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Bu araştırma, kadınların emek ve örgütlenme mücadelesini eşitlik ve özgürlük ilkelerinden 
hareketle destekleyen Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkıları ile ya-
yınlanmış, kadınların kollektif çalışmaları ile olgunlaşmış, Sendikalarda ve Meslek Odala-

rında Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi’nin politik çalışmaları ile beslenmiştir. İlgili tüm kişi 
ve kuruluşlara katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 

Araştırma sürecinin başından sonuna kadar görüş ve önerilerini esirgemeyip bilgi ve birikimlerini 
paylaşan, bunları sürece katan ve bizi cesaretlendiren Petrol-İş Kadın Dergisi Genel Yayın Yönet-
meni Necla Akgökçe’ye, Kadınlarla Dayanışma Vakfı’ndan Serap Güre’ye ne kadar teşekkür etsek 
azdır. Kitaba hem önsöz yazarak hem de düşüncelerini paylaşarak katkıda bulunan değerli hocamız 
Prof. Dr. Meryem Koray’a, çalışma boyunca fikir, öneri ve desteklerini esirgemeyen, DİSK/Genel-İş 
Sendikası İstanbul Konut İşçileri Şube başkanı Nebile Irmak’a, Doç. Dr. Onat Öztürk’e, Yrd. Doç. Dr. 
Seydi Çelik’e ve Arş. Gör. Ömer Furkan Özdemir’e, görüşme talebimizi kabul ederek zaman ayıran 
sendika yöneticilerine, temsilcilerine ve uzmanlarına, araştırma kapsamında görüşmeleri gerçek-
leştiren Petrol-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Nuran Gülenç’e çok teşekkür ederiz. 

TEŞEKKÜR

ix





xi

Betül Urhan, 1971 yılında Antakya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu. 1996 yılında İstan-
bul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümü’nde yüksek lisansını, 

2004 yılında ise aynı bölümde doktorasını tamamladı. 2005 yılından beri Kocaeli Üniversitesi Ça-
lışma Ekonomisi ve Endüstri İlişikleri Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışıyor. Sosyal politika, 
sendikal örgütlenme, kadın istihdamı ve örgütlenmesi çalışma alanlarını oluşturuyor.

YAZAR HAKKINDA





13

Sendikalarda ve Meslek Odalarında Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi 2009 yılında SİNE-SEN’de 
tacize maruz kalan kadının çağrısı üzerine bir araya gelen, sadece kadınlardan oluşan bir inisiyatiftir. 
Hiçbir sendikanın tüzüğünde, cinsel taciz bir disiplin suçu olarak tanımlanmamaktaydı. 

Sendikalarda ve Meslek Odalarında Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi kadına yönelik cinsel şiddete 
ilişkin bütün faktörleri göz önünde bulundurarak, farklı ülkelerdeki sendika tüzüklerinin yanı sıra kadın temsili 
ve örgütlenmesine dair verileri de inceleyerek Türkiye’deki sendikalar, konfederasyonlar ve meslek odalarının 
temel metinlerine model oluşturması amacıyla Sendika Tüzük Değişikliği Önerisi’ni hazırladı. Hazırlanan bu 
tasarıda sadece kadına yönelik şiddetin engellenmesi için gerekli mekanizmaları önermekle kalmadı aynı za-
manda sendikaların her türlü ayrımcılığa karşı eşitlikçi politikaları nasıl hayata geçirebileceğine ilişkin somut 
öneriler de sundu. 

İnisiyatif’in temel önerilerinden biri: konfederasyonların amaç ve ilkeleri arasında dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel 
yönelim, cinsiyet kimliği, düşünce, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın, başta kadın erkek 
eşitliği olmak üzere her türlü eşitliği, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda sağlanmasını ve 
korunmasını temel ilke saymasıdır. Sendikaların bu amaç ve ilkelerini hayata geçirilmesi için somut önerileri 
ise şunlardır: Sendika çalışanları için kreş, üyeler için çocuk bakım odası, vakıflar ve enstitüler kurmak; kadın, 
genç, yaşlı, çocuk, engelli ve göçmen işçilerin, ev hizmetleri işçilerinin, LGBT işçilerin, tarım ve orman işçileri-
nin ve seks işçilerinin sendika içi eğitim, etkinlik ve kurslara ulaşmalarını sağlayacak her türlü önlemi almak; 
çalışanların eğitimi sırasında çocukların bakıldığı çocuk odaları açmak; konfederasyon ve sendika dergilerinde 
kadınlarla ilgili yeteri kadar sayfa ayırmak ve bu sayfaların politikalarını kadınların saptamasını sağlamak; 
konfederasyon ve bağlı bulunan tüm sendikalarda, sendikaların her organında, tüm karar mekanizmalarında, 
her toplantı, sempozyum, kurul, genel kurul ve çalışma gruplarında, delege seçimlerinde kadınların en az %30 
olmak koşuluyla, kadın üye sayısı az olan sendikalarda kadın üye sayısı oranı kadar, kadınların ağırlıklı olduğu 
işkollarında % 50 oranında temsil edilmesini taahhüt etmek; konfederasyona üye sendikalar pozitif ayrımcılık 
gereği, kadınların sendikalara üyeliğinin arttırılmasını sağlamak için kadınlardan geçerli üye aidatının yarısını 
almak; kadınlara yönelik her türlü şiddete (taciz, tecavüz, dayak, mobbing vd.) ve ayrımcılığa bağlı durumlarda 
işçi kadının beyanında ve başvurusunda karşı tarafın bunun tersini ispat etmekle yükümlü olması; konfede-
rasyona üye sendikalar pozitif ayrımcılık gereği, kadınların sendikalara üyeliğinin arttırılmasını sağlamak için 
kadınlardan geçerli üye aidatının yarısını almak; ödenti ve diğer gelirlerin en az % 10’u eğitime, % 5’i Kadın 
Dairesi’ne ayırmak. 
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İnisiyatif tarafından önerilen bu taleplerin hayata geçirilebilmesi için, bunları sendika içinde sahiplenecek ve 
bunun için mücadele edecek kadın üyelere ihtiyaç vardı. Bu sebeple bağlantılı olarak, hem bu talepleri sendika 
içinde sahiplenebilecek kadın üyeler ile ilişki kurmak hem de sendikalardaki kadın temsil oranlarını öğrene-
bilmek amacı ile İnisiyatif sendikalardaki toplam kadın üye ve karar mekanizmalarındaki kadın üye sayılarını 
sorduğu mail ve faksları sendikalara göndermişti. Ne yazık ki çok az sayıda sendikadan geri dönüş alınabildi. 

İkinci çalışma kapsamında ise, kadın üye sayısı ve karar mekanizmalarındaki kadın sayılarının yanı sıra, sen-
dikalardaki kadın erkek eşitliği için önemli gördüğümüz başka noktaların da sorulduğu 31 soruluk bir anket 
formu hazırlandı. Kadınlarla Dayanışma Vakfı’nın (KADAV) gerçekleştirdiği Sendikalarda Kadın Temsili Araş-
tırması, İnisiyatif’in başlattığı bu önemli girişimin devamı niteliğinde olmakla birlikte daha geniş kapsamlı bir 
çalışma oldu. Sendikalarda kadınların varlık düzeyini, hangi pozisyonlarda yer alabildiklerini ve sendikalarda 
kadınların var olabilmesi için gerekli olan mekanizmaların mevcut durumunu tespit etmeye çalıştı. Araştırma 
bu hali ile temelde “var” ve “yok” tespitini dayanmaktadır. Ancak bunun ötesine geçebilmek için bazı soruların 
cevapları üzerine özel telefon görüşmeleri yapılmıştır.

Bu sınırlı araştırmanın dahi gösterdiği gibi sendikalarda kadın temsil oranları oldukça düşüktür. Sendikaların 
neredeyse tamamı, bu düşük temsil oranın yükselmesini sağlayacak somut adımlar atmamakta ve cinsiyet 
körü bir yönetim anlayışını benimsemeye devam etmektedirler. Örneğin, kadınların sendika toplantılarına katı-
labilmelerinin önündeki en büyük engellerden biri çocuk bakım sorumluluğudur. Buna rağmen hiçbir sendikada 
kreş ya da çocuk odası bulunmamaktadır. Dolayısıyla kadınların sendikalaşma oranlarının düşük olmasının 
sebebi kadınların “doğa”ları gereği örgütlenme eğilimlerinin düşük olması değil, sendikaların kadınların özgül 
koşullarını gören bir örgütlenme stratejisini kuramıyor oluşlarıdır. Bu tür mekanizmaları oluşturmaya öncelik 
veren sendikaların kadın üye oranları ve yönetim kademesindeki kadın üye oranları diğerlerine göre daha yük-
sektir.

Sendikalarda Kadın Temsili Araştırması, Betül Urhan’ın dediği gibi karanlık tablodan yansıyan verileri yansıt-
maktadır. Bu karanlığın ötesini görebilmek için, sendikalarda var olan kadınların nasıl var olabildiklerini, erkek 
egemen sendikal örgütlenmeler içinde kadınların örgütlenmesini güçlendirecek, sendika yönetimlerine karşı ne 
tür direniş stratejileri geliştirdiklerini görebilmek bizce önemlidir. Bu nedenle rakamların ötesine bakabilmek 
gerekmektedir. Bunun için de sendikalar içinde kadınların örgütlenmesine ilişkin mevcut durumun tespitinin 
yanı sıra, kadınların neden sendikalarda var ol(a)madıklarının ya da nasıl var olabildiklerinin yanıtlarını araya-
cağımız bir araştırma yapmanın kaçınılmazlığını tespit ettik.

Sendikaların Kadın Politikalarını inceleyen bu araştırma ile kadınların sendikal örgütlenmesini, sendikalar-
la ilişkisini ve sendika içindeki konumunu belirleyen faktörlerin ortaya konulması amaçlanmış ve kadınların 
üyelik ve temsil konusunda yaşadıkları sorunların nedenleri, sendikacılar ve uzmanların görüşleri üzerinden 
belirlenmeye çalışılmıştır.

Kadın dayanışmasının kadınların örgütlenmesindeki olumlu etkisini dikkate alarak başladığımız bu çalışmanın 
sendikaların erkek egemen yapılarının kadın erkek eşitliliği temelinde dönüşümüne bir katkısı olmasını umut 
ediyoruz.

