
Dünyada sağlık hizmetleri daha çok kadınlar tarafından sunuluyor, ama erkekler 
tarafından yönetiliyor. Hekimler, ebeler ve hemşireler dışında sosyal hizmetlerde ve 
sağlık kurumlarında sekreter, hasta bakıcı, temizlikçi, aşçı gibi hizmetlerinde büyük 
bölümünü kadınlar yürütüyor. Çoğunluğu erkeklerden oluşan yöneticilerin, kadın 
sağlık çalışanlarına karşı yaklaşımı adil ve eşit olmamaktadır. Pandeminin yükünü sağlık 
ve sosyal hizmet emekçisi kadınların üstlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Pandemi 
döneminde personel yetersizliği gerekçesiyle sağlık ve sosyal hizmet emekçisi kadınlar 
rapor ve izin gibi birçok özlük haklarından da mahrum bırakılmışlardır. İş yerinde aktif 
olarak çalışan sağlık ve sosyal hizmet emekçisi kadınlar evde hijyen, beslenme ve ev içi 
bakımının büyük bir çoğunluğunu yapan kişiler olmuş, kadınların ev içi yaptığı iş 2-3 kat 
artarken; erkeklerin ev içi yaptığı iş aynı kalmıştır. Dünya sağlık çalışanlarının COVİD-19 
nedeniyle enfekte olma oranına baktığımızda kadın sağlık çalışanlarının, erkek sağlık 
çalışanlarına oranla 2 kat fazla enfekte olduğunu görüyoruz. Buda kadınların bakım 
veren konumunda olmalarından kaynaklı eve virüs taşıma kaygısı yaşamalarına neden 
olmuş ve yapılan araştırmalarda sağlık ve sosyal hizmet emekçisi kadınların özellikle iş 
yaşamı ile aile yaşamı arasında kalmaktan dolayı zorlandıkları tespiti yapılmıştır. 

PANDEMİDE KRİZDE
SUSMADIK, SUSMUYORUZ !

MÜCADELEDEMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ !
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• Sağlık ve sosyal hizmet emekçisi ka-
dınların artan nöbet sayıları, uzun süren çalış-
ma ve vardiya saatleri, 

• İzin kullanamama, ekonomik ne-
denlerden ve 3600 ek göstergeden kaynaklı 
emekliliklerini ertelemelerine,

• Koruyucu ekipmanların kadın 
bedenine uygun olmaması ve kişisel 
koruyucu ekipmanların temininde sorunların 
yaşanması,

• 10 yaş altı çocuğu olan kamu çalışanı 
kadınlara izin verilmişken sağlık ve sosyal hiz-
met emekçisi kadınların bu izinden muaf tu-
tulması ve kreş taleplerininde karşılanmaması

• Yüksek düzeyde virüse maruz kalma, 
düzenli test yaptırma olanaklarının olmaması, 
ailelerin test olanaklarından yararlanamama 
nedeniyle hastalanma riskiyle karşı karşıya 
kalması,

• Kurumlar arası sağlık hizmeti alma 
konusunda kendilerine kolaylık ya da öncelik 
tanınmaması,

• Her ikisi de sağlık ve sosyal hizmet 
emekçisi olan ebeveynlerin durumu dikkate 
alınmadan yazılan nöbetler sonucu çocuk ba-
kımının daha da çıkılmaz bir hal alması,

• COVID-19 meslek hastalığı sayılma-
ması ve ölümlerin halen devam etmesi,

• Yönetim kadroları belirlenirken liya-
katın esas alınmaması,

• Ek ödeme adaletsizliği, mevcut per-
formans sisteminin çalışma iş barışını bozması 
ve adil dağıtılmaması,

• Şiddetin giderek arttığı pandemide, 
çalışma ortamlarının kadın sağlık çalışanları 
için cinsel saldırı, fiziksel ve psikolojik şiddet 
olmak üzere bütün şiddet olayları açısından 
riskli ortamlara dönüşmüş olması,

• İşyerinde yaşadıkları şiddeti kolaylıkla 
ulaştırılabilecekleri bir sistemin olmaması, 

• Kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı 
önlemeye ilişkin taraf olunan uluslararası söz-
leşmelerin etkin uygulanmaması, feshedilmesi 
ve cezasızlık politikasının uygulanması,

• Sağlık kuruluşlarında yeterli ve işlev-
sel kurumsal düzenlemelerin oluşturulmama-
sı nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet emekçisi 
kadın ve LGBTi+’lara uygulanan başta cinsel 
taciz ve saldırı olmak üzere tüm şiddet olay-
larında başvuru, soruşturma ve cezalandırma 
süreçlerinin işletilmediği gibi fiziksel cinsel ve 
sözel tacizin olağanlaştırılması,
Sağlık ve sosyal hizmet emekçisi kadınlar 
sağlıkta yaşanan bu kriz sürecinde hem 
işyerinde artan şiddetten hem de ev içi 
artan şiddetten etkilenen kesim olmuş.

