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HER GÜN 8 MART
B

iz sağlık alanında çalışan meslek sahibi kadınlarız. Mesleki ve sağlık sorunlarını ele alırken fark ettik ki
kadın olarak konuşacağımız konular var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün yaklaşması bir araya gelişimizi hızlandırdı. Birlikte geçmişimize, son bir yıla bakmaya ve geleceğimizi düşünmeye karar verdik.
Biliyoruz ki hiçbir kazanımımız bize bahşedilmedi; kadınların görünmeyen, dile getirilmeyen azimli mücadelesi ile gerçekleşti. Hepimiz yaptıklarımızla, duruşumuzla bu değişimin öznesiyiz. Bu mücadeleden öğrendik ki, biz işimizi, yaşamımızı ve toplumu katılarak değiştirebiliyoruz. Kendimizle ilgili kararları almak
ve yaşama, topluma dair kararlara katılmak istiyoruz. İşimizle ilgili kararlara katılmak için kurumlarımızda
yer alıyoruz. Toplumsal yaşama katılmamızın engellenmesine, kadınların bedenlerine yaşamlarına müdahale
edilmesine hayır diyoruz. Eşitsizliğe, güvencesizliğe, taciz ve tecavüzlere karşı itirazlarımızı; eşitlik, iş güvencesi, yaşam güvencesi, çalışma hakkı, örgütlenme hakkı ve özgürlüğümüz için taleplerimizi, yalnız 8 Mart ve
14 Mart’ta değil, her an her yerde dile getireceğiz.
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Kreş Hakkımızı İstiyoruz!

Ç

alışıyorum’ diye annelikten imtina eden bir kadın, aslında
kadınlığını inkâr ediyor demektir. Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın, iş dünyasında istediği
kadar başarılı olsun, eksiktir, yarımdır…”
“Üretmek, hayatın her alanında var olmak kesinlikle anneliğe engel değildir. Özellikle çalışan kadınların anneliğini teşvik
için çok önemli düzenlemeler yaptık. Teknolojik imkanlar, kadınlarımızın pek çok işi evinden, çocuklarının yanından yürütebilmesine fırsat veriyor.”
Sözleriyle yapıldığı duyurulan düzenlemeler çalışan annelerin düşük ücretlerle ve güvenceden yoksun biçimde evde çalışmasını sağlamaktadır. Çalışan kadınların annelik yapmasını engelleyen kapatılmış kreşlerdir,
düşük ücretli işlerdir. Günde 8, haftada 40 saatlik iş zamanının devlet kontrolünde uzatılmış olmasıdır.

Çalışma hakkımız, kreş hakkımızın elimizden alınmasına hayır diyoruz.
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Benim Bedenim Benim Kararım

S

Sağlık Bakanı Recep Akdağ sezaryen doğuma
kadınların ikiden fazla çocuk yapmasını kısıtladığı için karşı çıkıyor. Bu karşı çıkış ne yazık ki
annenin ve bebeğin hayatını ve sağlığını tehdit
eden durumlarda bile uygulanmasını engelleyecek
boyutlara ulaşmıştır. Sezaryen doğum yapılmadığı için hayatını kaybeden gebeler ve hasta, engelli
doğan çocuklar olmuştur.

B

izim nasıl bir kadın olduğumuz cumhurbaşkanı da olsa bir erkek tarafından belirlenemez,
tanımlanamaz. Kadınlar tam bir insandır. Çocuklarımız bizim eksikliğimizi tamamlamıyor. Doğurarak
toplumun sürekliliğini sağlıyoruz. Bu topluma verdiğimiz bir hediyedir, bu nedenle eve kapatılmayı,
işsiz kalmayı, yoksullaşmayı kabul etmediğimiz gibi
çocuk doğurmadığımızda değersizleştirilmeyi de kabul etmiyoruz.
“En az üç çocuk” istemi, “çalışan kadının anneliği eksik, yarımdır” sözleri ve yapılan düzenlemeler düzenleme ile amaç kadınların istihdam edilme koşullarının zora sokularak çalışma yaşamından dışlanması, eve
hapsedilmesi, hayatlarının doğurma ve çocuk bakımı ile sınırlandırılarak kuluçka makinesine dönüştürülmesinden başka bir şey değildir.

Kaç çocuk doğuracağımıza bizim yerimize karar verilmesine hayır diyoruz.

H

ükümet tarafından TBMM Genel Kurulu’na
getirilen “Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine
kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, ceza açıklanmasının geri
bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının
ertelenmesine karar verilir…” önergesi kadınların hükümete yaptığı yoğun baskılar sonucunda geri çekildi.
Kadınlar bu düzenlemeye; kız çocuğunu cinsel nesne olarak gören ve erken evlendirilerek eğitim başta olmak
üzere yaşamın olanaklarından mahrum bırakacağı, kadın-erkek eşitliğine darbe niteliğinde olduğu, çocuk tecavüzcülerinin aklanmasına, tecavüzcüsüyle evlendirilen çocuğun ise her gün tecavüzü yaşamasına yol açarak,
yaşamlarını söndüreceği, İnsan haklarına, çocuk haklarına açıkça aykırı olduğu, çocukları istismardan korumak amacıyla imza verdiğimiz uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelere bağlı olarak ulusal hukukumuzda
gerçekleştirilen değişikliklere de aykırı olduğu için karşı çıktılar. Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve
Adalet Bakanlığı olmak üzere Çocuk Hakları doğrultusunda çalışmalar yapan ve sorumluluğu olan tüm kurum
ve kuruluşlarını; tecavüzcüleri değil, çocuklara kıyan anne babaları değil, çocukları korumaya çağırdılar.

