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Ev işçileri dosyası 7-11 İmece ile söyleşi 15-19

  Geçtiğimiz ay içinde 1 Mayıs’ı geride bıraktık. 
Kadınlar olarak mücadelemizi anlatmak, taleple-
rimizi haykırmak için sokaklarda, alanlardaydık.
 
  Kadınların sendikalardaki mücadelesi sonucu bazı 
toplu iş sözleşmelerinde 8 Mart tatil kabul ediliyor, 
kadınlar işyerlerinde örgütlenerek haksızlıklara karşı 
direniyor. Ancak, kadınlar için iş yaşamında güven-
cesizlik, kayıtdışı çalışma, esnek çalışma koşullarının 
yol açtığı sorunlar devam ediyor. Bunun yanında, ev 
içinde kadınların sorumluluğu olarak görülen hasta, 
yaşlı, engelli, çocuk bakımı, evin temizliği, çamaşırı, 
yemeği, ütüsü... Bu işlerin neden kadınların 
yükümlülüğünde olduğunu düşünmek yerine 
kadınların “işlerini kolaylaştırmak” için üretilen ve 
son derece şaşaalı reklamlarda boy gösteren teflon 
tava, elektrik süpürgesi, fırın gibi temizlik ve mut-
fak araçları, Anneler Günü vesilesiyle geçtiğimiz ay 
içinde daha da bir gözümüze sokuldu.

   Böyle geçen bir ayın ardından dosya konusunu 
kadınlara “uygun görülen” bir diğer çalışma alanı 
olan ev hizmetlerine ve bu hizmetlerde çalışan 
ev işçilerine ayırdık. Tanımlardan yasal duruma, 
ev işçilerinin sorunlarından taleplerine konuyu 
incelemeye, ev işçilerinin deneyimlerine yer ver-
meye çalıştık. Bu sayıda ayrıca, Platform üyelerin-
den İmece Ev İşçileri Sendikası’nı daha yakından 
tanıyacağız.

  13 Mayıs’ta Manisa’nın Soma ilçesindeki bir 
maden ocağında resmi rakamlara göre 301 işçinin 
yaşamını yitirdiği bir iş cinayeti yaşandı. Konuyla 
ilgili çok şey yazıldı, yazılmaya devam ediyor. 
Senelerce unutulmayacak bu katliama dair KEİG 
Platformu’nun açıklamasını da bu sayıda 
okuyabilirsiniz.

  Eleştiri ve önerilerinize her zaman açığız.

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



İŞYERİNDE KREŞ OLSAYDI 
ALİ CAN ÖLMEYECEKTİ!

BATMAN’DA İSTİHDAMDA 
KADINA YÖNELİK 
AYRIMCILIK SEMİNERİ 
YAPILDI

  Kadın örgütleri, emek ve meslek 
örgütleri, LGBTİ örgütlerini içeren 
yaklaşık 40 kurumdan kadınların 
oluşturduğu Kreş Haktır Platfor-
mu, 6 yaşındaki Ali Can’ın devletin 
sorumluluğunu yerine getirmediği 
için öldüğünü ve bunun bir cinayet 
olduğunu vurgularken daha önce 
de bu sebeple gerçekleşen ölümlere 
değindi.

  Açıklamada ayrıca, işyerlerinde 

  KEİG Platformu ile İstanbul 
Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
ortaklığında yürütülen çalışma 
kapsamında Batman Barosu’nda 
gerçekleşen seminere Batman, 
Siirt ve Diyarbakır Barolarından 
avukatların yanı sıra Batman 
Selis Kadın Dayanışma Derneği, 
GİKADER, KAMER, Batman 

   Bu yılki karnede, TBMM, 
Bakanlar Kurulu, Müsteşar, 
Belediye Başkanlığı, Valilik, Siyasi 
Parti Başkanlığı, İşgücüne Katılım, 
İşveren ve Meslek Örgütleri 
Başkanlığı, Rektörlük gibi makam-
larda kadın oranları ortaya kondu. 
Türkiye yalnızca 3 dersten 3, 1 
dersten 2 almayı başarırken, kalan 
7 dersten 1 alarak sınıfta kaldı.  
  
  Öte yandan, KA.DER’in 2014  
Yerel Seçimler öncesinde beş ilde 

  İtalya, Yunanistan, Almanya, Litvanya, Hollanda, İngiltere’den 25, BEKEV’den de 22 kadının katılımıyla düzen-
lenen toplantının ilk gününde İzmir’de Tekstilde Geri Dönüşüm kapsamında yapılan çalışmalar aktarıldı. Örnek 
olarak Halk Eğitim Merkezleri ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tekstil ve moda tasarım 
çalışmalarıyla ilgili tanıtım yapıldı. İkinci gün ise, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki moda ve tekstil atölyeleri 
katılımcılarla birlikte ziyaret edildi.

  Program gereğince her ülke ziyaretinde olduğu gibi BEKEV ‘li kadınlar atölye çalışması ile katılımcılara iki örnek 
model uygulaması yaptı. Atölye çalışmalarında yaptıkları geri dönüşüm tasarım modellerini gençler mankenlik 
yaparak sergiledi. Diğer ülkelerden katılan kadınlar da kendi çalışma ve deneyimlerini aktardı. Projenin Litvanya’da 
yapılacak bir sonraki toplantısının taslak gündemi ve bu toplantıya kadar neler yapılacağı da tartışıldı.

  Yurt dışından gelen kadınların birçoğu, BEKEV’li kadınların evinde ağırlanırken, toplantının ardından Boncuk 
Köy ve Şirince’ye ziyaretler yapıldı.  Buca Belediyesi toplantı boyunca ikram ve araçlar konusunda destek sağladı.   

kreş açma zorunluluğunun sadece 
150 üstü kadın çalıştıran yerlerde 
söz konusu olduğu belirtilirken, 
Türkiye’de 150 üstünde kadın 
çalışan olan işyerlerinin sayısının 
azlığı ve burada da denetimlerin 
yetersiz kaldığı ifade edildi. Dev-
letin 7/24 açık, ücretsiz kreşler 
açması gerektiğine değinilirken 
var olan kamu kreşlerinin azaldığı 
vurgulandı.

Gönülleri Derneği ve Mardin 
Gençlik ve Kültürevi’nden de 
katılım oldu.

  Seminerde, eşitlik ilkesi ve 
ayrımcılık yasağı, Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi (CEDAW)’ni etkili kul-
lanabilmek ve çalışma yaşamında 
cinsiyete dayalı ayrımcılık yasağı 

düzenlediği “Kadınlar İçin Siyaset 
Okulları”na katılan 115 kadından 
67’si seçimlerde çeşitli görevler için 
aday adayı, ardından da 40’ı aday 
oldu. 2013’teki çalışmalara katılan 
Sibel Ural da İzmir’den Urla 
Belediye Başkanı seçilirken, 13 
kadın da ilçe belediye meclis üyesi 
olarak seçildi.
    
  Yerel seçimlerde aday olan 
ancak seçilemeyen 27 kadının 
seçilmeme nedeni üzerinden 

Kreş Haktır Platformu, anne babasının çalıştığı 
iş yerinde tomrukların altında kalarak yaşamını 
yitiren 6 yaşındaki Ali Can ile ilgili 21 Nisan’da basın 
açıklaması yayımladı.

KEİG Platformu ve Batman Barosu, 
İstihdamda Kadına Yönelik Ayrımcılık ve 
CEDAW Semineri’ni 26 Nisan’da Batman’da 
düzenledi.

  Açıklamada ayrıca, hükümetin 
kreş açmak yerine kadınlara esnek 
çalışma biçimlerini alternatifmiş 
gibi sunduğu belirtilirken, “Ali 
Can, annesi çalışmak zorunda 
olduğu ve hükümetin teşvik ettiği 
gibi evde ona bakmadığı için değil, 
devlet kreş açma sorumluluğunu 
yerine getirmediği için ölmüştür!” 
denildi.

ve eşitlik konularında sunum-
lar yapıldı. Seminer CEDAW 
Komitesi’ne başvuru konulu grup 
çalışması ile devam etti. 

