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Giriﬂimci Kad›nlar Ankara'da Bir Araya Geldi
eczacılar yalnızca bir işletmeyi sürdürmek anlamında değil, ideal
olarak eczacılığın hasta ve ilaç danışmanlığı misyonunu
güçlendirmek için daha fazla çaba harcıyorlar. Ancak tüm bunlara
rağmen mesleğin geleceğini etkileyecek alanlarda ve yapılarda
kadınlar çok daha az yer alıyor. Diyebiliriz ki, kadınlar sabırla
mesleklerini icra ediyorlar ancak karar verici pozisyonlarda yer
almıyorlar.
Ben bugün Türk Eczacıları Birliği'nde seçilmiş bir yönetici olarak,
daha fazla kadın meslektaşımı meslek örgütlerine çekme
gayretindeyim. Bu anlamda kadın dayanışmasının önemli olduğunun
da farkındayım. Farklı alanlardan gelen deneyimlerimizi paylaşarak,
kadınların ekonomik, sosyal ve politik anlamda güçlendirilmesi için
daha hızlı yol alacağımıza inanıyorum.

Kadınların toplum ve iş hayatına katılımlarını artırmak için yapılan
teşvik ve çalışmalar sayesinde, bugün özellikle özel sektörde kadın
girişimcilerin isimleri sıkça anılıyor. Ankara Girişimci İş Kadınları ve
Destekleme Derneği'nin (ANGİKAD) buna hizmet etmek amacıyla
düzenlediği toplantıya, Dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda
girişimci kadın katıldı. 5 Haziran 2010 tarihinde Ankara'da
düzenlenen çalışma toplantısına, Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı
Odası yönetiminde söz sahibi olan eczacılar da katıldılar.
Toplantıya katılarak bir konuşma yapan TEB Saymanı Ecz. Nevin
Taşlıçay, Türk Eczacıları Birliği'nin örgüt yapısından ve yönetim
organlarında görev alan eczacı profilinden bahsetti. Taşlıçay daha
sonra konuşmasında özetle şunları söyledi; “Kadınların toplumda
var oluşu, toplumsal yaşamda etkinliği ve baskılanmadan kendini
gerçekleştirme şansı yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada sorunlu
bir konu. Bu konuda hala kat etmemiz gereken çok yol var. Çünkü
genel olarak kadınlar dünyanın hemen hemen her yerinde yalnızca
kadın oldukları için toplumsal kaynaklara eşit bir biçimde
ulaşamıyorlar. Sağlık alanından başlayarak neredeyse doğuştan
itibaren, kadınlar eşitsiz biçimde atılıyorlar hayata. İş hayatına
katılım içerisinde; genel olarak kadınların belli mesleklerde
yoğunlaştığını görüyoruz. Kadınların iş hayatına katılımında, işin
kadınlar için uygun olup olmadığı her zaman önemli bir kriter olarak
önümüzde duruyor. Ancak bunun karar vericisi de genellikle
toplumdaki genel kabuller oluyor. Zaman içerisinde toplumsal algı
değişime uğrasa da meslek seçiminde, özellikle kadınlar açısından,
toplumsal uygunluk yani 'kadına uygun' işlerde çalışma halen
önemli bir kriter. Özel olarak eczacılık mesleğine baktığımızda,
eczacıların yarıdan fazlasının kadın olduğunu görüyoruz. Kadın
40

Öte yandan, toplantının açılış törenine, TBMM Kadın Erkek Fırsat
Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit, Uganda Ulusal Sanayi
ve Ticaret Odaları Yönetim Kurulu Başkanı Olive. Z. Kigongo,
Yukarı Avusturya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ulrike RabmerKoller, Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Radka Tzvetkova Stamenova, ÇESAV Başkanı Dr. İmren Aykut,
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özlem Yemişçi de katılarak,
birer konuşma yaptılar.
“1/2'den 1 Olmaz”
Ülkemizde iş hayatında ve sosyal hayatta kadınlara fırsat eşitliği
yaratarak yönetim erki içerisinde kadının etkinliğinin ve payının
arttırılmasına destek olmak, ulusal ve uluslar arası düzeyde yasal
düzenlemeleri incelemek ve başarı hikayelerini paylaşmak amacıyla
gerçekleştirilen toplantının birinci bölümünde, Türkiye'deki mevcut
durum, idari altyapının analizi ve yapılan çalışmalara değinildi.
Ayrıca toplantıya katılan yabancı kadın konuklar, diğer ülkelerdeki
yasal mevzuatlar ve işleyişle ve bu ülkelerdeki başarı hikayeleriyle
ilgili deneyimlerini paylaştılar.
Toplantının 2. bölümündeki panelde Türkiye'de İş ve Meslek
Örgütlerinde yönetici olan kadınlar, kendi organizasyonları içindeki
durumu ve yapılması gereken çalışmaları aktardılar. Öğleden
sonraki 3. bölümde ise, eş zamanlı çalışma toplantıları ile birlik
temsilcileri, kendi meslek grubundaki girişimcilerle bir araya gelerek
kendi alanlarındaki sorunları tartıştılar.
Çalışma toplantısının üçüncü bölümünde düzenlenen “Eczacılar
ve Yönetim” konulu panele katılan Ankara Eczacı Odası Saymanı
Ecz. Füsun Akmangit, Samsun Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz.
Serap Genç ve Kastamonu Eczacı Odası Saymanı Ecz. Zuhal
Keskin birer konuşma yaptılar.

