2016 Yılında da
6 MART 2016
Kadıköy’de yapılması planlanan
8 Mart mitingi valilik tarafından
yasaklandı.

8 MART 2016
Taksim’deki gece yürüyüşü
10 binden fazla kadının
katılımı ile gerçekleşti.
Kadınlar savaşa, kadın
düşmanı politikalara, erkek
şiddetine ve kadın emeğinin
sömürülmesine karşı yürüdü.
Türkiye’nin pek çok ilinde de
kadınlar baskı ve sömürüye
karşı emeklerini savunarak
eylemler ve mitingler yaptılar.
DİSKli ve KESK’li kadınlar,
Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nün resmi tatil edilmesi
için ortak basın açıklaması ve
eylem gerçekleştirdi.

23 MAYIS 2016
Sendikaya (DGD-SEN- Depo,
Antrepo, Gemi Yapımı ve
Deniz Taşımacılığı Sendikası)
üye oldukları için işten atılan
Avon çalışanı kadın işçiler
“Rujunu sil, sesini yükselt!” ve
“Güzelliğimiz gücümüzden
gelir, gücümüz direnişten!”
pankartlarıyla fabrika önünde
direniş yaptı.

20 HAZİRAN 2016
Evliliği boyunca kendisine
şiddet uygulayan kocasını
öldürdüğü için 15 yıl hapis
cezası verilen Çilem Doğan,
50 bin lira kefaletle serbest
bırakıldı.

Kadınlar Mücadeleyi Bırakmadı…

2016
yılı Türkiye’de
ve Dünya’da kadınlara
karşı baskı ve sömürünün arttı,
İşçi ve memur
ayrımcılığın yeni boyutlar kazandı, ama
kadınlara analıkla
aynı zamanda Dünya’nın pek çok yerinde ve
ilgili yasal izinler
Türkiye’de kadınların bu baskı politikalarına,
kullanıldıktan sonra
birinci çocuk için 2 ücret eşitsizliklerine ve diğer hak gasplarına karşı
ay, ikinci çocuk için 4
eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükselttiği bir
ay ve üçüncü çocuk
yıl oldu. Bir kentte yürütülen bir mücadele diğer
için 6 ay yarı zamanlı kente yayıldı. Bir ülkedeki direniş başka ülkelerin
çalışmayı esas alan
kadınlarına ilham verdi. Kürtaj hakkı, eşit ücret
düzenlemenin de yer
mücadelesi için başlatılan kadın grevleri,
aldığı torba kanun
gerici yasal düzenlemelere karşı sürdürülen
yasalaştı.
eylemler ve öz savunma pratikleri dünya
kadınlarının bu yılki mücadele
5 MAYIS 2016
önceliklerini oluşturdu.

28 OCAK
2016

Özellikle kadınları
ilgilendiren ve Özel
İstihdam Bürolarına
işçi kiralama yetkisi
veren yasa Meclis’ten
geçti. Bu düzenleme
ile özellikle tarım
sektöründe çalışan
birçok kadının “kiralık
işçi” olarak ucuz
ve güvencesiz bir
biçimde istihdam
edilmesinin önü
açıldı.

16 HAZİRAN
2016
Avon’dan işten
atılan kadın işçiler
direnişlerinin 25.
gününde 13 saat
ayakta çalışmaya
karşı servis
araçlarının önünü
keserek “özgürleşme
eylemi” yaptılar.

12 EYLÜL
2016
Ayşegül Terzi,
şort giydiği
için Abdullah
Çakıroğlu
tarafından
otobüste
saldırıya uğradı.
Saldırgan
gözaltına
alındıktan
hemen sonra
serbest bırakıldı.
Kadınların
eylemleri ve
sosyal medyadan
gösterdikleri
tepkiler
sonrasında
saldırgan
yeniden
gözaltına alındı.

2016
yılında kadına
yönelik şiddet son
bulmadı. En az 261 kadın
öldürüldü, 75 kadına tecavüze, 120
kadın tacize uğradı, 417 kız çocuğuna
cinsel istismarda maruz kaldı, 348 kadın
yaralandı. 31 kadın cinayetinin failleri
henüz bulunamadı. 2016’da öldürülen
her dört kadından biri ayrılmak/
boşanmak istediği ya da barışma/
birliktelik teklifini reddettiği
için öldürüldü.

2016
yılında iş
kazaları sonucu
110 kadın işçi
de hayatını
kaybetti.