  Son oturumda bir araya gelen 
avukatlar ve kadın örgütlerinden 
kadınlar, bundan sonraki süreçte 
yapılabilecek ortak çalışmalar 
üzerine konuştu.

dağılıma bakıldığında, bu kişilerin 
10’unun muhtar adayı olduğu ve 
diğer adayın kazanması nedeniyle 
başarısız olduğu görüldü. 

  Seçilemeyen dokuz kadın,
seçilememesine gerekçe olarak 
partisinin seçim bölgesindeki 
genel başarısızlığını gösterdi. 
Diğer sekiz kadın ise, adaylıkta alt 
sırada kendisine yer verildiği için 
seçilemediğini belirtti.

KEİG’DEN HABERLER KEİG’DEN HABERLER
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TEMSİLDE EŞİTLİKTE TÜRKİYE 
7’NCİ KEZ SINIFTA KALDI!

BEKEV’DEN TEKSTİLDE 
GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ 

KA.DER “Türkiye’nin Temsilde Kadın-Erkek Eşitlik 
Karnesi”nin 7’incisini açıkladı. Türkiye 7 dersten 1 
alarak bu sene de sınıfta kaldı.

BEKEV’in ev sahipliğini yaptığı 7 ülkeden 7 
ortaklı Tekstilde Geri Dönüşüm (reMade and 
reLive) adlı projenin 3’üncü toplantısı 22-23 
Mayıs’ta İzmir/Buca’da düzenlendi. 



İZMİR’DE 
KADINLARDAN 
FESTİVAL 
ETKİNLİğİ

KEİG’DEN HABERLER
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Dört ayrı kentte bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 
kapsamında İzmir’de 8 Mayıs Cuma akşamı Kadın Emeği Platformu tarafından bir 
kadın etkinliği düzenlendi.

GÜNDEMDE NELER VARDI?

  Yasada 150 üstü kadın çalışanı 
olan işyerlerine kreş, 100 üstü 
kadın çalışanı olan işyerlerine de  
emzirme odası açma zorunluluğu 
bulunuyor. Platform üyeleri, bu 
maddenin bir anlamı olmadığını 
vurgularken, Türkiye’de 100 üzeri 
çalışanı olan işyeri sayısının ol-
dukça az, 100 üstü kadın çalışanı 
olan işyeri sayısının ise daha da az 
olduğunu belirtti. Konuyla ilgili 
kurumlara yapılan bilgi edinme 
başvurularından alınan yanıtlara 
göre, 100 üzeri toplam çalışanı 

Yapılan ankete göre, 
kadın çalışanların toplu iş 
sözleşmelerinde öne çıkan taleple-
rinden biri kreş. Kadın çalışanların 
iş ve aile sorumluluklarını bir 
arada yüklenmek zorunda olması, 
sendika yönetiminde kadınların 
eksik temsil edilmesinin en önemli 
nedeni olarak ifade ediliyor. 
Kadınların işyerinde en çok sorun 
yaşadığı konu ise yöneticilerin 
keyfi uygulamaları. 

Kadın çalışanları yerel yönetim-
lerde en çok rahatsız eden cinsi-
yetçi uygulamalar: yöneticilerin 

olan işyeri sayısı Adana’da 263, 
Ankara’da 1.026, Çanakkale’de 54, 
Denizli’de 207 iken 100 üzerinde 
kadın çalışanı olan işyeri sayısı 
ise Adana’da 65, Ankara’da 367, 
Çanakkale’de 12, Denizli’de 96.
Platformun konuyla ilgili ye-
rel seçimlere yönelik yürüttüğü 
çalışma kapsamında ise,13 ildeki 
adaylara kreş açma taahhüdünü 
içeren belgeler imzalatıldı. Bu 
belgeleri imzalayan 16 adaydan 
Adana, Antalya ve Çanakkale’de 
bulunan 5’i belediye başkanlığına 

erkek olması (% 37), terfi, atama 
ve hizmet içi eğitim konularındaki 
erkek yanlılığı (% 32), işyerindeki 
cinsiyetçi ortam (% 13). İşyerinde 
herhangi bir cinsiyetçi uygulama 
bulunmadığını düşünenlerin oranı 
ise yüzde 5.

Kadınların yüzde 30’u kendine 
zaman ayıramadığını söylüyor. 
Kadınların üçte ikisi, ev içindeki 
eşitsiz görev ve rol paylaşımından 
olumsuz etkilendiğini ifade 
ediyor. Sendika yönetiminde 
kadınların eksik temsil edil-
mesinin nedenleri arasında yüzde 

seçilirken, Platform üyeleri 
verilen bu sözlerin takipçisi 
olacağını duyurdu.

  Toplantıda ayrıca, TÜİK 
verilerine göre artan kadın 
istihdamının tamamının 
hizmetler sektöründe gerçekleştiği 
vurgulandı. Platform üyeleri, 
kadınların ev içinde ve kayıtdışı 
olarak istihdam edildiğini belirtir-
ken, evde engelli bakımı gibi sosyal 
yardımların istihdam artışı gibi 
gösterildiğini ifade etti.

42 ile kadın çalışanların iş ve aile 
sorumluluklarını birlikte 
yüklenmesi bulunuyor.

Kadın üyelerin sendikadan beklen-
tileri ise kadın çalışanların ta-
leplerinin sendikanın öncelikleri 
arasına girmesi (% 23), kadın 
çalışanların üyelikleri oranında 
yönetimde temsil edilmesi (% 
18), üyelerin karar süreçlerine 
katılımı (% 14), sendikanın aile 
sorumlulukları konusunda eşitlik 
politikaları geliştirmesi (% 14) 
olarak sıralanıyor.

KEİG TOPLANTISINDA 
KREŞLER VE KADIN 
İSTİHDAMI KONUŞULDU

BELEDİYE çALIŞANI 
KADINLAR SORUNLARINI 
ANLATTI 

KEİG Platformu, Kreş Haktır kampanyası 
kapsamında yürüttüğü çalışmaya dair verileri 
aktardığı bir basın toplantısını 3 Haziran’da 
İstanbul’da düzenledi. 

KESK’e bağlı TÜM BEL SEN, yerel yönetimlerde 
çalışan kadınlara iş yerinde karşılaştıkları 
sorunlar, sendikal katılım düzeyleri ve 
sendikalardan beklentilerini sordu.

GÜNDEMDE NELER VARDI?

  İzmir Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, İzmir Kadın Dayanışma Derneği,  İzmir Barosu 
Kadın Komisyonu, DİSK, KESK, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Halkevci Kadınlar, TTB Kadın 
Hekimlik Kolu’nun yanı sıra, demokratik kitle örgütleri, çeşitli sendikalar, meslek odaları ve çeşitli sivil 
toplum örgütlerinden yüzlerce kadın katıldı.

  Platform adına etkinliğin açılış konuşmasını yapan Reyhan Kaplan, “kadın istihdam paketine” karşı 
tepki olarak kurdukları Kadın Emeği Platformu’nun çalışmalarını özetleyerek, kadınlar olarak güvenceli 
işlerde çalışmak yerine evlerine kapanmayacaklarını söyledi. Kaplan, “Kadınlar olarak ev işçilerine 
harcadığımız görünmeyen emeğimize sahip çıkıyor, sendikalarda, partilerde, meslek odalarında söz, 
karar, yetki hakkımızı savunuyoruz,” dedi. 

  Müzik dinletisi ve belgesel gösteriminin yapıldığı etkinlik, ev işlerinde temizlik işçisi olarak sosyal 
güvencesiz şekilde çalışan kadınların hikayesini ve mücadelesini konu alan “Külkedisi Değiliz”in 
gösterimiyle son buldu.