Sendikalarda ve Meslek Odalarında Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi
Aralık 2014
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Türkiye’de kadın meselelerinin, daha önce bazı çalışmalarda konu olsa da, esasında 1980 sonrasında 
ivme kazandığını söylemek mümkün. Bu ivmenin ortaya çıkmasında, kuşkusuz, BM’in global düzeyde 
kadın meselelerini gündemine alması ve 1979 yılında Kadınlara karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlen-

mesi Hakkındaki Sözleşme’nin kabulü ve Türkiye tarafından 1989’da imzalanmasının payı da çok. O günden 
buyana, hem akademik alanda kadın sorunlarına ilginin arttığını hem oldukça güçlü ve yaygın bir kadın ör-
gütlenmesinin varlık kazandığını görebiliyoruz. Edinilen bilgilerin ise pek iç açıcı olmadığı ortada; eğitimden 
çalışma yaşamına uzanan eşitsizlikler gibi, siyasal-toplumsal rolü açısından karşılaştığı ikincil konum gibi, 
toplumsal rol ve değerlerden kaynaklanan kısıtlar gibi yaygın ve derinlikli bir “toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin” 
varlığı bir gerçek.

Zaman içinde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ne kadar boyutlu bir sorun olduğu daha iyi anlaşılırken, eşit-
sizliği ve ayırımcılığı giderme adına atılan adımların ne kadar yetersiz kaldığı da ortaya çıkmakta. Örneğin bu 
süre içinde bazı yasalarda değişikliklere gidilmiş, bazı ulusal mekanizmalar kurulmuş ve 8 Mart kutlamaları 
gibi duyarlılık gösterileri epeyce yaygınlık kazanmıştır; ancak bunların, kökleri oldukça derine giden “toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği veya kadınlara karşı ayırımcılık” gibi temel bir meseleyle mücadele etmekte yetersiz kaldık-
larını görmemek de mümkün değil. Elimizdeki araştırma da, sendikalar açısından bu durumu belgelemekte.

Eşitsizliğin nedenleri çeşitli kuşkusuz. Bir yanda, kadınlara karşı aileden ve çocukluktan başlayan cinsiyetçi 
yaklaşımlar ve bunlarla biçimlenen toplumsal değer ve roller var; öte yanda toplumda yankı bulan bu ayı-
rımcılığın devlet, siyasal partiler, sendikalar, meslek odaları, dernekler gibi güç ve karar gerektiren yapılarda 
yeniden üretilmesi var. Soruna çalışma yaşamından baktığımızda ise, bu nedenler arasında paternalist toplum 
değerlerini kendi yararına kullanan kapitalist sistemi de zikretmek doğru olur. Örneğin, kadının yedek işgücü 
olarak kullanımından kadın-erkek mesleklerinin ayrışmasına, kadın ücretlerinin daha düşük olmasından enfor-
mel istihdamda kadınların yoğunlaşmasına kadar birçok gerçek var ki, bunları yalnız paternalist topluma değil, 
aynı zamanda cinsiyet eşitsizliğini ve toplumsal rolleri kendi yararına kullanan kapitalist siteme bağlamak 
kaçınılmaz. Kuşkusuz gelişmekte olan ekonomilerde kapitalizmin ve paternalizmin, birlikte, kadın adına yol 
açtığı olumsuz koşullar çok daha belirgin. Ancak, toplumsal cinsiyet eşitliği yönündeki önlem ve politikaları 
anaakımlaştırma (mainstreaming) çabası gösteren Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde bile, üyelere göre değişen 
ölçülerde de olsa, hem toplumdan kaynaklanan rollerin hem ekonomi politikalarından gelen eşitsizlikler ve 
ayırımcılıkların devam ettiği görmemek mümkün değil. 
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Ayırımcılığın doruk noktasına ulaştığı alanların, güç ve iktidar ilişkileri olduğuna da kuşku yok. Bu nedenle 
birçok ülkede, karar ve güç odaklarına kadınların gelebilmesini sağlamak adına “kota” denilen ve cinslerin eşit 
temsilini sağlamaya yönelik uygulamalara gidildiği görülüyor. Kota benzeri ayırımcılığı telafi mekanizmaları-
nı, en başta, siyasal partiler kullansalar da, sendikal örgütlenmeler içinde de benzer uygulamalara rastlamak 
mümkün. Bu konuda, temsil eşitliği yönünde gelişme gösteren ülke ve alanlara bakıldığında, ayırımcılığın gi-
derilmesinde bu tür telafi edici mekanizmaların olumlu rol oynadıklarını söylemek gerek; bu sonuç, kadınların 
taleplerinin haklılığını göstermek açısından da önemli. 

Türkiye’de “kadınların sendikalarla ilişkisini” ele alan bu araştırma, Türkiye’de paternalist anlayış ve yapılanma 
içinde “erkek işi” olarak görülen sendikal örgütlenme içinde kadının konumu ve koşullarını değerlendirmeyi 
amaçlıyor. Sözlü görüşmelerle yürütülen ve bir yandan sendikaların kadın meselelerine ilgi ve duyarlılıklarını, 
öte yandan sendikalar içinde kadınların varlık kazanması ve karar organlarında temsili açısından konumlarını 
irdeleyen araştırma ile ortaya çıkan bulgular da ilginç. İlginç olduğu kadar, düşündürücü olduklarına da kuşku 
yok. Kısacası, yalnız kadının eşitlik talepleri açısından değil, aynı zamanda sendikal politikalar açısından da bir 
hayli eksik ve aksaklık tespiti olarak değerlendirilebilecek bu sonuçları, bu nedenle, kadın ve eşitlik politikaları 
açısından olduğu kadar, sendikal politikalar açısından da yol gösterici olarak nitelemek mümkün. 

“Sendikalar ve kadınlar” konusu, bundan önce de bazı araştırmalara konu olmuş ve değişik sektörlerde çalışan 
kadınlarla yapılan araştırmalar, -örneğin Koray’ın 1990 başları ve sonlarında yaptığı iki alan araştırması- hem 
örgütlenme hem de sendikal etkinliklere katılma açısından kadınlarla erkekler arasında önemli farklar olduğu-
nu ortaya koymuştu. Bu nedenle, bu araştırma geçmişten bu yana nereye gelindiğine ilişkin bir gösterge ola-
rak da okunabilir. Örneğin 90’larda yapılan araştırma sonuçları, bir yandan ekstra bir zaman ve enerji isteyen 
”sendika işinin” zaten ev ve işi arasında yeterince zorlanan kadın için kolay göze alınmayacak bir iş olduğunu 
ortaya koyuyor, öte yandan sendikaların, kadınları sendikal faaliyetlere katmak açısından bir çaba içine gir-
medikleri, hatta böyle bir ihtiyaç duymadıklarını gösteriyordu. Kadınların, kadınlık ve annelik rolleri nedeniyle 
sendikal etkinliklerden uzak kalmaları adeta doğal kabul edilirken, kadınlar adına çalışma hayatındaki koşulları 
değiştirmek/iyileştirmek gibi bir “politika-hedefin“ de gündemlerinde olmadığı ortaya çıkıyordu. İlk araştırma-
lardan 15-20 yıl sonra gerçekleştirilen bu araştırma, geçen zamanın, sendikalarda kadın sorunlarına duyulan 
ilgiden kadının sendikalarda varlık kazanmasına kadar birçok alanda “cinsiyetçi yaklaşım veya cinsiyet ayırı-
mının” pek fazla değişmediğini göstermesi açısından da ilginç. 

Bulgular, konfederasyonlardan sendikalara kadar birçok düzeyde etkin bir kadın temsili olmadığı gibi, bu yönde 
ciddi bir çabaya da rastlanamadığını göstermekte. DİSK’te son seçimde genel sekreterliğe bir kadının gelmesi 
dışında hiçbir konfederasyonun ve birkaç istisna dışında hiçbir sendikanın merkez yönetiminde kadına yer 
verilmemektedir. Örneğin, araştırma kapsamında yer alan 16 kadın var; bunlardan yalnız biri sendika merkez 
yönetiminde; ikisi de şube başkanı. Sendika yöneticileriyle yapılan söyleşilerde, bu görevlere kadınların gelme-
mesinde en büyük etken olarak kadına yönelik toplumsal rol ve değerler öne çıkarılırken, izlenen politikalarla 
bu değerlerin yeniden üretildiği gözden kaçırılmaktadır. Kısacası kadını “sakınır” gibi görünen bir tutum ortaya 
konulmakta; ancak bu tutumla, aslında “ayırımcılık” yapıldığı görmezlikten gelinmektedir. Buna karşın, karar 
organlarında oransal temsil sağlanması veya kota uygulanması gibi bir uygulama söz konusu olmadığı gibi, 
erkek sendika yöneticilerinin kota uygulamasını gereksiz ve işlevsiz buldukları da anlaşılmaktadır. 
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Öte yandan, kadınların sendikal etkinliklere katılma ve bazı görevlere gelmeleri dışında, kadın meselelerinin 
sendikaların gündeminde yer alamaması gibi bir sorun da var. Araştırmada gayet yerinde olarak “cinsiyet kör-
lüğü” olarak nitelendirilen bu ilgisizlik nedeniyle, sendikaların eğitimde, örgütlenme faaliyetlerinde ve toplu 
pazarlık konularında kadın meselelerine ilgi gösterdikleri ve bunlara ilişkin politikalara yer verdiklerini söyle-
mek zor. Örneğin sendikaların “dış örgütlenmesinde ”erkek işçiler odak noktasındadır; kadınların örgütlenmesi 
için geliştirilmiş stratejiler yoktur. Kadınların oldukça yoğun olduğu işkollarında bile sendikalar bu yönde bir 
politika izlemekten uzak görünmektedirler.

Öyle görünüyor ki, geçmişe göre, en önemli farklılık konfederasyonlar ve bazı sendikalarda karşılaşılan “kadın 
birimleri!” olmaktadır. Ancak, sendikaların “iç örgütlenmesi” içinde yer alan kadın komisyonu, kadın bürosu, 
kadın komitesi gibi birimlerin, bir yandan faaliyet alanı, bütçe ve personel olanakları açısından çok yetersiz 
kaldıkları, öte yandan uzun süreli bir politika ve stratejinin sonucu ortaya çıkmadıkları için yerleşik bir ku-
rumsallaşma gösteremedikleri anlaşılmaktadır. İdari ve teknik yönden çok yetersiz kalan bu birimler, büyük 
ölçüde, konuya duyarlı bazı yöneticilerin kişisel inisiyatifleriyle oluşmakta ve kadın meselelerine duyarlı kadın 
uzmanların elinde sınırlı bir işlev gösterebilmektedirler. Bu sonuç, bize, kadın birimlerinin işlev kazanması için 
de, önce sendikaların örgütsel yapıda kadına, politikalarında kadın meselelerine yer vermelerinin gerektiğini 
göstermesi açısından önemli. 

