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İstatistikler

• ITC  Dünyadaki KOBİ’lerin 1/3’ü kadınlar tarafından işletilmektedir. İhracatçı
firmaların ise %15’i kadınlara aittir.

• World Economic Forum  Herhangi bir aksiyon alınmaması durumunda gerçek
anlamda kadın-erkek eşitliği için 170 yıl daha beklenmesi gerekmektedir

• BM  kadınların erkeklerle aynı oranda istihdama katılması durumunda gelişmekte
olan en büyük 15 ekonomide kişi başı gelirin 2030’a kadar %20 artması
beklenmektedir

• World Bank kadın çalışanlara ve yöneticilere ayrımcılığın olmadığı koşullarda çalışan
başına üretkenliğin %40 artması öngörülmektedir



İstatistikler

Kadınlara karşı ayrımcılığın 

olmadığı koşullarda, çalışan başına 

üretkenliğinde öngörülen artış

%40
(Dünya Bankası Raporu 2017)

«TOPLUMSAL REFAHDA TOPYEKÛN ARTIŞ»

Kadınlar gelirlerinin %90’ınını ailelerine, eğitime ve sağlığa yatırmaktadır!
(DTÖ-2017)
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İstatistikler

Türkiye’de işletmelerin %99.9’u KOBİ 

1-9 çalışanı olan KOBİ’lerin;

Toplam ihracatımız içindeki payı % 20 iken

toplam ithalatımızdaki payı % 9’dur.

Bu işletmeler teknoloji ile birlikte yeni gelişen ekonomiye 

daha fazla uyum sağlarlarsa ülkemiz için büyük avantaj olur.

%45;
Büyük Ölçekli

İşletmeler

%20
1-9 Çalışanlı

KOBİ’ler
%35

10 ve üzeri
Çalışanlı
KOBİ’ler

%55;
KOBİ’ler

İHRACATIMIZDA KOBİLERİN PAYI 
(TÜİK-2017)



Kadın ve Genç Girişimcilerin Kısıtları

 Finansa erişim

 Ticarete katılım için bilgi eksikliği

 Networke ulaşım

 Finansal okuryazarlık

 Dijital okuryazarlık



Yol Haritamız

 Genç ve kadın girişimcilere yönelik

 Yaklaşık 1000 kişi ile

Farkındalık seviyesinin ölçülmesi

Talep ve ihtiyaçların derlenmesi

 Devlet destekleri hakkında bilgi 

 Ticaret heyetleri

 Eğitim ve konferanslar 

 Mentörlük programları

TESPİT EDİLEN TEMEL İHTİYAÇLAR

ANKET ÇALIŞMASI



İhracat Ana Planında Yer Alan Projelerimiz



AVRUPA BİRLİĞİ - WEgate Platformu

İçerik:

 Platform aracılığıyla üyeler kendi 

sektörlerinde çalışan diğer kadınları 

bulabilmektedirler. 

 Yeni gelişmeler ve kadın girişimciliği 

organizasyonları tarafından Avrupa’da 

düzenlenen etkinlikler konusunda da düzenli 

olarak e-posta yoluyla bilgi paylaşımı yapılıyor.

 Network kurulması amacıyla üyelerin iletişim 

bilgileri diğer üyelerle paylaşılmaktadır.

 Mesaj ve sohbet özelliği kullanılarak da 

karşılıklı iletişime geçilmesine olanak 

sağlanmıştır.



ITC - SheTrades

 Hedef: 3 milyon kadın girişimcinin platform üzerinde bir araya getirilmesi

Web sayfası içeriği:
 Online B2B pazar yeri
 Ücretsiz online eğitimler
 Yüz yüze çalışma grupları, eğitim ve seminerlere ilişkin duyurular
 İlgili ülkelerdeki kamu ihale ilanları
 Bilgi paylaşımı için forum



Fransa - BIDSNET

Küresel İşletmelerin Kadın Liderleri Derneği (FCEM -
Femmes Chefs D'Entreprises Mondiales) B2B Ağı
• Fransa merkezli
• 120'den fazla ülkede faaliyet
• 5 milyon kadın işletmeci ve girişimci
• https://bidsnet.org/

https://bidsnet.org/


KÜRESEL BİR NETWORK: WEConnect International

WEConnect International

 Ortaklık payının en az %51’ine kadınların sahip 

olduğu ve aynı zamanda kadınlar tarafından 

yönetilen şirketleri belirleyip çok uluslu dev 

şirketlerle bir araya getiren bir platform

 Firmalar  belirlenir, yeni pazarlara erişim 

konusunda hazır olup olmadıkları tespit edildikten 

sonra bu firmalar sertifikalandırılır

 Sertifika alan firmalar 7.000’den fazla tedarikçinin 

ve dev alıcı firmanın bulunduğu online network 

platformuna dahil edilir

 Türkiye sertifikaya başvurabilen üye ülkelerdendir.

https://weconnectinternational.org/en/co
rporate-membership/corporate-members

https://weconnectinternational.org/en/corporate-membership/corporate-members


İhracatçı Olmak İçin Sizin Yapmanız Gerekenler

https://www.trademap.org/ internet sitesini incelemek (örn.8418.10)

https://ticaret.gov.tr/data/5b8d9c6913b876125c08b4de/TB_Ihracat_Onay_Ve

rilen_ETicaret_Siteleri_2019.pdf incelemek

Mal ihracatında İhracat Destekleri için https://kolaydestek.gov.tr/ sitesini 

incelemek

Hizmet ihracatında İhracat Destekleri için 

https://ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri sitesini incelemek

Herhangi bir ülkede merak edilen konular için https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-

teskilati sayfasındaki interaktif haritayı kullanmak

https://www.trademap.org/
https://ticaret.gov.tr/data/5b8d9c6913b876125c08b4de/TB_Ihracat_Onay_Verilen_ETicaret_Siteleri_2019.pdf
https://kolaydestek.gov.tr/
https://ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati


Teşekkürler

kadingencihr@ticaret.gov.tr
akkizo@ticaret.gov.tr

0312-204-91 53

Özge AKKIZ
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