8 Mart
Kadınların Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü

Kadının özgürlüğü,
tüm insanlığın özgürlüğü gibi, yalnızca
emeğin sermayenin boyunduruğundan kurtulmasıyla
gerçekleşecektir.
Clara ZETKİN
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TARIM ORKAM-SEN

KADIN BÜLTENİ

Merhaba Sevgili Kadın...
Kadın olarak, kadın emekçi olarak, her birimizin ayrı ayrı çok zorlu yaşamlar sürdürdüğünü biliyoruz.
Tüm zorlukları her birimiz çok acı bir şekilde yaşıyoruz. Ülkemizin içine düşürüldüğü şiddet sarmalının,
hukuksuzlukların, haksızlıkların, adaletsizliklerin etkilerini, kadın olarak çok daha derin hissediyoruz.
Dolayısıyla, bin yıllardır süregelen kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin, kadın dayanışmasının
devamlılığının, çok daha anlam ifade ettiği günlerden geçiyoruz.

Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti önleyici yasaların, kadın cinayetlerinde katillere
iyi hal indiriminin olmadığı, insanca yaşayacak, eşit işe eşit ücret ödenen, tüm halkların özgür
ve eşit bir şekilde yaşadığı, demokratik, eşitlikçi, çoğulcu yönetim şeklinin olduğu, çocuk
gelinlerin olmadığı, çocuk işçilerin olmadığı, bedenimize, emeğimize, hayatlarımıza ilişkin
kararları bizim aldığımız ve daha sayamadığım nice güzelliklerin olduğu bir ülke düşlüyorum...
Bu düşümüzü gerçekleştirmenin tek bir yolu var. Birlik olmak ve omuz omuza kadın haklarımızı
savunmak. Çünkü güzel Bir ülke sadece ve sadece kadınların birlikte ve güçlü olmasıyla olabilir. Sen
ve Ben birlikte olursak aşamayacağımız zorluk yoktur. Haklarımıza sahip çıkmak için her birimiz için,
çocuklarımız için, geleceğimiz için ve bu sorumluluk temelinde örgütlenmekten, örgütlülüğümüzü
çoğaltmaktan, mücadelemizi yükseltmekten başka şansımız ve çaremiz yok.
Her yıl ülkemizde “8 Mart” Kadınların ‘Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’ olarak
duyarlılıkla anılan ve çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Dünya Kadınlar Günü’nün ilk olarak hangi olayla
başladığını ve tarihçesini çoğumuz bilmeyiz.

8 Mart 1857 tarihinde New York’ta bir dokuma fabrikası işçileri daha iyi çalışma
koşulları istemiyle greve başlamış ancak polisin işçilere saldırması, fabrikaya
kilitlemesi ve ardından çıkan yangın dolayısıyla 129 kadın işçi can vermiştir.

Bu olaydan yaklaşık 53 yıl sonra, Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’da toplanan Uluslararası
Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda 8 Mart’ın ‘Dünya Kadınlar Günü’ olmasına oy
birliğiyle karar verilmiş.

8 Mart Kadınların Uluslararası
Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü
BİZ BÜTÜN BİR KADIN CİNSİNİN KURTULUŞU İÇİN YOLA ÇIKTIK.
ROSA LUXEMBURG
Ülkemizde ise 1921 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Kadınlar Günü, adından da anlaşılacağı
üzere eşitlik uğruna mücadele eden ve acılar yaşayan kadınların günü. Keşke kadınların sarf ettiği
emeklerin, kadınların değerinin önemsendiği gün yalnızca 8 Mart değil, her gün olsa. Ancak hem ülkemizde hem de dünyada bu sadece 1 gün hatırlanıyor ve ertesi günden itibaren unutulmaya başlıyor.
Dünyanın ve ülkemizin geçmiş tarihine baktığımız zaman 8 Mart’ın şimdiki anlamıyla 8 Mart olabilmesi için bile kaç kadın, kaç insan zulüm görmüş, dışlanmış, hakkını savunabilmek ve emeğini gösterebilmek adına zarar görmüştür.
Nice zorluklarla bugünlere gelinse de, şimdilerde birtakım etkinliklerle, farkındalık yaratmaya
çalışılan bildirilerle, çeşitli aktivitelerle kutlandığını görüyoruz ve seviniyoruz. Ancak bugünün
geçmişte hangi olaylardan dolayı meydana geldiğini, aslında hangi kadınlara ait olduğunu da
unutmamalı ve her zaman hatırlamalı, hatırlatmalıyız.

İstanbul sözleşmesi kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için devlete sorumluluk yükleyen,
savaş ve çatışmalı süreçlerde dahi geçerli olan bir sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi psikolojik şiddet,
ısrarlı takip, fiziksel şiddet, tecavüz, zorla evlendirme, kadın sünneti, zorla kısırlaştırma, tecavüz ve
taciz dahil cinsel şiddet başta olmak üzere kadına yönelik şiddetin tüm türleri ile mücadeleye vurgu
yapıyor. Türkiye'de 2014 yılından itibaren yürürlükte olan sözleşme, imzacı olan taraf devletlere,
kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele konusunda sorumluluklar getirmiştir
İstanbul sözleşmesine göre şiddet mağduru kadının güçlenmesi ve ekonomik bağımsızlığını
kazanması konusunda devlet destek vermelidir. Devlet gerektiğinde şiddet mağduru kadına ve varsa
çocuklarına yasal ve psikolojik danışmanlık, parasal yardım, sağlık, eğitim-öğretim hizmeti ve konut
sağlamalı, iş bulmada yardımcı olmalıdır.
Sözleşmeye göre kadına yönelik şiddetle mücadelede kadınların alacakları desteği arttıracağı için
şiddete maruz bırakılan kadınlarla ve aillerle muhatap olacak kolluk, yargı mensubu, sağlık çalışanı,
sosyal çalışmacı gibi emekçilerin ayrıca özel eğitimlere tabi tutulmalarını da gerektiriyor.
İstanbul Sözleşmesi şiddete maruz bırakılan kadınların danışması için ülke çapında, 7/24 hizmet
veren, ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı çalışan telefon hatları kurulması yükümlülüğü getiriyor.
Devlet destek hizmetlerini ve yasal tedbirler hakkında mağdur kadının talep ettiği dilde yeterli bilgi
almasını sağlamalıdır.

