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Ev eksenli çalışanlar 7-10 Söyleşi 15-19

KEİG Bülten’in 8’inci sayısıyla bir aradayız. Gün-
dem yine öyle yoğun ki yaz sıcaklarının üstümüzde 
bıraktığı rehavete kapılmamıza izin vermiyor. 
Kadın hareketi bu yazı kadın cinayetleri, savaşlarda 
kadınların yaşadığı zulümler, ev işçilerinin haklarıyla 
ilgili yeni düzenlemeler içeren torba yasa tasarısı, 
işyerlerinde yaşanan ayrımcılıklarla mücadele ederek 
geçirmeye devam ediyor.

Bu sayımızdaki dosya konusunda ev eksenli 
çalışmayı önümüze koyduk. Ev eksenli çalışanların 
büyük çoğunluğunun kadınlar olduğunu bili-
yoruz. Peki, sayıları dünya genelinde artış gösterse 
de işçi olarak kabul edilmedikleri için sayılarını 
bilmediğimiz ev eksenli çalışanlar neler yaşıyor? 
Yasal durum nasıl, sorunlar ve talepler neler, nasıl 
iyileştirmeler yapılabilir? Dosyamızda incelediğimiz 
bu konuyu, KEİG Platformu üyelerinden Ev Eksenli 

Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu ile yaptığımız 
söyleşide daha da detaylı konuştuk.

KEİG’in düzenlediği İstihdamda Kadına Yönelik 
Ayrımcılık ve CEDAW seminerleri devam eder-
ken, CEDAW Ülke Raporu’nun yazım sürecine 
dair kaleme aldığımız eleştiriyi bu sayıda 
okuyabilirsiniz. Ev işçileri haklarına yönelik 
hazırlanan torba yasa tasarısına itiraz ediyor. 
Kadınlar sendikalarda mücalesini sürdürüyor. 
Geçtiğimiz iki ay içindeki gelişmeleri bültenimi-
zin Haberler bölümünde göreceksiniz. Ayrıca, 
Kavar’daki kırsal kalkınma toplantısına dair izle-
ttnimleri ve Platform olarak belediyelerin stratejik 
plan çalışmasına yönelik yürüttüğümüz süreci de 
sizlerle bu sayıda paylaşacağız.

Öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz.   

Bize ulaşmak için:
*********************************
web sitesi: www.keig.org
e-posta: iletisim@keig.org
twitter : https://twitter.com/KEiG_Platformu
facebook : https://www.facebook.com/KeigPlatformu
Adres  : Kamer Hatun Mah. Hamalbaşı Cad. 22/13 
Beyoğlu/ İSTANBUL
Telefon-Fax: 0212 251 58 50



Urfa’da İstİhdamda kadına 
yönelİk ayrımcılık ve cedaW 
semİnerİ

ev İŞÇİlerİ sendİkasını kUrdU, kOlay 
sİGOrtalama İÇİn örGÜtlenİyOr

  KEİG Platformu ile İstanbul 
Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
ortaklığında yürütülen çalışma 
kapsamında düzenlenen seminere  
Şanlıurfa  Baro su’ndan avukatların 
yanı   sıra  Urfa’dan Yaşamevi  Kadın   
Dayanışma Derneği,  Adıyaman’dan 
Girişimci Kadınlar ve İstihdam 
Derneği,  Kadın Dostu Kentler 

  19 Aralık 2013’de resmen 
kuruluşunu ilan eden İmece Ev 
İşçileri Sendikası’nın, İstanbul 
TMMOB’da düzenlediği 1. Olağan 
Genel Kurulu’nda Antalya ve 
Bursa sendika kurucu üyeleri, 

  İki gün süren ve Platform üyesi 
örgütlerden yaklaşık 40 kadının 
katıldığı toplantının ilk gününde 
yerel mekanizmalara katılım 
konusu masaya yatırıldı. Yerel 
seçimlerin ardından belediyelerin 4 
yıllık stratejik planlarını hazırlama 
sürecinde olduğu şu dönemde 
kadın örgütlerinin bu planlara 
kadınların taleplerini nasıl dahil 
edeceği tartışıldı. Talepler genel 
olarak belediyelerin kadın-erkek 
eşitliğine yönelik çalışmalarının 
düzenlenmesi, sunulan hizmetlerin 
planlanmasında kadın örgütlerinin 
danışmanlığının sağlanması ve 
kadın istihdamıyla ilgili çalışmalar 

Programı ve    Anadolu İş Kadınları 
Derneği ’nden de katılım oldu. 

   Seminer,  “Eşitlik İlkesi ve 
Ayrımcılık Yasağı”, “Çalışma 
yaşamında cinsiyete dayalı 
ayrımcılık yasağı ve eşitlik” ve 
“Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesini (CEDAW) etkili kul-

üyelerin yakınları, DİSK temsil-
cisi, basın emekçileri ve çok sayıda 
katılımcı yer aldı. Genel Kurul 
11.00’de sendikanın kuruluşunu 
anlatan ‘’Külkedisi Değiliz’’ 
belgesel gösterimiyle başladı. 
Saat 13.00’de başlayan program 
çalıştıkları evin camından düşerek 
hayatlarını kaybeden ev işçilerinin 
anılması, tüzük değişikliklerinin 
onaylanması, çalışma ve tahmini 
bütçe raporlarının sunulmasıyla 
devam etti. Genel Kurul’da ayrıca, 
DİSK’e bağlanma kararı alındı. Son 
olarak 4 yıl görevde olacak yönetim 
kurulu seçimle belirlendi. İmece 

yapılması olmak üzere 3 ana 
eksende toplandı.

  Toplantının ilk gününde ayrıca 
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulları (İİMEK)’na katılım 
konusu ele alındı. İİMEK’lerin 
yapısı, kurulda yer alan bileşenler, 
kurulun işlevi ve kurula ne şekilde 
dahil olunabileceği ile ilgili bil-
gilendirme yapılırken kendi iller-
inde İİMEK’lere katılan 5 Platform 
üyesi örgüt (VAKAD, BEKEV, 
GİKAD, KADAV, ELDER)  de 
deneyim aktarımında bulundu.

  Toplantının ikinci gününde 

keİG Platformu ve  Şanlıurfa  Barosu İstihdamda 
kadına yönelik ayrımcılık ve cedaW seminerini  14 
haziran’da  Urfa’ da düzenledi.

İmece ev İşçileri sendikası 1’inci Olağan Genel kurulu’nu 15 haziran’da 
İstanbul’da yaptı. kurucu üyelerden ve kadın örgütleri, emek ve meslek 
örgütlerinden katılımcıların bulunduğu kongrede Uluslararası Ev İşçileri Günü 
vesilesiyle basın açıklaması da düzenlendi.

lanabilmek” başlıklı sunumların 
ardından CEDAW Komitesi’ne 
başvuru konulu grup çalışması ile 
devam etti. Katılımcılar gruplara 
ayrılarak vaka üzerinden 
CEDAW’  a başvuru yollarını tartıştı.

  Son oturumda bir araya gelen 
avukatlar ve kadın örgütleri, bun-
dan sonraki süreçte yapılabilecek 

Ev İşçileri Sendikası Genel Başkanı 
ev işçisi Ayten Kargın ve Genel 
Sekreter ev işçisi Gül Korkutan 
seçildi.

   16 Haziran Uluslararası Ev 
İşçileri Günü dolayısıyla kongre 
arasında basın açıklaması yapıldı. 
Taksim’de Galatasaray Lisesi 
önünde toplanan kadınlar, ‘“İşi 
Yokuşa Sürme, Ev İşçileri Kolay 
Sigortalama istiyor’’ yazılı pankart 
açtı. Açıklamada “Külkedisi Değil 
Ev İşçiyiz”, “Ev işi iş, ev işçisi 
işçidir” sloganları atıldı.
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İZmİr’de yerel mekanİZmalara 
katılım tOPlantısı yaPıldı

keİG Platformu 26-27 haziran’da İzmir’de yerel mekaniz-
malara katılım konulu bir toplantı düzenledi. 12 ilden 16 
Platform üyesi örgütün katıldığı toplantıda 
stratejik planların yazımına dahil olma ve yerelde İl 
İstihdam ve mesleki eğitim kurulları gibi mekanizmalara 
katılım konuşuldu.

ev İŞÇİlerİ tOrBa yasada GörÜŞÜlen 
kUPOn sİstemİne karŞı

ev işçileri örgütlenmeleri, meclis’te torba yasa 
kapsamında görüşülen kupon sistemine itiraz ediyor. 
İmece Ev İşçileri Sendikası ve Ev İşçileri Dayanışma 
Sendikası yaptıkları açıklamalarda, tasarının yeni bir şey 
getirmediği gibi ev işçileri açısından hak kayıplarına yol 
açacağını vurguladı. 

  Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİD-SEN) yaptığı açıklamada tasarının ev işçilerinin değil, işverenlerin lehine 
olduğu söylenirken, maaşların nakit yerine kuponla ödenmesi ve iş kazası primlerinin ev işçisinin maaşından ke-
silmesine de “Hangi fabrika işçisinden kesinti yapıyorsunuz? Bu nasıl bir çifte standarttır?” ifadeleriyle 
tepki gösterildi.

KEİG Platformu’nun geçtiğimiz 
Kasım ayında önüne koyduğu ve 
çalışmalarını başlattığı eğretileşme 
konulu araştırma üzerine 
konuşuldu. Eğretileşme konusunda 
farklı ülke örneklerinden derle-
nerek hazırlanan çalışma sunu-
lurken, kadınlar, iş piyasasında 
eğretileşme sürecini oluşturdukları 
çalışma gruplarında tartıştı.  

  Toplantının son oturumunda 
Platformun bir sonraki dönem için 
önüne koyduğu çalışmalar belirlen-
di ve  ilkeler gözden geçirilerek 
yeniden oluşturuldu. 



kesk’ten 
GÜvencesİZleŞtİrme ve 
kadın emeğİ ÇalıŞtayı
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kesk kadın sekreterliği tarafından düzenlenen Güvencesizleştirme ve kadın emeği 
Uluslararası Çalıştayı 14-15 Haziran’da Ankara’da düzenlendi.

GÜNDEMDE NELER VARDI?

  Kıbrıs’ta erkek şiddetine karşı 
mücadele veren kadınlara destek 
olmak için Türkiye’den 23 kadın, 
LGBTİ ve meslek örgütü yazılı 
bir açıklamayla sendikayı uyardı, 
“Kıbrıslı kadın arkadaşlarımız 
yalnız değildir. Bu davanın takip-
çisi olacağız” dedi. Kadın örgütleri, 
soruşturma süresince şiddet 

uygulayan sendika başkanının 
görevden uzaklaştırılması 
gerektiğini söyledi. Açıklamada 
ayrıca, “Konu hakkında di-
lekçelerini veren sendikalı kadın 
arkadaşlarımıza karşı yapılan 
baskıyı şiddetin bir parçası olarak 
görüyor, buradan tüm sendika 
yönetimini uyarıyoruz,” denildi.

  Sendika başkanı Tahir 
Gökçebel’in eşine senelerdir fizik-
sel şiddet uyguladığı söylenirken, 
Şubat ayında kadının burnunu 
kırmış ve hakkında uzaklaştırma 
kararı çıkartılmıştı. Sendikalı 
kadınlar disiplin kurulunun 
toplanması için dilekçe vermiş 
ancak hiçbir gelişme olmamıştı.

kıBrıs öğretmenler 
sendİkası’na kadın 
örGÜtlerınden Uyarı

kadın örgütleri, kıbrıs türk Orta eğitim 
öğretmenler sendikası’nı (ktOeös) erkek 
şiddetine karşı tavır almaya ve eşine şiddet 
uygulayan sendika başkanı hakkında disiplin 
soruşturması başlatmaya çağırdı.

GÜNDEMDE NELER VARDI?

  Çalıştaya Mısır, Tunus, Fas ve Hollanda gibi birçok ülkeden kadın sendikacı ve emek mücadelesi veren isim 
katıldı. Her ülkeden katılımcının ülkelerindeki kadın ve emek mücadelesi alanındaki durum hakkında bilgi 
verdiği çalıştayda Mısır’dan ve Fas’tan gelen katılımcılar emek mücadelesinin ve kadınların bu mücadele içindeki 

durumunun kötü koşullarına değindi. Tunus’taki katılımcılar 
yönetim değişikliğini devrim olarak değerlendirirken 
ücretler eşit olmasına rağmen kadınların hala emzirme 
dönemlerinde izin haklarından yaralanamadığını ifade 
etti. Hollandalı katılımcılar ise, sendikal durumun diğer 
ülkelere oranla daha iyi olmasına rağmen ülkelerinde sendi-
kalara üye olanların “alt seviye” çalışanlardan oluştuğunu, 
yüksek seviyede çalışanların üye olmaktan çekindiğini 
vurguladı.

 
  Çalıştayda Türkiye’deki sendikal hareketi ve kadınların 

katılımını değerlendiren KESK Kadın Sekreteri Canan 
Çalağan da kadınların toplumun yapısından kaynaklı olarak 

eve hapsedildiğini ve anne rolüne büründürüldüğünü söyledi. İş hayatına atılan kadınların işte çalışmanın 
yanında evde de iş yapmak zorunda kaldığına dikkat çeken Çalağan, söz konusu sendikal mücadele olunca  iş 
yükünün bir kat daha arttığını, ancak kadınların bu yıpranmayı rahat rahat göze alabildiklerini belirtti. 
 
  KESK ayrıca, 11-12 Haziran’da Ankara’da Güvencesizleştirme ve Kadın Emeği Çalıştayı düzenledi. Eğitim Sen 
Genel Merkezi’nde başlayan çalıştaya kadın tarım işçileri, DİSK, İmece Kadın Sendikası, Kaos-GL ve HDK tem-
silcileri ile  akademisyenler de katıldı. Emekçi kadınların karşılaştığı sorunların ele alındığı çalıştayda, devletin 
piyasacı ve muhafazakar uygulamalarına değinildi.

  İmece Ev İşçileri Sendikası da ev işçilerinin sigortalanması için çıkarılacak kupon sistemiyle ilgili 
açıklamasında, “Tasarı, ev işçilerinin hukuki statüsüne hiçbir yenilik getirmediği gibi, büyük hak kayıplarına 
yol açacak düzenlemeler içermektedir” dedi. Sendika yazılı açıklamanın ardından 22 Temmuz’da İstanbul ve 
Antalya’da torba yasa tasarısını protesto eylemi düzenledi. İstanbul’da SGK İl Müdürlüğü önünde toplanan 
İmece’li kadınlara, diğer kadın örgütleri ve sendikalı kadınlardan da destek geldi. 

  Sendika, torba yasada maddelerin bu haliyle geçmesi halinde, ev işçilerinin işçilere tanınan tüm haklardan 
yararlanma, güvenceli-güvenli iş ortamı sağlanması, mesleki standartların belirlenmesi ve kolay sigortalılık 
hakkının tanınması sorunlarının hiçbirinin çözülmeyeceğini vurguladı.

  İnisiyatif, her facia sonrası 
“yeniden yapılanma” döne-
minde çoğunlukla ihmal edilen 
kadınların, çoğu zaman olayın 
kendisinden daha ağır zorluklara 
maruz kaldığına dikkat çekerek, 
“Sistematik, cinsiyet eşitliğini esas 
alan, uzun vadeli psikolojik desteğe 
ve sosyal programlara 
ihtiyaç var,” dedi.

  Soma’da yaşanan iş cinayetinin 
etkilediği tüm bölgede saha 
çalışması yapan Soma İçin Kadın 

İnisiyatifi, resmi ve imam nikahlı 
kadınlar ile kız çocuklarının duru-
munu ve çözüm önerilerini içeren 
bir rapor hazırladı. Raporda yer 
alan öneriler özetle şöyle: Eğitim 
desteklenmeli, 
psikolojik destek sağlanmalı, 
kadınların evden çıkmaları 
sağlanmalı, kreş ve okul ön-
cesi eğitim hizmetine ilişkin 
yaygınlaştırma politikaları acilen 
başlatılmalı, ölen madencilerin 
imam nikahlı eşlerine yasal 
güvence sağlanmalı, yapılan 

yardımlar şeffaf olmalı ve 
belgelenmeli. 

  Soma İçin Kadın İnisiyatifi ayrıca, 
bölgede psikolog, psikiyatrist ve 
sosyologlardan oluşan bir 
Psikolojik Rehabilitasyon Merkezi 
kurulmasını önerirken kadınlarla 
ilgili yapılacak çalışmaların kadın 
örgütleri ile koordinasyon halinde 
yapılması gerektiğini de vurguladı. 

sOma’da kadınlar İÇİn 
acİl ve öZel önlemler 
alınmalı 

Soma için Kadın İnisiyatifi, Soma’da 301 
madencinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından 
geride kalan kadınların durumuna dikkat çekti. 



GÜNDEMDE NELER VARDI?

  Duruşmaya Antalya Barosu 
avukatlarının yanı sıra, davaya 
müdahil olmak için dilekçe 
veren İmece Ev İşçileri Sendikası 
üyeleri de katıldı. Bazı tanıkların 
dinlendiği duruşma, hem İnal’ın 
hem de davacı olduğu Devrim 
Aşkın K. ile Hasan K.’nın 
tanıklarının dinlenmesi için 17 

  2 Temmuz’da sevgilisi tarafından öldürüldüğü söylenen maden mühendisi Nalan Emine Sandık için meslek 
örgütleri ve kadın örgütlerinden kadınlar bir açıklama yayınladı. Hangi meslekten, sınıftan, yaştan, memleketten 
olursa olsun erkek şiddetinin karşısında tek ortak noktanın kadın olmak olduğu vurgulanan açıklamada, “Rakamlar 
hala değişmedi, resmi kayıtlara göre 2014’ün ilk altı ayında katledilen kadın sayısı 139, bunun dışında intihar süsüyle 
öldürülüp sessizce gömülen birçok kadın var. 2010 yılında sevgilisi tarafından öldürülen Peyzaj Mimarı arkadaşımız 
Hülya Yolcubal’ın ardından da yine aynı şeyleri söylemiştik,” denildi.

