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RESMİ

Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçi kadınları olarak 
taleplerimizi, OHAL 
koşullarına, yasaklamalara, 
engellemelere, baskılara 
rağmen her yerde haykırdık. 
Bu 8 Mart’ta, tarihimizden 
ve haklılığımızdan aldığımız 
güçle taleplerimizi ısrarla 
ve büyük bir kararlılıkla iş 
yerlerimizde, sokaklarda , 
alanlarda haykıracağız.

Ataerkil kapitalizmin 
sömürüsünden, eril 
zihniyetin 
tahakkümünden 
kurtulana dek, eşitlik, 
özgürlük, emek ve hak 
mücadelemizi SES te 
örgütlenerek 
yükseltmeye devam 
edeceğiz.

Daha yüksek
ses için
sesimizi

birleştirerek

SES’te
örgütlenelim

- Emeğimizi sömürüp bizi  her gün daha da 
yoksullaştıran,

- Kriz dönemlerinde en önce gözden çıkarılan,

- Düşük ücretlerle güvencesiz 
çalıştıran,eşitsizliği,ayrımcılığı,

 şiddetin her türlüsünü bize reva gören,

- Savaş politikalarıyla ölüm,yıkım ve 
kayıplarla yaşamlarımızı altüst eden,

- Bizi kocaya,aileye,erkeğe,devlete ve 
sermayeye  mahkum eden,

- Sağlık kurumları başta olmak üzere 
tüm kamuyu dinselleştiren anlayışa ,

- Bizi kamusal alanlardan koparıp 
eve hapseden  bu sisteme 

BİZ KADINLAR;

MECBUR
DEĞİLİZ!

EŞİTLİK ve  ÖZGÜRLÜK İÇİN

8 MART’TA BULUŞMAYA



Biz SES li kadınlar da bu 
sistematik saldırılardan 
ve eşitsizliklerden azade 
değiliz. Her gün bu 
gerçeklikleri çoğaltan, 
derinleştiren politikalar 
ve uygulamalarla  
yüz yüzeyiz. Sağlık 
kurumlarımızda   az sağlık 
emekçisiyle, kesintisiz, 
sıfır hatalı, maksimum 
iş üretmemiz bekleniyor. 
Sözleşmeli, taşeron, yarı 
zamanlı, geçici, vardiyalı, 
gönüllü, çağrılı ve hafta 
sonu çalıştırılıyoruz. 
Çalışma saatleri, 
izinler ve iş tanımımız 
belirsizleşti. KHK ler ile 
on binlerce kadın emekçi 
işinden uzaklaştırarak  
İtaat mutlaklaştırılmak 
isteniyor.Bütün bu 
eşitsizlikleri üreten 
‘’ Ataerkil Kapitalist 
Sisteme’’ karşı 
örgütlenme ihtiyaçlarımız 
ve gerekçelerimiz her gün 
giderek çoğalıyor.

ÇÜNKÜ
• 2018 yılı  Dünya Ekonomik Forumunun Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporunda 

Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde  149 ülke içerisinde 130. sırada yer alıyor.

• Kadınların ekonomik katılımı ve fırsat eşitliği konusunda  131.  eğitimde 106. sağlıkta 67. 
siyasette ise 113. sırada. Çalışan  kadınlar, ev ve aile bakımına erkeklerden 5 kat fazla zaman 
harcıyor.

• 2017 TÜİK verilerine göre,  kadın işsizliği oranı %16, erkek işsizliği oranı %8.8 ve  Kadının 
istihdamdaki oranı ise %31 dolaylarında seyrediyor

• 1 milyon  977 bin 313 kadın okur-yazar değil.Her kadından 1 i herhangi bir okul mezunu değil.

•  Kayıt dışı/sigortasız çalışma oranı erkeklerde %30’ların altında, kadınlarda %45’in üzerinde.

• Kamuda çalışan kadınların erkeklere oranı %40’ın üzerinde, ancak karar verici pozisyonlar 
açısından bu oran ancak  %10 civarında.

