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   ürkiye’de ev işçilerinin sayısının yaklaşık bir milyon olduğu 
tahmin edilmektedir. Ancak şimdiye kadar ev işçileri neredey-
se yok sayılmıştır. Hâlihazırda ev hizmetlerinde çalışanların 
tamamına yakını kayıtsız, güvencesiz çalışmaktadır. 4857 
sayılı İş Kanunu ev hizmetlerinde çalışanları kapsam dışında 
bırakmaktadır. Bu çerçevede ev işçilerinin yaşadığı sorunların 
çözümüne yasal olarak gereken karşılık verilmemektedir. Ev 
hizmetlerini yasa kapsamı dışında tutan 4857/4 (e)  istisna 
hükmü ayrımcılık getirmekte, ev işçilerini işçi haklarından 
yoksun bırakmaktadır.

Normalde bir hizmet akdine bağlı olarak ücretli çalışan kişiye 
işçi denir. Ancak ev işçisi için tanım aynı değildir. Yasaya göre 
ev işçisine  “ücretli” ve “sürekli” olma tanımı getirilmiştir.  
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre “ücretli” ve 
“sürekli” çalışıyorsa ev işçisi sigortalanmak zorundadır.  Ev 
işçileri için ayrı bir tanım getirilmesi açık bir şekilde anayasa-
nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Ayrımcılıktır. Ayrıca sigortalı 
olmak işçi sayılmakla aynı şey değildir ve sigortalı olsa da ev 
işçisi iş yasası kapsamı dışında tutulduğundan iş yasasındaki 

haklarını kullanamamaktadır.  Üstelik uygulamadaki zorluklar 
nedeniyle 5510 sayılı Sosyal Sigorta Yasası da pratiğe geçirile-
memektedir. Ev işçilerinin sigortalanma işlemleri fiilen uygula-
namaz olduğu için yasal hak kullanamaz durumdadır.

Ev işçilerinin yaşadığı temel sorun alanlarından birisini de iş 
sağlığı ve güvenliği konusu oluşturmaktadır.  6331 sayılı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Yasası’nda da ev hizmetleri kapsam dışında 
tutulmuştur. Ev işçileri camdan düşerek iş cinayetlerinde yaşa-
mını yitirmekte,  menüsküs, fıtık, lif kopması, cilt hastalıkları 
gibi meslek hastalıklarına yakalanmakta,  ağır çalışma ve kötü 
barınma koşullarında,  taciz, mobbing,  gibi pek çok riskle karşı 
karşıya kalmaktadırlar. Ancak ev hizmetlerinde çalışanların 
karşı karşıya olduğu bütün bu riskler devlet tarafından göz ardı 
edilmektedir. 
Ev işi toplumda hâlâ yaygın bir biçimde sadece kadınlara 
mahsus, doğal bir özellikmiş gibi kabul görmektedir.  Bu durum 
ev işçilerinin meslek olarak harcadıkları emeği de görünmez 
kılmaktadır. 
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? Diyorlar ki;
"Gündelikçi kadınların”, "yardımcıların”, "hizmetçilerin” yap-
tıkları da iş mi?
Bunlar, dünyanın her yerinde kadınlar tarafından yapılan 
günlük işler değil mi?
Yani, ev işçilerinin işi gerçek iş olarak görülmüyor. Ev işçileri 
işçiden sayılmıyor. 

Biz diyoruz ki;
Biz ev işçileri, "yardımcı" değiliz!
     "hizmetçi" değiliz!
     "temizlikçi" değiliz!

Ev işçiliği birbirinden farklı işleri ve birden fazla mesleği aynı 
gün içinde yapabilmeyi gerektirir. Bu nedenle pek çok ev işçisi 
çok geniş becerilere sahip kalifiye işçilerdir.  İşyerlerimiz 
fabrikalar ya da bürolar olmayabilir. Sırf evlerde çalışıyoruz 
diye işçilerin sahip oldukları yasal haklarımızdan mahrum 
bırakılıyoruz. Biz ev işçileri de tıpkı diğer işçiler gibi İŞÇİYİZ 
ve bütün işçiler gibi ev işçileri de iş yasası kapsamında olmalı-
dır!
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?Diyorlar ki;
Ev işçilerinin iş güvenliği koşullarını denetlemek çok zor. Mil-
yonlarca ev var, her eve bir iş müfettişi gönderecek değiliz ya!  
Kaldı ki evler meskûn alandır ve bu alanda düzenleme yapmak 
pek çok sakınca yaratmaktadır.

