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NURDAN ERBUĞ

DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Nurdan Erbuğ yaptığı konuşmaya kendini tanıtarak başladı. Dünya Kadınlar gününün her yıl 8 Martta kutlanan uluslararası bir gün olduğunu belirten Erbuğ, insan hakları temelinde kadınların sosyal
ve siyasal bilincinin geliştirilmesine ve başarılarının kutlanmasına ayrılan bir gün
olduğunun altını çizdi. Dünya Kadınlar Gününün, kadın hakları hareketinde bir
odak noktası haline getirildiğini ve kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayatlara katılımlarında farkındalığın artmasının önemini belirtti.
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GONCA YILMAZ BATUR
T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur yapmış olduğu konuşmada
söz konusu etkinliklerin Türkiye ve Kanada’nın ortak politikalar geliştirmesindeki
önemini vurgulayarak başladı. Kanada’nın Türkiye’deki yatırımlarının 2020 yılı
itibariyle 549 milyon dolar olduğu belirtilirken, özellikle madencilik sektöründeki
yatırımın fazla olduğu vurgulandı. Türkiye’nin Kanada’daki yatırımlarının ise 114
milyar dolar olduğu belirtildi.
Dünyanın önemli teknoloji üretici ülkelerinden biri olan Kanada ile her alanda
iş birliğini geliştirmek için fırsatların değerlendirilmesinin önemli olduğu
vurgulandı. Ayrıca, Kanada açısından da Türkiye’nin sadece Doğu Akdeniz’deki
en büyük pazar değil, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bağlamında da en büyük imalat
ve ithalat alanı olduğu vurgulandı.
Dengeli büyümenin ve sosyal kalkınmanın yolunun kadın-erkek eşitliğinden,
kadınların ekonomiye katılımlarının önünün açılmasından ve girişimci
ekosisteminin geliştirilmesinden geçtiğini belirten Batur, dünyada kadın
girişimcilerin azınlıkta olduğu ve aynı zamanda Türkiye’de 2019 yılında kendi
işini yöneten kadınların oranının %1,5 olduğu belirtti.
Kadın girişimcilerin desteklenmesi ekosistemi oluşturmak adına kamu çatısı
altında çalışmalar başlattığını vurgulayan Batur, online fiziki Kadın Girişimci
Network projesinin hayata geçirildiği ve söz konusu proje ile iller bazında tüm
kadın girişimcilerine ulaşılıp, network sağlandığnı belirtti. 2019 yılında ise Export
Academy adlı projenin hayata geçtiği ve bununla potansiyel kadın girişimcilerin
bir araya getirilip, destek programı oluşturulduğu vurgulandı.
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KERİM URAS

T.C. Ottava Büyükelçisi

T.C. Ottava Büyükelçisi Kerim Uras sözlerine girişimci kadınları kutlayarak başladı.
Kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin sosyal ve toplumsal ilerlemeyi
sağlamak için önem arz ettiği vurgulandı. BM’nin 2030 sürdürülebilir kalkınma
hedeflerinin gerçekleşmesinin önem taşıdığı belirtildi. Aynı zamanda, ekonomik
güçlenmenin siyasi güçlenmeyi de beraberinde getirdiği vurgulanırken,
kadınların ekonomide yer almasının öneminin altı tekrar çizildi.
Uras, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye’de kadın haklarının Batı
ülkelerinden daha önce güçlendiğini vurguladı. Türkiye’de ciddi bir sorun
haline gelen şiddeti önlemek adına temelde zihniyetlerin değişmesi gerektiğini
vurguladı. Son on yıla bakıldığında iş gücüne kadın katılımının erkeklere göre
dört kat daha hızlı gerçekleştiği belirtilirken, kadın girişimcilerin %34 arttığı
vurgulandı. Türk diplomatların %35’inin kadınlardan oluştuğu belirtilirken, 66
Türk kadın konsolosunun olduğu ifade edildi.
Konuşmada devamla, Kanada-Türkiye ilişkilerine değinilirken, NATO ve G20
bağlamında ortak fayda sağlanacak alanların çok olduğu, bunlardan bir tanesinin
ise; kadınların güçlendirilmesi olduğu ifade edildi. T.C. Ottava Büyükelçisi Kerim
Uras konuşmasına Kadınlar Gününü kutlayarak son verdi.
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JAMAL KHOKHAR

