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Kadına Yönelik Her Türlü 
Şiddete Son!..

Yoksulluğa, 
Eşitsizliğe,

Yaşasın HABER-SEN

Yaşasın Kadın Dayanışması 

Güvencesizliğe Karşı 

Taleplerimiz karşılık bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!..

• Kadınları ölüme, taciz-tecavüz ve istismara açık hale getiren ikiyüzlü politikalara son verilerek bir an önce 
şiddetin son bulması ve gerekli önlemlerin alınmasını talep 
ediyoruz.

• Tüm kamu kurumlarında ve ortak mekanlarda, 
ücretsiz kreş, gündüz bakım evleri ve emzirme 
odalarının kurulmasını istiyoruz.

• Ücretlerimizin insanca yaşayacak şekilde, 
emekli olduktan sonra da hayatımızı 
sürdürecek seviyeye çıkartılmasını 
istiyoruz.

• Esnek çalışma, güvencesizlik kayıt dışı 
ve taşeron çalışmaya son verilmesini 
istiyoruz.

• Toplu iş sözleşmelerinde kadınlar olarak 
tarafız ve taleplerimizin dikkate alındığı 
sözleşmeler istiyoruz.

• İşyerlerimizde taciz şiddet ve Mobbingin 
son bulması için gerekli düzenlemenin 
yapılmasını istiyoruz.

• İş yerindeki cinsiyet ayrımcı ve her türlü ayrımcı 
politikaların son bulmasını istiyoruz.

• İnsanca yaşam ve çalışma koşullarının sağlanmasını 
istiyoruz.

• Sendikal yaşama ilişkin kısıtlamaların, örgütlenme önündeki 
engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

Biz kadınlar her yıl olduğu gibi bu 25 Kasım’da da 
dayanışmamızı büyütüyor;  karanlığa karşı aydınlığı, savaşa 
karşı barışı, şiddetsiz ve eşit bir yaşamı savunmak için 
taleplerimizi haykırıyoruz. 

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI 
YAŞASIN HABER-SEN 
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Cinsiyetçi politikalar ve 25 Kasım!..

İnsan ruhuna ve bedenine çeşitli amaçlarla yapılan saldırı olarak tanımlanan şiddet, erkek egemen toplumda kadınları 
denetim altında tutmak amacıyla sistematik bir biçimde uygulanmaktadır. Kadına yönelik şiddet,  kontrol edilemeyen öfke 
sonucu ortaya çıkan bir şiddet türü olmadığı gibi kişisel bir mesele olmanın da çok ötesinde olup, cinsiyet eşitsizliğinin yol 
açtığı, eşitsiz güç ilişkisinden doğan toplumsal bir sorundur.

25 Kasım’ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak anılmasının sebebi Dominik Cumhuriyetinde 
diktatörlüğe karşı mücadele veren Mirabel kız kardeşlerdir. Mirabel kardeşler 25 Kasım 1960 yılında diktatörlüğün askerleri 
tarafından tecavüz edildikten sonra vahşi bir şekilde katledilmişlerdir. Kadınların özgürleşme fikrine tahammül edemeyen 
bu eril akıl, öç alma duygusuyla bedenlerine saldırmakla yetinmemekte onları vahşice öldürmektedir. Bu tecavüz 
kültürüdür ki neredeyse tüm dönemlerde ve benzer şekillerde kadınların yaşamlarına kastetmiştir. Katledilmelerinin 
ardından Mirabel kız kardeşler bu sistematik şiddet sarmalının sembolü olmuş ve 25 Kasım her yıl kadına yönelik şiddetle 
mücadele gereğinin günü haline gelmiştir.

Kadına yönelik şiddetin özellikle günümüzde de artış göstermesinin sebebi kadın düşmanı politikalardaki ısrardır. Kadın 
kurumlarına dönük artan saldırılar, sürekli üretilen cinsiyetçi dil, İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa gibi şiddeti 
önlemede etkili yasal kazanımların; algı yaratılarak, aile düşmanı gibi gösterilerek hedef gösterilmesi ve eril yargının 
cezasızlık politikası kadına yönelik şiddetin artmasına neden olmaktadır.

Emeğimizin hakkını savunuyoruz!..

Son yirmi yıla damgasını vuran eril zihniyet; toplumu, toplumsal yaşamı kendi yararına kapitalizmin çıkarlarına göre yeniden 
dizayn ederken kamuyu da talan etmiştir. Uygulanan bu sistemde en çok hak kaybına uğrayan toplumun bileşenlerinden biri de 
kadınlardır. Tarihsel olarak ev işleri ile iş hayatı arasında sıkıştırılan, eril bakış açısıyla mücadele etmek durumunda bırakılan 

kadınlara bir de performans baskısı, esnek, güvencesiz çalışma gibi insan onuruyla bağdaşmayan yükler bindirilmiştir. Sosyal 
devlet ilkesinden iyiden iyiye uzaklaşılmıştır. Ataerkil sistemin kuralları çalışma yaşamında da kadına dayatılmakta, daha fazla 
mobbinge maruz bırakılmaktadır.