Çocuklarımızı istismara açık hale getiren yasaların yapılmasına hayır diyoruz.
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Her Yer Suç Mahali!

G

eçtiğimiz yaz gece nöbetinden sabah çıkan ve evine giden bir hemşire arkadaşımız
İstanbul’da belediye otobüsünde şort giydiği için
bir erkeğin saldırısına uğradı. Olayı basit bir saldırı olarak değerlendiren ve saldırganı salıveren
mahkeme kadınların bu saldırıyı nefret suçu olarak tanımlamaları ve etkin biçimde karşı çıkmaları
nedeniyle tutuklandı. Saldırıyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım “ben olsam mırıldanırdım”
diyerek farklı olana kendi değer yargılarına uymayanlara hoşgörüsüzlüğü ve saldırıları onaylamış
oldu.

Biz kadınlar giyimimize,
sokakta nasıl olacağımıza karışılmasına hayır diyoruz.

2

4 Temmuz 2013’te TRT I ekranlarında iftar saatlerinde yayınlanan ‘Ramazan Sevinci’ programında Türk tasavvuf düşünürü ve avukat olan Ömer Tuğrul İnançer “Hamileliği davul
çalarak ilan etmek bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla
sokakta gezilmez” dedi. Gelenek diyerek kadını eve kapatmak
isteyen, kadının aktif olmasını istemeyen erkeğin eline de bir
koz veriyor diyerek kadınların çok yoğun tepki gösterdiler.
Bu açıklamadan iki buçuk yıl sonra Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hamile ve bir çocuk annesi E. T. (32) evinin yakınında
bulunan bir parkta spor yaptığı sırada kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğradı.
8 Aralık 2016 tarihinde iddiaya göre otomobilinden inerek,
genç kadının spor yaptığı alana gelen şahsın “Bir daha burada
yürüyüp, spor yapmayacaksın” dedikten sonra ayakkabısını çıkararak genç kadının yüzüne vurmaya başladığı iddia edildi. Bu
sırada dengesini kaybederek yere düşen E. T.’ye yerde de tekme
ve ayakkabı ile saldırının sürdüğü ve kadının kafasını kaldırıma
çarptığı öğrenildi.

Hamileliğimizi ve doğurganlığımızı özgürce yaşamak istiyoruz,
baskıya ve şiddete hayır diyoruz.
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• Türkiye’de kürtaj yasal; istenmeyen gebelik 10 haftaya kadar olan bir süre içerisinde sonlandırılabilir.
• Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nin raporu (Ekim 2016):
- Türkiye’de hizmet veren 431 devlet hastanesinden sadece 34’ünde (%7.8) isteğe bağlı kürtaj
hizmeti fiili olarak veriliyor.
- 81 ilden 53’ünde isteğe bağlı olarak kürtaj hizmeti veren devlet hastanesi bulunmuyor.

İstenmeyen gebelikleri sonlandırma hizmetlerinden yararlanma,
kadınların anayasal hakkıdır…

Kadınlar
dayanışmayla
güçlü…
Döner Sermayeden Süt İzni
Kesintisinin Kaldırılmasını Sağladık!

2

016 yılı ilk aylarında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine “3710678 sayılı 6 no’lu Kamu Personeli Genel Tebliği” başlıklı bir genelge gönderdi. Genelgede süt
izni kullanan kadınların bu saatlerinin “çalışmadığı saat” olarak işlenmesi ve döner sermaye ek göstergelerinin buna göre hesaplanması istendi. Bu genelgeye göre sağlık alanında çalışan kadın memurların süt izninde
geçen süreleri, döner sermaye gelirlerinden kesilecekti.
Oysa süt izni yıllar süren mücadelenin sonunda kazanılmış yasal bir haktır ve 657 sayılı kanunun 104 üncü
maddesinin (D) fıkrasında tanımlanmıştır.
Süt izninin “çalışmadığı süre” olarak sayılması ve döner sermayeden kesilmesi, kadınların çocuklarını emzirmek, beslemek için para ödemesi, yoksulluk sınırında olan maaşlar ile yaşamak zorunda olan kadınların gelirlerinden kesinti yapılmasını istemedikleri durumda süt izni kullanamayacakları, bu durumun da bebeklerin
sağlıklı büyümesi için en temel gereksinimleri olan anne sütünden mahrum kalmaları anlamına gelmektedir.
Buna karşı çıkan kadınların gösterdikleri tepkiler sonucunda bu kesinti uygulaması durdurulmuştur.

Biz kadınlar hep birlikte güçlüyüz,
haklarımızın elimizden alınmasına hayır diyoruz.