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: Serpil Kemalbay, Haşime Akbakın, Reyhan Kaplan, Şenay Eray, İdil 
Soyseçkin, Nihal Şirin Pınarcıoğlu. 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.    
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GÜNDEMDE NELER VARDI?

  İzmir’in Seyrek ilçesinin CHP’li 
eski Belediye Başkanı Nurgül Uçar 
öncülüğünde düzenlenen Tür-
kiye Kadın Belediye Başkanları 
Buluşması’nın 3’üncüsü, Amed 
Sümerpark Resepsiyon Salonu’nda 
yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi ve Demokratik Özgür 
Kadın Hareketi (DÖKH) ev 
sahipliğinde düzenlenen toplantıya 
BDP, CHP, AKP ve MHP’li çeşitli 
il ve ilçelerden 65 kadın belediye 

  Antalya Barosu Kadın Hakları 
Kurulu üyeleri, her yıl Ocak ayında 
verilen Uğur Mumcu Hukuk 
ödülüne geçen yıl, Van Barosu’na 
kayıtlı avukat Müjde Tozbey 
Erdem’i önerdi. Baro Yönetim Ku-
rulu da ödülün Erdem’e verilmesini 
kararlaştırdı. Duyurunun ardından 
gelen tepkiler üzerine ödülün 
avukat Erdem’e verilmesinden 
vazgeçildi. Bunun üzerine Kadın 

başkan ve eşbaşkanı katıldı.
 
 Buluşma, ev sahibi Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı 
Gültan Kışanak ve Nurgül 
Uçar’ın açılış konuşmalarının 
ardından diğer kadın belediye 
başkanları ve eşbaşkanlarının 
kendilerini tanıtması ve deneyim-
lerini paylaşması ile devam etti. 
2 gün süren toplantıda kadınlar, 
kazanımlarının kadın mücadele-

Hakları Kurulu üyeleri, eylem 
kararı aldı.

  Alanya’da avukat Tevfik Aşlama, 
kurul üyesi kadınların eylem 
bilgisini paylaştığı 
internet sayfasında, “Naciyeler 
sahnede. Kancığı bol erkekli 
sürtükler sürüsü, yarın yine 
meydanlardaymış,” diye yazdı. 
Kadın meslektaşlarının şikayeti 

sinin sonucu olduğunu vurguladı.

  Eşbaşkanlık sistemine de 
değinilen toplantıda, Kadın Beledi-
ye Başkanları Girişimi ilan edildi. 
Yürütülen tartışmaların sonunda 
hazırlanan sonuç bildirgesinde, 
yerellerde kadınların sorunlarının 
ortak olduğu ve ortak çözüm için 
yola devam edileceği vurgulandı. 

üzerine Tevfik Aşlama hakkında 3 
aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle 
dava açıldı.

  Mahkeme hakimi Ferhat Acar, 
avukat Tevfik Aşlama’nın kadın 
avukatlara hakaret ettiğine karar 
vererek 442 gün adli para cezası 
ile cezalandırılmasına karar verdi. 
Ceza, 8 bin 840 lira olarak 
belirlendi. 
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KADIN BELEDİYE 
BAŞKANLARI GİRİŞİMİ 
KURULDU

KADIN AVUKATLARA 
‘SÜRTÜK’ HAKARETİNE 
CEZA

Geçmişten Günümüze Kadın Belediye Başkanları 
Buluşması 23 Mayıs’ta Diyarbakır’da yapıldı. 

Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu 
üyelerine internet sayfasından hakaret 
eden avukat Tevfik Aşlama’ya 8 bin 840 
lira para cezası verildi.

İki gün süren toplantının sonunda Kadın Belediye Başkanları Girişimi 
ilan edildi.

EV HİZMETLERİ VE EV İŞÇİLERİ

Ev işçisi kimdir? Ev hizmetleri nedir?
  Ev işçisi, istihdam ilişkisi içinde ev ve bakım işlerini yapan kişidir. Buna göre ev işçisi tanımı, tam zamanlı veya 
yarı zamanlı (part-time) ev ve bakım işleri yapan, bir veya birden fazla işveren için çalışan, ülke vatandaşı olan 
veya olmayan, evde yaşayan veya yaşamayan ev işçilerini kapsar.

  Ev temizliği, bahçıvanlık, aşçılık, dadılık, çocuk, yaşlı bakıcılığı gibi işler ev işçilerinin sunduğu ev hizmetleri 
içerisinde yer alır. Ev işçisinin işvereni ev işinin sağlanacağı aile fertlerinin tümüdür.  

  Uluslararası Çalışma Örgütü/ ILO’nun 2013 yılının 
Ocak ayında yayınladığı rapora göre, dünya ölçeğinde 
52 milyon ev işçisi var. Bunların yalnızca yüzde 10’u 
genel iş düzenlemeleri içinde ve diğer işçilerle eşit 
ölçüde hak ve güvence kapsamında yer alıyor. 

  Türkiye’de ise TÜİK/ EUROSTAT verilerine göre 2011 
yılında yaklaşık 150.000 kişi ev işçisi olarak çalışıyor. 
2012 Nisan ayı itibariyle toplam sigortalı ev işçisi sayısı 
sadece 5.079’dur. Yani, alana dair eksik verilerle dahi ev 
işcilerinin yüzde 97’sinin kayıtdışı olduğu görülüyor. 

  Ev işçileri, İş Kanunu dışında bırakılıyor. Ev hizmetlerini 
6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri düzenliyor. Borçlar 
kanunu Ev işçilerine İş Kanunu’ndakine benzer bazı hak-
lar getiriyor, ancak bu kanun hükümlerinden ne ev işçileri 
ne de ev işverenleri haberdar.

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nda, bir aydan az gün çalışanlar sürekli olarak 
çalışıyor kabul edilmediği için ev işçileri sigorta kapsamı 
dışında bırakılıyor. 2003 yılında yürürlüğe giren İş Ka-
nunu ile ilk defa “kısmi süreli” çalışma yasal olarak düzen-
lendi. Bu düzenleme, ev işçilerinin sigortalanmasının 
önünü açıyor ve zorunluluk getiriyor.

  Yasal değişiklikler yapıldı, denetimler başladı. Ancak, ne 
ev işçileri ne de ev işverenleri sigorta yaptırma gereğini ve 
yapılmazsa verilecek cezaları biliyor.

Ev işçilerinin sayısını biliyor muyuz? 

Ev işçilerinin yasal durumu

Ev işçilerinin % 90’ı kadın
Kadınlar ve erkekler arasında var 

olan cinsiyetçi iş bölümü, mesleklerin 
cinsiyetlere göre dağılımına da yansıyor. 

Ev / aile ile ilgili her türlü bakım ve 
temizlik işi toplumda “kadın işi” olarak 

görülüyor. Bu sebeple, ev hizmetle-rinde 
çalışan işçilerin % 90’ını kadınlar 

oluşturuyor. Üstelik kadınlar, kendi evle-
rinde de temizlik, yemek, bakım gibi 

işleri ücretsiz olarak yapıyor.

Ev işçileriyle ilgili istatistik yok
Ev işçilerinin sayısına ve geçirdikleri 

iş kazalarına dair kapsamlı bir istatistik 
bulunmuyor. Oysa, rakamların doğru şekilde 

saptanması, durumun tespiti ve sorunların çözül-
mesi açısından büyük önem taşıyor. Ev hizmetleri 

alanında çalışan işçi sayısı, iş kazaları, meslek 
hastalıkları, vb. gibi çalışma durumunun tespiti 

için istatistik 
düzenlenmesine ihtiyaç var. 



