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８ Mart Diinya Kadlnlar

ARTIK ORCUTLU

G‖m‖ Hepl‖|=●
「hepimize kutlu olsun

u yrl Mart ayrna politik, ekonomik ve sos-

yal aqrdan atrr sorunlarla giriyoruz. Bir
yandan eme$imiz uzerindeki baskr ve so-

murtr devam ederken, diger yandan yrl-
lardrr devam eden "duquk yotunluklu qa-

tl§ma''toplumda derin yaralar a91yor.Ancak biz bu

8 Mart'ta sorunlarin detaylarlndan sё z etinek istenll―

yoruz.Sorunlarin sadece baohklarina baksak yeter.

1-Radikal dinci akHnlarln hlzh ynksch。 1,,eriat

istemleri, lalklik kar§ ltl eylemlerdeki artl, en fazla

kadinlari tehdit ediyor

2-Kadinlarin aile icindeki ytkini biraz azaltan,

slrtlndaki yukin birazlnl da olsa kaldlran bircok ka―

mu hizmeti(sagllk,cgitim)oZellestirilmeye call,111-

yo■ En karh i§ letineler bir bir sat11lyor Kadlnlarin i,

bulabilecegi alanlar daha da darahyor.

3‐ 1,sizlik clg gibi b● yuyor. Once kadlnlar iosiz

kahyor l§ inde kalanlar di§ ik icretlere,vaslfslz i§ le―

re lnahkum ediliyor.Kayltslz ekononli,kaylth eko―

nominin boyutlarina ula,lyor.Sendikaslz,sigortaslz

cah§ an y131nlarln ezici cogunlugu kadln.

4-cetelerin ortaya clkmasl ve bunlarla iliskisi ol―

dugu one strulen siyasiler ve birokratlar siyasette

ve toplumda yozla,ma yaratlyor.

5-Ylllardlr devam eden“ di。●k yogunluklu catl,―

ma'',binlerce insanin hayatinl kaybetmesine,kOyle―

rin bo,altllmaslna, gOce, uzun bir siredir devam

eden olaganisti hal hukuku ve antidemokratik uy―

gilamalara neden oluyor.BilCeden sava,a aktarllan

trilyonlarca kaynak ise tum halkln slrtina ytkleni―

yor.

1§ te bu yizden orgitlenme diyoruz. cinki ka_

dinlar 01arak Orgitlerimiz icinde Orgitli degiliz.

驚筑鴇翼認it幡塁配よlII脂謂鶏
olurken,biz i,ten sonra evde call§ lyoruz.Cocuklara,

yaohlara biz baklyoruz,evin yemegi de,camaslrl da,

tenlizhgi de bizden soruluyor.Oyesi oldugumuz sen´

dikaya gidecek zamanHnlz kalinlyor.

Bu nedenlerle kadln temsilci saylsl yok denecek

kadar az
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Haklarllnlzl biz savunmazsak, kiln savunacak?

isteklerimizi biz dile getirmezsck,kim soyleyecek?

KADINLAR IclN TEK cOZOM YOLU,BIRLE5-
MEK ORGUTLENMEK

Ancak bu yolla zamanlmlza,hayatlmlza,emegi_

mize sahip clkabiliriz.

Gehn bugun,1997 8 Mart'lnda bir§eyler yapahm.

1,yerimizde kadln calloma gruplarl,kadln dayanl,―

ma gruplarl ya da cn azlndan kadin tensilciligi

Olusturahm.

Sendikah degilsek sendikah olallm. Sendikahy¨

sak,sendika yOnetilnlerini zorlayalHn,talepleriinizi

dile getirelim.Sendika yOnetimlerinin her kademe―

sindc hakklmlz olan yeri ala1lm

TEMEL lSTEMLERl～ 1lZ

L- lge ahnmadaki e5isizliklere; "kadrn igi-erkek
i9i" aynmrna son.

