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Kullanılan Yöntem (ler)

Kalitatif Kantitatif Diğer (Açıklayınız)

X

Araştırmanın Evreni/

Hedef Kitlesi

Giresun merkez ve çevre ilçelerde ev temizlik işçiliği yapan ya da 

gelecek 6 ay içinde yapmayı planlayan kadınlar ve bu hizmeti alan

ya da gelecek 6 ay içinde almayı planlayan ev sahibi kadınlar. 

(n=506)

Coğrafi Kapsama Alanı Giresun merkez ilçe ve çevre ilçe mahalleleri

Örnekleme Yöntemi Kotalı örnekleme

Veri Toplama Yöntemi Kağıt Kalem Yüz Yüze Anket

Veri Toplama Tarihleri Ekim - Aralık 2016



İş Hedefleri, Araştırmanın Hedefi ve Araştırma Bulguları

İş Hedefleri

Ev temizlik hizmetlerinde çalışan kadınların kayıtdışı istihdamını önleyici, kayıtlı çalışmalarını teşvik edici, çalışma koşullarını

iyileştirici, sosyal güvence haklarından faydalanmalarını kolaylaştırıcı kararlar alınmasına ve politikalar üretilmesine kaynaklık

edilmesi hedeflenmiştir.

Ev sahibi tarafı içinse çalışma şartlarının önceden kayıt altına alınarak yasal olarak belirlenmiş ev hizmeti çalışanlarına, ihtiyaç

duyduğu zamanlarda ve güvenilir şekilde yasal olarak ulaşabilme hakkı sağlanması hedeflenmiştir.

Araştırmanın Hedefi

Araştırmanın çerçevesi özellikle geniş tutularak tam bir sosyal araştırma yapısı kazandırılmış, böylelikle temel haklar, sosyal
haklar ve insan hakları gibi alanlarda ulusal çapta alınacak kararlara da ışık tutacak veri ve içgörü elde edilmesi amaçlanmıştır.

Araştırmada;

• Kadınların iş hayatına katılımının gerek işçi gerek girişimci tarafında teşvik edilmesi

• Mevcut işçilerin hakları konusundaki farkındalıklarını artırarak haklarını talep etmelerinin teşvik edilmesi

Mevcut ev sahiplerininse yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönünde teşvik edilmesini sağlayacak bulguların elde edilmesi ve
bu bağlamda araştırma bulgularının araştırmaveren kurum tarafından düzenlenmekte olan “Hayat Boyu Eğitim” planlamalarına
ışık tutması hedeflenmiştir



İş Hedefleri, Araştırmanın Hedefi ve Araştırma Bulguları

Araştırma Bulguları

Elde edinilen bulguların en önemlileri şunlardır:

• Sigortasız çalıştırılan ev temizlik işçilerinin %16’sı 1 hafta içinde 5 günden fazla çalışıyor

• Ev temizlik işçilerinin ortalama aylık kazancı asgari ücretin altında olup 820 TL'dir

• Ev temizlik işçilerinin %42'si tam sigortalı olarak çalışması gerekirken 1 evde 10 günden fazla çalışıp mağdur oluyor

• Ev temizlik işçilerinin gelecekte eğitim almaya ilişkin olumlu eğilim göstermesine rağmen gerek ev temizlik işçileri, gerekse de bu

alanda hizmet alan ev sahipleri tarafında eğitim ihtiyacının içeriğinin ne olduğu konusunda bir farkındalık yok buradan

hareketle kurumsal bir yapı tarafından iş ve can güvenliğine ilişkin verilmesi düşünülen eğitimlerin işe katkısının önemi

anlatılmalı

• İş-Kur gibi kurumsal kanallardan veya ilanlar üzerinden iş arayanların düzeyi daha yüksek olduğundan bu kitleye yönelik

bilgilendirmelerin kurumsal ve profesyonel düzeyde yapılması gerekiyor

• Gerek ev temizlik işçileri gerekse de ev sahiplerinin karşılıklı işyeri/çalışan tercih kriterlerinin başında “tanıdıklığa bağlı güven”

geliyor

• Ev temizlik işçilerinin haklarını talep etmelerini engelleyen en belirgin unsur “işini kaybetme kaygısı”

• Ev temizlik işçilerinin işlerini kaybetme kaygısıyla haklarını aramamalarına rağmen dernek çatısı altında örgütlenme

eğilimleri yüksek

• İş ve can güvenliği risklerinin neler olduğuna ilişkin bilgi düzeyinin ve algının ne ev temizlik işçilerinde ne de ev

sahipleri tarafında yeterli düzeyde değildir



Araştırma Sonrası Alınan Aksiyonlar ve Araştırmanın İş Sonuçlarına Etkileri

Araştırma yaptıran HEGEM (Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneği) tarafından, kurumlaşmanın

ve dernekleşmenin ve bu çatılar altında ev temizlik işçilerine eğitimler verilmesinin önemini göz

önünde bulundurularak şunlar yapılmıştır:

• Ev hizmetlerinde çalışan kadınlardan oluşan gruba Milli Eğitim Bakanlığı'nın standartlarına uygun olarak 208 saat “Ev ve Kurum

Temizliği” eğitimi ve MEB onaylı sertifikalar verilmiştir.

• Eğitim çalışmalarına katılan kadınların örgütlenmelerini desteklemek için ve ev hizmetlerine yönelik çalışmalar

üzerine bir Dernek kurulmuştur.

•Ev temizlik işlerinde doğrudan kadın girişimcilerin yer almalarını teşvik etmek amacıyla ev hizmetlerinde çalışan kadınlara yönelik 
250’şer saat Girişimcilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri verilmiştir. 
•Eğitimler sonucunda başarılı kursiyerlere Dernek onaylı belgenin yanı sıra KOSGEB onaylı Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası
verilmiştir.



Araştırma Sonrası Alınan Aksiyonlar ve Araştırmanın İş Sonuçlarına Etkileri

HEGEM tarafından, TV kanallarında yayınlanabilecek spot videoların içeriğinin toplumsal yararı göz önünde

bulundurularak, bu yararın toplum üzerinde etkisini görebilmek amacıyla, proje kapsamında hazırlanmış olan spotların

Ulusal TV kanallarında kamu spotu olarak yayımlanması konusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) başvuruda

bulunulmuştur. Yapılan başvuru onaylanmış ve proje kapsamındaki spotlar RTÜK tarafından tavsiye edilen kamu spotları kapsamında

ulusal TV kanallarında yayınlanmıştır.

Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar ve araştırma sonuçlarının kamuya açıklanmasıyla ev hizmetlerinin kapsamı, ev hizmetlerinde

çalışanların sigortalılığının iş ve can güvenliği açılarından önemi, kayıtdışı çalışmanın sebep olduğu kayıplar ve kayıtlı

çalışmanın sağladığı faydalar hakkında bilgi ve farkındalık arttırılmıştır.


