ADANA TİCARET ODASI
Basın Bülteni
Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve personeli, Özgecan Aslan’ın vahşice öldürülmesini kınadı:

Hukuk Devleti’nin temel göstergesi
kadınlara gösterilen saygı olmalıdır
Adana Ticaret Odası (ATO), Tarsus’ta vahşice bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan’ın,
Türkiye’de kadına uygulanan şiddetin son örneği olmasını dileyerek, “Kadın ve çocuklarımızın bu tür
saldırıları tekrar yaşamaması için yasal çerçeveler dahilinde acil olarak caydırıcı önlemler alınmalı”
açıklamasını yaptı.
ATO Yönetim Kurulu üyeleri ve personeli, sosyal sorumluluk bilinciyle bir farkındalık yaratmak için
ATO Meclis Salonu’nda bir araya geldi. ATO Yönetim Kurulu tarafından Özgecan Aslan’ın katledilmesine
yönelik hazırlanan metin, Yönetim Kurulu Üyesi Emine Nargile tarafından okundu. Duygusal anların
yaşandığı toplantıda, Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan’ın hunharca
işlenmiş bir cinayete kurban gitmesinin bütün Türkiye’yi yasa boğduğu belirtilerek, bu cinayetin son olması
istendi.
ATO’nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi:
Ne yazık ki bu vahşet; sürekli üzeri örtülmeye çalışılan, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi
ülkemizde de -Kadınların değişik biçimlerde şiddete maruz kaldığı, şiddetin yalnızca bedenlere zarar
vermeyip, kadınların öz saygısını, hak ihlaline direnme ve hak arama arzusunu zayıflattığı ve hatta yok
ettiği- gerçeğini, yeniden gündemin en önemli maddesi haline getirmiştir. Yaklaşık 28 bin üyesiyle bölgenin
önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Adana Ticaret Odası olarak; kadınların ekonomik alanda
daha da güçlenmesine yönelik projeleri hayata geçirirken, insanlığın kabul edemeyeceği nitelikteki olayların
yaşanmasını tepkiyle karşılıyor, sosyal sorumluluk bilinciyle bir farkındalık yaratmak ve evlatlarımızın
huzurlu yaşayacağı bir ortam sağlamak adına bu ve benzeri şiddet olaylarını açık bir şekilde kınıyoruz.
Adana Ticaret Odası olarak bugün ortaya koyduğumuz tepkinin, -Türkiye’nin kaybı- olarak nitelediğimiz
Özgecan Aslan’ı ne yazık ki, tekrar hayata döndüremeyeceğini biliyoruz. Amacımız Türkiye’nin, kadın
haklarının hiçe sayıldığı 3. Dünya ülkeleriyle bağdaştırılma noktasına gelinmeden gerekli önlemlerin
alınmasıdır. Unutulmamalıdır ki, bu tür şiddet eylemlerinin yaşandığı, insan haklarının hiçe sayıldığı
ülkelerde toplumsal refahtan söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle, toplum içerisinde huzursuzluk ve
infial uyandıracak bu tür olayların önüne geçilmesi adına caydırıcı yasal düzenlemelerin yapılmasını umut
ediyor; toplumsal barışın korunması için tüm halkımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz.”