8 9

Ev işçileri nasıl sigortalanır? 
  1- İşveren, ev işçisi çalıştıracağı evin bulunduğu ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurup “işyeri 
sicil numarası” alır.
  2- Ev işçisinin işe girişini ve aylık primlerini SGK’ya elektronik ortamda bildirebilmek için SGK’dan “bildirge 
şifresi” alınır.
  3- İşveren, her ayın 23’üne kadar internet üzerinden ev işçisinin ay içindeki faaliyet günü, ödemesi yapılan 

ücret ve hesaplanan primleri gösteren “aylık prim 
ve hizmet bildirgesini” verir. Ev işçisi aylık 30 gün 
çalışıyorsa bildirge 30 gün üzerinden verilir. 

                                             Ev işçisi 30 günden az çalışıyorsa, “kısmi süreli iş 
sözleşmesi” (part-time faaliyet mukavelesi) tertip 
edilmesi ve bu mukavelenin her ay çalışan ve işveren 
tarafından imzalanıp SGK’ya elden ya da  PTT yoluyla 
taahhütlü ya da iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi 
gerekir.

  4- Bu aşamadan sonra sistemde tahakkuk fişi oluşur. 
Tahakkuk fişi, yapılması gereken ödemenin gösterge-
sidir. Çıktısı alınır ve ödenmesi gereken tutar fiş ile 
birlikte her ayın 30’una kadar bankalara yatırılır. Öde-
meler SGK’ya yapılmaz. 

  5- Evinde göçmen ev işçisi çalıştıran işverenlerin 
öncelikle işyeri çalışma izni alması gerekir. Çalışacak 
olan işçinin de çalışma izni olması gerekir. bu iznin 
işveren tarafından alınması gerekmektedir ve göçmen 
ev işçileri de diğer ev işçileri gibi sigortalanmalıdır. 

İsteğe bağlı sigortalılık alternatif mi? 

   İsteğe bağlı sigortalılık hükümet tarafından alternatif 
olarak sunuluyor. Ancak, isteğe bağlı sigortalı, SSK’lı 
bir işçinin kullanabildiği birçok hakkı kullanamaz. Bu 
sigorta iş kazaları ve meslek hastalıklarını kapsamaz.  
Ayrıca, SSK’lı işçiden daha geç emekli olunması ve 
daha düşük ücret anlamına gelir. Yanı sıra, bireyin 
ekonomik zorluk sebebiyle ödemeleri aksatması 
halinde de kesintiye uğrayacağı ve çoğu zaman 

sigortalıya emeklilik şansı tanımadığı için çözüm değildir.

EV HİZMETLERİ ve EV İŞÇİLERİ EV HİZMETLERİ ve EV İŞÇİLERİ

Sigortasız 
ev işçisi çalıştırmanın 

cezası 150 bin TL’yi bulabiliyor
Haftada 1 gün temizlik elemanı 

çalıştırana 5 senelik toplam 100 bin TL, 
her gün çalıştırana ise 150 bin TL’yi bulabilen 
müeyyide ve prim ödemesi söz konusudur. 

Bireysel işveren, ticari kazanç elde eden 
normal bir işveren gibi değerlendirilerek, aynı 

yükümlülüklere (bildirim yükümlülükleri, 
her ay aylık prim ve hizmet belgesi ver-

ilmesi, işyeri kayıtlarının tutulması, 
primlerin ödenmesi gibi) 

tabi tutuluyor. 

Özel istihdam 
büroları sömürüyü arttırıyor

Ev işçileri özel istihdam bürolarındaki 
“kiralık işçi” uygulamasıyla iş 

bulabilmekte. Ancak, bu yöntem güvenceli 
çalışmayı getirmediği gibi ev işçilerini daha kötü 

koşullarda çalışmaya mecbur bırakıyor. Bu ofislerin 
gönderdiği işyeri olan evlerde ev işçileri, cinsel ve 
fiziksel şiddet riski ile daha fazla yüz yüze. Bu da 

ev işçilerinin güvencesiz, kayıtsız çalışmaya 
mahkum etmek, taciz, tecavüz ve 

mobbing ile baş başa bırakmak 
anlamına geliyor.

Türkiye ILO 189’u 
henüz imzalamadı

ILO 189 no.lu sözleşme, genel olarak 
diğer tüm işçiler gibi ev işçilerine de adil 

istihdam koşulları ile insana yakışır çalışma 
koşullarının sağlanması hakkında sözleşmedir. 

İmzalayan ülkeler, ev işçilerine diğer işçilerle eşit 
koşullar sağlamak üzere sözleşmedeki yükümlü-
lükleri yerine getirmeyi taahhüt eder. Sözleşme 
Cenevre’de 16 Haziran 2011’de kabul edildikten 
bu yana Uruguay, Filipinler, Almanya, İtalya, 
Bolivya, Paraguay, Nikaragua, Güney Afrika 

ile birlikte toplam 14 ülke tarafından 
imzalandı.

Ev işçilerinin sorunları 
• İş kazaları çözümsüz kalıyor.
• Menüsküs, bel ve boyun fıtığı, astım, alerji, kas 
yırtılmaları, strese bağlı hastalıklar gibi meslek 
hastalıkları, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri 
alınmaması nedeniyle önlenemiyor.
• Ev hizmetlerinin herhangi bir mesleki standardı bu-
lunmuyor.

• Gündelikçi olarak çalışanlar açısından işveren onları işe çağırdığı sürece iş var. Bu durum, ev işçileri açısından 
gelirlerine ilişkin belirsizlik yaratıyor. 
• Aylıklı olarak çalışan bakıcılar açısından iş, baktıkları çocuğun kreş veya okul yaşına kadar birkaç yıl devam ede-
biliyor.
• Yaşlı veya hasta kişinin bakımı ise bakılan kişi hayatta kaldığı sürece mümkün oluyor.

Göçmen ev işçilerinin sorunları
• İzinsiz ikamet ve çalışma göçmen ev işçilerini tümüyle ajanslara ve çalıştıkları eve bağımlı kılıyor.
• Günlük 8 saatlik yasal çalışma süresinin çok aşıldığı görülüyor. 
• Beslenme ve barınma koşullarının yetersizliği hayatlarını olumsuz yönde etkiliyor.
• Psikolojik ve cinsel tacize uğrama ihtimalleri artıyor. 
• İş yükleri ağır, özel hayat mahremiyetleri fazlasıyla sınırlı, ücretleri düşük ve sosyal yardımlardan 
yoksunlar.

Ev işçilerinin talepleri 
 
• ILO’nun 189 No’lu “Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş” 
sözleşmesi onaylanmalı,
•Ev işçileriyle ilgili yapılacak olan yasal düzenlemeler göç-
men kadınları da kapsamalı.

 Çalışma koşullarının düzenlenmesine yönelik: 
• Ev hizmetleri İş Kanunu kapsamına alınmalı,
• Var olan yasal düzenlemelerdeki ayrımcılık ortadan 
kaldırılmalı, ev işçilerinin özgül koşulları için gerekli olan 
yasal düzenlemeler hazırlanmalı,
• Mesleğin net bir tanımı yapılmalı ve hizmetler 
sınıflandırılmalı,
• Özel istihdam büroları ve temizlik şirketleri sıkı bir 
şekilde denetlenmeli,
• Ev işçileri için mesleki kalifikasyon veren kurslar İŞKUR, 
yerel yönetimler ve ev işçilerinin mesleki örgütleri ile 
kadın örgütleri tarafından ücretsiz olarak sunulabilmeli.
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İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik
- Ev işçileri için çalıştıkları işyeri olan evin özel koşullarını göz önüne alan bir işçi sağlığı ve iş güvenliği yasası 
çıkartılmalı,
-Ev işyerlerinin denetlenmesi için özel düzenlemeler yapılmalı,
-Ev hizmetleri alanındaki çalışan işçi sayısı, iş 
kazaları, meslek hastalıkları vb. çalışma duru-
munun tespiti için TÜİK tarafından istatistiksel 
veriler elde edilmeli.