EMEĞİMİZ, BEDENİMİZ, KİMLİĞİMİZ BİZİMDİR.
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İstanbul Sözleşmesi ile; şiddet eylemlerinde arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil
alternatif uyuşmazlık çözüm süreçleri yasaklanmıştır.Sözleşmeye göre kadına sadece
kadın olduğu için karşılaştığı ayrımcılıklar ve tanıdığı ya da tanımadığı erkekler
tarafından uğradığı her türlü şiddet karşısında devlet, etkin soruşturma ve
kovuşturma yürütmeli, kadının zararının tazmin edilmesini sağlamalıdır. Aksi
takdirde şiddetin sorumlusunun devlet olduğu belirtilmektedi.

İstanbul Sözleşmesi
6284 Sayılı Kanun

1- Resmi ya da dini nikahlı eşiniz, boşandığınız kişi, babanız, abiniz, oğlunuz, nişanlınız, sevgiliniz,
eski sevgiliniz, patronunuz tanıdığınız ya da tanımadığınız bir erkek size şiddet uyguluyorsa ya da bu
kişiler tarafından şiddete uğrama tehlikesi altındaysanız, kendiniz, çocuklarınız ve diğer aile bireyleriniz için; 6284 sayılı Kanun çerçevesinde aşağıda belirtilen koruma tedbirlerinin tümünü talep etme
hakkınız bulunmaktadır
2- Şiddete uğradınız ve acil olarak siz ve çocuklarınız için eviniz dışında kalacak güvenli bir yere
ihtiyacınız varsa; Başvurabileceğiniz yerler, sizi en hızlı şekilde bulunduğunuz bölgede sığınma
evine,sığınma evi yoksa sizi güvenli bir otel vb. güvenli bir mekana yerleştirmek zorundadır.
Çocuğunuz varsa ve henüz boşanma davası açmadıysanız geçici velayetini ve kendiniz ve çocuklarınız için tedbir nafakasını doğrudan Aile Mahkemesi'nden isteyebilirsiniz.
3- Size şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali olan erkeğin, tekrar zarar vermesi söz konusu
ise, dışarı çıktığınızda, işe gittiğinizde size eşlik edecek bir yakın koruma talep edebilirsiniz.
Acil durumlarda polis, valilik/kaymakamlık yakın koruma için mahkeme kararını beklemeden size
koruma görevlendirmeli.
Can güvenliğiniz tehdit altında olduğu için şiddet uygulayan erkekten kaçıyorsanız, adres ve
kimlik bilgilerinizin gizlenmesini açıkça talep ederek gizlilik kararı aldırabilirsiniz.
Şiddet uygulayan erkeğin size telefon, mail, sosyal medya veya
herhangi bir yöntemle ulaşmasının ve sizi rahatsız etmesinin
yasaklanmasını talep edebilirsiniz.
4- Size şiddet uygulayan erkek ile birlikte yaşıyorsanız ortak konutunuz, ayrı yaşıyorsanız kendi
konutunuz, işyeriniz, çocuğunuz varsa okulu için bu kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp size
yaklaşmasını engelleyebilirsiniz. Acil durumlarda polis, mahkeme kararı olmaksızın şiddet uygulayan
kişiyi evinizden ve sizden uzaklaştırmak zorundadır.
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Başvurabileceğiniz Yerler

KARAKOL / JANDARMA
ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ (ŞÖNİM)
VALİLİK / KAYMAKAMLIK
CUMHURİYET SAVCILIĞI
AİLE MAHKEMESİ
KADIN ÖRGÜTLERİ

ALO 183
** Oturduğunuz evin tapusu size şiddet uygulayan eşinizin üzerindeyse,
evinizi size sormadan satmasının ve sizin hakkınızı sınırlamasının önüne
geçmek için evlilik cüzdanınız, ikametgah belgesi ile Tapu Müdürlüğü veya
Aile Mahkemesi'ne başvurarak aile konut şerhi koydurabilirsiniz.
*** Uğradığınız şiddet karşısında, hukuki işlemler için zorunlu olmamakla
birlikte avukat desteğine ihtiyaç duyarsanız; bulunduğunuz ildeki baronun
adli yardım servisine kimlik fotokopisiyle başvurulabilirsiniz.
Destek istemeniz halinde baro, size ücretsiz bir avukat atayacaktır.

Biz tüm Türkiyeli halklara mensup kadınların on yıllardır sürdürdüğü
mücadele ve ödedikleri bedeller sonucu elde ettiği bu kazanımlardan
Tarım-Orkam-Sen’li kadınlar olarak vazgeçmeyeceğiz ve haklarımızın
takipçisi olmaya devam edeceğiz.
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Kadının Yeri
Direniştir!
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Kitap Önerisi :

Film Önerisi :

Dizi Önerisi :

Jin
Jîyan
Azadî

TARIM ORKAM-SEN (Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
Ahmet KELEŞ (Genel Başkan)
Erdoğan BER (Genel Eği�m, Basın Yayın ve Sosyal İlişkiler Sekreteri)
7
Teknik Hazırlık : OnAda Tanı�m | www.onada.com.tr Basım Yeri ve Adet : Atalay Matbaası 2.000 Adet