Araştırma bulgularıyla ilgili söylenecek daha çok şey var; bunları tekrar etmek yersiz, fakat önemli bir kaç 
noktaya işaret etmek kaçınılmaz. Bunlardan ilki, kadının, gerek sendikal karar organlarında, gerek sendikal 
politikalarda “yokluğu” nun, sendikalar için kadın potansiyelinin değerlendirilmesi açısından bir eksiklik ol-
duğuna ilişkin. Sendikaların varlık mücadelesi verdikleri günümüzde, kadın potansiyelini değerlendirmelerine 
daha büyük ihtiyaç olduğuna da kuşku yok. İkinci olarak hatırlatılacak konu, hizmet sektöründe istihdam artar 
ve daha fazla kadın çalışırken, sendikaların bu sektörlerde örgütsel güç kazanmalarının kadınları ve taleplerini 
değerlendirmelerine bağlı olduğuyla ilgili. Ücretli çalışan kadın arttıkça “kadının örgütlenmesi” gibi bir gerek-
lilik daha çok ortaya çıkmakta; bunun için örgütlenme çabalarından toplu pazarlık konularına kadar birçok 
alanda sendikaların değişim geçirmeleri gerekmektedir. Üçüncü olarak, enformel sektör, kayıt-dışı istihdam 
veya taşeron çalışması gibi sendikal etkinlikleri büyük ölçüde engelleyen sorun alanlarını, ancak bu mücade-
leye kadınları katarak önleyebileceklerini hatırlatmak gerekiyor. Tüm emekçi kesimleri etkileyen bu olumsuz 
gelişmelerle mücadele için, kadınları sendikal mücadeleye kazanmaktan başka yol yok; bunu nasıl gerçekleş-
tirebilecekleri üzerine düşünmeleri gerekmekte. 

Sonuç olarak, bu araştırmanın, ücretli çalışan kadınlar ve eşitlik istemlerine ilişkin olduğu kadar, sendikaların 
geleceği ve politikaları açısından da oldukça önemli göstergeleri ortaya koyduğu ve izlenecek yollar açısından 
bazı ipuçları içerdiğini söylemek mümkün. Örneğin, yalnız kadınların değil, sendikal politikaların güçlenebil-
mesi açısından da sendikalarda kadın “varlığının” güçlendirilmesine ihtiyaç olduğu açık. Umarız ki, kadınlar 
ve sendikalar bu ihtiyacı ve ipuçlarını değerlendirirler ve önümüzdeki yıllar içinde sendika ve kadın ilişkileri 
açısından dönüştürücü adımlar atıldığını görürüz. 

Prof. Dr. Meryem Koray
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Türkiye’de, kadınların ücretli olarak emek piyasasına katılım düzeyinin düşük olması, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin çalışma ilişkilerinde uzunca süre görünür olmasını engellemiştir. Ancak yıl-
lar içinde kentlerde ücretli istihdam edilen kadınların sayısı arttıkça ve kadın hareketi geliştikçe, 

durum değişmiştir. Son dönemlerde hükümetin kadın istihdamını artırmaya dönük esnek istihdamı mer-
keze alan stratejisi, öteden beri kadın çalışmalarıyla ilgilenen örgütlerin ve feminist akademisyenlerin, 
kadınların emek piyasasına katılımının toplumsal cinsiyet bakımından analizine odaklanmalarına neden 
olmuştur. Özellikle hane içindeki eşitsiz güç ilişkilerinin ve kadınların ikincilliğinin çalışma ilişkilerine 
yansıması konusunda literatürün geliştiği görülmektedir. Ancak ücretli çalışan kadınların sendikalar ile 
olan ilişkileri, burada temsili ve etkinliğine ilginin aynı oranda geliştiği söylenemez.

Türkiye’de istihdama katılım ve örgütlenme alanındaki cinsiyetçilik, kamusal alanın da cinsiyetçi bir nite-
lik kazanmasına neden olmaktadır. Yaşanan bu derin cinsiyetçiliğin yarattığı eşitsizliklerle birlikte, çoğu 
zaman “cinsiyet körlüğünü” bir tercih olarak benimseyen politika ve uygulama gündeme gelmektedir. 
Kadınlar için öngörülen ve benimsenen istihdam biçim ve koşullarının yaratılmasında doğrudan ve tam 
olarak cinsiyet ayrımı ve eşitsizliğinden yararlanıldığı görülebilmektedir. 

Güvencesiz ve esnek istihdamın sonuçlarına karşı örgütlenme gerekliliği en az kadın istihdamının artı-
rılması kadar gerekli ve zorunludur. Çünkü istihdamın kadınların lehine evrilmesi örgütlü bir müdahale 
olmadan mümkün görünmemektedir. Sendikaların güçsüzlüğü, erkek egemen yapısı, kadın sorunları ve 
çalışmalarına olan duyarsızlığı, sendikalarda kadın temsilinin düşük olması gibi sorunlar, çalışan kadın-
ların alternatif örgütlenmelere yönelmelerini ve sorunların çözümünde sendikaların bir aktör olarak algı-
lanmamasını beraberinde getirmektedir. Sendika dışı örgütlenmelerin, grev olanağı ve üye yoğunluğuna 
sahip olan sendikalara nazaran etkili olmadıkları bilinmektedir. Bu nedenle sendikalarda mevcut cılız 
kadın örgütlenmelerinin görünür bir hale getirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. 

Sendikalarda kadınların örgütlenmesi tali bir sorun değildir. Tali bir sorun olarak da incelenmemelidir. 
Bu tartışma esas olarak sendikaların yapısının ve bu alanda görülen sorunların, bir bütün olarak tartı-
şılmasını gerektirir. Çünkü sendika içinde görülen kadın erkek eşitsizliği ve bunun doğurduğu sorunlar, 
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yeni üretim ve çalışma ilişkilerinin merkezinde olan güvencesizlik olgusu kapsamındaki tüm işçiler için 
benzer sorgulamaları gerektirir. 

Neo liberal politikalar, üretim yöntem ve ilişkilerinde yaşanan değişim, emek piyasası bileşimini ve istih-
dam biçim ve koşullarını değiştirmiştir. Bu durum sendikaların mevcudu korumalarının başarı sayıldığı 
bir ortam yaratmıştır. Kadının görünmeyen emeğinden vazgeçmeden, ücretli emeğini de piyasaya çek-
meye çalışan ekonomik-sosyal politika ve uygulamalar eş zamanlı olarak devreye sokulmuştur. Sendikal 
harekette yaşanan kriz ve kadınlar açısından eşitsizliği yeniden ve daha derin bir şekilde üreten koşullar 
içinde “sendikaların kadınlara, kadınların da sendikalara ihtiyacı” belirginleşmiştir. 

Sendikaların kadın örgütlenmesine yönelik geliştirecekleri anlayış ve yapılanmalar, sadece kadın çalışan-
lar için değil temsil açısından görünmeyen diğer gruplar için de yol açıcı olacaktır. Ülke çapında örgütlü 
sendika ve konfederasyonlarda kadın komitelerinin, platformlarının yaygınlaştırılması, güçlendirilmesi ve 
etkin yapıya kavuşturulması toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının yerleştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Bu araştırma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda kadınların sendikal örgütlenmesini, sendikalarla 
ilişkisini ve sendika içindeki konumunu belirleyen faktörlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Literatür 
incelemesine dayanan bu kısımda aynı zamanda Türkiye’de kadınların mevcut sendikalaşma düzeyi ve 
niteliği, Türkiye’ye özgü koşullar göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. 

İkinci kısımda ise, kadınların üyelik ve temsil konusunda yaşadıkları sorunların nedenleri, sendikacılar ve 
uzmanların görüşleri üzerinden belirlenmeye çalışılmıştır. Bu yapılırken, nitel araştırma yöntemi ve de-
rinlemesine görüşmelerden elde edilen bulgulardan ve tüzük, genel kurul kararları, toplu iş sözleşmeleri, 
genel kurul çalışma raporları gibi sendika belgelerinden yararlanılmıştır. 



I. Bölüm
KADINLARIN SENDİKALARLA OLAN 
İLİŞKİSİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER 

VE TÜRKİYE’DE DURUM
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Kadınların sendikalaşma oranlarının erkeklere göre daha düşük olması ile sendikal 
faaliyetlere katılımlarının ve temsil düzeylerinin zayıf olması birbiriyle bağlantı-
lıdır. Ancak her iki durum farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Kadınlar istihdama 

katılım oranlarının görece yüksek olduğu ülkelerde bile sendika üyelik oranları ve sendikal 
faaliyetlere katılım düzeyi erkeklere göre düşüktür. Bu durum kadınların örgütlenme dâhil 
sendikal faaliyetlere katılma istek ve eğilimlerinin daha düşük olması ile açıklanmaktadır. 
Hem üyelik hem de sendikal faaliyetlere katılım konusundaki sorunlar ise ağırlıklı olarak 
ev ve iş çatışmasına bağlanmaktadır. Ailevi sorumluluklarının kadınların sendikalarla olan 
ilişkisinde temel problem olduğu algısı, araştırmaların da odağını oluşturmaktadır. Endüstri 
ilişkileri alanında yapılan araştırmalarla da güçlendirilen bu genel algı, işle ilgili sorunların 
erkekler için problem yarattığı, kadınlar için ise çalışma hayatındaki esas sorunun ev ve iş 
çatışması olduğu biçiminde şekillenmektedir. Oysa işyeri ve işle ilgili sorunlar işçi kadın-
ların bağımsız olduğu alanlar değildir. Aksine bunlara eklenen toplumsal sorumluluklar, 
sorunu kadınlar açısından ağırlaştıran bir etki yaratmaktadır. Bu durumda sendika-kadın 
arasında görülen sorunlu ilişkinin nedenleri ve kadınların sendikal katılımının önündeki en-
gelleri anlamak, toplumsal cinsiyet ve bunu yeniden üreten sendikal yapılar dâhil olmak 
üzere çok yönlü ve karmaşık ilişkilerin açıklanmasını gerektirmektedir. 