Sosyal güvencenin düzenlenmesine yönelik:
- Ev işçilerinin sigortalanmasını teşvik etmek 
için prim ve yaş şartları bakımından esnek  ve 
kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmeli,
- Sistem oturuncaya kadar en az 5 yıl boyunca ev 
işçilerinin sigorta prim hisselerinin tamamı devlet 
tarafından genel bütçeden karşılanmalı,
- Ev işçilerinin sendikal örgütlenmeleri önündeki 
tüm engeller kaldırılmalı,
-Kadın-erkek eşitliğini sağlayacak ve ev işlerinin 
cinsiyetçi yapısını değiştirmeyi olanaklı kılacak 
politikalar hayata geçirilmelidir.

Ev 
deyip geçmeyin, iş 
kazaları çok fazla

Ücretli ya da ücretsiz ev işçileri olarak 
kadınlar evde yüksek risk altında çalışıyor. Oysa, 

evde yaşanan kazalar ev kazaları olarak ayrı tutuluyor. 
Yüksekten düşme, elektrik çarpması, yanma, zehirlenme 
gibi kazaların yanında meslek hastalıkları da çok yaygın. 

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası’nın (Evid-Sen) verilerine göre 
2012 yılında 51 ev işçisi kadın iş cinayeti sonucu yaşamını 

yitirirken, 3 bin ev işçisi kadın ise iş kazası geçirdi. İmece Ev 
İşçileri Sendikası tarafından 2014 yılında yapılan ankete göre, 
ev hizmetinde çalışan katılımcıların neredeyse yarısı meslek 
hastalığı olduğunu söylüyor. Bel ve boyun fıtığı, menüsküs, 

diz kapaklarında yıpranma, lif kopması, astım, alerji 
gibi işe bağlı hastalıklar en yaygın olarak görülen 

meslek hastalıkları.

EV HİZMETLERİ ve EV İŞÇİLERİ 

NELER YapIYORuZ?

Soma’da yaşanan kader değil iş cinayetidir: 
Taşeron çalışma öldürür!

  Ölümlü iş ‘kazalarında’ dünya üçüncüsü, ölümlü kaza oranı AB ortalamasının 
7 katı bir ülke1 , kayıtsız çalışanlar dahil iki milyonun üstünde taşeron işçi, 
“madenciliğin fıtratında ölüm var,” diyen bir başbakan, -resmi rakamlara göre- 
katledilen 301 işçi... Ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğuna ve 
saklandığına dair korkunç iddia...
  
  Bu iddia yetkililerce reddedilse de ölen işçilerin ailelerinin isyanlarının güven-
lik güçlerince zorla engellenmesi, Somalıların, Soma’ya gidenlerin, Soma’da 
bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatlarının ve yönetim kurulu 
üyelerinin darp edilerek gözaltına alınması ve Soma’da yapılacak tüm protesto 
eylemlerinin belirsiz bir tarihe kadar yasaklanması, bu iddianın gerçekliğini 
akıllara getiriyor. Günlerdir hepimiz bir akıl tutulması yaşıyoruz. 

  İddialar ve de karşısındaki en çıplak gerçek: Taşeronlaştırma öldürüyor. İşçinin kuralsız ve güvencesiz çalıştığı 
taşeron sistemi, çalışma hayatının toptan eğretileşmesi anlamına geliyor.

Rödavans değil gizli taşeron sistemi!

  Soma Kömür İşletmeleri, Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) alt işvereni. Yani, TKİ adına işletme yapıyor ve 
ruhsat sahibi TKİ ile işletme arasında yapılan sözleşmede anlaşılan kömür oranında işletmeye ödeme yapılıyor. 
Rödavans olarak adlandırılan bu uygulama aslında ‘gizli’ taşeron sistemi.  

  Bu sistemle çalışma sürelerini uzatan ve “verimliliği sağlayan” (saatlik veya parça başı ücret gibi) 
uygulamalar hızla yerleştiriliyor. Ayrıca Soma gibi tütün, pancar ve pamuk yetişen verimli toprakların ekolojik 
yıkımla verimsizleşmesi, tarımdaki desteklemelerin ortadan kaldırılması, tarım üreticilerinin banka kredileri 
yoluyla borçlandırılması ve dolayısıyla mülksüzleştirilmesi de tarımdan madene akan ucuz işgücünün kaynağı 
oluyor. Katliam hakkında yayınlanan tüm programlarda mikrofon uzatılan işçiler, yakınlarının öldüğü ma-
dende çalışmaya  mecbur olduklarını, çünkü yaşadıkları bölgede başka iş imkanının kalmadığını ve borçlarının 
olduğunu anlatıyorlar.
  
  Taşeron çalışma, Türkiye’de her zaman yaygın bir çalışma biçimi olsa da AKP’nin yasalaştırdığı İş Kanunu ile alt 
işveren adı altında yasal bir dayanak kazanarak büyük bir hızla büyümüştür. Şu an yalnızca özel sektörde değil, 
belediyelerden kamu kuruluşlarına her yerde, taşeron çalışma bir norm haline gelmeye başlamış bulunmaktadır. 
“Kadın İstihdam Paketi” tartışmalarında da gördüğümüz gibi yıllardır ifade edilen kıdem tazminatının tasfiyesi, 
özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi verilmesi,  taşeronluğun yaygınlaştırılması, kadın istihdamının 
arttırılması üzerinden tüm işgücü piyasasının eğretileştirilmesine yöneliktir.  

http://www.bianet.org/bianet/siyaset/122483-turkiye-olumlu-is-kazalarinda-dunya-ucuncusu 1
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NELER YAPIYORUZ?NELER YAPIYORUZ?

İhmal ve denetimsizlik iş cinayetlerine götürüyor!

  İşçi sağlığı ve güvenliği için olmazsa olmaz iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri, 
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden (OSGB) satın alınabildiğinden işçi sağlığı ve güvenliği 
sistemi de piyasalaştırılarak taşeronlaştırılmakta ve bu da denetimsizlik anlamına gelmektedir. 
Hükümetin üst kademeleri tarafından  1. sınıf olduğu ileri sürülen bir madende yaşanan iş cina-
yetleri, “denetimlerin önceden haberli bir şekilde ve üstün körü yapıldığı” tezini doğrulamaktadır. 
Daha çok kâr mantığı üzerinde yükselen neoliberal ekonomi anlayışı, işgücü ve teknoloji 
maliyetlerini düşürerek kârı arttırmakta ve bu durum kanunlarla normalleştirilmektedir. Taşeronlaştırma 
yalnızca işin maliyetinin düşürülmesini getirmez, işgücünün bu uygulamalar karşısında örgütlenmesinin önünde 
de engel oluşturur. Bu nedenle Soma katliamının kadere bağlanmaya çalışılması da şaşırtıcı değildir. 
  
  Devlet, hem TKİ’nin üretim sürecinde almadığı önlemler hem de yetersiz/ taşeronlaşmayı meşrulaştıran 
denetim(sizlik)leri nedeniyle Soma’daki iş cinayetlerinin birinci dereceden sorumlusudur. Soma’da gerçekleşen 
iş kazaları ile ilgili bir komisyonun kurulmasıyla ilgili olarak 2013 Ekim’inde verilen önerinin Meclis gündemine 
ancak 7 ay sonra gelmesi ve diğer üç partinin imzaladığı önergenin AKP milletvekillerinin oyları ile eddedilmesi, 
hükümetin sorumluluğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. 

  Yaşanan katliamın ikinci sorumlusu ise gerekli önlemleri almayan işverendir. Soma Holding’in sahibi Alp 
Gürkan’ın bir röportajında “TKİ’nin 140 dolara mal ettiği kömürü 23,80 dolara mal etmekle” övünmesi,  özel 
sektörün işçilerin sağlığından, güvenliğinden ve insana yaraşır çalışma koşullarından ödünle maliyetleri 
düşürdüğünün en açık ifadelerinden birisidir.

  Var olan yasal değişikliklere ek olarak, yeni hazırlanan yasa değişiklikleri ile asıl işlerin de taşerona verilmesi 
mümkün hale gelerek, kuralsız, güvencesiz ve insani olmayan koşullarda çalışmanın önü sınırsızca açılmak isten-
mektedir. 