  Nalan Emine Sandık cinayetinin titizlikle soruşturulması ve şüpheli ölümün bir an evvel açıklığa kavuşturulmasını 
talep eden kadınlar, bu sürecin takipçisi olacaklarını ve kadınların erkek egemen sisteme karşı mücadelede yalnız 
olmadıklarını belirterek açıklamayı sonlandırdı. 

Ekim tarihine ertelendi. 
  
  Dava sonrasında İmece Ev İşçileri 
Sendikası üyeleri, Minire İnal’la 
birlikte basın açıklaması yaptı. 
Sendika adına Saide Kırılmaz’ın 
yaptığı basın açıklamasında bu 
davanın sadece Minire İnal’ın 
davası değil, onun nezdinde tüm ev 

işçilerinin hak arama 
mücadelesi olduğu vurgulandı. 
İnal’a destek vermek amacıyla 
adliyeye gelen kadınlar sık sık, 
“Yaşasın kadın dayanışması, Köle 
değil, ev işçisiyiz, Minire İnal 
yalnız değildir” sloganları attı.  
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‘ev İŞÇİsİ mİnİre İnal İÇİn 
adalet İstİyOrUZ!’

kadınlardan aÇıklama: 
‘artık öldÜrÜlmek 
İstemİyOrUZ!’ Antalya’da çalıştığı evin camlarını silerken 3’üncü 

kattan düşerek ağır yaralanan minire İnal’ın, 
‘gündelikçi değil, işçi’ olduğunu kanıtlamak için iş 
mahkemesinde açtığı hizmet tespit davası, 1’inci İş 
mahkemesi’nde görüldü.

 maden mühendisi nalan emine sandık’ın öldürülmesi 
üzerine meslektaşları için bir açıklama hazırlayan 
kadınlar, “hangi meslek grubundan, sınıftan, yaş

  Patronun şefi koruduğunu iddia 
eden kadın, şikayette bulunduğu 
karakolda da polisin patronu 
koruduğunu, olayla ilgilenmediğini 
söyledi. Kayseri Kadın Dayanışma 
Derneği tarafından işyeri önünde 
yapılan basın açıklamasında, 
“İşe alındığı günden beri kadın 
arkadaşımız psikolojik şiddete, 
mobbinge maruz kalmıştır. İşveren, 
işten çıkarmak için sürekli haksız 
tutanaklar tutmuş, diğer işçilere 
imzalatmış ve işyerinde kadın 
işçileri şiddete ve tacize karşı 

korumakla yükümlü olan işveren, 
kadın işçiyi korumak yerine şiddet 
uygulayan erkeği korumuştur,” 
denildi.

  Açıklamada kadınlara yönelik 
erkek şiddetini her gün yeniden 
üreten politikalar değişene kadar 
mücadele edeceklerini söyleyen 
kadınlar, bu mücadelede kadın 
dayanışmasının önemine de vurgu 
yaptı.  

  Kadınlar işyeri önünde 

yaptıkları eylemde “Yaşasın kadın 
dayanışması”, “Erkek vuruyor, 
patron koruyor” sloganları attı.

kadın İŞÇİye 
Şİddete karŞı 
kadın dayanıŞması

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan işyerinde şefi tarafından şiddete 
maruz kalan kadının üyesi olduğu kayseri kadın dayanışma derneği, sözkonusu 
işyeri önünde basın açıklaması yaptı.

grubundan olursak olalım, 
erkek şiddeti karşısında tek ortak noktamız kadın olmak,” dedi.

EV EKSENLİ ÇALIŞMA VE EV EKSENLİ ÇALIŞANLAR

GÜNDEMDE NELER VARDI?

Ev eksenli çalışma nedir?
  Ev eksenli çalışma, temelde kendi hesabına ve parça başı (taşerona/aracıya) çalışma olarak ikiye ayrılır. Yalnızca 
Türkiye’de değil, dünyada da ev eksenli çalışanların neredeyse tamamına yakınını kadınlar oluşturur.

  Kendi hesabına çalışmada üretimin tüm girdileri üreten kişi tarafından karşılanır ve satışın kime yapılacağı 
baştan belirli değildir. Satış, ürün ortaya çıktıktan sonra yapılır.
             

Parça başı (taşerona/aracıya) çalışma ise parça başı ödeme 
esasına dayalı olarak ulusal ya da uluslararası firmalar için 
yapılan üretimdir. Parça başı çalışma yalnızca tekstil sek-
töründe değil, otomotiv, elektronik  ve oyuncak gibi sektörl-
erde de söz konusudur.

  Yukarıdaki iki temel çalışma biçimi yanında bir ara biçim 
olarak siparişle çalışma ise kadınların kendileri gibi diğer 
kadınlarla birlikte yaptıkları parça başı işlerdir. Diğer bir 
ara biçim ise kadınların evlerinde değil, yine kendi muhit-
lerindeki bir dükkanda bir aracı için parça başı çalışmasıdır.

İşveren neden ev eksenli çalışmayı tercih 
ediyor?

  Ev eksenli çalışma sosyal güvenceden ve örgütlenmeden 
uzakta olduğundan maliyetlerini azaltmak isteyen

Ev eksenli çalışan kadınların 
sayısını biliyor muyuz?

Yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da ev 
eksenli çalışanların neredeyse tamamına 
yakınını kadınlar oluşturuyor. Ev eksenli 

olarak çalışan kadınların sayısı hemen hemen 
dünyanın her yerinde artış gösterse de, 
veri toplama sistemleri içinde işçi olarak 

kabul edilmedikleri için net bir 
bilgiye ulaşmak da mümkün 

olmuyor. 



Öneriler/Talepler:
• ILO 177 Sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi imzalanmalı 
ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
• Ev eksenli çalışanlar işçidir ve konutlarında mal ya da 
hizmet üretirken işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin 
alınması yetkililerce sağlanmalıdır.
•Yerel yönetimler, ev-eksenli çalışma ve bu alanda 
çalışan kadınların sorunlarının çözümünde, istihdam, 
çocuk/hasta/yaşlı bakım hizmetleri noktasında sorumlu-
luk üstlenmeli ve bu sorumluluğu öncelikli işleri arasına 
almalıdır.
• Ev eksenli kadınların yaşamlarını kolaylaştıracak 
bakım hizmetleri ücretsiz ya da çok düşük ücretle 
sağlanmalıdır.
•Ev eksenli çalışan kadınlar için danışmanlık ve destek 
birimleri kurulmalıdır.
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firmaların başvurduğu en önemli yollardan biri. İşveren işyerinin yer kirasından, elektrik/su giderinden; işçilere 
sunması gereken servis, sigorta, yemek, tatil, mesai, kreş gibi temel hizmetlerden kurtulmuş oluyor. Ev eksenli 
çalışma görünür olmadığından, gereken beceri de görünmezleşiyor, bu da emeğin değersizleşmesini getiriyor. Bu 
değersizleşme yalnızca işi sağlayanlar açısından değil, kadınlar tarafından da üretilen yaygın bir algı. Bu algının 
sonucu olarak, kazanılan paranın azlığı “pazar parası”, “bir çeyiz parası” gibi tanımlamaların kullanılmasına 
neden oluyor.

Kadınlar neden ev eksenli çalışıyor?
  Aile temelli sosyal politikalar ve giderek dara-
lan hizmetler zaten hali hazırda çocuk, hasta, 
yaşlı bakımını kadınların sorumluluğunda gören 
erkek egemen algıyı pekiştiriyor. Bu durumun yanı 
sıra, kadınlar mesleki eğitimlere ulaşamıyor ya da 
ulaşabildikleri eğitimler cinsiyetçi rolleri yeniden 
üreten, ücretli ve güvenceli iş bulmada herhangi 
bir yarar sağlamayan eğitimler oluyor. Kaliteli ve 
ulaşılabilir bakım hizmetlerinin yokluğu kadınların 
kamusal alana katılımlarının önündeki en temel 
engellerden biri olduğundan, kadınlar hem evde 
çalışıp hem de bakım yükümlülüklerini yerine 
getirmeyi tercih etmek zorunda kalıyor. Bir yandan, 
ailelerin kadınların dışarıda çalışmalarına izin ver-
memesi, diğer yandan neoliberal politikaların sonucu 
olarak artan yoksulluk kadınları ev eksenli çalışmaya 
itiyor.