PANDEMİDE ARTAN BAKIM EMEĞİ

• Toplumsal cinsiyet kimliğinden kay-
naklı roller nedeniyle iş ve ev arasında den-
geli ve sağlıklı bir bağ kurma çabası ve artan 
iş yükü,

• Ev içi rolleri nedeniyle, çocuklarının 
uzaktan eğitimleri kapsamında dersleri, ödev-
leri ve etkinlikleriyle ilgilenmeleri, 

• Tek ebeveyn olan sağlık ve sosyal hiz-
met emekçisi kadınların nöbet ve vardiyaları-
nın kişinin talebine göre planlanmaması

PANDEMİDE İŞ YERİNDE ARTAN 
SORUNLAR

PANDEMİDE ARTAN ŞİDDET



• Normal rutinlerinde yardım alabildik-
leri ev işlerini tek başlarına yapmak zorunda 
kalmaları, 

• Pandemiden kaynaklı daha fazla ve 
dikkatli bir şekilde hijyen sağlama çabaları 
gibi yeni sorumluluklar almaları, 

• Ev işleri, özel yaşam ve çalışma haya-
tı arasında kalmaları, ayrıca aile ve ebeveyn-
lerin karantina süreçlerini yönetme gibi yeni 
görevler edinmeleri, 

• Okulların kapanmasıyla birlikte ço-
cuk bakımı pandemide büyük sorun olmuş, 
çocukların evde yalnız kalması, ebeveynlerin 
çalışıyor olması çocuk bakımının kadının so-
runu haline dönüşmesi, 

• Eve virüs taşıma kaygısıyla çocukla-
rından ayrı kalmaları, yeterince ilgilenmedik-
leri düşüncesiyle kendilerini yetersiz hisset-
meleri ve çocuklarına bakabilmek için istifa 
etmek zorunda kalmaları,

• Boşanmak isteyen sağlık ve sosyal 
hizmet emekçisi kadının, bulaş riskinden do-
layı çocukların velayetleri mahkemeler tara-
fından babaya verilmek istenmesi, 

Sağlık ve sosyal hizmet emekçisi 
kadınlara yönelik bu kararlar sistemin 

kendi içindeki tutarsızlığını ve toplumsal 
cinsiyet eşitsizliklerini göstermektedir.

AYRIMCILIK ve MOBBİNG

• İş yerinde dikey ve yatay olarak mob-
binge maruz kalması,

• Kadın olmaktan kaynaklı en fazla 
maruz kalınan olumsuz durumlar; ayrımcılık, 
mobbing (yıldırma), küçük görülme, değersiz-
leştirilme, ihtiyaçlarının dikkate alınmaması, 

• İşyerindeki hiyerarşik düzen içerisin-
de dezavantajlı bir konumda bırakılmak ve iş 
yaşamındaki emeklerinin görünmez kılınması, 

• Pandemi sürecinde özellikle yönetim 
kademelerindeki erkek yöneticilerin, stres al-
tında, kadın sağlık çalışanlarına uyguladığı 
mobbingin artması, 

• Kadınların mobbinge ve ayrımcılığa 
uğradıklarında şikayet ile uğraşmak 
istememesi,

Bütün bu yıldırma ve sindirme politikaları 
sağlık ve sosyal hizmet emekçisi 

kadınların yaşadıkları hak ihlallerini 
bildirmelerinin önünde engel teşkil 

etmiş, mobbing ve ayrımcılık bir sindirme 
politikasına dönüşmüştür.  

PANDEMİDE ARTAN TÜKENMİŞLİK

• Pandemide, kaygı, anksiyete, yalnız-
lık, sosyal izolasyon, damgalanma, finansal 
zorlukların yaşanması, 

• Değişen iş ve çalışma koşulları ve 
ailelerinden ayrı kalma gibi nedenlerle sağlık 
ve sosyal hizmet emekçisi kadınların ruh 
sağlığını olumsuz etkilemesi, 

• Bireysel ve toplu olarak stres, zorluk-
larla baş etme açısından kaynak ve olanakla-
rın oluşturulmaması, 

• Nöbette, filyasyonda, yoğun bakım-
larda, acil servislerde ve polikliniklerde görevi 
başındayken hasta ve hasta yakınları tarafın-
dan saldırılara maruz kalması ve bu saldırılara 
karşı korunmak için barikat kurmak zorunda 
kalmaları, 

• Gebelik dönemlerinde izin kullana-
mamaları ve gebe iken COVID nedeni ile ha-
yatlarını kaybetmeleri ve düşük yapmaları,

• Ön saflarda çalışan sağlık ve sosyal 
hizmet emekçisi kadınlar, değişen iş ve çalış-
ma koşulları, enfeksiyon riski altında olma, vi-
rüsü aile ve yakın çevreye bulaştırma kaygısı 
taşımaları, 

• Yeterince alınmayan önlemler nede-
niyle pandeminin uzaması ve insanların yete-
rince önlem almadığı düşüncesi ve belirsizliği,

Tüm bu yaşananlar sağlık ve sosyal hiz-
met emekçisi kadınlarda anksiyete, dep-
resyon ve tükenmişliğe neden olmuştur.  

