
Birlikte Mücadele Edelim  

Hep Birlikte Kazanalım

G E L E C E K  İ Ç İ N

ÖNCE KADIN
ÖRGÜTLÜ MÜCADELE İÇİN

ÖNCÜ KADIN

Mevcut doğum yardımı rakamının  
3 katı tutarında artırılmasını istiyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca kreş hiz-
meti sunulması; Kreş hizmeti sunula-
mayan iş yerlerinde görev yapan kamu 
görevlilerinin 0 – 6 yaş grubundaki her 
çocuğu için; Büyükşehirler 300 TL, diğer 
illerde 250 TL kreş yardımı verilmesini ta-
lep ediyoruz.

Doğum öncesi ve sonrası ücretli izin süre-
sinin 12 haftaya çıkarılmasını istiyoruz.

Kadın kamu görevlilerinin emekliliğe iliş-
kin yaş ve hizmet süresi şartının her ço-
cuk için bir yıl eksik uygulanmasını talep 
ediyoruz.

En az 4 yıl süreli lisans öğrenimi gören 
çocuğu bulunan eşinden ayrılmış veya 
eşi vefat etmiş kadın öğretmenlerin, ço-
cuklarının öğrenim gördükleri yerlere, 
mazerete bağlı yer değişikliği hakkı ko-
nusunda öncelik verilmesi veya öğrenim 
görülen yerde geçici görevlendirme yapı-
labilmesi noktasında düzenleme yapıl-
masını istiyoruz.



Başörtüsüne Özgürlük Getirdik Engelleri Aştık Kazanımlara Ulaştık

Anne ve yeni doğan ilişkisinin öne-
minden hareketle süt izninin, anne-
nin belirlediği saatlerde kullanılacak 
şekilde ilk altı ay için 3 saat, ikinci altı 
ay için 1,5 saat olarak yeniden düzen-
lenmesini sağladık.

KİK talebimiz sonucu engelli çocuğu 
bulunan kadın öğretmenlerin hafta-
lık ders programları ile nöbetlerinin 
belirlenmesinde, kadın öğretmenle-
rin gün ve saat tercihlerine öncelik 
verilerek düzenleme yapılması konu-
sunda genel bir yazının çıkarılmasını 
sağladık.

Yüklendikleri büyük sorumlulukları 
dikkate alarak, engelli aile ferdi bulu-
nan kamu görevlilerine bakım ama-
cıyla günde bir saat izin verilmesini 
sağladık.

Kararlı mücadelemizle, üniversitelerden 
başörtüsü yasağını kaldırttık.

6529 sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin 
Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun hükümleri gözetilerek, Milli Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin 
Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) 
bendinde yer alan “başı açık” ibaresinin 
kaldırılması talebimiz, ortaöğretimle il-
gili yönetmelikte değişiklik yapılmasının 
kararlaştırılması suretiyle gerçekleştiril-
miştir.

Kararlı mücadelemiz sonucunda “10 Mil-
yon İmza” kampanyamıza üyelerimizin 
verdiği yoğun destekle kamusal alan ya-
lanını deldik yasağın kaldırılmasını sağla-
dık.

Vesayet mağduru kamu görevlileri-
nin açıkta geçen sürelerine ait SGK 
primlerinin devlet tarafından öden-
mesini sağladık.

Vesayet mağduru üniversite öğren-
cilerinin yeniden yükseköğretime 
dönüşlerini sağladık.

Post modern darbeyle mağdur edi-
len, görevine son verilen memur-
ların ve aday memurların yeniden 
görevlerine atanmalarını sağladık.

Kamusal Alan Yalanını Bitirdik

Kamuda Başörtüsüne  
Serbestlik Sağladık; 

Üniversitede Başörtüsü  
Yasağını Kaldırttık;

Ortaöğretimde Başörtüsü  
Yasağının Kaldırılmasını Sağladık; 

28 Şubat Mağdurlarının  
Yeniden Atanmasını Sağladık;

28 Şubat Mağdurlarının SGK 
Primlerinin Ödenmesini Sağladık; 

28 Şubat Mağduru  
Üniversite Öğrencilerine  
Eğitime Devam Hakkı Sağladık;

Engelli Bakımı İçin  
İzin Verilmesini Sağladık;

Engelli Çocuğu Bulunan  
Öğretmenlere Ders Saatleri ve 
Nöbette Kolaylık Sağladık;

Süt İzni Süresini Artırdık;