Kanada Ankara Büyükelçisi

Kadınların girişimci olarak uzun zamandır ekonominin içinde olduğunu belirten
Khokhar, 1970 yılında Kanada’nın ilk kadın ihracat ticaret heyetini oluşturduğunu
ifade etti. Covid-19’un kadınları ihracatta negatif etkilediği vurgulanırken, söz
konusu negatif etkileri dengelemenin önemi belirtildi. Khokhar erkeklerin de
doğum iznine çıkıp çocuklarına bakmasının kadınlar için fırsat yaratacağını
belirtti. Tarım, enerji gibi sektörlerde kadınların ön planda olduğu vurgulandı ve
anılan sektörlerde çalışmaların yapılmasının daha faydalı olacağının altı çizildi.
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ZEYNEP BODUR OKYAY
Kale Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Kale Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay yapmış olduğu konuşmada,
sanayileşme ve kalkınma alanlarını hiçbir zaman erkek işi olarak görmediğini
vurguladı. Kale grubun kurucu değerlerinden birinin kadınların iş hayatındaki
fırsatlarını desteklemek olduğu belirtildi. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin tüm
dünyada bir problem olduğu belirtilirken, Türkiye’nin de aşması gereken bir sorun
olduğunun altı çizildi. Türkiye’de kadınların ekonomik, sosyal ve politik kalkınma
konularında potansiyellerini tam kullanmadıklarını belirten Okyay, sahada kadın
sorunlarına daha vakıf olunabileceğini belirtti. Kadınların iş gücüne katılım oranının
%32 ve istihdam oranının %26 olduğu belirtilirken, kadınların iş gücüne katılımına
ihtiyaç olunduğu vurguladı.
Türkiye’nin teşvik politikaları geliştirmesinin önemi ve verimi belirtilirken, yereldeki
kadının ekonomiye katılmasını destekleyen projelere destek verildiği ifade
edildi. Kale Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay konuşmasına,
yeni kooperatifler kurmak yerine, mevcut kooperatifler arasındaki networkun
güçlenmesinin önemini vurgulayarak son verdi.
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SINEM MINGAN
T.C. Toronto Başkonsolosu

T.C. Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan yapmış olduğu konuşmada, sürdürülebilir kalkınma ve cinsiyet eşitliğinin kadının güçlendirmesini sağladığını belirtti.
Kanada ve Türkiye’de iş gücündeki eşitsizliğin giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda ekonomide de bir artış olacağı belirtildi. Kadınların kamu sektöründe de
ön plana çıkmasının önem arz ettiği belirtilirken, 1982 yılında ilk kadın büyükelçi
olarak göreve gelen Filiz Dinçmen’in kamu sektöründe kadınlara öncülük ettiği
ve akabinde kamu sektöründe kadın sayısında artış olduğu vurgulandı.
Türkiye’nin Toronto Konsolosluğunda çalışanların çoğunluğunu kadın diplomatların oluşturduğunu belirten Mingan, kadın çalışanlarının oranının %75 olduğunun
altını çizdi. Kanada’daki Türk kadınlarına baktığında, cesur, güçlü ve dirayetli kadınlar gördüğünü belirten Mingan, 84 Türk şirketinin 12 tanesinin kadın girişimciler tarafından kurulduğunu vurguladı. Kadınların iş hayatında başarılı olmalarının
önemli bir faktörünün diğer kadınlar tarafından desteklenmek olduğu vurgulandı.
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NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCI

DEİK/Türkiye-Arjantin İş Konseyi Başkanı,
Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan

Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Küçükel Ezberci, kadının çok
yakıştığı iki sektörde görev yaptığını belirterek sözlerine başladı. Bunlardan
birinin Dışişleri Bakanlığı diğerinin ise sağlık sektörü olduğunun altını çizdi.
Dışişleri Bakanlığı görevi boyunca kadına verilen değeri vurgulan Ezberci, sağlık
sektöründe ise vicdanın, sevginin ve empatinin olmazsa olmaz olduğunu ifade
etti. Sağlık teknolojilerinin konvansiyonel sağlığın yerine geçeceğinin aşikâr
olduğu belirtilirken, kadınların teknoloji okur yazarlığına teşvik edilmesinin önemini
vurguladı. Ezberci aile içi şiddetin karşısında durulması gerektiğini vurgulayarak
sözlerine son verdi.
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LESLEY GOULDIE
Thornhill Medical CEO’su

Thornhill Medical’ın tibbi cihaz şirketi olduğu belirten Gouldie, bütünleşmiş yaşam destek sistemi ve oksijen konsantratör vantilatörü tek bir portatif sistemde
sunan bu cihazı 2020’de dünyadaki askeri kuruluşların bu sistemin müşteri olduğu belirtirken, Covid-19’un bu düzeni bozduğunu vurguladı. Kanada hükümetine
hizmet veren firmanın en hızlı büyüyen yüz şirket arasında olduğu vurgulandı.
Kariyerine Güney Afrika’da başlayan Gouldie, orada çalıştığı ofiste hiç kadın
çalışan olmadığını belirtirken daha sonra Kanada’ya transfer olduğunda kadın
çalışan sayısının arttığının altını çizdi. Şirketin kendi imalatı olan medikal cihazları
devlete sunduğu ve yeni tedarik zinciri yetkinlikleri oluştururken pandemi sebebiyle global ilişkilerden taviz verdiği ifade edildi. Gouldie, Covid-19 için çözümün
bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek sözlerine son verdi.
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YEŞIM BEKYÜREK

Kapadokya Organik Tarım
Üreticileri Başkanı

Bekyürek, 2009 yılında Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneğini kurduğunda
Kayseri’de yalnızca bir tane organik tarım üreticisinin olduğunu ifade ederken, sayının fazlalaşması amacıyla bölgedeki ata tohumlarını tespit ederek işe başladığını
ifade etti. 2013 yılında Kayseri’de organik ürünlerin satılacağı bir pazar açtığını belirten Bekyürek, pazarın sadece yaz sezonunda yerelde üretilen ürünlerin yerelde
satılma prensibiyle açıldığını vurguladı. Ayrıca, derneğin ‘Kadın Çifçiler Üretiyor’
projesini yürüttüğü ve bu sayede tarım yapan kadınların hayata bakış açısını değiştirip, kadınları desteklediklerini vurguladı.
Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği Başkanı Doktor Yeşim Bekyürek tarafından yapılan sunuma http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-26274
bağlantısından ulaşılabilmektedir.
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NILGÜN ALADAĞLI

Ala Uluslararası Temsilcilik Danışmanlık
Yönetim Kurulu Başkan
DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi
Başkan Yardımcısı

DEİK/Türkiye-Kanada ve Türkiye-Fransa İş Konseyleri Başkan Yardımcısı Nilgün
Aladağlı yapmış olduğu konuşmada, 1934’ten bu yana oy verme hakkına sahip
olan Türk Kadınının potansiyelinin çok fazla olduğunu belirtti. Aladağlı, 2000
yılında ilk defa elektronik uluslararası atış poligonunda Türk Kadın subayı olan
Ayşe Kil’in dünya şampiyonu olduğunu ve olimpiyatlarda Sydney’de Türkiye’yi
temsil ettiğini ifade etti.
Ayrıca, pandemi süreci sonrasında Türkiye’nin Kanada ile olan kooperatifinde
bazı yedek parçaların üretilmesinin ve yerli Türk firmalarıyla Kanada firmalarının iletişimi üzerine çalışmalar yapıldığı vurgulanırken, pandemi sonrası üretimin
Türkiye’de başlayacağı ifade edildi. Aladağlı, kadınların kendine güvenmesi ve
azimli olmasının başarıyı beraberinde getirdiğini ifade ederek sözlerine son verdi.
Yaklaşık 2.30 saat süren webinar, kapanış konuşmalarının akabinde son buldu.
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