
 

 

 
İstanbul Sanayi Odası 

Basın Bülteni 

 
 

İSO’dan kadınları sanayide söz sahibi yapma hamlesi 
 

İSO, “Kadın Sanayiciler 

Platformu” kurdu 
  

 

İSO, Türkiye’de bir ilke imza atarak kadınların iş dünyasındaki varlığını artırmak 

amacıyla Kadın Sanayiciler Platformu’nu hayata geçirdi.  

 

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Kadın yönetici ve çalışan sayısının 

artırılması, kadınların sosyal sorunlarının çözümüne de dolaylı olarak katkıda 

bulunacak” diye konuştu.  

 

 

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’de kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasına 

katkı sağlamak üzere Kadın Sanayiciler Platformu’nu hayata geçirdi. İSO’ya üye kadın 

sanayicilerin oluşturduğu platform, dün kadın gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya 

gelerek hedeflerini paylaştı.  

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe’nin ev 

sahipliği yaptığı toplantıda, İSO’ya kayıtlı kadın sanayiciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

dolayısıyla hazırladıkları altı maddelik manifestoyu paylaştılar.  

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kadın Sanayiciler Platformu kurucularından İSO Meclis 

Başkanı Zeynep Bodur Okyay, sanayi sektörünün gelişimi için, kadın yönetici ve çalışan 

sayısının artması gerektiğini söyledi. Bodur Okyay, “Türkiye’de her 100 girişimciden 6’sının 

kadın olduğunu göz önüne alarak, kadın girişimci sayısını artırmayı ve böylece sanayide daha 

fazla söz sahibi olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Sanayinin başında kadın olmasıyla 

hayatımız daha iyi yönde gelişecektir” dedi.  

Platformun kadınların tüm sorunlarına çare olamayacağının da altını çizen Bodur Okyay, 

“Bununla birlikte kadınlarımızın sosyal bazı sorunlarına da dolaylı olarak katkıda 

bulunacağız” şeklinde konuştu.  

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, kadınların toplumda annelik görevinin dışında 

üretme gücü ve başarısının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Tepe, “Platform olarak 

bir yıl sonra belli konularda sonuç almayı hedefliyoruz” diye konuştu.  

 



 

 

Kadın istihdamı özendirilmeli 

Toplantıda, platformun 8 Mart Manifestosu da paylaşıldı. Türkiye’de kadınların siyasi, sosyal, 

ekonomik ve kültürel durumu özetlenerek, yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri dile 

getirildi.  

Toplantıda açıklanan Kadın Sanayiciler Platformu’nun 8 Mart Manifestosu’na göre; ilk olarak 

Türkiye’de kadın istihdamının özendirilmesi gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde yüzde 60-80 

aralığında olan kadınların işgücüne katılım oranının, Türkiye’de yüzde 30 olduğu belirtilen 

Manifesto’da, 2023 hedefi olan yüzde 38’lik seviyenin yüzde 50 olarak revize edilmesi 

öneriliyor. Manifesto’da, kadın istihdamı stratejisinin oluşturulması gerektiği de vurgulanıyor. 

Ulusal Kadın Girişimciliği Strateji Belgesi’nin hazırlanmasının da önerildiği Manifesto’da, 

kadın girişimci oranının OECD ortalaması olan yüzde 25’lere çıkarılması talep ediliyor. 

 

Siyasette kadının adı olmalı  

Manifestoda, siyasette kadın temsilinin artması ile demokrasi kalitesinin yükselmesi arasında 

doğru orantı olduğuna da dikkat çekildi. Bu doğrultuda siyasi partiler ve seçim yasalarının 

değiştirilerek TBMM ve yerel yönetimlerde kadın temsilinin artırılması önerildi.  

8 Mart Manifestosu’nun gündeme getirdiği bir diğer konu; kadın-erkek eşitliğinin güvence 

altına alınması oldu. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı 2013 cinsiyet ayrımcılığı 

raporuna göre, 136 ülke arasında Türkiye'nin kadın-erkek eşitliği endeksindeki yerinin 120. 

olduğuna atıfta bulunularak, Türkiye'de kadın-erkek eşitliği sorunu olduğu dile getirildi.  

Bu kapsamda, Avrupa Birliği mevzuatında yer alan kadın-erkek eşitliğine dair dört anlaşma 

maddesi ve 13 direktife uygun yasal düzenlemeler yapılması önerildi.  

Manifestoda ayrıca okuma-yazma seferberliği ile kadınların tamamının okur-yazar olmasının 

sağlanması ve kızların en az liseyi bitirmesi gerektiği belirtildi. 

 

Sanayici ve gazeteci kadınlar, beyin fırtınası yaptı 

Manifestonun paylaşılmasının ardından; kadın sanayici ve gazeteciler, kadınların iş 

hayatındaki varlığının artırılmasına yönelik beyin fırtınası yaptı.   

Toplantıya katılan sanayiciler şunlar oldu: 

İSO Meclis Üyeleri Arzu Aslan Kesimer, Aynur Ayhan, Meslek Komitesi Başkanları Güldal 

Şeyda Çağlayan ve Sevda Arıkan, Meslek Komitesi Üyeleri Efsane Turan, Taç Kılavuz 

Öktem, Fahriye Yüksel, Güzin Kurt ve Elif Ata, İstanbul Kadın Girişimci İSO Temsilcisi 

Ayşegül Çapan ve Genç Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Ebru Tanrıverdi. 

Toplantıda, kadınların bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, STK’larda daha çok yer alması,  

TV dizilerinde kadın sanayici karakterlerine yer verilmesi, İstanbul ve Anadolu’dan kadın 

sanayicilerin biraraya gelmesi ve kadınlara yönelik mesleki eğitim kursların açılması gibi pek 

çok öneri dile getirildi.  

 

8 Mart Manifestosu’nda yer alan talepler 

-Kadın istihdamı özendirilmeli  

-Kadın girişimci oranı yüzde 25’e çıkartılmalı 

-Siyasette kadının adı olmalı 

-Kadın-erkek eşitliği güvence altına alınmalı 

-Tüm kadınlar okur-yazar olmalı 

-Kızlar en az lise mezunu olmalı  