  İş kazaları en çok metalden eşya üretiminde yaşanırken, ölümlü kaza en çok inşaat sektöründe, ardından ise 
madencilikte olmaktadır. Bunun yanında görünmezleştirilen ev eksenli çalışma, ev işçiliği gibi iş yerinin ev 
olduğu çalışma biçimleri dolayısıyla yaşanan ölümler, yaralanmalar ve/ya meslek hastalıklarına dair ise elimizde 
herhangi bir veri yoktur.

Sorumlular cezalandırılsın, iş cinayetleri son bulsun!

İş kazaları önlenebilir hataların/ ihmallerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Soma’da yaşanan ihmaller zinciri 
devletin çalışma yaşamını taşeronlaştırma, güvencesizleştirme politikalarının ve maliyet kaygısı ile hareket eden 
işverenin ortak sorumluluğudur.

* Tüm sorumlular cezalandırılmalıdır.
* Soma iş katliamında ölenlerin yakınlarına ve sağ kurtulanlara tazminat ödenmelidir.
* Madenlerde çalışmak zaruret olmaktan çıkarılmalı başka çalışma alanları sağlanmalıdır.
* Örgütsüz, güvencesiz, iş güvenliği içermeyen çalışma koşullarını pekiştiren taşeron sistemi hemen 
uygulamadan kaldırılmalıdır.
* Kadınlara da öngörüldüğü gibi, “madem ki iş istiyorsun, koşullara razı ol,” politikasına son verilmeli, 
insani kalkınma yaklaşımı temel alınmalıdır.

KEİG Platformu
21 Mayıs 2014

 Yasadaki kreş açma yükümlülüğünün 
uygulamada karşılığı yok!

  KEİG Platformu olarak, erken çocukluk bakım ve eğitim 
hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının kadınların hayatlarını ve 
istihdama katılmalarını doğrudan etkilediğini ve bu noktada 
son derece önemli olduğunu savunuyoruz. Geçtiğimiz yıl Kreş 
Haktır Platformu’nun başlattığı erken çocukluk bakım ve eğitim 
hizmetlerini konu alan kreş kampanyasını, bu yıl Kreş Haktır’ın 
kurucularından ve bileşenlerinden biri olarak sürdürdük. 

   Yasada 150 üstü kadın çalışanı olan işyerlerine kreş, 100 
üstü kadın çalışanı olan işyerlerine de  emzirme odası açma 
zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda, örgütlü bulunduğumuz 
13 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Denizli, 
Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon, Urfa, Van) 100 ve 150 üstü kadın çalışanı olan işyeri sayısını, 
işyerlerinin kreş ve emzirme odası açma zorunluluklarını yerine getirip getirmediklerini, bununla ilgili bir 
denetim olup olmadığını tespit etmek üzere ilgili kurumlara bilgi edinme başvurularında bulunduk.

   13 ilde SGK İl Müdürlükleri, İl Teftiş Kurulları ve İŞKUR İl Müdürlüklerine bulunduğumuz bilgi edinme 
başvurularından şu ana kadar (yaklaşık 3 ayda) sadece 4 ilde sonuç alabildik. Bu süreç oldukça uzun sürdü. 
Neredeyse tüm illerde SGK İl Müdürlükleri, İl Teftiş Kurulları, İŞKUR İl Müdürlükleri kendilerinde bilgi 
bulunmamasından dolayı başvurularımızı birbirlerine yönlendirdiler. Yanıt alabildiğimiz tüm illerde genel olarak 
100 ve 150 üstü kadın çalışanı olan işyeri sayısı oldukça düşük. SGK genel verilerine  baktığımızda 100 üzeri 
toplam çalışanı olan işyeri sayısı Adana’da 263, Ankara’da 1 026, Çanakkale’de 54, Denizli’de 207 iken 100 üze-
rinde kadın çalışanı olan işyeri sayısı ise Adana’da 65, Ankara’da 367, Çanakkale’de 12, Denizli’de 96. 
Yani Tablo-1’den de görüldüğü üzere bu illerde genel olarak 100 üstü toplam çalışanı olan işyeri sayısı zaten az, 
bu işyerleri içinde 100 üstü kadın çalışanı olan işyeri sayısı ise daha da az. 

  Emzirme odası ve kreş açma zorunluluğu olan bu 
işyerlerinin kaçının bu zorunluluğa uyduğuyla ilgili 
sorumuza ise yanıt alamadık. Türkiye’de genel olarak 
hem 100 ve 150 üzeri kadın çalışanı olan işyeri sayısı 
oldukça düşük hem de bu işyerlerinin verdiği kreş ve 
emzirme odası hizmeti yok denecek kadar az. Gerekli 
denetimler de yapılmıyor. 
  
   Bilgi edinme başvurularından çok kısıtlı ve tek 
konuda yanıt almamıza rağmen, bu sonucun da 
birçok şey anlattığını düşünüyoruz. Bu yanıtlardan, 
150 üstü kadın çalışanı olan işyeri sayısının ne kadar 
az olduğunu, bu durumda yasada yer alan 150 üstü 
kadın çalışanı olan işyerlerinde kreş açma zorunluluğu 
bulunmasının bir anlam ifade etmediğini bir kez daha 
görmüş olduk.

0-100 
arası 
toplam 
çalışanı 
olan işyeri 
sayısı

100 üzeri 
toplam 
çalışanı 
olan 
işyeri 
sayısı

100 üzeri 
kadın 
çalışanı 
olan 
işyeri 
sayısı

adana 35874 263 65

ankara 120105 1 026 367

Çanakkale 11931 54 12

Denizli 21736 207 96

Tablo-1: çalışan Sayısına Göre İşyerleri

Kader değil iş cinayeti! Kader değil iş cinayeti!

2

 http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/424fa7ca2c09435_ek.pdf?dergi=143 http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler/sgk_istatistik_yilliklari/2 3

3
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  25 Nisan’da düzenlenen İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Sek-
törel Operasyonel Programı (HRD-
SOP) 2014-2020 Sektör Programı 
1. Taslak Çalıştayı’na katıldık. Bu 
Çalıştay, İstihdam, Eğitim ve Sosyal 
İçerme Aksiyonu olmak üzere 3 
konu ekseninde gerçekleşti. 
Aksiyonlar anlatıldıktan sonra 
paydaş katkıları alındı. 

  İstihdam aksiyonunun en çok 
eleştiri alan kısmı, detaya inilme-
den çok genel bir çerçeve içerisinde 
hazırlanmış olmasıydı. 7 yıllık bir 
dönem için hazırlanılmış olması, 
bu eleştiriye bir gerekçe olarak 

  Nisan ayı içinde katıldığımız bir 
diğer toplantı da 
Sürdürülebilir  Kırsal Kalkınma 
için Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı 
ile Kırsaldaki Kadınların Sosyo-
Ekonomik Yönden Kapasitelerinin 
Geliştirilmesi Projesi toplantısı idi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile BM Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) ortaklığında düzen-
lenen Çalıştaya Daire başkanlarının 
yanı sıra TBMM  Kadın-Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu başkanı 

sunuldu. 

  İstihdam konusunda bir önceki 
döneme göre kadın istihdamı 
odak noktasından çıkartılmış 
görülüyor. 2007-2013 dönemi 
için dört odak noktasından ilki; 
“iş gücü piyasasına kadınların 
katılımını desteklemek” iken, 
2014-2020 dönemi için bu odak 
noktası çıkartılıp genel olarak 
“insana yakışır iş (decent work) 
üzerine yoğunlaşılıyor. Aksiyonun 
“İstihdama/ İstihdam Hizmet-
lerine Erişim” bölümünde yer alan 
“Kadınları çocuk, yaşlı ve engelli 
bakım hizmetlerine erişimde 

ve müsteşarı da katıldı. Çalıştay, 
kurum amirlerinin sunumları 
üzerinden projenin tanıtılmasına 
yönelikti. Toplantı ve Çalıştaydan 
eyleme dönük bir sonuç beklenmi-
yordu. 

