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Tam "MUAMMA"

Dünyada bir yılı aşkın süredir baş gösteren 
SARS-CoV-2 (Covid-19) salgını maalesef 
ki ülkemizde en can alıcı dönemini geçir-

mekte, uygulanan yanlış politikalar ile salgınla 
mücadele bir yana "lebalep yapılan kongreler", 
geç başlayan ve ağır ilerleyen aşılamalar ve daha 
birçok nedenle salgına adeta çanak tutulmuş 
durumdadır. Gelinen noktada vaka sayıları, yoğun 
bakımdaki hasta sayısı ve ölüm sayılarında salgı-
nın en yüksek rakamlarına varmıştır.

Bu vahim durum karşısında yetkili makamlarca 
ilan edilen tam kapanma ise "Tam Muamma" 
biçiminde kendini göstermektedir. İçişleri Bakanlı-
ğı tarafından yayınlanan genelge ile bazı sektörler 
ve bu sektörde çalışanların kapanmadan muaf 
olacağı bildirilmiş ve çalışanların

E-Devlet sistemi üzerinden alacakları belgeler ile 
işe gelip gidebilecekleri söylenmiştir. Fakat tam 
kapanma ilan tarihinin üzerinden günler geçme-
sine ve vatandaşların işlerine dönmesine saatler 
kalmasına rağmen birçok yurttaş ilgili belgeleri 
gece gündüz her saatte denemiş olmalarına 
rağmen alamamış, sistem arızaları sebebiyle ilgili 
yerlere ulaşamamışlardır.

Gerek sistemde yaşanan yoğunluk gerek yetersiz altyapı milyonlarca çalışanı belirsizliğe iterken öte yandan 
SGK ve BAĞKUR arasındaki uyumsuzluklar da Serbest Müşavir Mühendis üyelerimizi ve enerji arz sürekliliğin-
de faaliyet gösteren Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluk hizmeti idame ettiren üyelerimizi mağdur etmektedir. 
Fabrikalar, şantiyeler, santraller durmadan çalışmaya devam ederken; şantiye şefliği yapan, proje çizen, keşif/
metraj çıkartan üyelerimizin muafiyet kapsamına dahil edilmiyor oluşu ise çelişkilerin ne kadar ileri boyutta 
olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir.

Salgının başından beri tüm ekonomik tedbirleri sermayenin refahı için planlayan siyasi iktidar yine çalışanları 
göz ardı ederek, sermayeye milyonlarca lira destek olurken çalışanları belirsizlik içerisinde bırakmaktadır.

Salgının pik noktasını yaşadığımız bu günlerde gerçek anlamıyla bir kapanma yapılmalı toplumsal yaşamın sü-
rekliliği için hayati öneme sahip sektörlerin güvenlikli çalışması ile bu süreç atlatılmalıdır. "Evde kal" çağrılarını 
çağrı olmaktan öteye geçirilerek çalışanlara iş güvencesi ve ekonomik destek sağlanmalıdır.

Tam MUAMMA değil gereğine uygun tam KAPANMA ve tüm yurttaşların bir an önce aşılanması ile toplum 
sağlığı için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır.
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN VAZGEÇMİYORUZ

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen 
adıyla "İstanbul Sözleşmesi" Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`nın 90. maddesine aykırı olarak, bir gece yarısı Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi ile 20 Mart 2021 tarihinde tek taraflı feshedilmiş ve 29 Haziran`da da Danıştay, kadınlar ve 

STK`lar tarafından açılan hukuksuz feshin iptaline ilişkin davalarda yürütmenin durdurulması taleplerinin reddine karar 
verilmiştir. Bu durum apaçık hukuka aykırı ve kadın mücadelesinin görmezden gelinmesidir. Kabul etmiyoruz!

Her sınıftan, her inançtan, her mezhepten binlerce kadın aylardır salgının getirdiklerine, kolluk kuvvetlerinin baskı ve şid-
detine rağmen bu hukuksuz karara karşı meydanlarda seslerini haykırmakta ve mücadele vermektedir.

Yıllardır söylediğimiz gibi bu yaşadıklarımız da bize gösteriyor ki kadına yönelik şiddet politiktir ve önlenememesi tama-
men politik bir tercihtir. Kadına yönelik şiddetin katliam haline geldiği ülkemizde yaşananlar, mevcut yönetimin ayrımcı ve 
kadın düşmanı politikaları ile faillerin cezasız bırakılmasının bir sonucudur.

Herkesin malumu olan ve kamuoyuna yansıyan "Elmalı Davası" kararında sadece kadının değil, çocukların da haklarını ko-
ruyan İstanbul Sözleşmesi`nin önemini bir kez daha görmekteyiz. Ayrıca 4. Yargı Paketi ile çocuk istismarlarında çocuğun 
beyanını esas almayan, somut delil aranmasının önünü açan düzenlemenin uygulanmasıyla zaten mağdur olan çocukların 
mağduriyeti kat be kat artırılmaktadır.

İstanbul Sözleşmesi hiçbir kurum ya da kişi tarafından kadınlara bahşedilmiş bir lütuf olmayıp kadınların yıllardır verdiği 
mücadelenin bir ürünüdür ve hiçbir koşulda vazgeçilmeyecektir. Kadın mücadelesi tarihinde siyasal iktidarlara her zaman 
direnen ve asla bileği bükülemeyen bir mücadeledir.

Bizler bu bilinçle kadın mücadelesi ve buna bağlı kazanımların sonuna kadar destekçisi olacağız. Evde, işte, sokakta, yaşa-
mın her alanında mücadeleye devam edecek ve kazanımlarımızı bırakmayacağız. Bu ülkede tıpkı emeğe dayalı mücadele 
alanında olduğu gibi cinsiyet eşitliği alanında da cinsiyet temelli ayrımlar sona erene kadar cinayete kurban giden kız 
kardeşlerimiz için, çığlığı duyulmayan çocuklarımız için buradayız!

İsyandayız!

Haklarımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz!
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BİZİM ASIL KATİLİMİZ SÖZLEŞMEYİ FESHEDEN İKTİDARDIR!
Günlerdir kayıp olan, Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, maalesef 
dün, canice katledilmiş olarak bulundu. Maalesef Birliğimiz üyesi bir Şubenin Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu 
üzülerek öğrendiğimiz Mustafa Murat Ayhan’ın en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız.  Henüz 21 
yaşında hayatının baharında bizden koparılan Azra’nın katili sadece vahşi eylemleri gerçekleştiren Mustafa 
Murat Ayhan değil, İstanbul Sözleşmesi’ni tek imza ile feshedenler; bugüne kadar yaşanan cinayetlere caydı-
rıcı cezalar uygulamayanlar; tacizcileri, tecavüzcüleri serbest bırakanlar; koruma talep eden kadınları koruya-
mayanlardır. 

Biz kadınlar, İstanbul sözleşmesi kaldırılmak istendiğinde sokakları, meydanları inletirken bir kız kardeşimizi 
daha kaybetmeye tahammülümüzün olmadığını söylemiştik. Bugün yine söylüyoruz, her bir kadın cinayetin-
de, Sözleşmeyi amacı dışında hedef alan iktidarın parmağı vardır. Bizler asıl failin kimler olduğunu biliyoruz, 
katlettiğiniz kadınlar için hesap vereceksiniz ve o gün gelene kadar biz çocuklarımızı, kız kardeşlerimizi sizden 
korumaya devam edecek ve sizi her gün teşhir edeceğiz. 
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