Biz diyoruz ki;
Her yıl  ev işçilerinin  çalıştıkları evin camını silerken düşüp 
hayatını kaybettiğine tanık oluyoruz. Ev içinde yaşanan başka 
kazaları, yaralanmaları, sakatlanmaları duymuyoruz bile. 
Hemen hemen bütün ev işçileri sağlıksız ve güvenli olmayan 
ağır çalışma koşulları nedeniyle meslek hastalıklarına yakala-
nıyor. Fakat buna rağmen evlerdeki çalışma koşulları denet-
lenmiyor. Ev, elbette kişinin özel alanıdır fakat bir kişi bir ev 
işçisi çalıştırdığı anda işveren haline gelir ve evi de işyeri olur. 
Bu durum hem devleti sorumlu kılar hem de kişiye işveren 
olarak bazı yasal sorumluluklar yükler. Bundan dolayı evler-
de iş güvenliği önlemleri alınmalıdır, sağlık ve güvenlik koşul-
ları bir şekilde denetlenebilmelidir. Ayrıca evlerin denetlen-
mesi gayet mümkündür ve bu duruma dünyanın pek çok ülke-
sinde çözüm getirilmiştir. Örneğin İsveç'te iş denetimlerine 
evlerdeki ev işçiliği de dâhil edilmiştir. Avustralya, Brezilya, 
Güney Afrika, Uruguay, ABD gibi ülkelerde de iş müfettişleri 
evleri denetleyebilmektedir. Türkiye'deki ev işçileri olarak biz 
de işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkı istiyoruz. İnsana yakışır 
koşullarda çalışabilmemizin yasal şartlarının sağlanmasını 
istiyoruz! ev işçileri sendikası



Diyorlar ki;
Ev işçilerinin çok büyük kısmı günlük olarak farklı evlerde 
onlarca farklı işverenle çalışıyor. Ev işçisi aylık veya haftalık 
periyotta aynı işverenle çalışmıyorsa bu durumda sigortalan-
masını sağlamak mümkün değildir!

Biz diyoruz ki;
Farklı farklı işyerlerinde, farklı işverenlerle çalışmak ev işinin 
doğası gereğidir. Mevcut yasalar fabrikalar, ofisler için yapıl-
mıştır. Gündelikçi ev işçilerini kapsayamamaktadır. Ev işçile-
rinin çalışma koşullarına uygun bir sigortalanma sistemi oluş-
turulması gerekmektedir. Bu konuda örneğin Fransa’da uygu-
lanan hizmet çeki sistemi bizde de uygulanabilir. Hizmet çek-
leri kırtasiyeden, marketten kolayca temin edilebilir. İşveren 
aldığı hizmetin karşılığında ödeyeceği miktarı çek olarak ev 
işçisine verir. Ev işçisi bu çeki bankada bozdurduğunda sigor-
ta kaydı da otomatik olarak yapılmış olur. Başka bir yöntem 
de post cihazı ile ücret ödemesi yapılmasıdır. Bakanlığın bu 
yöntem üstünde çalıştığı basında yer almış ancak herhangi bir 
gelişme kaydedilmemiştir.  E-devlet üstünden de ev işçilerinin 
sigorta bildirimi gerçekleştirilebilir. Devlet bir değil, birden 
fazla seçenek yaratarak ev işçilerinin işverenlerinin sigorta 
yapma işi için en uygun seçeneği seçmelerine olanak tanımalı-
dır.  Sigortalı çalışmak tüm işçilerin olduğu gibi gündelikçi ev 
işçilerinin de en temel hakkıdır!
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?Diyorlar ki;
Evet, ev işçilerine kötü davrananlar, aşağılayanlar olabilir; 
tacize veya tecavüze maruz kalmış olanlar da olabilir.  Fakat 
ben “bana gelen kadına” akrabammış gibi yakın davranıyo-
rum. Onun her ihtiyacı ile ilgileniyorum. Yeri geldiğinde onu 
ve çocuklarını koruyorum.