  Projenin pilot il olarak Antalya, 
Kastamonu ve Kars’ta başladığı 
ve pilot il çalışmaları sonrası tüm 
Türkiye genelinde uygulanmasının 
hedeflendiği belirtildi. Projenin 
Kırsal Alanda Kadının 

desteklemek” ibaresi için düzeltme 
istenildi ve “Çocuk, yaşlı ve engelli 
bakım hizmetlerine erişimin 
desteklenmesi” önerildi.
Bakım hizmetleri konusuna 
odaklanılmaması bir başka eksiklik 
olarak görülüyor. Özellikle kreş 
konusunun yer almasını bir eleştiri 
olarak ilettik. Ana metinde değil 
ama faaliyetler içerisine çocuk 
bakımında kreşlerin daha detaylı 
bir biçimde yer alacağını belirttiler. 
Metin, katılımcılardan gelen 
raporlar sonrasında oluşturulacak.

Güçlendirilmesi Ulusal Eylem 
Planı (2012 -2016) ile eşgüdümlü 
yapılacağı belirtilirken, eğitim 
öncelikli uygulamalar içerdiği 
ifade edildi. Bundan sonraki 
toplantıların 6 ay aralıklarla 
yapılacağı aktarıldı. 

GÜNDEME DAİR

2014-2020 SekTör ProgrAmı 
1. TASLAK çALIŞTAYI 
İZLENİMLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL 
KALKINMA PROjE TOPLANTISI 
İZLENİMLERİ

NELERE KaTILDIK, NELER GÖZLEMLEDIK?

Kader değil iş cinayeti!

Nasıl bir araya geldiniz?

Serpil: Biz İstanbul’da devrimci 
mücadele içerisinde bulunan bir 
grup sosyalist kadındık. Demokra-
tik Kadın Derneği geçmişi olan 
bir siyasi yapıdan geliyorduk. 
Derneğimiz kapatıldıktan sonra 
hep bağımsız bir kadın örgütü 
çalışmasını yeniden yapmak 
istiyorduk. ‘98 yılında çeşitli mes-

leklerden kadınlar olarak bir araya 
geldik ve tartışmaya başladık. 
Gülnur Acar Savran, Şirin Tekeli, 
Tülay Arın, Nesrin Tura gibi kadın 
mücadelesinde ve özellikle kadın 
emeği konusunda da çalışmaları 
olan kadınlarla tartışma seminer-
leri, okumalar yaptık. 

Derneği nasıl kurdunuz?
 

S:2001 yılında Kadın Araştırmaları 
ve Dayanışma Merkezi/ KADMER’i 
kurmaya karar verdik. KADMER’i 
kurarken yerimiz neresi olmalı 
tartışması da yaptık. Düşündük 
ki, yoksul, emekçi mahallelerden 
birinde olmalı; çünkü merkezlerde 
olursak hedeflediğimiz kadınlara 
ulaşamayız. Yer olarak da ken-
dimize Esenyurt’u seçtik. Mahalle 
arasında dükkanlar vardı, onlardan 

“Ev işçileri sendikası 
bizim için büyük kazanım”
İmece Ev İşçileri Sendikası’nın temeli, 1998 yılında bir araya gelen kadınların İstanbul Esenyurt’ta bir kadın derneği 
kurmasıyla atıldı. Kooperatif, Kadın Kahvesi, dernek gibi çeşitli yolları denediler. Atölyeler, kadın meclisleri, eğitim, 
sağlık dayanışmaları, forum tiyatro yaptılar, kampanyalar düzenlediler. 2013 yılında İmece Ev İşçileri Sendikası 
kuruldu. Bu mücadele deneyimini İmece üyesi Serpil Kemalbay ile konuştuk...
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birine taşındık; ama onu bulurken 
de çok zorlandık. Çünkü 2001’de 
Esenyurt’ta bir tek köy dernekleri 
var, onlar da biliyorsun kahve gibi. 
“Bu yeri bize verir misiniz?” di-
yoruz, “Ne yapacasınız ki,” diyorlar. 
“Dernek, kadın derneği,” diyoruz, 
“Ne satacaksınız?” falan diyorlardı.

Kadınlarla nasıl bir araya geliyor-
dunuz?

S: Birçok semtten oraya gelen ve bu 
çalışmaya destek veren arkadaşımız 
oldu. İlk çalışmaları daha çok 
dayanışma üzerine yaptık. Birlikte 
yaşamalıyız, mücadeleyi birlikte 
kurmalıyız, diye düşünüyorduk. 
Sağlık, eğitim dayanışması, spor, 
tiyatro atölyemiz vardı. Seminer-
lere mahalleli kadınlar katılmaya 
başladılar ve orada da çeşitli kesim-
lerle tanıştık. Ev eksenli çalışanlar, 
ev kadınları, tekstil işçileri, ev 
işçileri, hemen hemen tablo 
buydu. Temas ettiğimiz, birlikte 
olduğumuz kadın arkadaşlarımızın 
yaptığı işler bunlardı.

Nasıl çalışmalar yaptınız?
 
S:Önce ev işçileriyle ilgili bir anket 
çalışması yapmak istedik, hani 
talepler, beklentiler neler? Bunun 
sonucunda epey bir veri topladık. 
Ev işçileri, kendilerini daha çok ev 
kadını olarak görüyor, daha geçici 
bir iş olarak bakıyor ve aslında 
kendileriyle ilgili bir derneğin çok 
fazla bir şey değiştiremeyeceğini  
düşünüyorlardı. Daha pragmatik, 
daha ekonomik taleplerine cevap 
arayan bir halleri vardı, “İş var mı, 
iş bulabilir misiniz?” gibi. Biz de, 
bu taleplere yönelik kampanyalar, 
işler yapalım ve ne yapıyorsak 

birlikte yapalım istedik. Ev işleri 
bulmaya dönük biraz kafa yorduk. 
Bahçeşehir Belediyesi’ne git-
tik. Ev işçileriyle ilgili çalışmayı 
anlattık, bu konuda ilişki kurmak 
istediğimize, yerel yönetimle bir-
likte çalışmak istediğimize dair bir 
görüşme oldu. 

Nasıl bir işbirliği önerdiniz?

S:Belediye Bahçeşehir’deki 
konutlara ulaşmamız için 
bize yardımcı oldu. Ancak, bu 
çalışmamız açısından direkt bir 
fayda sağlamadı. Bu arada ev 
işçilerine rehberlik edecek bazı 

yöntemler geliştirmeye çalıştık. 
Mesela şöyle bir şey belirlemiştik: 
Temizlik yapılacak eve gidip, 
önce dernek olarak biz bakacak 
ve öneride bulunacaktık. Çok 
kirliyse, çok büyükse ücret şu 
kadar, daha küçükse bu kadar gibi 
önerilerde bulunacaktık. Sadece 

iş değil, çalışma şartları ile ilgili 
de danışmanlık yapacaktık. Fakat 
tabii ki bu kadar çok vakti olan 
kimse yoktu aramızda. Altından 
kalkamadık, dedik ki bu çalışmayı 
biraz yavaşlatalım.
 
Üyelerinizin sayısı artıyor muydu?

S: Yıllardır binin üzerinde kadınla 
temas ettik, birlikte bir şeyler 
yaptık. Ama hiçbirine, “Hadi 
üye olun,” falan demedik. Üyeler 
var tabii ki, yaklaşık 100’e yakın 
üyesi var, ama üyelik sanki bazı 
şeylerin önüne geçiyor. Çalışmalara 
katılması  ve daha sonra üye olması 
daha iyi oluyor. Aynı zamanda 
toplantılarımıza da katılım açık, 
kararları birlikte almak için meclis 
tarzı toplantılara 2003’ten bu yana
 devam ediyoruz. 
 