Bu durumda kadınların sendikalaşma talebinin daha düşük olmasından çok, çeşitli nedenler-
le bu talebin oluşmasına olanak veren bir çalışma ortamından uzak olmaları veya bir talep 
oluşmuşsa taleplerini hayata geçirmede erkeklerden daha az güce ve olanağa sahip oldukları 
söylenebilecektir. Kadınların üyelik dâhil sendikal faaliyete katılım düzeyinin düşük olma-
sının nedenleri, birbirini güçlendiren ve yenden üreten üç kategoride toplanabilir; bunlardan 
ilki istihdam düzeyi ve niteliği ile bağlantılı nedenler, diğeri toplumsal rol ve sorumluluklar-
dan kaynaklı nedenler, sonuncusu ise sendikal yapı, gelenek ve politikalarla ilgili nedenler.
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I. Kadınların Sendikal Örgütlenmesini Belirleyen Faktörler
A. Kadın İstihdamının Durumu ve Niteliği 
Kadınların sendikalaşma düzeyinin düşük olmasının önemli nedenlerinden birisi, işgücü 
piyasasına katılım oranlarının düşük olması ve istihdam edildikleri işlerin niteliğidir. Çünkü 
sendikal örgütlenme genel olarak işçilerin işyerindeki konumları, işe bağlılıkları ve iş ile 
olan ilişkilerini belirleyen istihdamının niteliği ve yapısı ile yakından ilgilidir.1 Bu nedenle 
kadınların sendikal örgütlenmesi ve katılımı değerlendirilirken işgücüne katılım oranları, 
hangi statüde çalıştıkları ve hangi faaliyet alanlarında yoğunlaştıkları, yaptıkları işlerin nite-
liği gibi etkenlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Özellikle 1970 sonrası ekonominin ve siyasetin yeniden yapılandırılması olarak ifade edi-
lebilecek küreselleşme süreci, emek piyasasını ve bileşimini değiştirmiştir. Bu süreçte neo 
liberal ekonomi politikalarının ihtiyaç duyduğu şekilde emek piyasasını yeniden yapılandı-
racak yasal ve kurumsal düzenlemeler ön plana çıkmıştır. Böylece formel kesimde esnek ça-
lışmanın uygulanma olanakları artırılmış, bunun sonucu olarak da örgütlü işçi sayısı giderek 
gerilemiş, kayıt dışı istihdam ise işgücü piyasasının yapısal özelliğine dönüşmüştür. Bu sü-
reçte işverenler, işgücü maliyetlerini minimize ederek ucuz-uysal işgücü kullanmak ve talep 
dalgalanmalarının yarattığı risklerden kaçınmak için çeşitli strateji ve yöntemleri yürürlüğe 
sokmuştur. Alt işverenlik, fason üretim, eve iş verme, geçici çalışma, mevsimlik çalışma, 
evde çalışma, kısmi süreli çalışma gibi istikrarsız ve çoğu zaman kadınlarla özdeşleştirilmiş 
güvencesiz çalışma biçimleri bu yönetmelerin en yaygın olarak kullanılanlarıdır. Sermaye-
nin bu tip ucuz ve güvenilir emek arayışı, emek gücünün coğrafi olarak yeniden örgütlenme-
si yoluyla da sağlanmıştır. Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümünün radikal biçimde yeniden 
işlenmesiyle birlikte gelişen bu süreç, sermayenin işgücünün daha savunmasız kesimlerine, 
yoksulluk ve otoriter disiplinle ucuzlatılmış çevresel işgücüne erişim olanağını artırmıştır. 
Böylece sermaye, işçi sınıfının örgütlü ve daha pahalı, kentli, erkek sanayi tabakasını, yeni 
işgücü ile şiddetli bir rekabete sokarak aşındırmayı başarabilmiştir. Bu tabloda kadın işgücü, 
büyük ölçüde tecrit edilmiş halde çalışacak şekilde örgütlenmiş ve kadınların erkek işgü-
cünü desteklemek için ücretsiz ev işi yapmaya devam etmesi, ataerkil yapıyı derinleştiren 
sosyal ve kültürel mekanizmaları kullanmak suretiyle sağlanmıştır.2 

Kadınlar, işgücü piyasası dışındayken ucuz ve piyasaya kolayca çekilebilecek bir emek kay-
nağıdır. Toplumsal olarak, kadın emeğinin değerinin düşük olduğu, kadınların elde ettikleri 

___________________
1 Gülay Toksöz, Seyhan Erdoğdu, Sendikacı Kadın Kimliği, İmge, Ankara, 1998, s.40.
2 Witheford N. D., Siber Marx: İleri Teknoloji Çağında Sınıf Mücadelesi, Aykırı, İstanbul, 2004, s. 17.
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gelirinse “ikincil” olduğu kabul edilir. Kadınların ev içindeki sorumlulukları, ücretli bir işte 
çalışsalar dahi, çoğu zaman değişmeden sürer. Bu nedenle aile sorumlukları ile uyumlu evde 
çalışma, kısmi süreli çalışma gibi atipik-esnek çalışmayı daha kolay kabullenirler. Sabır ve 
tekrara dayalı işlere daha dayanıklı oldukları kabul edilir. Bu özelliklerin yanı sıra, örgütsüz 
ve kolayca vazgeçilebilir olması kadın işgücünü, işverenler açısından cazip hale getirir. Bu 
özellikleri nedeniyle kadın işgücü, gelişmekte olan ülkelerin yapısal uyum programlarının 
merkezine oturmuştur. Nitekim yapısal uyum programlarının uygulandığı gelişmekte olan 
ülkelerde kadınların kitleler halinde işgücü piyasasının katılmaları, işgücünün feminizasyo-
nu şeklinde bir kavramsallaştırmayı beraberinde getirmiştir. Kadınların ücretsiz ve düşük 
ücretli emeğinin geç kapitalistleşmiş olan birçok ülkede, ihracata dayalı sanayileşme prog-
ram ve politikalarının merkezini oluşturduğu ve kapitalist gelişmenin bu aşaması için hayati 
öneme sahip olduğunu gözlemleyen pek çok araştırma söz konusudur.3 Tüm bu ekonomik 
ve endüstriyel eğilimler, küresel düzeyde kadınların ücretli işlerdeki istihdam oranlarını ar-
tırmıştır. Bu eğilim kadınların, sendikalar açısından potansiyel üye olarak öne çıkabileceği 
izlenimini doğurmaktadır. Ancak kadın istihdamının yoğunlaştığı alanlar, yaptıkları işle-
rin niteliği, mekânları, işyerindeki konumları göz önünde bulundurulduğunda, geleneksel 
sendikal alanın dışında kaldıkları kolaylıkla söylenebilir. Yeni üretim yöntemleri ve işgücü 
piyasasının yeniden yapılandırılması, kadınların işgücü piyasasındaki ikincil ve zayıf konu-
munu derinleştirmiştir. Nitekim kadın istihdamının daha çok, örgütsüz, işverenlerin sendika 
karşıtlığının güçlü olduğu, özel sektörde ve hizmetler sektöründe, enformel, geçici, kısa 
süreli ve güvencesiz işlerde yoğunlaşması kadınların sendikalaşma eğilimini ve olanaklarını 
azaltan bir etki yaratmaktadır.4

B. Toplumsal Rol ve Sorumluluklar 
Kadınların üyelik bağlamında sendikalara uzak durmasının önemli nedenlerden birisinin 
toplumsal cinsiyet ile ilgili olduğu söylenmelidir. Ataerkil zihniyet ve cinsiyetlere ilişkin 
kültürel ön kabuller, kadınların kamusal alana katılımlarındaki pek çok tutum ve davranışın 
önemli bir belirleyicisidir. 

Bir bütün olarak toplumsal cinsiyet, ekonomik düzende kadın ve erkeği farklı konumlandır-
manın, ücret eşitsizliğinin, kamusal alan ve özel alan arasında kurulan hiyerarşinin, işlerin 
cinsiyetlendirilmesinin temel gerekçesi ve dayanağı olmuştur.5 Kadınların temel rolünün ev 

___________________

3 Abramo, Lias, Maria Elena Valenzuela, “Women Labour Force Participation Rates in Latin America”, International Labour Review, Vol. 144, 
No: 4, 2005, pp. 369-399; Edna-Belen Acosta, Christine E. Bose, “From Structural Subordination to Empowerment: Women And Development 
in Third World Context”, Gender and Society, Vol. 4, No: 3, 1990, pp. 299–320; Guy Standing, “Global Feminization Through Flexible Labor: A 
Theme Revisited”, World Development, Vol. 27, No: 3, 1999, pp. 583-602.

4 Lisa A. Schur., Kruse Douglas L., ‘Gender Differences in Attitudes Toward Unions’, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 40, No: 1, 
1992, p. 90; Toksöz, Erdoğdu, a.g.e., s. 44-47.

5 Sheila Margaret Pelizzon, S. M., Kadının Konumu Nasıl Değişti?, Çev. İhsan Ercan Sadi, Cem Somel, İmge, Ankara, 2009, s. 30-36.
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ve aile olduğu ön kabulüne dayanan cinsiyete dayalı işbölümü ise teknik bir işbölümünden 
çok, evin içine ve dışına uzanan ayrıcalık ve ayrımcılık yapılarını yaratan hâkimiyet ve tabi-
iyet ilişkisini dayatan bir olgudur. Toplumsal olarak yüklenen aile üyelerinin yeniden üreti-
mi ve bunun için harcadıkları görünmeyen karşılıksız emekleri, kadınları her defasında ka-
musal alana, topluma ve emek piyasasına “anne ve eş” kimliği ile katılmaya zorlamaktadır. 
Kadınlığa ve erkekliğe ilişkin kalıp yargılar, çeşitli mekanizmalarla yeniden üretilmektedir. 
Kadınların yerinin evi, esas sorumluluğunun ise aile ve ev ile ilgili sorumlulukları olduğuna 
ilişkin güçlü toplumsal yargı, işyerlerinden (sendikalardan) dışlanmalarını ve emek piyasa-
sında-(sendikalarda) belli mesleklerde-konumlarda yoğunlaşmalarını meşrulaştıran önemli 
bir dayanaktır. Dolayısıyla cinsiyete dayalı işbölümü kadınların sendikalardaki konumunu 
ve sendikalarla olan ilişkisini belirleyen temel bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Araştırmalar, kadınların sendikalaşma eğiliminin ve sendikal faaliyetlere katılım düzeyinin 
düşük olmasının, işyerindeki sorunlardan çok, ev ve aile ile ilgili sorumlulukları ön plana çı-
karmalarıyla ilgili olabileceğini gösteriyor. Buna göre, çalışan kadın geleneksel aile sorum-
luluklarını da üzerine aldığından, evde adeta “ikinci işgünü” yaşamaktadır. Çocuk bakımı 
ve aile yükümlülüklerine daha az zaman ayırıp sendika yönetimi ve diğer aktivitelerde etkili 
olan kadınlar için ise “üçüncü iş günü” söz konusu olmaktadır. Aile sorumluluklarından 
kaynaklanan zaman darlığı ve aşırı yükün, kadınların sendika üyeliğine ve sendikal etkin-
liklere katılmaktaki isteksizliklerini açıklayan önemli bir unsur olduğu söylenebilir.6 Ayrıca 
birçok kadın için sendika işi, kişisel ilişkilere ayrılan zamanın azalması, sendikal faaliyeti 
kabul etmeyen koca ve aile ile çatışma anlamına gelmektedir.7 