Biz diyoruz ki;
Her çalışan güvenli bir işyerinde çalışmak ister ve biz ev işçile-
ri bunu her zaman bulamıyoruz. Evet, iyi işverenler de var. 
Fakat ev işçilerinin işverenleriyle olan ilişkisi hiçbir zaman 
akrabalarla olan ilişkiler gibi eşitliğe dayanan bir ilişki 
olamaz. Zaten öyle de değil. Bizden “ kadın” olarak bahsedil-
mesi akraba olmadığımızın bir göstergesidir. Ve bizim hoşlan-
madığımız bir hitap şekli bu. Bazı işverenler yardımda bulu-
nuyor olabilir, fakat bu yardımlar ya da gösterilen yakınlık, 
bizleri zam isterken, ya da angaryalara, uzun çalışma saatleri-
ne ve yoğun çalışma koşullarına itiraz ederken zor durumda 
bırakıyor. Bizim itiraz edemememizse işverenlerin işlerine 
yarıyor.
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Diyorlar ki;
Ev işçileri sigorta istiyor. Ama onlar bir işçiden çok fazla para 
alıyor. Üstelik yaptıkları da iş mi? Onları sigortalamaktansa 
işlerine son veririm.

Biz diyoruz ki;
Bizler kayıtsız ve güvencesiz çalışıyoruz. İş güvenliğimiz de 
yoktur. Çoğu arkadaşımız 40’ına gelmeden ciddi bir şekilde işe 
bağlı hastalıklara yakalanmaktadır. Emekli olamıyoruz. 
Hayat boyu kocaya, babaya bağımlı kalıyoruz. Kaldı ki biz de 
işçiyiz o halde sigorta bizim de hakkımız. Sigorta için devlet-
ten taleplerimiz var. Biz olmasak meslek sahibi pek çok beyaz 
yakalı kadın dışarıda çalışamazdı. O yüzden ev işçilerine karşı 
devletin de sorumlulukları vardır. Ev işçilerinin sigortalanma-
sını kolaylaştırmak için devlet teşvik vermelidir. İmece Ev 
İşçileri Sendikası’na göre en az 5 yıl devlet tarafından sigorta 
primlerimiz karşılanmalıdır.
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?Diyorlar ki;
Ev işçileri işçi değil, o yüzden sendika kuramazlar, örgütlene-
mezler. Kursalar da toplu sözleşme yapamazlar.

Biz diyoruz ki;
Ev işi iş, ev işçisi işçidir. Ev işçileri örgütlendikçe, ev işçileri-
nin mücadelesi büyüdükçe bizler de diğer işçilerle eşit haklara 
kavuşacağız. Kaldı ki Türkiye’de yasal sınırlar ev işçileri tara-
fından zorlanmış,  İmece Ev İşçileri Sendikası resmen kurul-
muştur. Artık ev işçilerinin de bir sendikası var.
Ev işçileri  işverenler ve yasalar karşısında yalnız değildir. 
Haklarımız için  İmece Ev İşçileri Sendikası’nda örgütlenece-
ğiz ve mücadele edeceğiz.
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Diyorlar ki;
Göçmen ev işçileri içerdeki ev işçilerinin işini elinden alıyor, 
paralarımız yabancı ülkelere gidiyor. Göçmen ev işçilerine az 
ücret ödeyin, kaçıp gitmemeleri için ücretinin bir kısmını 
içerde tutun,  pasaportunu elinden alın, sizde dursun.

Biz diyoruz ki;
Göçmen ev işçileri Türkiyeli ev işçilerinin işini elinden almı-
yor. Çünkü yatılı çalışmak bize uygun değil. Öyle olsaydı dahi 
biz nasıl Almanya’ya işçi olarak gidip çalıştıysak başka işçiler 
de Türkiye’ye gelip çalışabilmelidir. Bizi kimse karşı karşıya 
getirmesin. Göçmen ev işçileri ile eşit şartlarda insana yakışır 
şartlarda çalışmak istiyoruz. Asgari ücretin altında ücret 
vermek ve pasaporta el koymak köleliğe zorlamak ve şiddet 
demektir. Hiç kimseye böyle muamele yapılamaz, cezalandı-
rılması gerekir.
Ev işi iş, ev işçisi işçidir.
Ev işçilerine insana yakışır iş sözleşmesi ILOC189* imzalan-
sın.
Ev işçileri iş yasasına alınsın.
Ev işçileri İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına alınsın!