EV EKSENLİ ÇALIŞMA VE EV EKSENLİ ÇALIŞANLAR EV EKSENLİ ÇALIŞMA VE EV EKSENLİ ÇALIŞANLAR

Ev eksenli çalışma 
‘vasıfsız’ mı görülüyor?

İletişim teknolojileri sayesinde göreli 
olarak daha yüksek ücretli ve teknoloji kul-

lananlardan evde çalışanlar da ev eksenli çalışma 
içinde değerlendiriliyorlar. Ancak, aslen ev eksenli 

çalışma denildiğinde “vasıfsız” olarak görülen el emeği 
üretimde bulunan kadınların yaptığı işler akla geliyor. 

Örneğin, oya-dantel yapma, düğme dikme, elektrik 
devreleri montajı, konfeksiyona parça birleştirme, 
jean temizleme, penye temizleme, ilaç veya deter-

jan kapaklarını takma, etiketleme, şeker sarma, 
tül perde kesme, oyuncak montajı, yemek, 

börek-baklava yapmak... vb.
Ev eksenli 

çalışmada örgütlenme 
neden zor?

Ev eksenli çalışanların örgütlenmesi başlı 
başına bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu 

sorunun kaynağında yatan 
nedenlerden biri kadınların çoğunlukla dört duvar 

arasında diğer kadınlarla ilişki kuramayacak şekilde 
çalışıyor olmasıyken bir diğer neden de formel 
sektörlerde örgütlü sendikaların böyle atipik 

istihdam biçimlerine yanıt vermede 
yetersiz kalması ve toplumsal cinsi-

yet eşitliği konusunda ürettikleri 
politikaları hayata geçirmeler-

indeki eksiklikler.

Ev eksenli çalışanların 
sorunları neler?
  Ev eksenli çalışanların aldıkları ücretler çok düşük. 
Yapılan işin miktarı ise çok uzun çalışma saatlerini 
-hatta işin bitirilmesi için yaşlıların ve çocukların 
da yardımını- gerektiriyor. Kazanılan paranın azlığı, 
kadınların daha çok iş alarak daha fazla çalışmalarına 
neden oluyor. Bu konuda yapılan araştırmalar 
kadınların duruma göre günde 18 saate kadar 
çalıştıklarını gösteriyor. Dolayısıyla, kadınlar tüm gün 
eve hapsolarak aldıkları siparişi yetiştirmeye çalışıyor. 
Ayrıca, annelerine yardım etmek zorunda kalan kız çocukları eğitimden yoksun kalıyor.

  İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin varlığından bahsetmek ise mümkün değil. Birbirinden farklı alanlarda üretim 
yapan kadınlar birçok hastalığa ve yaralanmaya da maruz kalıyor. Örneğin, deri sektörüne üretim yaparken 
kullandıkları kimyasal yapıştırıcılar yüzünden felç geçiren kadınlar var. Dolayısıyla, kadınlar başta olmak üzere 
hane halkının sağlığı risk altında.

Ev eksenli çalışanların yasal durumu
  ILO’nun 177 Sayılı Sözleşmesi’nin 7’inci maddesi, ulusal yasa koyucunun işçi sağlığı ve iş güvenliği hüküm-
lerini evde çalışma için de geçerli kılmakla yükümlü olduğunu belirtiyor. Sözleşme ile ilgili 184 sayılı Tavsiye 

Kararı’nda, evde çalışanların ücretleri ile ilgili düzen-
lemeler 13’üncü ve 18’inci maddelerde; çalışma süresi, 
tatiller ve izin ile ilgili düzenlemeler 23’üncü ve 24’üncü 
maddelerde; sosyal güvenlik ve analığın korunması 
ile ilgili düzenlemeler 25’inci ve 26’ncı maddelerde; iş 
güvencesi 27’nci maddede; örgütlenme ve toplu pazarlık 
hakkı 11’inci ve 22’nci maddelerde düzenleniyor. Ancak, 
bu sözleşme Türkiye tarafından henüz imzalanmadı.
Dolayısıyla, işçi, işyeri ve iş sözleşmesi var olan tanımlar 
çerçevesinde değerlendirildiğinden ev eksenli çalışmanın 
statüsü belirsiz kalıyor. Benzer bir belirsizlik ücretler 
konusunda da karşımıza çıkıyor. Ev eksenli çalışan 
kadınların taleplerinden biri olarak asgari ücret, işin 
devamlılığının olmaması nedeniyle uygulanamıyor, 
işveren bu konuda zorlanamıyor.

  Yanı sıra, bu konuda gerekli önlemleri alması ve düzenleme yapması gereken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
gibi kurumlar ev eksenli çalışan işçilerin sorunlarını hiç dikkate almıyor. Bakanlık’ın ev ev gezmesine bile gerek 
kalmadan firmaların girdileri ve çıktıları takip edilerek ev eksenli çalışmada kayıtsızlıklar önemli ölçüde tespit 
edilebilir. Ya da bu konuda ihbarlar üstüne ciddi bir şekilde gidilebilir. Bu tip uygulamalar ev eksenli çalışmayı cazip 
olmaktan çıkaracaktır. Ancak, hükümetler ev eksenli çalışmaya göz yumuyor.

• İşyeri ev olduğu için, kayıtlı çalışmanın ve çalışma koşullarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
denetlenebilmesi için özel düzenlemeler getirilmelidir.
•Ev eksenli çalışan kadınların haklarını savunacak örgütlenmeler için gerekli destekler verilmelidir.
•Diğer kadın örgütleri ve karma örgütler ile ilişkilenmeleri sağlanmalıdır.
•Ev eksenli çalışanların işçi statüsünde olduklarının kamuoyu tarafından benimsenmesi için konu sürekli 
gündemde tutulmalıdır.

Bu metin hazırlanırken yararlanılan kaynakları aşağıda bulabilirsiniz:

Dilek Hattatoğlu (2000) “Ev Eksenli Çalışan Kadınlar ve Sosyal Örgütlenme”, Birikim, Sayı 140. 
http://feministatolye.org/index.php/morbolge/sozluk/84-eveksenlicalisma
Adnan Celik (2008) Ev Eksenli Çalışan Kadınlar ve Kulp Örneği, Bianet. http://www.bianet.org/bianet/siyaset/104147-ev-eksenli-calisan-
kadinlar-ve-kulp-ornegi
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http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1305894725-5.GUL_ERDOST_Kadinlar_Neden_Ev_Eksenli_Calisiyor.pdf
Şahin Metin (2011) Kayıt dışı İstihdam ve Esnek Üretim Sürecinde Kadın Emeğinin Durumu: Türkiye’de Ev-Eksenli Calışma, Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi.
Sosyalist Feminist Kolektif (2011) “Ev Eksenli Calışma Görülmüyor!” http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kadin-emegi/50-kadin-
emegi/87-ev-eksenli-calisma-gorulmuyor.html
Gülcan Kaçan (2011) “Ev Eksenli Çalışma, Çalışanlar ve Yasal Haklar” http://www.slideshare.net/NazikIsik/gulcan-kacan-kamu-kesi-
mi-ve-eksenli-calismacalisma-grubu-sunumu031211
Bilge Çoban (2013)” Bir üretim mekanı olarak ‘aile’”, Evrensel, http://www.evrensel.net/haber/74087/bir-uretim-mekani-olarak-aile.
html
İMECE Kadin Dayanışma Derneği
Doğan Keskin (2011) “Evden Çalışanların Adı Yok”, Bianet, http://www.bianet.org/bianet/toplum/128161-evden-calisanlarin-adi-yok
Doğan Keskin (2009) “Ev eksenli çalışanlar ve sorunları”, Radikal, http://www.radikal.com.tr/yorum/ev_eksenli_calisanlar_ve_sorun-
lari-963401
Kadriye Bakırcı (2002) Dünyada Evde Çalışmada Hukuksal Koruma Sistemleri ve Mevzuatı- İktisat Dergisi- Sayı: 430,.
Reyhan Atasü-Topçuoğlu (2010). Kapitalizm ve Ataerkillik Enformel Alanda Nasıl Eklemlenir? Bilinçli Saklama ve Saklayarak 
Değersizleştirme Mekanizmalarının Ev Eksenli Çalışmada İşleyişi. Derl.: Saniye Dedeoğlu ve Melda Yaman Öztürk), Kapitalizm, Atae-
rkillik ve Kadın Emeği: Türkiye Örneği içinde, 79-132.

