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İktidarın ideolojik 
ihtiyaçlarını gidermek 
amacıyla yapılandırılan, 
kadını birey olarak 
görmeyen aile odaklı 
politikaları hayata geçiren 
Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın 
yaklaşımı ile kadınların 
ekonomik, sosyal, siyasal 
ve toplumsal alanda 
yaşadığı eşitsizlikleri 
gidermek ve önlemek 
mümkün değildir. Şiddet 
gören kadınlar için ilk adım 
merkezleri ve kadın 
sığınaklarının önemini her 
zeminde ifade etmemize 
rağmen bir çoğu işlevsiz ve 
çok yetersiz sayıdadır.

Emeğimizin sömürülmesi, katlediliyor olmamız, tacize, tecavüze uğruyor olmamız ne fıtratımız ne de kaderimizdir.
Erkek, devlet ve sermaye şiddetine karşı eşitlik, özgürlük, emek ve hak mücadelemizi daha da büyütmek için...

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kadın Emekçileri SES’te Örgütlenerek

Sağlık ve sosyal hizmet kadın  
emekçileri olarak  ağır çalışma 
koşullarında çalıştırılmamıza    
rağmen, iktidar tarafından 
kadınlara cinsiyetçi söylemlerle evi, 
aileyi adres göstererek , düşük 
ücret , esnek ,kuralsız çalışma 
modelleri ve güvencesizlik 
dayatılıyor. Çalışma koşullarımız her 
türlü şiddet ve mobinge açık hale 
getirildi. Çocuk bakımı  ve diğer 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden 
kaynaklı üzerimize yıkılan 
sorumluluklar daha fazla 
tükenmemize neden oluyor.Çalışma 
ve yaşam koşullarımız göz önünde 
bulundurularak   ekonomik ,sosyal  
ve özlük haklarımız daha da 
genişletilmelidir.   TİS taleplerimizin 
yükümlülükleri yerine getirilmelidir.

· İş yerlerimizde kadın emekçilere yönelik her türlü şiddeti ortadan kaldırmak için gerekli 
önlemler alınarak, sağlıkta şiddet yasası çıkartılmalıdır.

· 0-3 yaş çocukları da kapsayacak şekilde ücretsiz, 7/24 hizmet veren, nitelikli ve 
anadilinde çocuk bakım merkezleri ve kreşlerin oluşturulması güvence altına alınmalıdır.

· Kreş hizmeti sağlanamayan yerlerde günün ihtiyaçlarına uygun şekilde kreş ödeneği 
sağlanmalıdır.

· Ücretli doğum izni artırılmalıdır, kadınlar için doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra altı 
ay anne sütünün bebek beslenmesinde asli olduğu göz önünde tutularak doğum sonrası 
24 hafta doğum izni verilmelidir.

· Süt izni en az 1 yıla kadar günlük 3 saat olmalıdır.

· Doğum izinleri nedeniyle kadın çalışanların ekonomik, sosyal ve özlük hakları ve statülerinde 
hak kaybına uğranılması engellenmelidir.

· Hamile kadınlara, doğumdan sonra iki yıla kadar, nöbet tutturulamaz, fazla çalışma 
yaptırılamaz. Ayrıca bu dönemlerde radyasyon, kimyasal madde, hastalık riski taşıyan 
ortamlara, fiziksel güç gerektiren ve iş yoğunluğu olan yerlerde çalıştırılamazlar.

· Doğumdan dolayı ücretsiz izne ayrılan kamu çalışanı kadınların, izinde geçen süreleri 
emekli kesenekleri devlet tarafından ödenmesi koşuluyla emeklilikten sayılmalıdır.

Tecavüz kriz merkezleri ve ALO Şiddet Hattı kurulmamakta ısrar ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kadını 
erkekle eşitleyen yasal düzenlemelere, kadınları toplumdan tecrit eden değil, topluma kazandıran uygulama ve politikaları 
oluşturması ve Kadın Bakanlığı’nın kurulması için mücadelemiz devam ediyor.

Dayanışmaya ve Mücadeleye Çağırıyoruz.



Geçtiğimiz ekim ayında 36 kadın eşleri ,babaları, kardeşleri ve en yakının da ki erkekler tarafından katledildi.Öldürme 
yöntemlerinin giderek vahşileşmesi ve nefret cinayetlerinin geldiği boyut aslında bir kadın kırımının yaşandığı boyuttur. 
Beşbin yıldır süren erkek egemen sistemin 17 yıllık temsilcisi konumunda olan iktidarın kadın düşmanı politikaları, savaşa 
şiddete prim vererek ekonomik krizin daha da derinleşmesi, kadını aile içinde tanımlayarak muhafazakar toplum yaratma 
çabası, tekçilik, ırkçılık ve militarizmi besleyerek cinsler ve halklar arasında yarattığı kutuplaştırma kadın kırımının artma-
sında önemli rol oynamaktadır.