• Yalnızca 2018 yılında, 440 kadın erkekler tarafından katledildi. 317 kadın cinsel işkenceye 
uğradı. 387 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Kadınların %38 eşleri tarafından fiziksel veya 
cinsel şiddete uğruyor. Kadınların %44‘ü 
erkekler tarafından duygusal şiddete ma-
ruz kalıyor.

• Çalışma ortamında her 3 LGBT den biri 
ayrımcılığa uğruyor. 3’te biri işini kaybet-
memek için cinsiyet kimliğini gizlemek 
zorunda kalıyor. 

• Kadını güçlendirmeyi, eşitsizlikler için 
tedbir almayı taahhüt eden, uluslararası 
“Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcı-
lığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)” 
ve “İstanbul Sözleşmesi”nin gerekleri 
yerine getirmemekte ve bu kapsamda 
TBMM’de kurulan Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu  bu alanda hiçbir fa-
aliyette bulunmuyor.

• 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
yeteri kadar uygulanmadığı gibi, “Ka-
dınlara fazla hak veriyor, aileleri dağıtı-
yor, erkekler mağdur oluyor” denilerek, 
bu yasayla kadınlara tanınan haklar geri 

alınmak isteniyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kadın 
Emekçileri olarak haklarımıza ve 
taleplerimize sahip çıkıyoruz!

HER ALANDA CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ İSTİYORUZ

1. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçisi kadınlar olarak  çok ağır ve 
tehlikeli işlerde çalışıyoruz. Yıpranıyoruz ve tükeniyoruz. Üzeri-
mize yıkılan ev ve bakım işleri de eklendiğinde çok daha fazla 
yıpranıyoruz. Haftalık çalışma süresi en fazla 35 saat olacak 
şekilde düzenlenmeli

2. Aynı işi yapan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin statü, farklı 
istihdam biçimlerinden ve cinsiyetten kaynaklı ücret  ayrımcılı-
ğına  son verilerek eşit işe eşit ücret sağlanmalı

3. Kadın bedenine ve üreme sağlığına olumsuz etkisi olan çalışma 
biçimlerine son verilmeli, İSİG yasası derhal hayata geçirilmeli

4. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin eksiklikleri kadrolu çalı-
şanlar istihdam edilerek giderilsin. Angarya kaldırılsın. 

5. İş yerlerimizde kadın emekçilerine yönelik her türlü şiddeti or-
tadan kaldırmak için gerekli önlemler alınmalı

6. İş yerlerimizde din, etnik köken, cinsel yönelim ve farklı sen-
dikalara üye olunmasından kaynaklı ayrımcılık biçimlerine yol 
açan fiili tüm uygulamalardan vazgeçilmeli

7. Anneye verilen Ücretli doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çı-
karılmalı, devredilemez babalık izni düzenlenmeli, süt izninin 
kullanımı önündeki engeller kaldırılmalı, ücretli-ücretsiz doğum 
izninden dönen kadınların statü kaybı yaşaması engellenmeli, 

8. Annelik deneyimi olan kadın emekçiler için esnek çalışma de-
ğil,erken emeklilik hakkı sağlanmalı  

9. 7/24 açık, nitelikli, anadilinde eğitim ve bakım hizmeti veren,0-3 
yaş grubunu da içeren ücretsiz kreşler açılmalı. Bu kreşlerden 
istihdam biçimi ve meslek ayrımı olmaksızın tüm emekçilerin 
yararlanması sağlanmalı

10. İktidarın ideolojik ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yapılandırı-
lan, kadını birey olarak görmeyen aile odaklı politikaları hayata 
geçiren AÇSHB’nın yaklaşımı ile  kadınların ekonomik, sosyal, 
siyasal ve toplumsal alanda yaşadığı eşitsizlikleri gidermek ve 
önlemek mümkün değildir. Acilen ayrı bir Kadın Bakanlığı ku-
rulmalı

11. Tüm kamu kurumlarında  ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ay-
rımcılık’’  başlıklı  hizmet içi eğitim programları düzenlenmeli,


