
 

 

 
 

 

 

 

Saygıdeğer üyelerimiz; 

Ülkemizin ve Fethiyemizin Çok Kıymetli Hanımefendileri,    

Sevgili Anneler, 

Odamızın Kıymetli Kadın Girişimci Üyeleri, 

 

Dünya Kadınlar Gününüzü kutlar, hepinizi şahsım ve yönetim kurulum adına saygıyla 

selamlarım.    

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın emeğine dikkat çekme günüdür. Dünya tarihinde kadının 

konumuna baktığımızda Türk kadınının pek çok ülkeye kıyasla daha iyi bir yerde olduğunu 

görüyoruz. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte pek çok temel hakkı kadınlara vermiş bir 

milletiz.Öte yandan biz, “cennet anaların ayağının altındadır” diyen bir milletin mensubuyuz.   

Peki, tarihte durum böyle iken Türk kadını bugün, neden şiddete maruz kalmaktadır? Neden 

her geçen gün kadın cinayetleri artmaktadır? Bu soruları önce kendimize sormamız gerekiyor. 

Her insan; ben kadına, şiddete, insanlığa nasıl bakıyorum, nasıl bakmalıyım diye kendine 

sormalı. Şiddetin önüne geçmek için, kadın hakları gaspının önüne geçmek için özeleştiri 

yapmalıyız. 

 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu özeleştiriyi yapıyoruz. Kurumum adına bunu 

samimiyetle söyleyebilirim. Odamızın yönetim kurulunda ve meclisinin en az üçte birinin 

kadın olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bunu sadece benim istemem yetmiyor. Kadın 

üyelerimizin de bu konuda istekli olması istiyoruz. Kadının toplumsal ve ekonomik hayatın 

içinde özgür ve eşit bir birey olarak daha çok yer alması gerekiyor.  

 

Odamızın  üyeleri içinde  Fethiye ekonomisi açısından çok önemli etkileri olan kadın 

girişimcilerimiz olduğunu görüyoruz. Ancak kadın girişimci sayısında hala istenilen düzeye 

ulaşmış değiliz. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak 3 bin 5 yüz üyemiz var. kadın 

girişimcilerimizin bu sayı içerisindeki oranı ise maalesef sadece yüzde 10. 

 

 

Öte yandan Odamızın 25 personeli var. Bu  personelimizin 14’ünü kadınlar oluşturuyor. 

Gururla söylüyorum ki Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasını bugünkü konumuna gelmesinde hiç 

kuşkusuz bu özelliğinin büyük etkisi vardır. 

 

 

Fethiye bölgesinde çalışan kadın oranına baktığımızda da oranın düşük olduğunu görüyoruz. 

Fethiye bölgesinde iş gücünün sadece yüzde 28’ini kadınlar oluşturuyor. Bu da düşük bir 

oran. Önce bölgemizdeki sonra da ülkemizdeki kadınlara seslenmek istiyorum: sözlerimin 
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başında da söylediğim gibi kadın demek üretmek demektir. Üretim gücünüzü bölgemiz ve 

Türkiye ekonomisinden esirgemeyiniz. Kadın sadece evinde üreten olmamalı, emeğini piyasa 

ile buluşturmalı, toplumsal hayatın içinde daha çok yer almalıdır.  

 

Sözlerime burada son verirken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü 

hatırlatmak isterim: “Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürüklenmeye değil omuzlar 

üzerinde göklere yükselmeye layıksın.” 

 

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutlar; katılımlarınız için hepinize 

teşekkür ederim. 