Araştırmalar, sendika üyeliği ve daha fazla zaman alması beklenen sendikal faaliyetlere 
aktif olarak katılımda eş, baba ve aile desteğinin önemli olduğunu göstermiştir. Bu desteği 
alamayan kadınların sendikal faaliyetlere katılması çok zordur. Kadının sendikal faaliyete 
katılması evin ve çocukların ihmali ve hatta hafifmeşreplik olarak değerlendirilebilir. Koca 
doğrudan müdahale etmeden, ev işlerini ve çocuk bakımını paylaşmayarak da kadının sen-
dikal faaliyetini engelleyebilir. Bu durum kadının özgüveninin azalmasına, sendikal faali-
yete katılım açısından kendisini yetersiz bulmasına neden olur. Kadınların özgüven eksik-
liği, ayrıca işyerindeki konumları, vasıf ve eğitim düzeyleriyle de ilgilidir. Düşük eğitim ve 
düşük vasıf gerektiren işlerde çalışma, kadınların sendikal faaliyeti kendi yeteneklerinin 
dışında görmelerine sebep olabilir.8 İşyeri ve ev arasına sıkışmış olan ve zayıf işyerlerinde 
çalışan kadınların sendikalar ile ilgili bilgi edinebilecekleri kaynak ve sosyal ağlardan yok-
sun olması da kendilerine olan güvenlerini zayıflatan bir etki yaratır. 

___________________

6 Schur., Douglas, a.g.m., s. 90, Toksöz, Erdoğdu, a.g.e., s. 41-49; ICFTU, Kadınlara Sendikalar, Sendikalara Kadınlar, Çev: Beril Eyüboğlu, 
Petrol-İş Yayını, İstanbul, 2007, s. 20.

7 Toksöz, Erdoğdu, a,g.e., s. 49

8 Toksöz, Erdoğdu, a.g.e., s. 50
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C. Sendikal Yapı ve Politikalar
Kuşkusuz iş ve aile çatışması, hem kadınların emek piyasasına sınırlı ve erkeklerden daha 
farklı şekil ve koşullarda katılımının hem de sendika yönetim kademelerinde yer alamama-
larının önemli bir nedenini oluşturur. Ancak düşük bir sendikal katılımın yapısal nedenlerle 
de ilgili olabileceği, bu yapısal faktörlerin hem sendika çevresi hem de işyeri çevresi ile 
ilişkili olduğu daha sık vurgulanmalıdır. Sendikal çevre ile ilgili yapısal sorunlar denince, 
sendikaların kadın konuları ve sorunlarını görmezden gelen politikaları, bu konu ve so-
runlarla ilgili tecrübe yetersizlikleri, kadınların sendikalarla olan ilişkilerinden duydukları 
memnuniyetsizlik ve sendikaların güç yapılarında erkeklerin egemenliği akla gelebilir.

Gelişmekte olan ülkelerde genelde işçilerin, özelde kadın işçilerin örgütlenmesinin önünde-
ki en önemli engelin farkındalık konusu olduğunu gösteren araştırmalar vardır. Birçok kadın 
işçi, sendika üyeliğinin getirisinin neler olacağının farkında değildir. ICFTU’nun 2001’de 
yaptırdığı “Bir İşçi Kadına Soralım” araştırmasının sonuçlarına göre, kadınların sendikalara 
katılmamalarının 5 nedeni var; 1) sendikaların onlara neler sağlayacağını bilmiyorlar 2) 
evdeki işlerinden dolayı zamanları yok 3) sendikadan onlarla kimse ilişki kurmamış 4) sen-
dikalar hakkındaki fikirleri olumsuz ve son olarak sendikaların ihtiyaçlarına cevap vereme-
yecekleri konusundaki inançları.9 Araştırma “zamanın yokluğu” dışında üye olmamalarına 
neden olan faktörlerin tümünün sendikalarla ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Bazı araştırmalar farkındalık sorununun, sendika kavramından bile habersiz olmayı içere-
bildiğini göstermektedir. Nitekim bir araştırma özellikle gelişmekte olan ülkelerde örgüt-
lenme konusunda aşılması gereken ilk engelin farkındalık konusundaki eksiklikler olduğu 
görüşünü desteklemektedir. Örneğin Hindistan’nın Gujarat Eyaletinde sendikaların varlı-
ğından haberdar olan kadınların oranının yalnızca % 16 olduğu görülmüştür. Bu eyalette 
enformel işlerde çalışanlar içinde 4 kişiden biri sendikaların varlığından haberdardır. Er-
keklerin kadınlara göre sendikalara ilişkin daha fazla bilgi sahibi olduklarını ise söylemeye 
gerek yok.10 

Gelişmekte olan ülkelerdeki çalışanların büyük bir kesiminin sendikaların varlığından ha-
berdar olmadıkları ve haberdar olanların kendilerini bu birliklere ait hissetmediklerini or-
taya koyan araştırmalar vardır. Erkekler arasında sendikalara yönelik tutumun daha olumlu 
olduğuna yönelik yaygın bir kanaat vardır. Bu kanaati güçlendiren kanıtlar da mevcuttur. 
Ancak bunun aksini iddia eden çalışmalar da vardır. Örneğin Bangladeş ve Hindistan’nın 
Gujarat Eyaletinde yapılan “Çalışan Güvencesi Anketi”, kadınların erkeklere göre sendika-
lar yönelik olarak daha pozitif bir düşünceye sahip olduğunu göstermiştir.11 

___________________

9 ICFTU, a.g.e., s. 20

10 ILO, “Söz ve Temsil Güvencesi”, Çev. Ceren Uzel, Sendikal Notlar, İstanbul, 2006, s. 124-125.

11 ILO, a.g.m., s.129
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Kadınların kendilerine özgü davranış farklılıkları, özgün sorunları ve dolayısıyla özgün 
talepleri sendikal politikalar tarafından görmezden gelinmektedir. Buna karşın sendikalar 
erkek işçilerin sorunlarını işçi sınıfının sorunlarıymış gibi sunmakta, işyeri merkezli ge-
nellikle erkek emekçi profilinden hareket etmektedir.12 İşçilerin sendikalardan sağlamayı 
bekledikleri faydalar sendikalaşma talebinin ve sendikal aidiyetin önemli belirleyenlerinden 
birisidir. Genel çalışma şartlarının dışında çocuk bakımı, cinsel taciz, ayrımcılık, ücret eşit-
sizliği, soysal baskılanma gibi özgün sorunlar ve çıkarlar, geleneksel sendikal politikaların 
ilgi alanına girmemektedir. Hatta çoğu zaman bu talepler kesimsel bulunup marjinalleştiril-
mektedir.13 Bu nedenle, geçici, part-time ve enformel işlerde kısa süreliğine istihdam edilen 
kadın işçiler, kıdem koşulu, iş güvencesi ve emeklilik yardımları gibi sendikaların klasik 
faaliyet alanlarına giren konuları, kendilerine fayda sağlayan unsurlar olarak görememekte-
dirler. Bu durum esnek çalıştırılan kadın işçilerin üyelikten sağlanacak fayda beklentilerini 
düşürmekte ve sendikalaşma talebini azaltmaktadır.14

Sendikal yapılar, sendika içinde kadınların temsiline olanak verecek, kadınların aktif olarak 
katılabileceği esneklikte değildir. Sendikal katılımlarını ve yönetime gelmelerini sağlaya-
cak mekanizmaların oluşturulmamış olması, kadınları sendikalardan uzak olmasına neden 
olmaktadır. 

___________________

12 Fevziye Sayılan , ‘Kadın Emekçiler ve Sendikalar’, Emek Tartışmaları 1, DİSK Yayını, No: 56, İstanbul, 2008, s. 273.

13 Sayılan, a.g.m., s. 273

14 Ronald G. Ehrenberg, Robert S. Smith, Modern Theory and Labor Publicy Economics, Addison-Wesley, 2000, p. 489.
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II. Türkiye’de Kadınların Sendikalarla Olan İlişkisini Belirleyen Faktörler
Bu bölümde kadınların sendikal örgütlenmesini ve sendikalardaki konumlarını belirleyen 
üç olgu üzerinde duracağız. Bunlardan ilki kadın istihdamı ve eğilimleri, diğeri kadınların 
sendika üyelik oranları ve üyelik payları, sonuncusu ise sendikaların kadınlarla ilişkisidir. 
Sendika kadın ilişkisi, daha önce yapılmış olan ampirik araştırmaların tespit ve değerlendir-
melerinden yararlanılarak incelenecektir. Bu incelemenin, sınırlı sayıdaki sendika ve kadın 
işçi ilişkisi üzerine yapılan araştırmalarda ele alınan konuların yanı sıra bu ilişkinin niteli-
ğinin süreç içerisinde ne yönde değiştiğini görmek bakımından önemli olacağını düşündük. 

A. Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu 
1. Kadınların İşgücüne Katılımı ve İstihdamı 

Türkiye, 1970’lerden beri kadın istihdamında dünya çapında gözlemlenen artış eğiliminin 
görülmediği ve hatta düştüğü ülkelerden birisi olmuştur. Nitekim 1955 yılında % 70 olan 
kadınların işgücüne katılma oranı 2013 yılında % 30,8’e, istihdam oranı ise % 27,1’e düş-
müştür. 2013 yılında erkeklerin işgücüne katılma oranı % 71,5, istihdam oranı ise % 65,2 
olmuştur. Kadınların kentlerde işgücüne katılım oranı % 28, istihdam oranı ise % 23,4 ola-
rak gerçekleşmiştir. 