2- Esit degerdeki ige egit ocret.
3- lq srnrflandrrmasr ve terfilerde gergek egitlik.
4- lgten atmalarda kadrmn ugradrgr haksrzhklara

son.
5- Hamile kadrnlann saShga uygun iglerde ve ko-

gullarda qahEmasr iEin daha etkili duzenlemeler.
6- Dolum izinleri artrnlsrn, qocuk belli bir yasa

gelinceye dek kadrnlartn igten grkanlmalan yasak-

lansrn.

8- Qahqan kadrnlar, mesleki e$itim konusunda

sendikalan tarafindan bilinglendirilsin.
9- Sendikal e$itim ve y0netimde kadrnlann katr-

hmrnr sa$layacak onlemler ahnsrn.
l0- Kadrn sayuyla srnrrh olmayan her igyerinde

kreg kurulsun.
Taleplerimiz hayata geqirilinceye kadar orgritle-

nelim. Sendikalarda zor biliyoruz ama yrlmayaca$rz.

Once sendikalt olacagrz, sonra temsilciliklere gele-

ce$iz ve yonetimlerde soz, karar ve yetki sahibi ola-

na de$in orgutlenme mucadelemizi surdtrrece$iz.
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椰 :議 :鵡 犠
1475 say■ hl,Yasasllnin 62,68,69 70.,78 ve
81 maddelerinde dizenlemeler bulunmaktadlr

1475 saylh i§ Yasasllnin‖ 1§in Dizenlenme―
si‖ bashgini taslyan 4 bOlimi,kadinlarin cah§ ―

ma ttrdarina ve yasaklarina inskin su duzenle―

meleri icermektedir:

a)・ 15 Stresinden Sayllan Haller‖ bashginl

ta。lyan 62 madde 1/d flkrasl kadln iscinin co‐

cugunu emzirdigi sireleHn call,ma siresinden
sayllmasin1 0ngormektedir

b)‖ Yer ve Su Altinda callstlrma Yasagl‖ ba§_

hginl ta§ lyan 68 =nadde, Inaden ocaklarl ile
kablo dosemesi, kanahzasyon ve tinel inttatl
gibi yeraltinda veya sualtinda call11lacak i§ lerde

18 ya§Inl doldurmanlls erkek ve her yastaki ka―

dinlarin cahstlrllmasinl yasaklamaktadlr

c)・ Gece call§ tlrma Yasagl・ ba,1lElni ta§ lyan

69 madde,sanayie ait i§ lerde 18 ya§inl doldur‐

manll§ erkek cOcuklarla her ytttaki kadinlarin
gece cah§ tirll■ laslnl esas itibariyle yasaklamak_

tadlr Ancak yasada,18 ya,lnl doldurmamls er―
kekler ile kadin iscilerin gece postalarinda ca―

h§ tlrllmalarina¨  tuzikte gosterilecck §artlar

cercevesinde izin verilebilecegi belirtilmektedir
d)1§ Yasasrnin 70. maddesi, anallk duru―

munda olan kadlnlarin haklarinl belirlemekte―

dir Yasalda anahk durumunda dOgumdan once
6 ve dogumdan sonra 6 hafta。 1lnak uzere 12

haFtahk stre icin callstinlmalarl yasaklanmakta_

dlr Ancak bu streler,i§ cinin saghk durumu ve
isin Ozelligine gOre dOgumdan once ve sonra ge―

rekirsc hekirn raporu ile artlrllabilir(Ayrlca is―

tegi halinde dOgumdan sonrak1 6 haftadan sOn―
ra 6 aya kadar icretsiz izin verilir)

