
Türkiye’de kadın olmak
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‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle düzenlenen etkinlikte Türkiye’de kadın ol-
mayı değerlendiren BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Türkiye’de kadın olmak, bas-
kıcı, ikiyüzlü bir toplumda nefes almaya çalışmaktır! Türkiye’de kadın olmak, kadına yönelik 
şiddeti önleyici ve koruyucu hiçbir tedbir almayıp da; 550 deri koltukta ahkam kesmeyi başa-
rabilen insanları sabırla izleyebilmektir” dedi. 

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) BAOB Yerleşkesi’ndeki hizmet 
binasında, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle etkinlik düzenlendi. BSMMMO Sosyal 
Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu’nun organizasyonuyla düzenlenen etkinliğe kadın 
meslek mensupları ilgi gösterdi. Oda Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de katılımıyla gerçekleşen etkinli-
ğin açılış konuşmasını BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez yaptı. “Yaratıcı gücünü ve yete-
neğini her alanda hissettiren, üstlendikleri her görevi hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan yerine getiren 
tüm emekçi kadınlarımızın kadınlar gününü saygı ve sevgilerimle kutluyorum” diyerek konuşmasına 
başlayan BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, Kadınlar Günü’nün esasında kutlamadan zi-
yade; kadın sorunlarının konuşulması, çarelerin üretilmesi, insanların bilinçlendirilmeye çalışılması 
gereken gün olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Konuşmasında bazı istatistiki bilgilere yer 
veren BSMMMO Başkanı Sönmez, “4 bin 329 üyesi bulunan Odamızda bin 366 kadın üye bulunu-
yor. Bunlardan  460’ı serbest çalışmakta, geriye kalan 907’si ise çeşitli şirketlerde bağımlı çalışarak 



mesleki faaliyetlerini sürdürmektedirler. Türkiye genelinde baktığımız zaman ise; TÜRMOB bünye-
sinde 97 bin 396 meslek mensubundan sadece 25 bin 77’si kadın. OECD ülkeleri baz alındığında; 
18 ülke arasında kadın istihdam oranı en düşük ülke Türkiye. Listede, yüzde 79 oranla İzlanda bi-
rinci sırada yer alırken; bunu yüzde 74 ile Norveç, yüzde 73 ile Danimarka izliyor. Ülkemiz ise yüzde 
30 ile 18 ülkenin bulunduğu listenin en son sırasında” dedi.  

TÜRKİYE’DE KADIN OLMAK
Konuşmasının devamında Türkiye’de kadın olmayı değerlendiren Ahmet Hikmet Sönmez, şunları 
söyledi: “Türkiye’de kadın olmak, boynunda bir namus yaftasıyla dolaşmak zorunda bırakılmaktır. 
Türkiye’de kadın olmak, boşanmışsa dul, evlenmemişse evde kalmış, çocuğu yoksa kısır, dekolte 
giyiniyorsa hafifmeşrep,  çok gülüyorsa oynak, çok geziyorsa sürtük diye etiketlenmektir. Türkiye’de 
kadın olmak, ayıplarla, önyargılarla, geri kafalılıkla savaşmaktır. Fikrini savunamamak, düşüne-
memek, konuşamamak, gülememek, içinden geldiği gibi davranamamak, hakkını arayamamaktır. 
Türkiye’de kadın olmak, bedeninden, cinselliğinden, kadınlığından utandırılarak eğitilmektir. Sustu-
ğunda, gözlerini yerden kaldırmadığında, başı eğik olduğunda, ‘terbiyeli’ sıfatıyla  ödüllendirilirken, 
tam tersini yaptığında ahlaksız olmaktır. Türkiye’de kadın olmak, ana babaların oğullarının çapkın-
lıklarından böbürlenerek bahsederken, kızlarının bir erkekle çay içmesinin bile namuslarını iki para-
lık etmesine tanık olmaktır. Türkiye’de kadın olmak, aynı işi yaptığı halde erkeklerden daha az ücret 
almak, daha başarılı olduğu halde terfi ettirilmemektir. Türkiye’de kadın olmak, dayak yediğinde hak 
ettiği, taciz edildiğinde arandığı düşünülmek, tecavüze uğradığında bile suçlanmaktır. Türkiye’de 
kadın olmak, her türlü şiddete maruz kalıp da, polise gidince ciddiye alınmamak, devlet tarafından 
korunmamaktır. Türkiye’de kadın olmak, baskıcı, ikiyüzlü bir toplumda nefes almaya çalışmaktır! 
Türkiye’de kadın olmak, kadına yönelik şiddeti önleyici ve koruyucu hiçbir tedbir almayıp da; 550 
deri koltukta ahkam kesmeyi başarabilen insanları sabırla izleyebilmektir.” 