NElEr YApıYoruz?
GÜNDEME DAİR

  Belediyeler, seçildikten sonraki 5 yıllık faali-
yetlerini planlamak üzere bir stratejik plan 
hazırlıyor. Bütçe, bu planda yer alan faaliyetlere 
göre belirlendiğinden kadınlar olarak talepler-
imizin bu belgelere girebilmesi çok önemli. Bu 
ne-denle kadınlar olarak belediyeden hangi taleplerimizin olduğunu belirlemek, bu talepleri iletmek üzere be-
lediye yönetimiyle görüşme yapmak, eğer yapamıyorsak yazılı iletişim kurarak bu talepleri iletmek gibi yollar 
önümüzde duruyor. Ayrıca, Belediye Kanunu’nun 41. maddesinde, stratejik planının konuyla ilgili sivil toplum 
örgütlerinin görüşü alınarak hazırlanacağı yazıyor.

  Bu kapsamda, İzmir’de 26-27 Haziran’da KEİG Platformu’na üye olan kadın örgütleri olarak yaptığımız yerel 
mekanizmalara katılım konulu toplantıda belediyelerden taleplerimizi belirledik. Taleplerimiz genel olarak 
belediyelerin kadın-erkek eşitliğine yönelik çalışmalarının düzenlenmesi, sunulan hizmetlerin planlanmasında 
kadın örgütlerinin danışmanlığının sağlanması ve kadın istihdamıyla ilgili çalışmalar yapılması olmak üzere 
3 ana eksende toplandı. Belediyelerin tüm sosyal hizmetlerini düzenlerken il veya ilçedeki kadın örgütlerinin 
danışmanlığında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütmesi gerektiği vurgulandı. 
Sokakların ışıklandırılması, göçmen kadınlar ve çocuklar için belediyeler bünyesinde danışma masaları 
kurulması, kadınlara ve erkeklere toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda seminerler verilmesi, belediyeler 
bünyesinde kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik ihtisas komisyonları oluşturulması, iş danışmanlık 
sisteminin içeriğinin toplumsal cinsiyet eşitliği esas alınarak belirlenmesi, kadınların yoğun olarak çalıştığı 
işlerde görülen meslek hastalıklarına yönelik bilgilendirme yapılması, vs. gibi konular öne çıkan talepler 
arasında yer aldı.

stratejİk Plana 
daİr talePlerİmİZ 
Beledİyelerde

keİG: 
cedaW raPOrU 
yaZılırken kadın 
örGÜtlerİ dahİl 
edİlmedİ

  Bu taleplerimizin stratejik planda nasıl yer alabileceğini belirledik ve bir plan yaptık. Bu plana göre, talepler-
imizi iletmek üzere bulunduğumuz 14 ilde belirlediğimiz belediyelerin stratejik plan müdürlüklerinden randevu 
alıp görüşmelere gidiyoruz. Eğer sivil toplum örgütleri ile stratejik planla ilgili toplantı ve görüşmeler yapıldığını, 
bizimle görüşemeyeceklerini bildirirlerse, taleplerimizi kendilerine yazılı olarak iletiyoruz. Eylül’e kadar sürecek 
olan bu çalışmamızla ilgili çıktıları yeniden paylaşacağız.

  KEİG Platformu olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne hitaben 
kamuoyuna açık bir mektup kaleme aldık. Bu mektupta, 14 ilde bulunan Platform üyesi 30 kadın örgütü olarak 
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’ne (CEDAW) sunulmak üzere hazırlanan 7’nci Dönemsel Ülke 
Raporu’nun hazırlanma sürecine ilişkin eleştiride bulunduk.
 
  Kamuoyuna açık bir mektup yazma ihtiyacı, kadınları ilgilendiren yasal mevzuat değişiklikleri, sosyal ve ekono-
mik politikalar söz konusu olduğunda Bakanlığın kadın örgütleri üzerinden kadınların taleplerini göz ardı eden 
tutumu sonucu doğdu. 16 Aralık 2013’te Ülke Raporu’nun ilk taslağı için düzenlenen toplantıya katıldık; ancak 
toplantıda belirtilen görüşlerin ve verilen geri bildirimlerin ikinci taslağa yansımamış olduğunu gördük. İkinci 
taslağa ilişkin geri dönüşler ise, hafta sonuna denk gelen biçimde ve 3 gün gibi kısa bir süre içerisinde isten-
di. Karşılıklı bir iletişim içerisinde yürütülemeyen bu süreç sonunda Ülke Raporu’na dair görüşlerimizi kamuoyu 
ile açık bir mektupla paylaşmak istedik. Mektuptan öne çıkan başlıkları aşağıda okuyabilirsiniz:
 

‘Türkiye kadın-erkek eşitliğini sağlamıyor’
  Mektupta, CEDAW Madde 2’de taraf devletlerin kadına yönelik ayrımcılığın her türü karşısında oldukları ve 
ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmayı taahhüt ettikleri belirtilirken, Türkiye’de ise hükümetin üst kademe-
sinde olan karar vericilerin kadın-erkek eşitliğine karşı söylemleri olduğu vurgulandı. Buna en belirgin örnek 
olarak Başbakan R.T. Erdoğan’ın 18 Temmuz 2010’da kadın STK’lar önünde sarf ettiği, “Ben zaten kadın 
erkek eşitliğine inanmıyorum,” beyanatı gösterildi. “Devlet yetkilileri açıkça kadın erkek eşitsizliğine dair 
inançsızlıklarını başta Başbakan olmak üzere beyan ederken, eşgüdümlü olarak kadına dair politikalar aile 
kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir,” denildi.
 
  Mektupta ayrıca, “CEDAW Madde 5/a, devletlerin kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerini ortadan kaldırmakla 
yükümlü olduğunun, 5/b ise çocuk bakımının sadece kadının görevi olmadığının altını çizer. CEDAW yüküm-
lülüklerine aykırı olarak ilgili bakanlık, kadını aile içine hapseden, nüfus artışı için kadını nesneleştiren 
sosyal politikaları ve ucuz iş gücü için kadının hem anne hem çalışan olmasını öngören istihdam politikalarını 
kadınların talep ve itirazlarına rağmen uygulamaya çalışmaktadır,” denildi.
 

‘Kürtaj yasada olmasa da filli olarak yasak’
   Kürtajı yasaklama girişiminin kadın örgütlerinin çabasıyla yasal zemin bulamaması vurgulanırken, fiili olarak 
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yasağın uygulandığı da vurgulandı. “Devlet hastanelerinde kürtaj yaptırmak isteyen kadınlara anestezi yapmadan 
kürtaj yapılması fiili bir yasaklamadır,” denilen açıklamada ayrıca, doktor-hasta gizliliğine karşı uygulamalarla 
reşit kadınların CEDAW’a aykırı olarak gebelik ve kürtaj bilgileri aileleriyle paylaşıldığı belirtildi. CEDAW 
hükümlerine aykırı olarak, yasal süre içerisinde kürtaj yaptırmak isteyen kadınlara caydırıcı engellerin gayri 
resmi yollarla yaygın olarak halen uygulandığı vurgulandı.

‘Yasa yapıcılar CEDAW’dan bihaber’
  Açıklamada ayrıca, yasa yapıcıların ve uygulayıcıların CEDAW’dan ve kararlarından bihaber olduğu, ayrımcı 
yasaların halen varlığını koruduğu belirtildi. Tüm yasal mevzuatın kadına yönelik ayrımcılığın önlenmesi 
perspektifiyle elden geçirilmesi, kadın örgütlerinin talep ve önerilerinin dikkate alınması gerekliliği 
vurgulandı. Bu duruma en güncel örnek olarak TCK’da cinsel suçlara ilişkin değişiklik yapılması süreci göste-
rilirken, “Yasa tasarısı hazırlanırken cinsel şiddetin nasıl ele alınması gerektiğine dair kapsamlı çalışmalar yapan 
ve taleplerini her defasında dillendiren kadın örgütleri dikkate alınmamış ve 250’ye yakın kadın örgütünün yasa 
tasarısına itiraz metni yayınlamasına rağmen tasarı TBMM’den geçmiştir,” denildi.
 

‘Kadın istihdamı esnek çalışmayla arttırılmamalı’
  İstihdam edilen kadın sayısını arttırmak için esnek çalışma koşulları adı altında kadınların sosyal güvencesiz, 
emeklilik hakkı olmaksızın, asgari maaş yerine saat üzerinden ücretlendirilecekleri, eğreti çalışma koşullarıyla 
ucuz iş gücü olarak görülmesinin kadın-erkek eşitliği ile bağdaşmadığı belirtildi. Kadın istihdamını arttırmak ve 
kadınları istihdamdaki ayrımcılıktan korumak için hali hazırda var olan mevzuatın (İş Kanunu, Borçlar Kanunu, 
Sosyal Güvenlik Yasası vb.) CEDAW Madde 11’e uygun olarak değiştirilmesi gerektiği ifade edildi.
 
  İş yaşamında sistematik olarak ayrımcılığa uğrayan LGBTİ bireyler ve kadınlar için ayrımcılığa dair kapsamlı 
bir düzenleme gerekliyken, ayrımcılık yasağına ilişkin maddenin “nefret nedeniyle” ibaresi eklenerek yeniden 
düzenlendiği ve uygulanması daha da güçleşen atıl bir madde haline geldiği vurgulandı.

