engellerin farkında olduklarını 
ortaya koymaktadır. Ancak bu engellerin aşılabilmesi için çözüm yolları 
geliştirmek ve destek mekanizmaları oluşturmak konusunda daha 
kapsamlı, sürdürülebilir strateji ve programlara ihtiyaç olduğu açıktır. 
Aşağıda yer alan taslak eylem planı bu ihtiyacı karşılamak amacıyla bir 
başlangıç noktası oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Her kuruluşun 
kendi yapısına göre şekillendirebilmesine imkân vermek için konu ile 
ilgili temel sorunlar ve çözüm önerileri sunulmuş, eylem planı tablosunda 
çözüm önerileri daha somut biçimde detaylandırılmıştır.  Önerilen 
eylemlerin uygulama süreleri her kuruluşun kendi inisiyatifindedir ve 
uygulama hızına göre planlanabilir.

Kadınların siyasette ve karar mekanizmalarında yer alabilmelerinin 
ön koşulu olan aday olma ve seçilme haklarının iyileştirilmesi ile ilgili 
olarak yapılacak her çalışma rakamsal temsil ve katılımın ötesinde bir 
anlam taşımaktadır.  Bu bağlamda siyasette ve karar mekanizmalarında 
kadın bakış açısından ve tecrübesinden yararlanmanın ülkenin refahı, 
ekonomik ve sosyal kalkınması ile doğrudan ilişkili olduğu unutulmaması 
gereken bir gerçektir.

4. SONUÇ

ÇÖZÜM 
ALANLARI

ÖNERİLEN EYLEMLER UYGULAYACAK KİŞİ/
KURUM

DOĞRULAMA/İZLEME 
ARAÇLARI

KURUM 
POLİTİKASI 
OLUŞTURMA/
GELİŞTİRME

• Yönetimin stratejik belgesinde 
kadın adayların oda 
organlarının yönetimi içinde yer 
almasına yönelik kolaylaştırıcı, 
destekleyici maddelerin 
eklenmesi

• Yeni üyeler için seçim sürecini 
özetleyen rehber doküman 
oluşturulması

• Yönetim Kurulu 

• Kadın Girişimciler Kurulu 

• Meslek komiteleri

• Strateji Belgesi 

• Yönerge vs.

• Rehber doküman

EĞİTİM, 
FARKINDALIK 
BİLGİLENDİRME 
ÇALIŞMALARI

• Toplumsal cinsiyet eşitliği ile 
ilgili tüm üyelere yönelik eğitim 
ve farkındalık çalışmaları

• Kadın üyeler için liderlik, 
motivasyon, etkili kampanya 
teknikleri gibi seçim süreçleri 
için gerekli eğitimler

• Seçim süreçleri ile ilgili bilgi 
ve deneyim aktarımı atölye 
çalışmaları

• Mentörlük programları

• Kadın Girişimciler Kurulu

• Tüm üyeler

• Meslek komiteleri

• Yönetim organlarında 
yer almış erkek ve kadın 
üyeler

• Eğitim materyalleri

• Katılımcı listeleri

• Atölye ve mentörlük 
müfredatları

ÖRGÜTLENME

• Kadın Girişimciler Kurulunun 
seçim süreçlerinde diğer sivil 
toplum örgütleri, meslek 
kuruluşları ve benzer kurumlar 
ile iş birliği yaparak kadın 
adayların desteklemesi için 
örgütlenmesi

• Kadın Girişimciler Kurulu

• Seçimlerde aday olan 
kadın üyeler

• Kadın işveren ve girişimci 
dernekleri

• Kadın adayların 
desteklenmesi için çalışan 
sivil toplum kuruluşları

• Toplantılar

• Destekleme çalışmaları

• Seçimlerde aday olan kadın 
sayısı

• Meslek komitelerine seçilen 
kadın sayısı

• Yönetim kuruluna seçilen kadın 
sayısı

GEÇİCİ ÖZEL 
ÖNLEMLER

Meslek komitelerinde ve yönetim 
kurullarında kota uygulamaları

• Yönetim Kurulu

• Meslek komiteleri

• Kadın üyeler

• Kadın Girişimciler Kurulu

• Kota ile ilgili yönetim kurulu 
kararları

• Meslek komitelerindeki kadın 
sayısı/oranı

• Yönetim kurulundaki kadın 
sayısı/oranı

• Diğer yönetim organlarındaki 
kadın sayısı

Kadın Üyelerin Sanayi ve Ticaret Odalarının Yönetim Organlarına Seçilebilmeleri ile İlgili 
Taslak Eylem Planı
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