Birçok örgütlenme modeli 
denediniz...
 
S: Kadın Araştırmaları ve 
Dayanışma Merkezi 2003’te 
Kadınlar Kahvesi oldu. 2004’te bir 
dernek ve kooperatif denemesi 
yaptık, acaba bu örgüt formları 

bizim örgütlenmemizi daha 
kolaylaştırır mı diye denedik. 
Kooperatifte çok bürokrasi olduğu 
için kapatmak zorunda kaldık. 
Daha sonra dernek olarak devam 
ettik.

Bu arada bir de belgesel çekildi...

S: Bu arada bu çalışmalarımızı 
Emel Çelebi takip ediyor. Bize bir 
yerden ulaştı ve belgesel çekmek 
istediğini söyledi, biz de tamam 
dedik. Birlikte, o belgeselin çekil-
mesine de katkı yaptık. Müthiş 
güzel bir belgesel çıktı. Belgeselde 
İmece’de örgütlü olan ve hiç 
örgütlülüğü olmayan bir sürü ev 
işçisi var. Bu tabloyu görmek de iyi 
olmuştu. Gündelikçi belgeseli ilk 
kez ev işçilerinin kamusal alanda 
bu kadar ayan beyan görüldüğü, 
sorunlarının tartışıldığı bir şey 
oldu. Bu belgeselin kendisi de 
bizi etkiledi. Mesela festivallere 
falan katılıyorlardı, oradan 
sendikalaşmaya dair gelen sorular 
da bizi yüreklendirdi, 
cesaretlendirdi. 

İmece ev işçileriyle bağlantılı 
olarak mı başladı?
 
S:Belgesel 2006’da çıktı. Arkadaşlar 

kazasında ölümünü araştıran bir 
müfettiş görevlendirildi. Fatıma 
Aldal davasını bir kampanyaya 
dönüştürerek, bütün ev işçilerinin 
sembolik davası haline getiren bir 
çalışmayla devam ettik. 

Bu kampanya ne sağladı?

S: Gelen iş müfettişi raporu 
aslında ev işçilerinin nasıl bir 
yasal karmaşa içinde olduğunu da 
gösteriyor. Bir taraftan diyor ki, 
“Ev işçileri iş yasası kapsamında 
olmadığı için işçi değildir.” Altta 
diyor ki, “Camdan düşerek 
yaşamını yitiren Fatıma Aldal’ın 
yaşadığı bu durum iş kazasıdır.” 
Fakat iş kazası demesi çok önemli; 
çünkü biz de bunu diyebilmek isti-
yorduk. Fatıma Aldal kampanyası 
birçok bakımdan önemli oldu; 
çünkü ev işçilerinin sorunlarının 
neler olduğu ana akım medyaya da 
yansıdı ve onların da takip ettiği 
bir dava oldu. Sigortalama işlemini 
ve diğer yükümlülükleri, bütün 
bunları işte bu kampanya içinde 
anlatabildik.

Sendikalaşma süreciniz bundan 
sonra mı hızlandı?
 
S:Bu çalışmalar yürürken 
düşündük ki sadece ev işçilerinin 
sorunlarını ve onların haklarını 
arayan bir sendikaya da 

da o belgeseli çekerken baya bir 
pratik yapmış oldular. Konuşurken, 
tartışırken, ev işçiliği  
üzerine epey kafa yormuş oldu-
lar. Bilgi orda üretilmiş oldu, 
ondan sonra 2008’de Gündelikçi 
Kadınlar Birliği’ni oluşturduk. 
İlk yaptığımız işlerden biri, ev 
işçilerinin iş kazalarında, cina-
yetlerinde yaşamını yitirmesine 
tepki göstermek oldu. 2009’du 
sanırım, Tepeören villalarında 3 
tane kadın villadaki işinden çıkıyor 
ve  durakta beklerken hız yapan bir 
aracın altında kalarak yaşamlarını 
yitiriyorlar. İlk o olayda Günde-
likçi Kadınlar Birliği pankartıyla 
sokağa çıktık, bir minibüs tuttuk 
ve Kurtköy’de Tepeören’e gittik, 
protestomuzu yaptık. 

İş cinayetlerini takip etmeye de-
vam ettiniz...
 
S: Daha sonra, 2010’da Gültekin 
Özmen camdan düşerek yaşamını 
yitirmişti, onun için Bağdat 
Caddesi’nde yolu kesip yürüdük. 
2011’de Fatıma Aldal yaşamını 
yitirdiğinde dedik ki, “Daha başka 
bir şey yapmamız lazım”. Çalışma 
Bakanlığı’na gittik ve orda eylem 
yaptık. Bakan Müsteşarı bizimle 
görüştü. İlk kez bir ev işçisinin iş 

“Ev işçileri kendini ev 
kadını olarak görüyordu”

“Belgesel süreci bizi 
cesaretlendirdi”

“Sendika bizim için 
büyük kazanım”
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ihtiyaç var. Öte taraftan da ev 
işçilerinin nasıl sendika kuracağını 
araştırdığımızda bunun nere-
deyse mümkün olmadığını 
gördük. Güvencesiz çalıştırılıyor 
ya da işveren sigorta yapıyorsa da 
bir işyeri varsa oradan yapıyor. 
Dolayısıyla, her birinin çalıştığı 
sektör farklı farklı yerler olarak 
görülüyor. Yeni çıkan sendi-
kalar yasası hiçbir yenilik, hiçbir 
kolaylaştırıcılık getirmedi. Sadece 
küçük, iğne deliği kadar bir boşluk 
vardı. Diyor ki, “Bir sendikayı 
sigortalı olan herkes kurabilir”. Biz 
dedik ki, hiç değilse bir kuralım, 
sigortalılık meselesini bundan son-
ra gündemleştirelim. 27 kurucuyla, 
İmece Ev İşçileri Sendikası’nı 
kurduk, 13 Aralık 2013’de resmiyet 
kazandı. Bunu, büyük bir kazanım 
olarak görüyoruz. 15 Haziran’da da 
ilk genel kurulumuz var.

Bundan sonra nasıl yol 
alacaksınız?

S: Yani bizim sendikaya bu 
koşullarda üye yapmak mümkün 
değil. Öncelikle ev işçilerinin 
sigortalanmasının kolaylaştırılması 
için somut bazı kazanımlar  elde 
etmemiz gerekiyor ki sendikamız 
daha çok üye yapabilsin ve büyüye-
bilsin. Bütün kadın hareketi, hatta 
kadınlar olarak ev işverenlerini 
de bu işe katmak gerekiyor. Şu 
anda İmece  Ev İşçileri Sendikası 
Avrupa’nın ilk ev işçileri sendikası; 
ancak ev işçilerinin çalışma 
koşulları pek çok yerden daha kötü 
durumda. Önümüzde Türkiye’nin 
ILO C189’u imzalaması, ev 
işçilerinin iş yasası kapsamına 
alınması, ev işçilerinin işçi 
sağlığı ve iş güvenliği haklarının 
sağlanması gibi devasa sorunlar 
var.
 
Son olarak Süpürge Akademi’ye 
de değinelim mi? 
 
S: Biz sendikalaşmayı 

planladığımız zaman, bu 
sendikanın kurucusu ve üyesi 
olabilecek  kişilerin sendika 
fikrine ısınabilecekleri bir süreç 
planlayalım dedik. Süpürge Aka-
demisi fikri böyle oluştu. Süpürge 
Akademisi’nde iş hukuku, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği, toplumsal 
cinsiyet, iletişim ve müzakere 
becerileri gibi birçok konuda 
eğitim veriliyor. Bu süreç  aynı 
zamanda  
literatürümüzü de oluşturmaya 
katkı sunacak. Antalya ve Bursa’da 
da çalışmalarımız devam ediyor.
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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 29 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 • 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) • Mersin 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