‘Çocuk bakımı kadınların sorumluluğundan çıkarılmalı’
  Mektupta ayrıca, bakım hizmetlerini kadınların sorumluluğu olarak gören toplumsal cinsiyet algısınını CEDAW 
Madde 5’de belirtildiği üzere değiştirmek için de çalışmalar yapılmadığını ifade edildi. Kadınları aile dışında 
birey olarak düşünmeyen tamamen bilinçli bir politikayla çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerini kadınların sırtından 
alacak politikalar geliştirilmediği belirtildi.
   
  Bunun yanında, CEDAW’da yer alan kırsal kesimde yaşayan kadınlar, mülteci ve göçmen kadınlar ve afet 
sonrası kadınlara dair politikaların hala olmamasının, kadınlara dair mevcut politikaların darlığını gösterdiği de 
vurgulandı.
 

‘Devlet kadını aile içinde değerlendirmeye son versin’
   Açıklamada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kadınları ilgilendiren sosyal, ekonomik, politik, yasal 
konularda son anda görüş almak yerine baştan beraber planlama, talepleri değerlendirme ve beraber tartışma 
ve uygulama perspektifini acilen benimsemesi gerektiği ifade edildi. Devlet ve ilgili bakanlığın, kadınların 
haklarını koruduğunu, kadın-erkek eşitliğine inandığını, şiddete karşı etkin politikası olduğunu kadınlara 
kanıtlaması, kadınları aile kavramı içinde değerlendirmeye son vermesi gerektiği vurgulandı. Mektup şu şekilde 
sonlandırıldı: “Aksi takdirde bu şartlar altında CEDAW Komitesi’nin bir dahaki gözden geçirme sürecinde ve 
Nihai Görüşleri’nde Türkiye’nin Sözleşme’ye uyumunu temelden sorgulaması yerinde olacaktır.”

NElErE KAtıldıK, NElEr GözlEmlEdıK?

kavar’da kadınlar
  21,22 Haziran’da Özyeğin Vakfı’nın 2009 yılında 
başlayan ve 2013 yılında sona eren “Sürdürülebilir 
Bir Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Kavar Havzası 
Deneyimi”nin sonuçlarını görebilmek, kadınlar 
açısından en azından kısmi bir değerlendirme yapa-
bilmek amacıyla Tatvan’a gittik.  

  Kırsal Kalkınma Girişimi ve Özyeğin Vakfı’nın 
ortak çabalarıyla gerçekleştirilen Program’ın ilk 
gününde Kavar Projesi’nin yürütücülüğünü yapmış, 
projenin uygulanma dönemine şahit olmuş ya 

da kalkınma kapsamında çeşitli çalışmalar yürüten yetkililer deneyimlerini aktarırken; kırsal kalkınma, küçük 
aile çiftçiliği,  yeniden köylülük, küçük tarım toplulukları gibi alanlar ulusal ve uluslararası katılımcıların 
değerlendirmeleri ile ele alındı. Kırsala dair alternatif modellerin ele alındığı son bölümde ise Kavar Projesi’nden 
bir temsilcinin yanı sıra, Vakıflı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Boğatepe Çevre Yaşam Derneği ve Batman Bukâ 
Baranê Ekolojik Köy Girişimi’nden katılımcılar faaliyetlerini anlattılar.

  İkinci gün ise Kavar Projesi’nin uygulandığı Kolbaşı, Yassıca ve Bolalan köylerine ziyaret yapıldı. Kavar Havzası 
köylüleri 1990’ların ortalarında yaşadıkları zorunlu göçün ardından 2002 yılında çok zor koşullarda köylerine geri 
dönmüşler. Göçün ardından 2009 yılında yöreye gelen Özyeğin Vakfı’nın yürüttüğü proje kapsamında hayvancılık 
ve tarımsal üretim desteklenmiş, arıcılık geliştirilmiş, okul ve köy odası inşasına destek verilmiş, havzada, kısa 
adıyla, Kavar Kooperatifi kurulmuş.  “Kırsal Kalkınma” sürecinin başlıca üretici gücü kadınlar olmuş.

  Kadınların en büyük sıkıntısı süt sağmaya gidilen beri yolu. Koyunlar havzayı çevreleyen dağın ardındaki tepel-
erde yer alan yaylalarda otlatıldığı için, kadınlar her gün iki defa 1.5 saatlik zahmetli beri yolunu çıkıp, süt sağmaya 
gidiyorlar. Bütün çabalara rağmen devlet hala beri yolunu araç geçecek biçimde genişletmemiş. Bu yolun güçlüğü 
nedeniyle hayvancılığı bırakan haneler var. Sohbet etme fırsatı bulduğumuz bir kadın, yaşı nedeniyle beriye 
çıkamadığını, koyunlarını sattığını bildirdi.

  Kooperatifçe satın alınan su soğutma ünitesi ile kadınlar sütlerini iki gün muhafaza edebiliyorlar. İki gün bo-
zulmadan, hijyenik koşullarda bekletilen süt Tatvan’da pazarlanıyor. Kadınlar ayrıca sütten yaptıkları peyniri de 
bölgede satıyorlar. Göç öncesinde arıcılık yapılmaktaymış; bugünse arıcılık esas olarak kadınların faaliyeti. Bugün 
44 kadın arıcılık yapıyor. Üretilen 4.5 ton bal vakıf aracılığıyla pazarlanıyor. Yeni üretim alanlarından biri de 
çiçekçilik. Kadınların seralarda ürettiği çiçekleri Tatvan belediyesi satın almış. Kadınlara geleneksel, kadın emeğine 
dayalı, tekstil işleri de yaptırılmış. Kadınlar Marks & Spencer, GAP gibi uluslararası dev şirketler için el işi cüzdan, 
el işi tebrik kartı, fular ve yün atkı üretiyorlar. Ayrıca, proje kapsamında Yassıca köyünde ortak kullanıma açık 
bir tandır fırın inşa edilmiş. Evvelden hane içinde yahut bitişiğinde bulunan fırınlarda ekmek yapılırmış. Ancak, 
bu fırınlar yoğun dumana neden oluyormuş. Yanı sıra, kadınlar fırınlara düşüp ölebiliyor, ciddi yaralanmalar 
geçiriyorlarmış. Fırınla birlikte her gün genellikle iki hane, ekmeklerini, çöreklerini sırayla tandırda pişiriyor. 

  Kürt hareketinin güç kazandırdığı kadınların, üretimdeki ve projedeki konumları nedeniyle daha da güçlendiği 
söylenebilir. Projenin kadınları doğrudan muhatap alması bu bakımdan özellikle önemli.



14 15

SÖYLEŞİGÜNDEME DAİR

  Nasıl bir araya geldiniz?

  Çalışma Grubunun hikayesi, 
Ekim 1999’da İstanbul’da dört 
kadın tarafından düzenlenen ev-
eksenli çalışanların örgütlenmesi 
hakkındaki uluslararası bir atölye 
çalışmasına kadar iniyor. Grup, bu 
atölye çalışmasının bazı düzenleyi-
cileri ve katılımcıları tarafından ku-
ruldu. Bunun öncesinde ise Grup 

üyelerinden bazılarının Türkiye’de 
ev-eksenli çalışma etrafında 
duyarlılık oluşturma amaçlı 
çabaları 1994’e kadar uzanıyor. 
Bazı üyeler de, 1970’lerdeki kadın 
örgütlenmesi deneyimleri içinde 
ev-eksenli çalışanlarla gelir getirici 
faaliyetler kapsamında ilgilenmiş, 
çalışmalar yürütmüş kadınlar. 

  

  Grup olarak belirlemiş 
olduğunuz   ilkeleriniz var mı?

  Ev-eksenli Çalışan Kadınlar 
Çalışma Grubu tüzel kişiliği olma-
yan, ev-eksenli çalışan kadınlara 
destek amaçlı bir araya gelmiş 
bir sivil inisiyatif. 2014 itibariyle 
ev-eksenli çalışmayla ilgilenen 
araştırmacı, eylemci, farklı 
meslekleri olan ve faklı illerde 

“ev eksenli çalışma görünmez bir 
çalışma biçimi”

“kadınlar 
için daha çok 
ve daha iyi 
işler”

Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu, 1999 yılında bir araya gelen kadınların oluşturduğu bir sivil inisiyatif. 
Atölyeler, ülke konferansları, haritalama çalışmaları yapıyor, ev eksenli çalışmanın görünür olması ve ev eksenli 
çalışan kadınların örgütlenmesine destek olmak üzere faaliyet yürütüyorlar. Şu anda 6 kadın tarafından yürütülen 
bu çalışmayı, grup üyeleri Ayşen Karakulak ve Gülcan Kaçan ile konuştuk...