COVID-19 pandemi sürecinde medikal desteğe olduğu gibi psikolojik desteğe de duyulan 
ihtiyaç göz önünde bulundurularak, ruh sağlığı desteğine erişimin kolaylaştırılması için 
psikolojik destek birimlerinin kurulması çalışmaları yürütülmeli. İnsan haklarına saygılı 
hizmetin sürdürülebilmesi için yönetimlere baskı oluşturulmalı, gerekirse sağlık ve sosyal 
hizmet emekçisi kadınlara yönelik eğitimler düzenlenmeli ve dünyadaki iyi örnekler 
referans alınmalı.



CİNSİYET KÖRÜ POLİTİKALARA KARŞI 

TALEPLERİMİZ

GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRELİM,
SES'TE ÖRGÜTLENELİM !

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi Adına Sahibi : Selma ATABEY 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Gönül ADIBELLİ Necatibey Caddesi No:82/4 Kızılay Ankara TEL: (0312) 232 61 22 FAKS: (0312) 230 21 93

Baskı Öncesi Hazırlık: OnAdaTanıtım (0312) 80 302 80 Basım Yeri: Atalay Matbaacılık  Basım Tarihi: Kasım 2021 - SES Dergi Ekidir. 

» Sağlıkta șiddete son verilmesini sağlayacak etkin yasaların hayata geçirilmesi,
» İș yerinde, sokakta, evde kadına yönelik șiddet, taciz, tecavüz ve mobbingin son bulması
   için düzenlemeler yapılması,
» Kadın istihdamında esnek-güvencesiz, kayıt dıșı çalıșma ve tașeron çalıșmaya son verilmesi,
» Her iș yerinde  7/24 hizmet veren ücretsiz, nitelikli, anadilinde hizmet sunan kreșlerin açılması,
» Sağlık ve Sosyal Hizmet eğitimi veren kurumlarda hizmet içi eğitimlerde toplumsal  
   cinsiyet eșitliği ve ayrımcılığın önemli bir bașlık olarak yer alması,
» Kadınlarla birlikte politikalar üretecek ‘’Kadın Bakanlığı’’ kurulması,
» 6284 sayılı yasa ve feshedilen İstanbul Sözleșmesi bașta olmak üzere, yașam hakkımızı      
   güvence altına alan yasaların etkin bir biçimde uygulanması ve İstanbul Sözleșmesi‘nin  
   feshinden vazgeçilmesi,
» ILO 190 sayılı Șiddet ve Taciz Sözleșmesi’nin imzalanması ve etkin bir șekilde uygulanması,
» Pandemi nedeniyle evde  ve iște artan iș yüküne,yoksulluğa,kadına yönelik șiddete karșı
   etkin ve acil tedbirlerin alınması,
» Çocuk bakımından doğan tüm izin haklarının ‘’annelik izni’’ değil, ‘’ebeveyn izni’’  olarak
   düzenlenmesi,
» Merkezi bütçede toplumsal cinsiyet eșitliğinin esas alınması,
» OHAL KHK'leri ile ihraç edilen tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin pandemi koșullarının da 
   dikkate alınarak acilen ișe dönmelerinin sağlanması,
» Kadınlara yönelik ayrımcı politikalara ve kadın kazanımlarına yönelik
   saldırıların son bulması,
» Yıllardır atamayı bekleyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçisi kadınların atamalarının
   bir an önce yapılması.
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçisi kadınlar olarak örgütlenmek, 
dayanışmayı büyütmek ve yalnızlaştırmaya karşı direnmek bizim tek 
güvencemiz. Şiddete, sömürüye, mobbing ve ayrımcılığa, toplumsal 

cinsiyet rollerine, liyakatsızlığa karşı örgütlenerek mücadele edeceğiz.
İş yerlerinde dayanışma ağlarını oluşturmak, yaşadığımız sorunlar için 

çalıştığımız kurumlarda destek birimlerinin kurulması için çalışmalar 
yürüteceğiz. Bu onurlu mücadeleyi; değersizleştirilmek istenilen 

emeğimize, hiçe sayılan hayatlarımıza ve haklarımıza sahip çıkarak ve 
sokakları terk etmeyerek büyüteceğiz.