*ILOC189’u imzalayan ülkeler: Uruguay, Filipinler, Mauriti-
us, İtalya, Bolivya, Nikaragua, Paraguay ve Güney Africa
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?TALEPLERİMİZ
1. Ev işçileri 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu kapsamına alınmalıdır.
2. Bütün ev işçileri sosyal güvenlik şemsiyesine alınmalı, ev 

işçilerinin sigorta primi için teşvik verilmelidir.
3. Ev işçileri çalışanların kullandığı bütün hakları kullanabil-

melidir. Bu haklar uygulanabilir ve erişilebilir olmalıdır.
4. Gündelikçi ev işçilerinin sigortalanması için hizmet çeki 

sistemi getirilmelidir. Uygulaması çok kolay olmalıdır.
5. Ücretli, ücretsiz tüm ev işçilerine yıpranma payı ve erken 

emeklilik getirilmelidir.
6. Özel istihdam büroları ve kiralık işçi büroları kapatılmalı-

dır. Modern köle ticaretine son verilmelidir.
7. Ev işçilerinin sendikal örgütlenmesinin önü açılmalı, 

güvencesiz çalışanların üyeliği geçerli olmalıdır.
8. Evde (bakıma muhtaç) yaşlı ve engelli yakınına bakan kişi-

lere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan ödenen bakım 
ücreti, yardım olarak değil hak olarak sağlanmalıdır. Evde 
bakım hizmeti verenler sosyal güvenlik şemsiyesi altına 
alınmalıdır. 

9. Bakım hizmeti haktır, bütün yurttaşlara parasız bakım 
hizmeti  kamusal alanda  sunulmalıdır.

10. Göçmen ev işçilerinin iş koşulları iyileştirilmeli, çalışma 
izni işverene bağlı olmaktan çıkarılmalıdır. 

11.Örgütlenme özgürlüğü, toplu iş sözleşmesi hakkı, her türlü 
zorla çalışma ve çalıştırılmanın tasfiyesi ve her türlü ayrım-
cılıkla mücadele ve kadın erkek işçilere eşit olanakların 
sağlanması gibi tavsiye kararlarını içeren ILO 189 Sözleş-
mesi imzalanmalıdır. ev işçileri sendikası



İMECE EV  İŞÇİLERİ SENDİKASI 
Telefon: 0212 596 81 59

Adres: Doğan Araslı Bulvarı Örnek İş Merkezi Kat:1 No:31 Esenyurt/İstanbul

SÜPÜRGE AKADEMİSİ / ŞİŞLİ OFİSİ: 
Telefon: 0212 222 33 28

Adres: Darulaceze Cad. Bilaş İş Merkezi A Blok 4. Kat. D:39 No: 31 Şişli/İSTANBUL

SÜPÜRGE AKADEMİSİ / ALTINŞEHİR OFİSİ: 
Telefon: 0212 648 48 88

Adres: Altınşehir Şahintepe Yıldız Sok. No:7 (Cumartesi pazarı sokağı)  Başakşehir/İSTANBUL

SÜPÜRGE AKADEMİSİ / ANTALYA OFİSİ: 
Telefon: 0242 244 16 50

Adres: Muratpaşa Mah. 562. Sok. Çınar Apt. Kat 1 Daire: 6 (5. Noterin yanı) Antalya/MERKEZ

SÜPÜRGE AKADEMİSİ / BURSA OFİSİ: 
Telefon: 0224 451 99 22

Adres: Nilüfer Dernekler Yerleşkesi Konak Mah. Seçkin Sok. No: 23/1 Nilüfer/BURSA

Bu broşür için  http://www.idwn.info/ sitesinden yararlanılmıştır.
"Bu döküman Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu dökümanın içeriğinden sadece İmece Kadın Dayanışma Derneği 

sorumludur ve bu içeriğin herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş veya tutumunu yansıttığı mütalaa edilemez."
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