Türk Eczacıları Birliği, 52 Bölge Eczacı Odası
ve İçişleri Bakanlığı’nın birlikte yürüttükleri
proje çerçevesinde, “Şiddete Uğramış
Kadınlar İçin Sığınma Evleri” Projesi
kapsamında, 24.000 eczacıyı temsilen,
Türkiye’nin 81 değişik ilinden Ankara’ya
gelen kadın eczacılarımıza, 8 Mart tarihinde
uzman eğitmenler tarafından bir eğitim
verildi.

8 MART

KADIN ECZACILARDAN
DAYANIŞMA ÖRNEĞİ
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ğitimin ardından sertifikalarını alan kadın
eczacılarımız, bu anlamlı projenin belki de
en hayati halkasını oluşturuyorlar. Çünkü,
“eğitici eczacı” kimliğiyle bölgelerindeki kadınlara
danışmanlık hizmeti verecek eczacılarımız, kadın
hakları, sığınma evlerinin önemi, kadının bir birey
olduğunun kendilerine anlatılması konularında bilgi
verecekler. Sadece mesleğini değil, toplumda var
olan sosyal sorunların da çözümüne ilişkin katkı
sunacaklar. Toplumun önemli kanaat önderlerinden
biri olan eczacılarımız; hastalarını ve bölge halkını
birebir tanıyan, onların her türlü sıkıntısını bilen
özellikle semt eczaneleri; aldıkları eğitimle de bu
misyonlarını pekiştirerek, kadınların yönlendirilme-

si, bilgilendirilmesi ve şiddetten korunmasında kilit
bir görev üstlenecekler.
İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen 9 ilde (Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep,
İstanbul, İzmir, Samsun) sürdürülecek olan projenin, kanaat önderleri eğitimleri sayesinde de tüm
Türkiye’ye yayılması planlanmaktadır. Proje temel
olarak, ülkemizde kadınların insan haklarının korunmasına katkıda bulunmak ve şiddete uğrayan
kadınlara yeterli düzeyde koruma sağlamak üzere,
belediyelere kadın sığınmaevi kurup işletme konusunda destek vermeyi amaçlıyor.

8 MART

Öte yandan, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti
adına bir basın açıklaması yapan TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Mukaddes Harmancı ise kadını kendilerinden daha iyi anlayan, tanıyan, iletişim içinde
olan, her türlü sorununu paylaşan bir meslek grubu
daha olmadığını söyledi. Harmancı basın açıklamasında kısaca şunları söyledi:
“Bugün tüm dünyada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün 100 üncü yıldönümü kutlanıyor. Bugün dünyada, erkeklere oranla %25-50 oranında
daha düşük ücretle çalışan ve her 5 kişiden birinin
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Bu sene 8 Mart’ta eczacılar olarak tüm dünyada
can yakıcı bir sorun olan ‘kadına yönelik şiddet’ konusunda hep birlikte bir adım atmaya karar verdik.
Bu bir başlangıçtır ve elbette daha alınması gereken çok yol var. Tüm dünyada ancak özellikle ülkemizde kadınlar düzeyleri değişmekle birlikte fiziksel
ya da psikolojik şiddete maruz kalıyorlar. Bu şiddet
yalnızca tekil vakalar üzerinden değerlendirilemeyecek kadar sistemli aslında. Kimi zaman farkında
olarak ya da olmayarak her birimiz bu sistemin
bir parçası oluyoruz. Kadına yönelik şiddetin türlü