Sosyal Sigortalar Kurumu,anahk durumun_
daki kadina ayrica,gebelik muayenesinin yaptl―
rllmasl,dOgum slrasinda sagllk ve emzirme yar―

dllnl ve gerekirse yurt icinde bir ba§ ka yere gOn―

dσ
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cah,lP cah§ mayacaklarl aglr ve tehlikeli i§ leri

belirlemistir Ayni tiztlgin 4 maddesi ise‖ Ka―

drnlar, ay hali gunlerinde alrr ve tehlikeli igler-
de qrhgtrnlamazlar. Bu gunlerin sayrsr 5 girn ola-
rak hesap edilir. Daha fazlasr icin hekim raporu-
na g6re hareket edilir. Ay halinin baglangrir i9-

cinin ihbar tarihidir" hukmunu belirtmektedir.
Gebe ve emzikli kadrnlann haklarr, lg Yasa-

sr'mn 81. maddesi uyannca grkanlan "Gebe ve-
ya Emzikli Kadrnlann Qahgtrnlma $artlanyla
Emzirme Odalan ve Qocuk Baktm Yurtlanna
Dair Triztik"te belirtilmektedir. Buna 96re;

Bebek bekleyen kadrnlann bagvurmalarr ha-
linde, gebelif,in ilk uq ayrnda, igyeri, iggi sathgr
dispanserleri, bunlann bulunmadrfr yerlerde sr-
rasryla en yakrn SSK sa$hk tesisi, safhk ocafr,
huktimet ya da beleriye hekimlerince muayene
ve tedavi edilirler. Sonraki aylarda, ayda en az
bir defa trbi muayeneye gitmelerine izin verilir.

Emzikli kadrnlann, Alrr ve Tehlikeli lgler
Tirztrtir'nde belirtilmig olan iglerde qahgtrrrlabil-
meleri iqin, dolumdan sonraki 6 haftanrn biti-
minde ve ige baglamalanndan 6nce, qrla5malan-
na engel durumlannrn olmadrlr doktor raporla-
nyla saptanmahdrr. Muayene sonunda afrr ve
tehlikeli iglerde qahgmasrnda sakrnca oldulu
doktar raporuyla saptanan emzikli kadrn igqiler,
dof,umdan sonraki ilk 6 ay iqinde bu iglerde qa-
Itgtrnlamazlar.

Sathk durumlan elvermedigi doktor rapo-
ruyla belirlenen hamile kadrnlann gunde 8 saat-
ten fazla qahgurrlmalan yasaktrr.

Ote yandan, emzikli kadrnlann do[um uri-
hinden itibaren 6 ay stireyle gece postalannda
qaltgtrnlmalan yasaktrr.

Yaglan ve medeni halleri ne olursa olsun,
100-150 kadrn igqi qahgtrnlan igyerlerinde, bir
yagtndan kirqtik gocuklann brrakrlmasr ve bakrl-
masl ve emzikli kadrnlarrn qocuklarrnr emzir-
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lgviren]qah9anrr,i, orra zarar verme kasdryh ffi

kOtu niyetli bir biqimde igten qrkardrf,r takdirde 1i;i

ihbar tazminatrnr riq kat olarak odemeye mah-
kum edilebilir.

Dofum ve gebelik nedeniyle ige gelemeyen
kadrnrn igten qrkartrlmasr, ancak yasal ihbar/bil-
dirim strrelerinin 6 hafu agtlmasrndan sonra
mumktindur.
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Shl∬ 鵬 ,T:認[鮨 誅 ,t
Yasasl'nin 81.lllladdesi uyarinca cl‐

kartllan Gebe ve EInzikli Kadmla‐

nn Call,tinlma Sartlarlyla Emzir‐

me Odalan ve cocuk Baklm Yurtla‐

rlna Dair T餞zikite dizenlenmekte‐

din

Emzirme iznini,ioyerinde cmzir‐

me Odasl olsun ollnasin, tum em‐

zikli kadinlar〔聾nde iki kez 45tr

dakika olarak kullanma hakklllla sa‐

hiptin

Yasalann verditt haklar asga五

haklar olarak algllanlnalldlL TOplu

ya da bireysel is sozle,mele五 yle do

評 m Ve emzirme izinleH uzatllabト

litt kre,lenn acllmasl saJanabiliL