  ILO- İŞKUR tarafından SIDA finansmanı ile 
yürütülmekte olan “Kadınlar için Daha Çok ve 
Daha İyi İşler” projesi kapsamında Türkiye’nin 
ilk Ulusal Kadın İstihdamı Eylem Planı’nı 
hazırlayacak Ulusal Teknik Ekip 26 Haziran 
2014’te 2’nci toplantısını düzenlendi. KEİG 
Platformu olarak biz de bu toplantıda yer aldık. 

  Toplantıda, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, KOSGEB, TBMM 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komis-yonu (KEFEK), Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı temsilcileri kurumlarının çalışmaları ve Eylem Planları hakkında sunumlar yaptı.
  
  Bu sunumlarda 10. Kalkınma Planı, Ulusal İstihdam Stratejisi, 2014-2018 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Ulusal Eylem Planı, Türkiye Girişimcilik Stratejisi Eylem Planı, Kadın İstihdamı Alt Komisyonu Raporu, Kırsal 
Alanda Kadının Güçlendirilmesi Eylem Planı gibi belgeler ilgili kurumlar tarafından sunuldu. SGK tarafından 
gerçekleştirilmiş olan ve kayıtdışı istihdamı azaltmayı hedefleyen KİTUP projesi ve tasarlanmakta olan Evde 
Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşvik Edilmesi projesi hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Evde 
Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesine dair proje toplantısında dile getirilmiş olan çe-
kinceler ifade edildi ve İŞKUR’dan eğitim alan kadınların projeye dahil edilmesinin önemi vurgulandı.

  Teknik Ekibin bazı üyeleri Ulusal İstihdam Stratejisi’nin hazırlık sürecinde görüşlerinin dikkate alınmadığından 
bahsetti ve Ulusal Kadın İstihdamı Eylem Planı’nın hazırlanışında tarafların görüşleri çerçevesinde hareket 
edilmesi gerekliliğine işaret etti. Teknik Ekibin gelecek faaliyetleri görüşüldü ve bir dahaki toplantı tarihi              
belirlendi.

KEİG Bülten’e katkıda bulunan İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’na (Swedish International Development Cooperation Agency-SIDA) 
teşekkür ederiz.

Sahibi: Kadınlarla Dayanışma Vakfı adına Begüm Acar Sorumlu müdür ve Yazı İşleri müdürü: Begüm Acar 
Yayına Hazırlayanlar: KEİG Platformu Bu sayıya katkıda bulunanlar:  Ayşen Karakulak, Gülcan Kaçan, Gül Erdost, Pınar Yanardağ, Şenay Eray, 
İdil Soyseçkin, Nihal Şirin Pınarcıoğlu, Gülnur Elçik. 
İletişim adresi: Kamer Hatun Mah. Hamalbaşı Sok. 22/13 Beyoğlu  İstanbul 0212 251 58 50 iletisim@keig.org 
Grafik uygulama: Güneş Resul Baskı:  Hazal Matbaa, Davutpaşa Emintaş San. Sitesi No: 103/ 434-435 Topkapı/ İstanbul. Tel: 0212 501 95 96
Yayın türü: Yerel Süreli Yayın
 
Bu bültende yayımlanan yazı ve fotoğraflar sahibinden izinsiz kullanılamaz.    

Sayı:8   Ağustos 2014

2 Aylık KEİG İletişim Bülteni
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yaşayan 6 kadın üyesi var. Bu 
nedenle üyeleri arasındaki iletişimi, 
asıl olarak internet üzerinden 
e-posta yoluyla sağlıyoruz, ihtiyaç 
duyulduğunda da yılda birkaç kez 
bir araya gelerek yapılacak işleri 
planlamak için  grup toplantısı 
yapıyoruz.

  Ev-eksenli Çalışan Kadınlar 
Çalışma Grubu için emek en 
yüce değer ve bu emeğin sahipleri 
örgütlenme hakkına sahip. Sosyal 
diyalog, işbirliği, birlikte üretme te-
mel ilkelerimiz arasında. Hem grup 
üyelerinin kendi aralarında hem 
de birlikte çalıştığımız kadınlar 
ve örgütleri arasında hiyerarşiden 
uzak durmak sıkı sıkıya sahip 
çıktığımız azami önem ve özen 
gösterdiğimiz ilkelerimiz arasında.
  

Ev-eksenli çalışan kadınlarla nasıl 
bir araya  geliyorsunuz?

  Ev-eksenli çalışan kadınlarla 
bir araya gelmemiz yine ev-
eksenli çalışan kadınlar ya 
da kadın STK’lar aracılığıyla 
oluyor. Katıldığımız ya da destek 
verdiğimiz çeşitli toplantı ve 
çalışmalarda hem kendimizi 
tanıtıyoruz hem birbirimizi 
tanıyoruz. Kadınların kendisini 
çalışan olarak saymaya başlaması 
ve kendisi gibi olanları görebil-
mesi ve tanıyabilmesi için bir yol 
açıyoruz. Bu yol hem kadınların 
benzerleriyle bir araya gelmelerini 
hem de bizim onlara ulaşmamızı 
sağlıyor. Bölgede, ülkede, hatta 
dünyada benzerlerini bulmak ve 
tanışmak, onlarla yan yana gelmek, 
bağ kurmak çalışanlar ve örgütler 
arasında iletişim ve dayanışma 

ağlarının kurulmasına yardımcı 
oluyor.

Nasıl bir örgütlenme yöntemi 
benimsiyorsunuz? 

Grubun, ev-eksenli çalışmaya 
görünürlük kazandırmak, ülke 

politikalarının oluşumuna katkıda 
bulunmak ve ev-eksenli çalışan 
kadınların örgütlenmelerine destek 
olmak olarak özetleyebileceğimiz 
3 ana amacı var. Örgütlenme 
konusunda grubun kadınları belli 

bir örgütlenme modeline yön-
lendirmek ya da benimsetmek gibi 
bir tavrı yok; ama, kadınların kendi 
örgütlerini kurmalarına destek 
vermek amacıyla bilgilenmelerine, 
güçlenmelerine ve cesaretlenme-
lerine yönelik çalışmalar yapılıyor. 
Çalışanlar ve örgütler arasında 
iletişim ve dayanışma ağlarının 

oluşmasına katkı sunmaya, 
yerel örgütlerle ulusal/uluslararası 
örgütlenmeler arasında bağ 
kurulmasına aracılık etmeye 
çalışılıyor.

  Ev-eksenli çalışan kadınların 
örgütlenmesi ne durumda?
 
  Ev-eksenli çalışan kadınlar 
genellikle örgütsüz. Grup, 
kadınların örgütlenebilirliği 
ve sürdürülebilirliği sorununa 
sadece formel alanlarda tüzel 
kişilik olarak bir araya gelme-
leri olarak bakmıyor. Ev-eksenli 
çalışan kadınlar yaptıkları işlere, 
çalışma biçimlerine ve ilişkide 
bulundukları kesimlere göre 
çeşitli ve farklı örgütlenme-
ler oluşturabilirler. Bu nedenle 
Çalışma Grubu’nun ev-eksenli 
çalışan kadınlara önerdiği tek bir 
örgütlenme modeli de yok. 

  

Ne tür çalışmalar yaptınız/ 
yapıyorsunuz?
                                                 
  Çalışma Grubu’nun temel 
faaliyetleri; Yerel Atölyeler ve 

Derinlemesine Tanışma, Kamu 
Politikaları Atölyeleri, Ülke 
Konferansları, Haritalama 
çalışmaları olarak özetlenebilir. 
Yerel Atölyeler ev eksenli çalışan 
kadınların birbirleriyle “çalışma” 
üzerinden tanıştıkları, kendile-
rini ve birbirlerini yeni bir gözle 
gördükleri bir ortam. Bazı du-
rumlarda da yereldeki ilgili kamu 
kuruluşlarıyla ve sendikalarla ya da 
sivil toplum örgütleriyle “çalışan 
insan” olarak tanışırlar. Ankara, 
İstanbul, İzmir, Muğla, Gaziantep, 
Van, Antalya, Mersin, Samsun, 
Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, 
Hakkari, Doğubeyazıt, Sivas, 
Aydın, Bolu (Mengen), 
Denizli, Amasya, Trabzon 
gibi illerde yerel ve bölgesel 
atölye çalışmaları yaptık. Bu 
buluşmalardan sonra bazen 
kadınlar örgütlenme kararı aldı, 
kooperatif, dernek  ya da 
gruplar kurdular. Bunun yanında, 
2004 ve 2011 yılında ev-eksenli 
çalışan kadınların sorunlarını 
ve denedikleri çözüm yollarını 
konuştukları, ülke ölçeğinde 
ortak talepler ve önceliklerini 
oluşturdukları iki ülke konferansı 
gerçekleştirildi. 

Kamuyla ilgili çalışmalarınız..