çehreleri ve çeşitli nedenleri var. Eğitim eksikliği,
ekonomik kaynaklara eşit ulaşamama, siyasal ve
sosyal alanda yeterince var olamama, var olduğunda bile açık ya da gizli bir biçimde baskılanma
gibi… Ancak bu durumun toplumsal kültürümüze
işlemiş olduğu gerçeği ile yüzleşmemiz gerekiyor
öncelikle ve kadınları her alanda her açıdan daha
fazla güçlendirmek için çabalamalıyız, yol açmalıyız. Biz bugün bu can yakıcı sorunun engellenmesi
için hep birlikte elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu
mücadelede eczacılarımızın önemli bir katkısı olacağına inanıyoruz. Çünkü eczacılar yalnızca ilaç
hizmeti, sağlık danışmanlığı yapan kişi değildir.
Aynı zamanda en kolay ulaşılacak, yüz yüze kolayca iletişim kurulacak, güvenilir sağlık danışmanıdır,
kanaat önderidir.”
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Eğitim öncesinde bir konuşma yapan Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak,
son dönemde eczacılık mesleği ve Türk Eczacıları
Birliği’nin sürekli sorunlar ile anıldığını, kamuoyunda sürekli “yeni kriz” tanımlamasının içine dahil olduğunu söyledi. Çolak daha sonra şöyle devam etti:
“Hayat tek bir merkezden belirlenmiyor. Her ne
kadar tüm meslektaşlarımızın malumu olan can
yakıcı sorunlar ile mücadele etmek durumunda kalsak da ve sürekli sıkıntılarımız ile gündeme gelsek
de, bizler hayatın beklemediğinin de farkındayız.
Bu nedenle gerek sağlık çalışanları birliği, gerekse
demokratik bir meslek örgütü olarak hayatı olumlu
yönden değiştirip dönüştürmek için çabalarımızı
da eş zamanlı bir biçimde sürdürüyoruz. Yalnızca
sorunlarımızla değil bu değerli çalışmalarımız ile de
tanınmak ve bilinir olmak istiyoruz.
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şiddete maruz kaldığı kadınların gününü kutluyoruz. Yaşanan pek çok olumsuzluğun gölgesinde
kutlanan bu günde bizler biliyoruz ki, ev kadınlarının %25’i cinsel şiddete, her yıl ortalama 200.000
kadın da tecavüze uğruyor. Üstelik bu vakaların
%50’sinden fazlası, kadınlarımızın ya ayrıldıkları eşleri ya da hala evli olmak zorunda kaldıkları eşleri
tarafından gerçekleştiriliyor. Çocuk yaşta denebilecek kadınlarımızın, genç kızlarımızın ise, bu şiddete maruz kalma oranı % 7. Yani eğitim seviyesi ne
olursa olsun; her 10 aileden birinde şiddet vakası
görülürken, her 100 çocuktan 4’ü de, tacize ve şiddete maruz kalıyor.
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Onları bizden daha iyi anlayan yoktur sanıyorum.
Çünkü bizler, onların hem kapı komşusuyuz, hem
sağlık danışmanı hem de dert ortağı. Kadınların
şiddetten korunma konusunda güçlendirilmesinde,
hem en yakın sağlık merkezleri olmaları, kadınlar
tarafından güvenilen kişiler olmaları, hem de yüz
yüze iletişimin daha etkin olması nedeniyle, eczaneler ve eczacılar bu projede önemli bir görev
üstlenmektedirler. Bugün sadece 12.000 kadın

eczacıyı temsilen değil, aslında 24.000 eczacıyı
temsilen buradayız. Çünkü, değişim için, özlediğimiz resim için; hep birlikte çalışmamız gerektiğinin
farkındayız. Bugün burada yaptığımız, buzdağının
sadece görünen bir yüzü. Çünkü, bizler 8 Martları
tek güne indirgemekten yana olmadık hiç. Küçük
adımların, büyük başarılar getireceğine inandık. Bu
sebeple, sizlerin de desteğiyle, bunu başarabileceğimize gönülden inanıyorum.”
1 gün boyunca eğitim alan eczacılarımız, aynı zamanda kadın eczacıların yönetimlerde daha çok yer
alması gerektiğini, bunun için ellerinden ne geliyorsa yapacakları sözünü verdiler.

OSMANİYE ECZACI ODASI’NDAN ANLAMLI
ZİYARET
Osmaniye Eczacı Odası 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla kadın mahkûmları ziyaret ettiler.
Ziyaretten son derece memnun olan tutuklu kadınlar ise; kendilerini unutmayan Osmaniye Eczacı
Odası’na ve cezaevi yöneticilerine teşekkür ettiler.