Kadınlar olarak sistemin bu halini elbette ki kabul etmiyoruz. Bizler kadınlara yönelik eşitlikçi politikaların üretilmesi gerekliliğine 
inanıyor, iş yerlerinde ayrımcılığa karşı yasalar konulması, iş güvencesi ve ücret eşitliği sağlanması için mücadelemizi sürdürmeye 
devam edeceğiz.

Yaşamımızın işsizlik, yoksulluk, baskıcı ve gerici-muhafazakar uygulamalarla koyu karanlığa mahkum edilmek istenmesine,  
müjde gibi sunulan ancak kadınları eve hapsetmeyi hedefleyen esnek, güvencesiz, yarım gün, kayıt dışı çalışmaya karşı biz 
kadınlar; dün olduğu gibi bugünde mücadeleye devam ediyoruz.

Pandemide sömürü artarak devam ediyor!..

Pandemi sürecinde kadınların ağır çalışma koşullarına, giderek artan iş yüklerine, sürekli işten atılma tehdidi altında 
uğradıkları insanlık dışı muamelelere her gün yeni örnekler ekleniyor. Kamu alanında uzun zamandır gündemde olan 
uzaktan çalışma, Covit-19 salgını fırsatıyla uygulamaya geçirildi; salgın koşullarında faydalı olabilecek bu uygulamanın 
kalıcı hale getirilmesi kadın emekçiler için tehlike içeriyor.

Bir yandan evde kal çağrıları yapılırken bir yandan da iş yerlerinde çarklar dönmeye devam ediyor.  Uzaktan da çalışsa, 
işyerinden de çalışsa bu süreçte en fazla hak gaspına uğrayanlar, iki kat çalışmak zorunda kalanlar, kendilerine biçilen 
toplumsal rollerden, eşitsiz çalışma yöntemlerinden dolayı yine kadın emekçiler olmuştur.

Okullara ara verilmesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının getirilmesi, vatandaşların evde kalması gerektiği dönemlerde 
paylaşılmayan ev işleriyle beraber, iş yerlerinde de artan iş yükü sebebiyle kadın emekçilerin yükü daha fazla artmıştır. 

Özellikle pandemide aktif olarak hizmet veren PTT’de sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde dahi maske dağıtımı, 
sosyal yardımlar, işsizlik ödemeleri, rutin kargo dağıtımları ara verilmeden gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte senelik izin 
hakkını kullanmak isteyen emekçilerin talepleri iş yükünün fazla olması personel sayısının yetersiz olması sebebiyle geri 
çevrilmiştir. Çocuğu olan kadın personeller kreş ya da evde bakım hizmetlerine ulaşamadıkları için maalesef ücretsiz izne 
ayrılmak zorunda kalmışlardır. Hastalığından dolayı sağlık raporu alanlar ve en temel hakları olan senelik izin konusunda 
ısrarcı olanlar maalesef çok kez mobbinge maruz kalmışlardır.

Pandemi sürecinde ihtiyaç haline gelen taleplerimiz karşılanmalıdır!..
Bizler elbette ki pandemi sürecinde de olsa kamu hizmetini sürdürmeyi savunuyoruz. Ancak bu noktada hem çalışanları 
rahatlatacak, hem de vatandaşa sağlıklı, kaliteli hizmetin sağlanması için gerekli koşulların sağlanmasını talep ediyoruz.  
Özellikle salgının etkisini daha fazla göstereceği önümüzdeki günlerde; her ikisi de kurumda çalışan ebeveynlerden birine 
ücretli izin verilmesi, personel eksikliğinin giderilerek dönüşümlü çalışmanın sağlanması, idari izin ve dönüşümlü çalışma 
sağlanarak ücretsiz izne çıkarılmanın önüne geçilmesi, bu süreçte daha çok artan ve zaruri olmayan kargo kabullerinin 
durdurulması,  tüm çalışanların aynı statüde çalıştırılarak, taşeron çalışanların kadroya alınması, hizmet veren tüm 
emekçilere ek ödeme yapılması, temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması, çalışanlara koruyucu malzemelerin yeteri 
miktarda verilmesi, yaygın test uygulanması, korona virüs tespit edilen işyerlerinin kapatılarak önemlerin arttırılması gibi 
zaruri taleplerimizin geçekleştirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Biz kamu emekçisi kadınlar pandemide bile dayatılan çalışma ve yaşam koşullarına karşı,  yoksulluğa ve güvencesizliğe 
karşı direnişimizi ve dayanışmamızı çoğaltarak sendikamız  KESK’te,  Haber-Sen’de örgütleniyoruz.