23 EYLÜL 2016
DİSK Kadın Komisyonu
tarafından “Uluslararası
Kadın Emeği Konferansı”
düzenlendi.

3 EKİM 2016
Polonya’da kadınlar kürtaj yasağına karşı
Siyah Protesto çağrısıyla grev yaptılar.
Polonya’da yasa değişikliği ile kürtajın
tamamen yasaklanmasının yanı sıra
tecavüz, ensest sonucu hamile kalma
ve sağlık sorunu olduğunda hamileliği
sonlandırma gibi durumlarda da
kürtaj yasak hale getirilecekti. Bu yasa
teklifine karşı birçok şehirde eş zamanlı
eylem gerçekleştirildi ve bu mücadele
sonunda yasa teklifi geri çekildi.

18 EKİM 2016
Arjantin’de 16 yaşındaki
bir kadının tecavüz
edilip ardından
öldürülmesi üzerine
kadınlar eyleme geçti.
19 Ekim 2016 tarihini
erkek şiddeti ve kadın
katliamına karşı “Kara
Çarşamba” olarak ilan
edildi ve yüzbinlerce
kadın sokağa çıktı.

29 EKİM 2016

24 EKİM 2016

Güney Kore’de kadınlar kürtaja ancak
tecavüz, ensest, fetüste veya kadında
hayati bir sağlık problemi olması
durumlarında izin vermeyi öngören
yasal düzenlemeye karşı siyahlar giyinip
“kürtaj yasağı yasası”nın iptal edilmesi
talebi ile yürüdüler.

İzlanda’da kadınların, erkeklere
oranla %14-18 arası daha az
kazanmasından kaynaklı gelir
eşitsizliğini protesto etmek için
saat 14.38’de iş bırakma eylemi
düzenlendi. Ücret eşitsizliğini
protesto eden kadınlar 14.38
sonrası ücretlerinin ödenmediğini
iddia ederek 14.38’te iş bırakarak
eşit işe eşit ücret talebiyle miting
gerçekleştirdi.

7 KASIM 2016
İzlanda’lı kadınlardan
ilham alan Fransız kadınlar
başkent Paris’in yanı sıra
birçok kentte iş bırakarak
sokağa çıktı. Ücret
eşitsizliğini protesto eden
kadınlar 16.34 sonrası
ücretlerinin ödenmediğini
iddia ederek 16.34’te
iş bırakarak eşit işe eşit
ücret talebiyle miting
gerçekleştirdi.

17-22 KASIM 2016

13 KASIM
2016
OHAL kapsamında
yayınlanan 677 Sayılı
Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) ile
daha önce faaliyeti
durdurulan pek
çok kadın derneği
kapatıldı.

25 KASIM 2016
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası
Dayanışma Günü’nde dünyada ve Türkiye’de
birçok kadın sokağa çıktı. Ülkemizde Olağanüstü
hal uygulamalarına, tüm baskı ve korkutmalara,
sokağa çıkmanın zorlaşmasına rağmen binlerce
kadının katılımıyla ve çok yüksek bir coşkuyla
“herHALde Direniyoruz” denildi.
İtalya’da kadınlar Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında
sokaklardaydı. Her gün 3 kadının öldürüldüğü
İtalya’da 200 bin kişinin katıldığı yürüyüşte 8 Mart
2017 için grev çağrısı yapıldı.

AKP’li milletvekillerinin çocuklara
cinsel istismarı evlilik yoluyla
affetmeye yönelik bir yasa tasarısı
sunması ve hızla meclisten
geçirmeye çabalaması üzerine
toplumun her kesiminden kadın
itiraz etti ve Türkiye’nin her yerinde
kadınlar güçlü bir biçimde sokağa
çıkarak hem OHAL yasağını deldi
hem de yasanın iptalini sağladı. 19
Kasım’da Kadıköy’de binlerce kadın
sokaktaydı. 22 Kasım’da Beşiktaş’ta
kadınlar siyahlar giyerek protesto
etti.

14 ARALIK
2016
DİSK Kadın
Komisyonu İzmir’de
asgari ücrete ilişkin
bir basın açıklaması
düzenlendi.
Açıklamada “Asgari
ücret 2000 net!
Referandum yapalım
halk karar versin”
talebi yükseltildi.

8 ARALIK
2016
Manisa’da bir parkta
hamile Ebru Tireli’ye
bir erkek tarafından
şiddet uygulandı. Bu
olaya tepki olarak
kadınlar sokağa çıktı
ve eylem düzenlendi.

