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Sayın Bakanım, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Ankara
Kalkınma Ajansı Genel Sekreterim, Değerli Hanımefendiler,
Değerli Katılımcılar, hepinizi TBD adına saygıyla
selamlıyorum.
Yıllar önce TBD tarafından düzenlenen Gençler Sorguluyor
etkinliğinde bir konuşmacının gençlere hitaben gelecek
sizlersiniz sözü üzerine o zaman 17 yaşında olan ve şimdi
ABD’de Doçent olan bir gencimiz; “Siz yetişkinler işin kolayına
kaçıyorsunuz. Aslında gelecek sizsiniz.” demiş ve eklemişti.
“Bizleri nasıl eğittiğiniz, Bizleri nasıl şekillendirdiğiniz, Bizlere
nasıl bir ülke bıraktığınız çok önemli” demişti.
Evet. O gencimiz çok haklı idi. Gelecekten bizler sorumluyuz,
özellikle de kadınlarımız toplumun şekillenmesinde ve
evrilmesinde herkesten çok daha önemli rolleri var. Bundan
dolayıdır ki; kadınları iyi eğitim almış ve girişimci olan ülkeler
daha hızlı ve etkin bir biçimde gelişmektedir.
Birkaç çarpıcı istatistik paylaşacağım.
 Ülkemizde istihdam edilen kadınların yarıdan çoğu (%
56,6) ücretli veya yevmiyeli olarak çalışmaktadır.
 OECD’nin raporuna göre Türkiye’deki 15-29 yaş arası
kadınların yüzde 52’si ne okuyor ne de çalışıyor.

 TÜİK verilerine göre ise, 15+ iş gücüne dâhil olmayan
kadınların % 58,7’si ev kadını, % 11,4’ü de öğrencilerden
oluşmaktadır. Bu alanda OECD ülkeleri içinde Türkiye
birinci oldu…….
 Dünya kadın istihdam oranı % 49,1, OECD ülkeleri % 62,3
iken Türkiye’de % 29,5.
 Türkiye'de her 100 girişimciden yalnızca yüzde 7,5'i kadın.
Yani,
Aslında Türkiye’de ‘kadının hiç yeri yok’ diyemesek te “hak
ettiği yeri alamıyor” diyebiliriz.
Bu sayıları vermekteki amacım ülkemizde kadının yerini daha
net görebilmekti.
Peki, kadınımızın hak ettiği bu yeri almasının önündeki engeller
nedir diye düşünecek olursak görüyoruz ki en büyük engel
eğitimsizlik.
Türkiye'de her 5 kadından 1’i okuma yazma bilmemektedir.
Kadınların, mesleki ilerlemeyi sağlayan ileri seviyede öğretime
katılımı düşüktür.
Kadınların istihdama katılımını engelleyen ve sosyal
dışlanmaya neden olan önemli unsur genel eğitim ile mesleki
eğitimin yetersizliğidir.
İnanıyorum ki Kadınlar Türkiye’de eğitim bariyerini aşabilirse
erkekle aynı eğitim şartlarına kavuşabilirse ondan sonra geldiği
yer çok ümit vaat edici. Bir kere yolu açılan kadını daha sonra
kimse durduramıyor.

Bir kadın için bilgi ve deneyimin birleşmesine pratik zekâ,
profesyonellik ve kriz yönetimi gibi kişisel yetenekler de
eklenince başarılı olamama gibi bir durum söz konusu değildir.
Kadın ya da erkek oluşun mesleğe ve başarıya, pozitif ya da
negatif herhangi bir katkısı yoktur. Yani, mesleklerin cinsiyetleri
yoktur.
1923 yılında İzmir’ de yaptığı konuşmada “Şuna inanmak
lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının
eseridir” diyen Atatürk, her toplumun iki cinsten oluştuğunu,
cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde
etmesiyle yetinilmesini o toplumu yarı yarıya zayıflattığını
vurgulamıştır.
Bu vurgu kadınımızın toplumsal hayatımızda yarattığı katma
değer üzerinedir. Ben buna ek olarak Kadınların çalışma
hayatında
yer
almasının,
onların
ekonomik
olarak
güçlenmelerini sağlarken, aile içindeki konumlarını ve karar
alma süreçlerine katılımlarını iyileştirmekte, özgüvenlerini ve
saygınlıklarını artırdığına inanıyorum.
Mademki, kadınlarımız, nüfusun yarısını oluşturuyorlar ve 2023
Hedefi için kadın istihdamının artması şart deniyor, O halde biz
de TBD olarak neler yapılabileceğinin üzerinde durmalıyız.
Biz TBD olarak her zaman çözümün bir parçası olmak için çaba
sarf ettik.
İşte tam da bu noktada TBD Ankara Şubemizin Ankara
Kalkınma Ajansının Mali Desteği ile gerçekleştirdiği Bilişimle
Girişimci Kadın projesi çok önemli bir görev üstleniyor ve sizlere
bir platform oluşturuyor.
TBD size bu buluşmayı sağlıyor, ama burada anahtar siz
katılımcılarsınız.
Projenin
başarısı
sizin
bu
projeyi
benimsemeniz ve katkılarınıza bağlıdır.
Ben aslen matematikçiyim. Ve bizler için 1+1= 2 eder. Ama artık
1+1= 3 ediyor. İşte oradaki fazladan 1 sinerjidir. Sizin burada

yaratacağınız sinerji ve çalışmalarınız bu basit toplamın bir
değer daha kazanıp 3 etmesini sağlayacaktır.
TBD olarak bu tür özgün girişimler ve sizlerin katkıları ile
eğitimsiz kadınlar için de tetikleyici bir unsur olacaktır. Bundan
sonrada bu ve bunun gibi projelerle her zaman kadınlarımızın
yanında olacağız.
Siz Katılımcı Kadınlarımız,
TBD Ankara Şubesi Kadın Çalışma Grubuna,
TBD Ankara Şubesi Yeni ve Bir Önceki Yönetim Kuruluna,
Ankara Kalkınma Ajansına
Ve Katkıda
sunuyorum.
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