
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Saygıdeğer Hanımefendiler  

Kurum ve Kuruluşlarımızın Değerli Temsilcileri, 

Değerli Katılımcılar, 

 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına seminerimize hoş geldiniz diyorum.  

Fedakârlıkları, emekleri, sevgileri ve eşsiz mücadeleleriyle hayatımıza anlam katan 

tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.  

Toplumu değiştiren, dönüştüren kadın elidir. Siz Kadınlar, birey, anne, eş olarak 

ailelerimizin ve toplumumuzun temelisiniz.  

Bu nedenle sizlerin hayatın her alanında aktif şekilde rol alması önemli.  

Sağlıklı bir toplum ancak kadın ve erkeğin iş, siyaset, eğitim, hukuk, bilim, spor, 

sanat hayatına eşit şartlar altında katılımı ve üretimi ile mümkün. 

Kadın olmak zor, Türkiye ‘de kadın olmak zor,  hele ki çalışan kadın olmak daha da 

zor…  

İşte bu sebeple bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü arifesinde çalışan 

annelerin yaşam dengeleri üzerine odaklanmış bir koç, eğitmen ve anne olan Şirin 

Yelmen Oktar ile sizleri buluşturmak istedik. Sayın Oktar’a bugün bizlerle olduğu ve 

değerli katkılarından dolayı sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.  

Şirin Yelmen Oktar’ın kaleme aldığı ve sizlere hediye edeceğimiz Çalışan Annenin 

Yaşam Dengesi kitabının da, hayatı koşturmaca içinde geçen siz kadınlarımıza, 

annelere yol gösterici olmasını diliyorum.  
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Kadınlarımızın hayatın her alanında yer almasında biz erkeklere de önemli görevler 

düşüyor. Sizlere; baba, eş ve arkadaş olarak destek olmalıyız. Ayrımcılık yapmadan 

sizlerle yan yana yürümeliyiz. Ne bir adım önde, ne bir adım geride… 

Aslında bu anlamda şanslı bir bölge olduğumuz söylenebilir. Yörük kültürünün de 

etkisiyle bölgemizde kadın erkek ayrımcılığı yok, ayrı gayrı yok.  

Türk kültüründe de böyle bir ayrımcılık yok. Biz ulus olarak ayrımcılığın her türlüsüne 

karşıyız. Bizler, etnik, mezhepsel, cinsel hangi konuda olursa olsun insanların hor 

görülmesine, dışlanmasına, kötü muameleye tabi olmasına karşıyız.  

Kadınlarımızın evde, iş yerinde, sosyal hayatta şiddete maruz bırakılmasını vicdanen 

ahlaken asla kabul edemeyiz.  

Sadece 8 Mart’ta değil her gün kadınlarımızın sorunlarına, kısıtlılıklarına ve her türlü 

ayrımcılığa hep birlikte çözüm üretmeliyiz.  

Fedakar, güçlü, özgüveni yüksek, eğitimli kadınlarımızın rehberliğinde Üreten Güçlü 

Türkiye hedeflerine ulaşacağız. 

Üreten Türkiye için girişimciliği özellikle de genç ve kadın girişimciliği özendirmeliyiz. 

Bu noktada girişimci kadınlarımıza da büyük görevler düşüyor. Kadın girişimlerimiz 

bizim en önemli bir gücümüz.   

Odamız Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Hicran Yeşertener, Aylin Kurt Özyurt ve 

Büşra Tuncer’i yaptıkları verimli çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Muğla Kadın 

Girişimciler Kurulu ile birlikte örnek faaliyetlerde bulunuyor ve kadınlarımıza rol 

model oluyorlar.  

2007 yılında kurulan TOBB Kadın Girişimciler Kurullarının çalışmalarıyla Türkiye’deki 

kadın girişimci oranı % 4’ten %10’lara yükseldi. Bu sayının önümüzdeki yıllarda 

daha da artacağına inanıyorum.  

Değerli konuklarımız,  

Katılımlarınız için hepinize teşekkür ederiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri ve 

eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 

kutluyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 

 

 