ÖNERİ VE TALEPLERİMİZ
Türkiye’nin her yeni gün bir kadın cinayeti ile uyandığını dile getiren BSMMMO Başkanı, “Gün geç-
mesin ki ülkemizde yeni bir kadın cinayeti haberi ile uyanmayalım... En son geçtiğimiz günlerde 
İzmir’in Tire ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahsın, eşini silahla başından vurarak öldürdüğü ha-
beriyle sarsıldık. O’nun öncesinde Özgecan cinayeti tüm ülkeyi yasa boğdu” diyerek, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlara yönelik tüm olumsuzlukların giderilmesi için  şu öneri ve talep-
lerde bulundu: “İmzalanmış olan uluslararası sözleşmelerin yaşama geçirilmesi gerekir. Kadınların 
yaşam haklarını garanti altına almak üzere ciddi ve kapsamlı bir eylem planı hazırlanmalı, gerekli 
tüm adımlar atılmalı ve fiili olarak yaşama geçirilmelidir.  Kadına yönelik şiddetle mücadele bir halk 
sağlığı sorunu olduğu için bununla mücadele etmek için, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına 
ilişkin politikalar üretilmeli ve kadına yönelik sosyal destek arttırılmalıdır. Şiddet gören, ölümle tehdit 
edilen kadınlar tüm yasal haklarını kullanmaları sağlanmalıdır. Kadın ve erkeklerde cinsiyet rollerinin 
ruhsal hastalıkların sıklığı ve oluşturduğu sorunlar üzerine etkilerine dair geniş çaplı epidemiyo-
lojik çalışmalarla desteklenmelidir. Kadının ruh sağlığı üzerinde koruyucu ve iyileştirici etkisi olan 
faktörler belirlenmelidir. Kadın, erkek ve çocuk tüm vatandaşların sosyal güvenceleri olmalı, sağlık 
hizmetlerine engelsiz ulaşmalı ve ücretsiz, herhangi bir katkı payı ödemeksizin bu hizmetlerden 
yararlanabilmelidir.”

KADIN MESLEK MENSUPLARI TEK TEK SÖZ ALDI
Sönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde yazılı ve görsel ba-
sına büyük görev düşmektedir. Medya, kadına yönelik şiddet ve tecavüz haberlerini kamuoyuna 
aktarırken, haber dilini doğru kullanmalı, etik değerlere uymalı, tecavüzün içerdiği şiddeti arka pla-



na itmemelidir. Yazılı, görsel basın, film ve müziklerin erkek egemen ve kadını aşağılayıcı ifadeler 
içermemesine dikkat edilmelidir. Okul öncesi eğitim de dahil olmak üzere tüm eğitim birimlerinde 
uygulanan müfredat cinsiyete yönelik ayrımcılığı pekiştirecek ifade ve imalardan arındırılmalıdır. 
Kadınlara yönelik her tür düzenleme kadınların ve kadın örgütlerinin görüşleri alınarak yapılmalıdır. 
Sivil Toplum Kuruluşlarının talepleri karşılanmalı, çalışmalarına destek  verilmelidir. Sonuç olarak; 
toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele için geliştirilecek etkili politikalar hızla yaşama geçiril-
melidir. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, kadın cinayetlerinin sonlandırılması, öncelikle 
devletin ve siyasal iktidarların ilgili tüm kurumlarıyla sorumluluk üstlenip ilgili tüm sivil ve resmi ku-
ruluşlarla işbirliği yaparak gerekli sosyal politikaları yaşama hızla geçirmesi ile mümkün olacaktır.” 
BSMMMO Yönetim Kurulu Sekreteri Sabiha Işık’ın konuşması ile devam eden etkinlikte, isteyen 
kadın meslek mensupları kürsüye çıkarak tek tek söz aldı. Etkinlik, şiir dinletisi ve düzenlenen kok-
teyl ile sona erdi. 


