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TOBB Kadın Girişimciler
Kurulu üç yaşında
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Parseker, seminerde
yaptığı konuşmada, TOBB olarak, kadınların hem
sosyal hayatta hem de iş hayatında daha fazla
inisiyatif ve görev üstlenmesini istediklerini belirtti.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Komisyonu Teknik Yardım ve
Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) iş birliğinde düzenlenen “Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Alanında En İyi Uygulamalar” konulu seminer, 28-29 Ekim 2009 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. TOBB’un, “AB Katılım Sürecinde Firmaların Uyum
Kapasitesini Geliştirme Çalışmaları” çerçevesinde düzenlenen seminere, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Parseker ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş katılarak birer konuşma yaptı.
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun 29 Ekim 2009 tarihi itibarıyla üç yaşına girdiğini ve Türkiye genelindeki örgütlenmesini tamamladığını belirten TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi İlhan Parseker, iki yıllık süre içinde bu yapılanmanın rüştünü ispat ettiğini söyledi.
Parseker, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun göreve başladığı andan itibaren yoğun bir
çaba gösteren kadın girişimcilerin oda ve borsa seçimlerinde elde ettiği başarıyı şöyle dile getirdi:
“İki meclis başkanı, iki yönetim kurulu başkanı,
beş yönetim kurulu başkan yardımcısı, beş meclis
başkan yardımcısı, bir yönetim kurulu sayman üye,
bir yönetim kurulu muhasip üye, 11 Yönetim Kurulu
üyesi, 10 meclis kâtip üyesi ve 112 meclis üyesi olarak, oda ve borsalarımızın seçimle oluşan organlarına 149 kadın girişimci seçilmiştir. Bir önceki dönemle kıyasladığımızda, üç misli artışın olduğunu görüyoruz. Bu başarıdan dolayı TOBB Kadın Girişimciler
Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Bektaş’ı ve tüm kadın
girişimcilerimizi yürekten kutluyorum.”

İŞSİZLİK SORUNU GİRİŞİMCİLER
SAYESİNDE ÇÖZÜLECEK
“TOBB olarak, kadınlarımızın hem sosyal hayatta hem de iş hayatında daha fazla inisiyatif ve görev üstlenmesini istiyoruz
ve bu amaç doğrultusun> > TOBB Yönetim Kurulu
da çalışıyoruz” diyen ParÜyesi Parseker: “TOBB
olarak, kadınlarımızın
seker, neden TOBB Kadın
hem sosyal hayatta hem
Girişimciler Kurulu’nu kurde iş hayatında daha
fazla inisiyatif ve görev
duklarını şöyle açıkladı:
üstlenmesini istiyoruz ve
“Zira ülkemizde kadınlabu amaç doğrultusunda
çalışıyoruz.”
rın istihdam oranı yaklaşık
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yüzde 25’tir. Bir başka ifadeyle ülkemiz, kadın istihdam potansiyelinin ancak dörtte birini kullanmakta, gerisini ise heba etmektedir. Oysa Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre,
2007 yılında küresel ölçekte kadın istihdam oranı,
yüzde 49’dur. Avrupa Birliği’nde yüzde 56’dır. Son
verilere göre ülkemizde 15,7 milyon erkek istihdamına karşı, kadın istihdamı ancak 5,6 milyonda
kalmıştır. Yani, çalışabilir yaştaki 25,4 milyon kadından yaklaşık 20 milyonu, işgücüne dâhil edilememiştir.
İstihdam edilen kadınların yüzde 44’ü tarımdadır. Erkeklerde ise bu oran sadece yüzde 19’dur.
Demek ki zaten az olan kadın istihdamı, aynı zamanda nispeten düşük üretkenliğe sahiptir. Çünkü tarımdaki kadın istihdamının yüzde 74’ü, ücretsiz aile işçisi statüsündedir. Ama daha çarpıcı
olanı, bir milyon 259 bin işverenin sadece yüzde
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yedisi, yani 83 bini kadındır.
Hedefimiz, Türkiye’de kadın girişimcilerin sayısını, erkek girişimcilerin sayısıyla eşit hale getirmektir. TOBB olarak, 1,3 milyon üyemizin yanında, 1,3 milyon kadın girişimci görmek istiyoruz.
Bunun için de çalışıyoruz. Türkiye’de altı milyon
300 bin işsiz var. Her yıl 700 bin kişi istihdam piyasasına giriyor. Bu kadar işsizin evinde ekmek ve
aş kaygısı var. İşsizlik sorunu girişimciler sayesinde çözülecek. 29 Ekim 2007’de, Türkiye’nin en geniş üye ağına sahip kadın meslek kuruluşu haline

gelen ‘TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nu kurduk, 74 ilimizde kadın girişimciler kurulları oluşturduk. Bin 277 üye bu networkta yer alıyor.”

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖNCELİK VERİYOR
Parseker, kadın girişimcilerin bulundukları bölgelerde son derece başarılı projelere imza attıklarını, TOBB’un bu başarılardan gurur duyduğunu ifade etti. “Daha fazla başarı örneği görmek istiyoruz” diyen Parseker, toplum için kadın girişimcilerimizin rol model olmaları gerektiği üzerinde durarak, TOBB olarak buna destek olmak
için gayret sarf ettiklerini söyledi. 29 Ekim 2008’de, “Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın
Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi” başlattıklarını anımsatan Parseker, “Girişimci kadınlarımızın, yurt içi fuarlardan ücretsiz faydalanmasını sağlamak amacıyla bedelsiz
stantlar verilmektedir. Birliğimizin
iştiraki olan Kredi Garanti Fonu, kadın girişimcilere öncelik sağlamaktadır. Kredi Garanti Fonu, verimli projesi olmasına rağmen, teminat gösteremediği için banka kredisine ulaşamayan müteşebbislerimize kefil olmakta ve finansmana
ulaşmalarını sağlamaktadır. Kadın
girişimcilerimizin yurt dışı networkumuzda yer almasına gayret ediyoruz. Bu çerçevede Eurochambres Kadın Networku, ECO TSO Kadın Girişimciler Konseyi, Balkan
Odalar Birliği Kadın Girişimciler
Konseyi’ne kadın girişimcilerimizi
üye yaptık. Kadın girişimcilerimizin eğitimine dönük olarak, Avrupa Komisyonu ile iş birliğinde geçen yıl İstanbul’da ‘Cinsiyet Eşitliği: Türkiye’de Kadın Girişimciliğinin
Desteklenmesi Semineri’ni gerçekleştirdik. Benzer faaliyetleri sizinle
birlikte ve sizlerden gelen talepler
doğrultusunda bundan sonra da
sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.
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