Tablo 1: Kadınların İşgücüne Katılımı ve İstihdamı  (bin, %)

2005 2009 2013 Değişim Artış (%)

Türkiye Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran 2005-
2009

2009-
2013

2005-
2013

2005-
2009

2009-
2013

2005-
2013

İşgücü 5.750 23,3 6.851 26,0 8.674 30,8 1.101 1.823 2.924 19,1 26,6 50,8
İstihdam 5.108 20,7 5.871 22,3 7.641 27,1 763 1.770 2.533 14,9 30,1 49,6
Tarım 2.367 45,7 2.445 41,6 2.826 36,9 78 381 459 3,2 15,6 19,4
Sanayi 850 16,4 897 15,2 1.171 15,3 47 274 321 5,5 30,5 37,7
İmalat 814 15,9  846 14,4 1.086 14,2 32 240 272 3,9 28,4 33,0
Hizmet 1.892 37,0 2.529 43,0 3.644 47,7 637 1.115 1.752 33,7 44,0 92,6

KENT
İstihdam 2.685 15,6 3.252 17,7 4.511 23,4 567 1.259 1.826 21,1 38,7 68,0
Hizmet 1.677 62,5 2.237 68,8 3.180 70,5 560 943 1.503 33,4 42,2 89,6

Kaynak: Tablo, www.tuik.gov.tr adresinden elde edilen verilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. 
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Kuşkusuz bu tablonun nedenleri, izlenen ekonomik, sosyal ve kültürel yapının kadın işgücü 
talebi ve arzını belirleyen faktörlerin bileşiminden kaynaklanmaktadır. Ancak belirleyici 
bir unsur tarım kesiminde meydana gelen yapısal değişimler sonucu, kırın çözülmesi ve 
açığa çıkan işgücünün kentlere göç etmesidir. Kırsal alanda üretken olan kadın nüfusunun, 
göçle birlikte sınırlı istihdam artışlarının yaşandığı kentsel işgücü piyasasında kendine yer 
bulamamış olmasıdır. 

Oranlara bakıldığında Türkiye’de kadın istihdamının oldukça düşük olmasına rağmen, son 
dönemlerde özellikle kentlerde hızlı bir şekilde arttığı ve istihdamın yapısında önemli de-
ğişikliklerin olduğu gözlenebilmektedir. Daha hızlı artışın özellikle kriz yılı olan 2009 ile 
2013 yılları arasında gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum birçok nedende kaynaklanıyor 
olabilir. Bu nedenlerden birisi, krizin, toplumsal olarak evi geçindirmesi beklenen erkekle-
rin bu rolünü gerçekleştirme yeteneğini zayıflatmış olmasıyla ilgilidir. Düşen hane gelirini 
telafi etmek üzere kadınlar, iş gücü piyasasına dâhil olmaktadırlar.15

Nitekim 2005-2009 yılları arasında kadın istihdamında % 14’lük bir artış olmasına rağmen 
2009-2013 yılları arasında % 30’luk bir artış görülmüştür. 2005-2013 yılları arasında kent-
lerdeki istihdam artış oranı % 68 gibi dikkat çekici bir orana ulaşmıştır. Hem Türkiye gene-
linde hem de kentlerde kadın istihdamında görülen bu artışlar, sendikalar için nicel olarak 
potansiyel tabanının da genişlediği anlamına gelmektedir. 

2. Kadın İstihdamında Sektörel Dağılım ve Ayrışma 

Sendikal örgütlenmeyle istihdam ilişkisi bakımından bir diğer önemli boyut, kadın istihda-
mının sektörel dağılımıdır. Uzun yıllar önemli bir istihdam kaynağı olan tarım sektörünün 
kadın istihdamındaki payı oransal olarak düşmüştür. 2005 yılında % 45,7 olan bu oran, 2013 
yılında % 36,9’e gerilemiştir. Bu gerileme hizmetler lehine gerçekleşmiştir. Bugün artık, 
kadın istihdamında en yüksek pay hizmetler sektörüne aittir. 2005 yılında istihdam edilen 
kadınların % 37’si hizmetler sektöründe yer alıyorken, 2013 yılında bu oran % 47,7’ye yük-
selmiştir. Genellikle sendikaların örgütlenme alanını oluşturan sanayi sektöründe istihdam 
edilen kadınların oranı ise % 16’dan % 15,3’e düşmüştür. Ancak, sanayi istihdamı 2005-
2009 yılları arasında sayısal olarak % 5,5 artış göstermişken, 2009-2013 yılları arasında % 
37,7’lik bir artış göstermiştir. 

Genel tabloya baktığımızda tarım, kadın istihdamında önemini korumaktadır. Ancak hiz-
metler sektörünün kadın istihdamındaki payı hızlı bir şekilde artmaktadır. Nitekim 2005-
2013 yılları arasında kadın istihdamındaki artış oranı % 49,6, hizmet sektöründe istihdam 
edilen kadınların sayısındaki artış oranı ise % 92,6 olarak gerçekleşmiştir. 2005-2013 yılları 
arasında kadın istihdamı Türkiye genelinde 2.533 bin kişi, kentlerde 1.826 bin kişi artmıştır. 
___________________

15 Cem Başlevent, Özlem Onaran, “The Effect of Export-Oriented Growth on Female Labor Market Outcomes in Turkey”, World Development, 
Vol. 32, No: 8, 2004, pp. 1375-1393.
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Bu artışın Türkiye genelinde % 69,1’i, kentlerde ise % 82,3’ü hizmetler sektöründe ger-
çekleşmiştir. 2005-2013 yılları arasında görülen bu eğilimin ileriki yıllarda devam edeceği 
tahmin edilebilir. 

Kadın istihdamında, özellikle kentlerde görülen artışlar sendikal örgütlenme potansiyelini 
artırmaktadır. Ancak fiilen örgütlenmek düne göre daha zordur. Çünkü istihdam artışları 
genellikle sendikalaşma olanağının düşük, işçilerin sendikalaşma eğiliminin zayıf olduğu 
hizmetler sektöründe gerçekleşmektedir. Sendikaların geleneksel örgütlenme alanının oluş-
turan imalat sanayisinde ise istihdam daha yavaş artmaktadır. 

a. İmalat Sanayii

1980 sonrasında küresel ekonomiye özel sektör önceliğinde, ihracata ve ucuz işgücüne da-
yalı ekonomik politikalarla uyum stratejisi, özellikle ihracat yönelimli sektörlerde, ücretler-
deki gerilemeyle birlikte kadın istihdamında bir artış beklenmekteydi. Ancak bu stratejiyi 
izleyen diğer ülkelerden farklı olarak imalat sektöründe kadın istihdamında sınırlı bir artış 
meydana geldi. Bunun nedenlerinden birisi uygulanan makroekonomik politikalarla yara-
tılan büyümenin istihdam yaratamamasıdır.16 Son dönemlerde imalat sanayisinde çalışan 
kadınların sayısal artışına rağmen, kadın istihdamı içindeki payının düştüğü görülmektedir. 
Sendikaların geleneksel olarak örgütlenme kapsamına aldıkları imalat sektöründe istihdam 
edilen kadınların toplam kadın istihdamı içindeki payı 2005’den 2013’e % 15,9’dan % 
14,2’ye gerilemiştir. 

İmalat sanayisinde kadınların ağırlıkla istihdam edildikleri işkolları değişmemektedir. Tok-
söz’e göre sanayide istikrarlı bir cinsiyete dayalı sektörel ve mesleki ayrışma vardır. Kadın-
lar tekstil, hazır giyim ve gıda işkollarında niteliksiz işlere adeta hapsedilmiş durumdadır.17 
Ancak bu işkollarında özellikle büyük ölçekli işletmelerde meydana gelen modernizasyon 
ve teknolojik dönüşüm, vasıfsız kadınların işini kaybetmesine, firmaların daha az sayıda 
erkek işçi istihdamı ile üretimi sürdürmesine neden olmaktadır. Aynı şeklide gıda işkolunda 
da orta ve büyük ölçekli işletmelerde teknolojik yenilenmeye gidilmesi kadın işgücünün 
azalmasına18 ve aynı işkollarında kadın işi olarak nitelenen vasıfsız işlerin yoğunlaştığı alt 
sektörlere kaymasına neden olmaktadır. Nitekim sanayide meydana gelen artışın daha çok 
esnek ve güvencesiz çalışmanın yoğun olduğu hazır giyim sektöründeki istihdam artışından 
ileri geldiği belirtilmektedir. 

İmalat sektöründe görülen sektörel ve mesleki ayrışma, hizmetler sektöründe de keskin bir 
şekilde görülmektedir. Yukarıdaki tablo da görülebileceği gibi 2005 yılından 2013 yılına 

___________________

16 Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık, Ankara, 2012, s. 225.

17 Toksöz, a.g.e., s. 227, İmalat sanayisinde sigortalı olarak istihdam edilen kadınların yaklaşık % 62’si bu alt sektörlerde yer almaktadır (Tablo 
5). Kadınların kayıt dışı istihdamının yaygın olduğu göz önüne alındığında bu oranın daha da yüksek olacağı söylenebilir. 

18 Toksöz, a.g.e., s. 228-229
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kadar toplam kadın istihdam artışı 2.533 bin kişi olarak gerçekleşmiş, toplam kadın istih-
damı % 49,6 oranında artmıştır. Toplam 8 yılda 2,5 milyonluk artışın % 70’i son 5 yılda 
gerçekleşmiştir. Kent kadın istihdamındaki artış oranı, genel kadın istihdam artış oranın-
dan daha yüksek olmuştur. Ancak kadınların istihdamı bakımından olumlu gibi görünen 
bu tablonun, sendikalaşma açısından olumsuz olduğu söylenmelidir. Verilere daha ayrıntılı 
bakıldığında, hizmet sektörünün belirli alt sektörlülerinde görülen bu artışların önemli bir 
oranının kadınların sendikalar için potansiyel üye dahi olamayacakları işlerde gerçekleştiği 
görülebilmektedir. 

b. Hizmet Sektörü

Tablo 1’den görülebileceği gibi, kentlerde hizmet sektöründe kadın istihdamı, 2005-2013 
yılları arasında yaklaşık % 90 oranında artmıştır. Özellikle kentlerde üç faaliyet kolundaki 
artış dikkat çekmektedir. Bu dönemde “insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri” 213 bin 
kişi, “idari destek ve hizmet faaliyetleri” 256 bin kişi ve “toptan ve perakende ticaret” 269 
bin kişilik artışla hizmet sektöründeki istihdam artışının yüzde 49,5’ini oluşturmuştur.