25 kasım da kadına yönelik her türlü şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde birikimimizden ve haklılığımızdan 
aldığımız güç ile mücadeleye devam ediyoruz. Ataerki ve kapitalizmin yaşam hakkımız üzerindeki tahakkümünü kabul 
etmiyor, savaşa, şiddete, ekonomik krize ve antidemokratik tüm uygulamalara karşı ısrarla ve büyük bir kararlılıkla 
irademize, emeğimize, özgürlüğümüze ve yaşamımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

ŞİDDETE AYRIMCILIĞA GÜVENCESİZLİĞE 

KADIN DÜŞMANI POLİTİKALARA KARŞI 

AYAKTAYIZ!
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YAŞAMIMIZ VE HAKLARIMIZ İÇİN AYAKTAYIZ!

Diyanet sistematik olarak sürekli kadın aleyhinde fetvalar yayınlamaya devam ediyor. 
Kahkahamız ve yaşam tercihlerimiz için AYAKTAYIZ!

İktidarın kadın politikaları ve kadına dair söylemleri muhafazakâr aile yapısını güçlendirirken, 
binlerce kadın katlediliyor ve yüzlerce çocuk istismara uğramaya devam ediyor. İktidarın 
istediği makul kadın olmamak için AYAKTAYIZ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınla erkeği eşit konuma getirmek fıtrata terstir" 
diyor. Eşit ve özgür yaşam için AYAKTAYIZ!

Kadını güçlendirmeyi, eşitsizlikler için tedbir almayı taahhüt eden, uluslararası “Kadınlara 
Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)” ve “İstanbul Sözleşmesi”nin 
gerekleri yerine getirilmiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliliği için AYAKTAYIZ!

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yeteri kadar 
uygulanmadığı gibi, “Kadınlara fazla hak veriyor, aileleri dağıtıyor, erkekler mağdur oluyor” 
denilerek, bu yasayla kadınlara tanınan haklar geri alınmaya çalışılıyor. Haklarımız için AYAKTAYIZ!

TÜİK 2018 verilerine göre Türkiye´de kadınların istihdam oranı yalnızca yüzde 29´dur ve bu 
rakam gerçekte daha düşük ve güvencesizdir. İş ve yaşam güvencemiz için AYAKTAYIZ!

Kadınların  mücadele ile kazanılmış yasal bir hak olan nafaka hakkının geri alınması, değiştiril-
mesi veya sınırlandırılması kabul edilemez. Nafaka hakkımız için AYAKTAYIZ!

Eğitim kurumlarında kız ve erkek çocuklara cinsiyetçi rollerin dağıtıldığı oyunlar ve kitaplar 
okutuluyor. Çocuk yaşta evliliklerin yasal düzenlemelerle önü açılıyor. Çocuk yaşta zorla evliliğe 
karşı AYAKTAYIZ!

Açık ve artırmalı bir şekilde 5 çocuk doğurmamız konusunda vaaz veriliyor ve kamuda kadının 
Kürtaj hakkını da fiilen ortadan kaldırdı. Bedenimiz bizimdir demek için AYAKTAYIZ!

Yargıda uygulanan cezasızlık politikası, iyi hal ve tahrik indirimi, yeni kadın katliamlarının, 
tacizlerin, tecavüzlerin ve çocuk istismarının önünü açıyor. Erkek adalet değil gerçek 
adalet için AYAKTAYIZ!

Sendikal hak ve örgütlenme özgürlüğüne dönük baskılar artıyor. Bu durumdan kadın emekçiler 
daha fazla etkileniyor ve yalnızlaştırılıyor. Sendikal hakklarımız için AYAKTAYIZ!

OHAL bahanesiyle çıkarılan KHK'ler eliyle iş güvencemiz fiilen ortadan kaldırılarak 20 Binin 
üzerinde kadın kamu emekçisi haksız hukuksuz bir biçimde işinden edildi. KHK ve ihraç 
politiklarına karşı AYAKTAYIZ!

25
 K

as
ım

 K
ad

ın
a Y

ön
elik

 Şid
dete Karşı Uluslararası M

ücadele ve Dayanışma Günü


