85.
GENEL KURUL'DA 8 MART
TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, TBMM Genel
Kurulu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla
yaptığı konuşmada 8 Mart'ın, kadın haklarının
kazanılması bakımından yürütülen mücadelenin nereler
den başlayıp, nerelere kadar geldiğini göstermesi
açısından önemli olduğunu söyledi.
Tarih boyunca kahramanlıklara imza atmış Türk
kadınının da sosyal hayatta yerini uzun süre tam olarak
alamadığını kaydeden İsmail Alptekin, "Ancak, Büyük
Önder Atatürk'ün hayata geçirdiği ilke ve inkılaplara
paralel olarak kadınlarımız pek çok ülkeden önce sosyal
ve siyasi haklarını almıştır" dedi.
Türk kadınının, cumhuriyetin kurulmasını takip
eden yıllarda sanattan ekonomiye, siyasetten kamu
yönetimine kadar her alanda yerini aldığını ifade eden
Alptekin, son yıllarda çıkan kanunlarla kadın haklarının
geliştirildiğini ve eşitlik konusunun pekiştirildiğini
söyledi.
Genel Kurul'da daha sonra
gündemdışı söz alan AK Parti
Gaziantep Milletvekili Fatma
Şahin ve CHP İstanbul Millet
vekili Güldal Okuducu da Dünya
Kadınlar Günü dolayısıyla birer
konuşma yaptı.
Şahin, AK Parti iktidarında
kadınlara yönelik önemli kaza
nımlar sağlandığını ve doğum ve
süt izni konusunda bazı Avrupa
ülkelerinden daha ileri haklar ve
rildiğini ifade etti. Şahin, kadınların TBMM'deki temsil
oranını en az yüzde 20 düzeyine çıkarmak zorunda
olduklarını da dile getirdi. Şahin ayrıca, TBMM'de bir
"Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" kurulacak
olmasının da önemine işaret etti.
CHP'li Okuducu ise CHP olarak pozitif ayrımcılığı
sağlamaya yönelik bir yasa teklifi vereceklerini
belirterek, bugün Türkiye'de kadınların karşı karşıya
olduğu en önemli sorunun işsizlik olduğunu; 12 milyon
işsizin bulunduğu Türkiye'de kadınların eşit işe eşit
ücret, 8 saatlik çalışma süresi gibi hakları talep etmek
ten çok uzak olduklarını ifade etti.
ALİ DİNÇER
TBMM Başkanvekili Ali Dinçer de, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, bir
ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergesinin kadınlar
olduğunu bildirdi.

EGEMENLİK

KAYITSIZ

YIL
Dinçer, "Bir ülkenin
çağdaşlığının ve gelişmiş
liğinin en önemli göster
gesi kadınlardır. Toplum
sal ve siyasal yaşamda
sahip oldukları hakları en
iyi biçimde kullanan ka
dınların, ülkenin gelişme
sine ve çağdaşlaşmasına
en büyük katkıda bulu
nacağına
inanıyorum"
dedi.
Halkın Yükselişi Partisi (HYP) Genel Başkanı ve
İstanbul Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk ise Genel
Kurul'da 9 Mart'ta yaptığı konuşmada, 550 milletve
kilinden sadece 24'ünün kadın olmasının kadına bakışı
ortaya koyduğunu söyledi ve "Kadınların nüfusa oranı
yüzde 52. Bir de demokratik ülke olduğumuzu söylü
yoruz'" diye konuştu.
CHP Sivas Milletvekili Nurettin Sözen de televiz
yonlarda yayınlanan kadın programlarının aile birliğinin
hızla yok olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Böyle
giderse toplumsal yıkımla karşı karşıya kalacağız" dedi.
KADINLARA KREDİ
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Başkanı AK
Parti Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türk
Kadınını Güçlendirme Projesi kapsamında 1594 kişiye
1 milyon 26 bin 451 YTL (1 trilyon 26 milyar 451 mil
yon lira) kredi verildiğini açıkladı.
Yoksulların, işsizlerin, ekonomik ve sosyal ezil
mişlerin büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu
belirten Akgül, kadınlara sağlanan mikro kredilerle
ailelerin güçlenmesine katkıda bulunulduğunu ifade etti.
Akgül, verilen mikro kredilerle, tarım, hayvancılık,
balıkçılık, gıda üretimi, manav, kuaför, dikiş, nakış, el
işi gibi birçok alanda kadınların kendi işlerini
kurdu-ğunu
ve
büyük
başarı gös
tererek kre
dilerinin tü
münü geri
ödediklerini
bildirdi.
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