Gülay Toksöz, bir yazısında19 kentsel kadın istihdamındaki bu artışın nedenlerini ve niteliği-
ni değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeye göre; TÜİK 2012 yılından itibaren kendi hesabına 
çalışan gündelikçilere, “idari ve destek hizmet faaliyetleri” altında yer vermeye başlamıştır. 
Ücretli olarak çalışan gündelikçilere kendi hesabına çalıştığı kabul edilerek istatistiklerde 
yer verilmesi, artışın temel nedenidir ve bunların işçi sendikalarında örgütlenmesi mümkün 
değildir. 

Kadın istihdam artışı bakımından öne çıkan faaliyet kollarından bir diğeri, insan sağlığı ve 
sosyal hizmet faaliyetleridir. 2022 sayılı kanun ile 2007 yılında başlatılan Evde Bakım Hiz-
meti programı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) tarafından engelli 
bireylere evde bakan aile yakınlarına net asgari ücret miktarı kadar, bir evde bakım ücre-
ti verilmeye başlanmıştır. 2007 yılında program kapsamında yaklaşık 30 bin kişiye aylık 
ödenirken 2013 itibariyle bu sayı yaklaşık 423 bin kişiye ulaşmıştır. Bakım hizmeti sunan 
ve esas olarak kadınlardan oluşan bu grup, 2011 yılından itibaren TÜİK tarafından “insan 
sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri” altında değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu kesimin 
evde yaptığı bakım hizmetinin, istatistiklere yansıması ve görünür olması önemlidir. Ancak 
devletin bu kişilere “evde bakım ücreti” adı altında bir ücret ödemesine ve istihdam içinde 
kabul edilmelerine rağmen, bu kişilerin her hangi bir sosyal güvence kapsamında olma-
dıkları görülmektedir. Ücrete hak kazanmaya yönelik sıkı kurallar getiren devlet, çalışma 
koşullarına dair hiçbir düzenleme getirmemektedir. Bakım hizmeti verecek olan akrabaya, 
7 gün 24 saat hizmetinin karşılığı olarak bu ödeme yapılmaktadır. Kentlerde kadın istihda-
mında görülen artış değerlendirilirken bu durumun göz önüne alınması gerekir.
___________________

19 Gülay Toksöz, “Kentsel Kadın İstihdamı Gerçekten Artıyor mu?”, http://www.bianet.org/bianet/kadin/153221-kentli-kadin-istihdami-ger-
cekten-artiyor-mu?, (Erişim: 25.09.2014).



19

I. Bölüm: Kadınların Sendikalarla Olan İlişkisini Belirleyen Faktörler ve Türkiye’de Durum

Kentlerde hizmet sektöründe kadın istihdamının arttığı diğer bir işkolu toptan ticaret hiz-
metleridir. Bu işkolunda yer alan kadınların % 78’i 1-24 işçi çalıştıran işyerlerinde istihdam 
edilmektedir. 

3. Ücretli Kadın Sayısının Düşük Olması

Kuşkusuz kentlerde ve tarım dışı faaliyet alanlarında hızlı istihdam artışı, sendikaların po-
tansiyel üye tabanını oluşturan ücretli kadın işçi sayısında da bir artışa neden olmuştur. 
2005 yılında 2.468 bin olan ücretli veya maaşlı kadın sayısı 1.851 bin kişi artarak 4.312 
bine yükselmiş, bunlar kadın istihdamının % 56,6’sını oluşturmuştur. Oransal olarak artan 
tek istihdam grubu bu gruptur. Ücretli ve maaşlı çalışan kadınların oranı hem erkeklere 
hem de ülke ortalamasına göre düşüktür. Türkiye’de toplam istihdamın % 64,1’i, erkeklerin 
% 67’si ücretli veya maaşlı olarak istihdam edilmektedir. Ücretli statüsünde istihdam edi-
lenlerin % 26,4’ünü kadınlar oluşturmaktadır. İstihdam edilen kadınlar içinde ücretsiz aile 
işçilerinin sayısı artmasına rağmen oransal olarak % 37,7’den % 31,4’e düşmüştür. Aşağı-
daki tablo bize, son ekonomik politikalarla kadınların, bir işçileşme eğilimine girdiğini gös- 
termektedir.

Tablo 2: İstihdam Edilen Kadınların İşteki Durumu  (bin, %)

İşteki Durum 2005 2009 2013
Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran

Ücretli veya Maaşlı 2.468 48,3 2.999 51,1 4.322 56,6
İşveren 50 1,0 77 1,3 94 1,2
Kendi Hesabına 667 13,0 749 12,8 821 10,7
Ücretsiz Aile İşçisi 1.923 37,7 2.045 34,8 2.403 31,4

Toplam 5.108 100 5.871 100 7.641 100,00

Kaynak: TÜİK, Hane Halkı İşgücü Anketleri, ttp://tuikapp.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zulı

4. Kayıt Dışılık 

Herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayan kadın sayısı artmaktadır. Daha önce de 
ifade ettiğimiz gibi kadın istihdamında tarımın payı önemini korumaktadır. Tarım dışı alan-
larda ise kadınlar -daha çok kadın işi olarak kabul edilen- nitelik gerektirmeyen, düşük 
ücretli ve genellikle hizmetler sektöründe yer alan işlerde yer bulabilmektedir. Son dönem 
istihdam artışları içinde bu işlerin önemli bir paya sahip olması kayıt dışılığın kadınlar ara-
sında yaygın olmasına neden olmaktadır.
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Tablo 3: Kayıt Dışı İstihdam Edilenlerin Sayısı ve Oranı (bin, %) 

Tarım Dışı Faaliyetler Toplam
Yıllar Erkek Kadın Erkek Kadın

Kayıt Dışı 
İstihdam 

Kayıt Dışı 
İstihdam 
Oranı

Kayıt Dışı 
İstihdam 

Kayıt Dışı 
İstihdam 
Oranı

Kayıt Dışı 
İstihdam 

Kayıt Dışı 
İstihdam 
Oranı

Kayıt Dışı 
İstihdam 

Kayıt Dışı 
İstihdam
Oranı

2013 3.117 21,2 1.252 26,0 5.405 30,2 3.973 52,0

2009 3.746 29,7 1.073 31,3 5.902 38,3 3.426 58,4

2005 4.131 34,0 988 36,0 6.348 42,4 3.318 65,0

Kaynak: Tablo, www.tuik.gov.tr adresinden elde edilen verilerden yararlanılarak düzenlenmiştir.

Öteden beri tarımda istihdam edilen kadınların kayıt dışılık oranı % 90’nın üzerindedir. Son 
dönemde de değişen bir şey olamamıştır. 2013 yılında tarımda istihdam edilen kadınların 
yaklaşık % 96’sı kayıt dışı çalışmıştır. Tarım dışı faaliyetlerde ise kayıt dışılık oranları düş-
müştür. Tarım dışı işlerde erkeklerin, hem kayıt dışı istihdam edilenlerin sayısı hem de kayıt 
dışı istihdam oranı düşmüştür. Ancak kadınların kayıt dışı istihdam oranı % 36’dan % 26’ya 
düşmesine rağmen, kayıt dışı istihdam edilenlerin sayısı % 26,7 oranlık bir artışla 988 bin 
kişiden 1.252 bine yükselmiştir. 2005-2013 yılı arasında tarım dışı faaliyetlere yeni katılan 
264 bin kadın, kayıt dışı alanlarda istihdam edilmiştir. 

5. Küçük İşyerlerinde Yoğunlaşma

Türkiye’de kadın istihdamının önemli bir niteliği de, küçük işyerlerinde yoğunlaşmış olma-
sıdır. Bilindiği gibi küçük işletmeler, çalışma yaşamını düzenleyen bazı kanun maddelerinin 
kapsamı dışındadır. Resmi denetimleri büyük ölçekli işletmelere göre zordur. Dolayısıyla 
kayıt dışı ve asgari ücretin altında işçi çalıştırma daha yaygındır. Genellikle iş güvencesi 
yoktur ve işçi devir oranları yüksektir. Akrabalık-hemşeriliğe dayanan ve himayeci ilişkiler-
le yönetilen bu tip işyerlerinde istihdam edilen kadın işçiler arasında sendikalaşma eğilimi 
zayıftır. Yasal olarak iş güvencesi kapsamının dışında olmaları nedeniyle, sadece kadınlar 
değil çalışanların önemli bir kısmı için işverenlerin işten çıkarma maliyeti çok düşüktür. 
Bu işyerlerinde sendikalaşma arzusu doğsa bile, herhangi bir örgütlenme çabası işverenler 
tarafından kolayca bastırılabilmektedir. Sendikalar için bu tip işyerlerini örgütlemek zor ve 
maliyetlidir. Bu nedenle, küçük işyerlerini örgütlenme kapsamına dâhil etmezler. Bu durum 
Türkiye’de örgütlenme düzeyini düşüren önemli bir unsurdur.

Bu gün küçük ölçekli işyerleri ekonominin yönünü belirleyecek kadar önemli bir paya sa-
hiptir. Nitekim TÜİK verilerine göre 2013 yılında toplam çalışanların % 65,2’si kadınların 
ise % 69,1’i 1-24 işçi çalıştıran işyerlerinde istihdam edilmektedir. Bu veriler bize toplamda 
çalışanların özelde ise kadınların çok büyük bir oranının sendikalaşmanın çok güç olduğu 
işyerlerinde istihdam edildiğini göstermektedir. 
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Son dönemlerde hızlı istihdam artışlarının da yaşandığı hizmet sektöründe istihdam edilen 
kadınların, % 54,8’i, sanayi sektöründe istihdam edilenlerin % 42’si, ücretli ve maaşlıların 
% 45,4’ü söz konusu küçük ölçekli işyerlerinde çalışmaktadır. Kayıt dışı çalışan kadınların 
% 96,6’sı küçük ölçekli işyerlerinde istihdam edilmektedir. 