  İlk kamu politikaları çalışmasını 
1999-2000 döneminde 8. Beş 
Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas 
Komisyonları çalışmalarına 
katılarak gerçekleştirdik. Çalışma 
komisyonlarına katılarak politika 
oluşturmada ev-eksenli çalışan 
kadınların dikkate alınması için 
çaba harcadık. 
2001 yılında kamu politikaları 
atölyelerini yapmayı planladık ve 
bugüne kadar farklı konu başlıkları 
seçerek dört kamu politikaları 
atölye çalışması yapıp sonuç 

ve  KSGM İstihdam Grubu’nun da 
üyesi.  
  Bağlı bulunduğunuz uluslararası 
bir ağ var mı?

  Grup , HomeNet Ev-eksenli 
Çalışan İşçiler Uluslararası 
Dayanışma Ağı’nın üyesi. 
2006 yılında ikinci bir uluslararası 
örgüt kuruldu: HWW (HomeNet 
World Wide). Çalışma Grubu ve 
yerel örgütler bu yeni uluslararası 
örgüte de aynı şartlarda üye oldu. 
Grup ayrıca Balkan Ev Eksenli 
Çalışan Kadınlar NetWork ’ünün 
de içinde.

  Ev-eksenli çalışan kadınların 
sorunları neler?

  En temel sorunlardan biri,  
çalışmanın kayıt dışı, yani 
kadınların görünmez olması, 
işlerin evlerde yapılmasından 
kaynaklı olarak konut mahremiyeti 
nedeniyle denetlenebilmesinin 
önündeki yasal engeller. Ev-eksenli 
çalışanların en temel talebi ise 
“örgütlenme hakkı”. Ev-eksenli 
çalışanlar sendika, kooperatif 
dernek ya da girişimci şeklinde 
örgütlenme yoluna gidiyor. 
Ancak, örgütlenme süreçlerinde 
mevzuatın karmaşık olması, mali 
yükümlülüklerinin fazla olması 
gibi nedenlerle sıkıntılar yaşanıyor. 
Ev-eksenli çalışan kadınların 
aracılar tarafından emeklerinin 
gasp edilmesi söz konusu. İşlere 
direkt ulaşmalarının önündeki 
engeller (ulaşım, peşin paralarının 
olmaması, malzeme eksikliği, 
teknolojik yetersizlik vb.) aracı ile 
çalışmalarını zorunlu kılıyor.

bildirgeleri yayımladık. Kamu ile 
yapılan toplantılarda ILO Türkiye 
Temsilciliği en büyük destek veren 
kuruluş oldu.

  Haritalama çalışmalarını nasıl 
yürütüyorsunuz?

  Haritalama çalışması genel hatları 
ile ev eksenli çalışanların bazen 
kendi yerelinde bazen ulusal, bazen 
de uluslararası düzeyde görünür-
lüklerini sağlamak amacıyla ev-
eksenli çalışmayı ve çalışanların 
‘kim nerelerde hangi işleri yapıyor’ 
açısından haritasını çıkarmayı he-
defleyen bir çalışma türü. Grubu-
muzun haritalama çalışmasına 
rehber olacak basılı bir el kitabı 
bulunuyor. Grup başka alanlarda 
yapılan kadın çalışmalarıyla bir 
araya gelmeye de önem veriyor. 
Örneğin, Ege Kadın Buluşması’nın 
oluşumunda ve pekişmesinde grup 
üyeleri lokomotif rol üstlendi. 
Grup üyeleri ayrıca üniversite-
lerde, kamunun düzenlediği 
toplantılarında ve STK’larda 
konuşmalar, bilgilendirmeler 
yaparak alana ilişkin görünürlüğe 
de destek veriyorlar. Grup ayrıca, 
CEDAW Sivil Toplum Forumu’nun 

ev-eksenliler için farklı 
örgütlenme modelleri

yerel atölyeler, ülke 
konferansları

ev eksenli çalışma: 
kayıtdışı ve görünmez
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Peki ya yasal durumla ilgili 
sıkıntılar?

Evde çalışma, Borçlar Kanunu’nda 
yer almış olmasına rağmen ayrı bir 
çalışma biçimi ve sözleşme türü 
olarak İş Kanunu’nda yer almıyor. 
Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)’ nun 177 sayılı Sözleşmesi 
esas alınarak “ev-eksenli çalışan” 
tanımının hem İş Yasası’nda hem 
de 5510 sayılı Yasada yer alması 
gerekiyor. Evde çalışanların 
denetimi ile ilgili olarak ise konut 
mahremiyetine özen gösterilmesi 
kaydıyla evde çalışmanın denetlen-
mesine olanak sağlayacak yeni 

düzenlemelere ihtiyaç bulunuyor. 
Ev-eksenli çalışanlar, iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden de korunma 
altına alınmamış durumda. Ayrıca, 
evde çalışma, türü nedeniyle 
oldukça farklı iş ve meslekleri 
bir arada barındırdığından evde 
çalışanlar İŞKUR’a ancak “vasıfsız” 
olarak kayıt ola-
biliyorlar.

Bu durumla ilgili 
ne yapılabilir?

Evde çalışmaya 
uygun iş/ mesle-
klerin belirlen-
mesi, İŞKUR’un iş başvurusu 
kayıt formunda başvuranın evde 
çalışma durumunu kayıt altına 
alması, özellikle evde fason üretim 
yaptıran firmaların evde çalışanları 
Kurum kanalıyla talep etmes-
inin sağlanması için gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılması, böylece 
ücret garantisi, emeklilik ve diğer 
sosyal haklardan yararlanmalarının 

garanti altına alınmasını sağlayacak 
düzenlemelerin yapılması 
gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği 
yanında meslek hastalıkları ile 
ilgili duyarlılığın artırılması ve veri 
tabanının oluşturması amacıyla 
özellikle mahallelerde gezici ekipler 
aracılığıyla tarama çalışmaları 

yapılmalı. 
Ayrıca, ev-ek-
senli çalışanlar, 
karşılaştıkları 
sorunları 
paylaşmak, 
sorunların çözümü 
için hukuksal destek 
almak amacıyla 

“danışmanlık ve destek birimle-
rinden” yoksunlar. Özellikle yerel 
yönetimler yaşlı, çocuk bakımı 
konusunda ve hukuksal konularda 
danışmanlık yapmak amacıyla 
destek ve danışmanlık hizmet 
birimleri oluşturulmalı.
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Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu, kadın emeği ve istihdamı alanında çalışma 
yürüten kadınlar tarafından 2007 yılında kuruldu, şu anda 14 ilden 30 kadın örgütü üyesi bulunuyor. 
Platform, kadın emeği ve istihdamı konusunda kadın örgütlerinin ortak taleplerini dile getirmek için 
politika üretmek ve politikaları etkilemek amacıyla çalışmalar yürütüyor.
 
Bu çalışmaların içinde toplantılar ve atölyeler düzenlemek, basın açıklamaları yayınlamak, araştırmalar 
yapmak, yayınlar çıkarmak, konuyla ilgili kadın platformlarında çalışmalar yürütmek, konuyla ilgili ku-
rum ve kuruluşlara oluşturulan politika ve talepleri iletmek yer alıyor.

İnternet sitemizden KEİG ile ilgili ayrıntılı bilgiye  ulaşabilir, sosyal medyada KEİG'i takip edebilirsiniz.
www.keig.org

•Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği/ EVKAD (ADANA) • Ev Eksenli Çalışan 
Kadınlar Çalışma Grubu • Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği/ KEİD 
• Türk Tabibler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu (ANKARA) • Antalya Kadın Danışma 
Merkezi ve Dayanışma Derneği (ANTALYA) • Koza Kadın Derneği (BURSA) 
• Çanakkale Girişimci Kadınlar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi • Elder Kadın El Emeğini 
Değerlendirme Derneği/ ELDER (ÇANAKKALE) • Girişimci Kadınların Desteklenmesi 
Derneği/ GİKAD (DENİZLİ) • KAMER Vakfı • Selis Kadın Danışmanlık Merkezi • Doğu ve 
Güneydoğu İş Kadınları Derneği / DOGÜNKAD (DİYARBAKIR) • Kadın Adayları Destekleme ve 
Eğitme Derneği/ KA.DER • Kadın Mühendisler Grubu • Kadın Sendikacılar Grubu • Kadının 
İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği • Kadınlarla Dayanışma Vakfı/ KADAV • Mavi Kalem 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği • Petrol İş Kadın Dergisi • Türkiye Kadın Girişimciler 
Derneği/ KAGİDER • İmece Ev İşçileri Sendikası • Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği 
Politikaları Merkezi/SOGEP (İSTANBUL/ KOCAELİ) • Buca Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma 
Evi • Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Evi / ÇEKEV • İzmir Kadın Dayanışma Derneği (İZMİR) • Mer-
sin Bağımsız Kadın Derneği (MERSİN) • Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (TRABZON) 
• Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği (URFA) • Van Kadın Derneği/ VAKAD (VAN) • Kadın 
Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar/ KEFA


