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Sayın üyemiz, 

 

T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) 

alınan 03/02/2023 tarih 31-384 sayılı yazıda, 

 

Ticaret Bakanlığının ihracatın tabana yayılması hedefi kapsamında, ülkemizde kadın 

girişimcilerimizin ihracata yönlendirilmesi, ihracattan aldıkları payın ve uluslararası 

rekabetçiliklerinin artırılması ve uluslararası tedarik zincirlerinde yer edinmelerini sağlamak 

üzere kadın girişimcilere yönelik yapılacak çalışmalarda kadınlar tarafından sahip olunan 

veya yönetilen işletmelerin tanımının belirlenmesinin ülkemiz ekonomisi ve ihracatı için 

büyük önem arz ettiği ve bu çerçevede, Uluslararası Standartlar Teşkilatının (ISO) toplumsal 

cinsiyet eşitliği hedefi doğrultusunda kadın girişimciliğine ilişkin yayımladığı 

“IWA34:2021” numaralı doküman dikkate alınarak, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 

koordinasyonunda kadın girişimci standartlarının belirlenmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığı, 

TİM, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği 

(TÜSİAD) temsilcilerinin yer aldığı çalışma grubunun yoğun çalışmaları ve değerli katkıları 

ile hazırlanan TSE K 645 numaralı “Kadın Girişimci - Temel Tanımlar ve Genel 

Kurallar” kriterinin TSE’nin 16 Aralık 2022 tarihli onayı ile yayımlanmış olduğu 

bildirilmekte olup, ülkemizde kadın girişimciliğine ilişkin yapılacak çalışmalarda yol gösterici 

nitelikte olduğu değerlendirilen söz konusu kriter ekte yer almaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

e-imzalıdır 

Şahin KURUL 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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