
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Öncelikle, bugün burada bulunan hanımların şahsında tüm kadınlarınbu anlamlı gününü 

gönülden kutlarım. 

 

Özel günlerin toplantılarla, törenlerle, kokteyllerle anılması artık adetten olmuşsa da, asıl olan 

o güne adını veren özel kimliğin doğru anlaşılması ve o anlama uygun biçimde hayata 

geçirilmesidir. Yalnızca senenin bir günü süslü konuşmalar yaparak, bir araya gelip sloganlar 

atarak, bulunulan noktadan bir adım dahi öteye geçmek mümkün olmayacaktır. 

 

Bilhassa son birkaç senedir medyanın sürekli gündemde tuttuğu ana konulardan bir tanesi 

kadına karşı şiddettir. Ülkemizin bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında bu bakımdan 

bulunduğu nokta ne yazık ki utanç duyulacak durumdadır. 

 

Hem iktidarın hem de muhalefet partilerinin üzerinde uzlaşarak 18.01.2013 tarihinde 

yasalaştırdıkları "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ile 

kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik önemli bir adım olmakla birlikte, unutmayalım 

ki, toplumsal değerler sadece yasal düzenlemelerle, yasaklarla ve cezalarla korunamaz. Bu 

koruma ancak ortak bir inancın toplumda yerleşmesi ile mümkündür. Umarız ki Türk halkı 

kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bu yasanın çok daha ilerisinde bir tavır ortaya 

koyar ve kadınlarımız gazetelerin üçüncü sayfalarına haber olmaktan kurtulabilirler. 

 

Kadına karşı şiddetin önlenmesinin ve daha genel olarak ifade etmek gerekirse, kadınların 

toplumda cinsiyetleri dikkate alınmaksızın eşit muamele görebilmesinin yolu, esas olarak 

kadınların toplumsal yaşamın her alanında kendilerine daha fazla yer bulabilmelerinden 

geçmektedir. Ekonomik büyüklük bakımından tüm ülkeler arasında 16. sırada olan ülkemizin, 

kadınların ekonomiye katkıları bakımından sondan 4. olması ve yine ülkemizde kadınların 

işgücüne katılım  oranının gelişmiş ülkeler ve tüm dünya ortalamasının yarısı düzeyinde 

kalması üzücü olsa gerek. İşte bu tablo karşısında herkes üzerine düşeni yapmakla 

mükelleftir. 

 

Bizler de, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası meclisi ve yönetim kurulu olarak, göreve 

başladığımız ilk günden bu yana, kadınlarımızın birer girişimci olarak Fethiye ticaret 

hayatında kendilerine daha fazla yer bulabilmeleri için her türlü desteği elimizden geldiğince 

vermeye çalıştık. “Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimcileri” ile ivme kazanan 
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Fethiye’deki kadın hareketinin, önümüzdeki dönemlerde kadın üyelerimizin odamız yönetim 

mekanizmalarında da yer almaya başlamalarıyla yeni bir boyut kazanacağına inanıyor ve 

bunu umuyorum. 

 

Konuşmama burada son verirken, tekrar bu anlamlı gününüzü 

kutluyor, saygılar sunuyorum… 

 

Akif Arıcan 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 