Mevcut istihdam politikaları, düzenli işler yaratma ve kadınların erkekler gibi düzenli istih-
dama eşit koşullarda katılmasına yönelik toplumsal bir hedefe odaklanmaktan çok, kadınları 
kendi işlerini yaratma ya da küçük ölçekli işyerlerinde çalışarak gelir getirmeğe yönlendirir 
bir niteliğe sahiptir. Gerçekleşen ekonomik büyümenin istihdam yaratamaması ile bu politi-
ka birleştiğinde, kadınların kayıt dışı ve güvencesiz çalışma şeklinin artarak devam edeceği 
kolayca öngörülebilir.20

B. Sendikal Örgütlenmenin Genel Durumu ve Sendikasızlığın Cinsiyeti21 

Neo liberal politikalar, katılık unsuru olarak gördüğü sendikaları, esneklik adına zayıflat-
maktadır. 1980 sonrasında, rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak, üretim sistemi yeniden 
yapılandırılırken, uluslararası sermayenin ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasına 
yönelik girişimler önem kazanmış, uluslararası işbölümü yeniden şekillendirilmiştir. Neo-
liberal politikaların dünyaya hâkim bir ideoloji haline gelmesiyle, krizi aşmanın önemli bir 
aracı olarak görülen özelleştirmeler bir dalga gibi yayılmıştır. Refah devleti anlayışı terk 
edilerek, devletin ekonomideki müdahale alanları daraltılmıştır. Yeni üretim sisteminin ve 
uluslararası işbölümünü gerektirdiği işgücü ise makro politikalarla yeniden düzenlenmiş-
tir. Bu genel eğilimlerin bir sonucu olarak, kamu kesimi daralmış, toplam istihdam içinde 
hizmet sektörünün payı büyümüştür. Üretimin bir bölümü ana şirketlerden uzaklaştırılarak 
fason üretim yapan şirketlere devredilmiştir. İşyeri ölçeği küçülmüş, esnek-kuralsız ve stan-
dart olmayan istihdam biçimleri yaygınlaşmıştır. İşverenlerin sendika karşıtı taktik ve stra-
tejileri çeşitlenmiş, güçlenmiş ve agresifleşmiştir. Kuşkusuz tüm bu olgular Türkiye’de de 
sendikaların üye ve güç kaybetmelerine neden olmuştur. Ancak Türkiye’de sendikalar de-
ğerlendirilirken, Türkiye’ye özgü koşulların da göz önünde bulundurulması gerekir. Çünkü 
bu özgün koşullarda, sendikaların, özel sektörde varlık göstermeleri giderek zorlaşmaktadır. 
Bunun önemli göstergelerinden birisi, örgütlenebilecek çalışan sayısındaki artışa rağmen, 
sendikalaşma oranlarının düşüyor olmasıdır. Gerçekten 2001 yılında 10 milyon 156 bin 
olan ücretlilerin sayısı % 61’lik artışla 2013 yılında 16.353 bine yükselmiştir. 2001 yılından 
2013’e gelindiğinde kayıtlı ücretlilerin oranı ise % 77’lik bir artışla 7.332 binden 13.095 
bine yükselmiştir. Bu genişlemeye rağmen sendikalaşma oranları giderek düşmektedir. Ni-
tekim OECD verilerine göre Türkiye’de 2001 yılında % 10 olan sendikalaşma oranı 2013 
yılında % 4,5’a kadar gerilemiştir.22

___________________

20 Betül Urhan, “Türkiye’de Kriz Kadın Emeği, Hükümet Söylem ve Politikaları”, Politik İktisat Kriz ve Kalkınma, Ed. İ. Şiriner, F. Morady , J. Mika, 
M. Aydın, Ş. A. Koç, H. Kapucu, E. Doğan, IJOPEC, London, 2011, s. 329.

21 “Sendikasızlığın Cinsiyeti” başlığı, Aziz Çelik’in “Sendikasızlığın Halleri”, Birgün, 20 Şubat 2013 tarihli köşe yazısından alınmıştır. 

22 http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=20167
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (ÇSGB) Temmuz 2014 verilerine göre ise Tür-
kiye’de işçi statüsünde kayıtlı olarak istihdam edilen 12.287.238 kişinin % 9,7’si sendika 
üyesidir. Bu oranın kayıtlı olarak istihdam edilen işçiler ile örgütlenmenin görece kolay ol-
duğu kamu işçilerinin dâhil edilerek belirlendiği göz önünde bulundurulmalıdır. ÇSGB’nın 
verileri toplu sözleşme kapsamındaki işçi sayısını, başka bir ifadeyle gerçek sendikalı işçi 
sayısını yansıtmamaktadır. Bakanlık verilerine göre toplu sözleşmeden yaralanan işçi sayısı 
yaklaşık olarak 700-750 bin civarındadır.23 Toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçi sayısını 
kayıtlı-kayıtsız toplam işçi sayısına oranladığımızda sendikalaşma oranı % 5 civarındadır. 
Buna göre Türkiye’de sendikalaşma düzeyi, sendikalaşma oranı % 17 olan OECD ortala-
masının üçte birinden azdır. 

Tablo 4: Cinsiyete Göre İşçi ve Sendika Üye Sayıları (2014 Temmuz)

Sendika Üye Sayısı İşçi Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)

Erkek 920.810 9.113.436 10,1

Kadın 135.551 3.071.597  4,4

Bilinmeyen24 - 102.2005 -

Geçici İşsiz Üye 133.120 - -

Toplam 1.189.481 12.287.238  9,7

Kaynak: www.csgb.gov.tr

Sendikalaşma oranları ve üye sayılarına daha yakından bakıldığında, cinsiyet farkının çok 
açık olduğu görülür. Tablodan 4’den de görülebileceği gibi kayıtlı işçi olarak istihdam edi-
len kadınların yalnızca % 4,4’ü sendikalıdır. Toplam sendikalı işçilerin yaklaşık % 89’unu 
erkekler oluşturuyor. Sendikalı işçilerin içinde kadınların oranı ise % 11’de kalıyor.

Sektör ayrımına göre bakıldığında, imalat sektöründe genel sendikalaşma oranının % 12, 
kadınların sendikalaşma oranının ise % 5,2 olduğu görülmektedir. İmalat sektöründe is-
tihdam edilenlerin % 22,5’ini oluşturmasına rağmen kadın işçilerin sendikalardaki üyelik 
payları % 9,2’de kalmıştır. Gıda sanayi, hazır giyim, dokuma ve deri işkolunda toplam kadın 
işçilerin sayısı, imalat sektöründe istihdam edilen kadınların % 56’sını oluşturmaktadır. Bu 
iki işkolunda genel sendikalaşma oranı % 10, kadınların sendikalaşma oranı % 5,6’dır. İki 
işkolunda kadınların istihdamdaki payları yaklaşık olarak % 34 olmasına rağmen, sendika 
üyelik payları % 19’dur. İmalat sektöründe örgütlü olan kadınların % 60,7’si bu iki işkolun-
da istihdam edilen kadınlardan oluşmaktadır. 

___________________

23 Çelik, “Sendikasızlığın Halleri”

24 Bilinmeyen sayısı, veri tabanında profil bilgisi bulunmayan kişileri ifade etmektedir.
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Tablo 5: Kadınların İşkollarına Göre Sendikalaşma Oranları ve Üyelik Payları (2014, %)

İşkolları Kadın İşçi 
Sayısı

Toplam İşçi 
Sayısı

Kadın 
İstihdam 
Payı

Kadın 
Sendika Üye 
Sayısı

Kadın
Sendika-
laşma 
Oranı

Toplam 
Sendika 
Üye Sayısı

Toplam
Sendi-
kalaşma 
Oranı

Kadın 
Sendika 
Üyelik 
Payı

Avc., Balık., Tar., 
Ormancılık 28.597 136.252 30 3.288 11,5 35.498 26,0 9,2

Gıda Sanayi 166.995 596.067 28 8.993 5,4 69.779 11,7 12,9
Madencilik ve Taş 
Ocakları 13.874 198.443 7,0 416 2,3 38.996 19,7 1,0

Pet., Kim., Last., 
Plst. ve İlaç 84.872 435.281 19,5 1.969 2,3 42.463 9,8 4,6

Dokuma, Hazır 
Giyim ve Deri 387.666 1.041.717 37,2 21.969 5,7 95.894 9,2 22,9

Ağaç ve Kağıt 31.876 243.340 13,0 589 1,8 18.922 7,8 3,1
İletişim 19.895 71.985 27,6 1.196 6,0 16.524 22,9 7,2
Basın, Yayın ve 
Gazetecilik 24.821 95.442 26,0 696 2,8 4.700 4,9 14,8

Banka, Finans, 
Sigorta25 95.037 293.801 32,3 10.900 11,5 84.189 28,7 12,9

Ticaret, Büro, Eğitim 
ve Güzel Sanatlar 1.021.629 2.565.114 39,8 29,024 2,8 110.533 4,3 26,3

Çimento, Toprak,
Cam 23.756 188.277 12,6 1.294 5,4 30.499 16,1 4,2

Metal 221.035 1.426.744 15,4 13.676 6,1 227.569 16,0 6,0
İnşaat 162.161 1.655.772 9,8 1.710 1,0 41.980 2,5 4,0
Enerji 41.950 273.980 15,3 2.220 5,2 54.433 19,9 4,0
Taşımacılık 94.177 718.171 13,1 8.787 9,3 53.779 7,5 16,3
Gemi Yapımı, Deniz 
Taş., Ardiye ve 
Antrepoculuk

24.666 156.539 15,8 274 1,1 12.220 7,8 2,2

Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler 167.305 275.940 60,6 4.396 2,6 10.780 3,9 40,7

Konaklama ve 
Eğlence işleri 218.767 820.095 26,7 5.363 2,4 29.757 3,6 18,0

Savunma ve 
Güvenlik 22.838 229.580 9,9 2.285 10 35.335 15,3 6,4

Genel İşler 219.700 864.770 25,5 16.506 7,5 175.631 20,3 9,3

Toplam 3.071.597 12.287.238 25,0 135.551 4,4 1.189.481 9,7 11,3

Kaynak: Tablo www.csgb.gov.tr adresinden elde edilen verilerden yararlanılarak düzenlenmiştir.

___________________

25 Bankalar, sigorta ve resüerans şirketleri, ticaret odaları, borsalar veya bunların teşekkül ettikleri birlikler için kurulmuş bulunan sandıkların 
(bilinen adıyla vakıf veya banka emekli sandıklarının) SGK’na devri ertelendiği için çalışanlar ve üyeler için toplu bildirim yapıldığından dolayı 
cinsiyet ayrımı yapılamamıştır. 
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Hizmet sektöründe yer alan işkollarında toplam sendikalaşma oranı % 8,8 ile hem genel 
hem de imalat sektöründeki sendikalaşma oranlarından daha düşüktür. Bu işkollarında istih-
dam edilenlerin % 32’sini kadınlar oluşturmaktadır. Özelikle sağlık ve sosyal hizmetlerde 
(% 60), ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda (% 39,8), konaklama ve eğlence 
işlerinde (% 26,7) istihdam edilenlerin önemli bir oranını kadınlar oluşturmaktadır. Üç iş-
kolunda istihdam edilen kadınlar, toplam hizmetler sektöründe istihdam edilen kadınların % 
74’ünü oluşturmaktadır. Bu işkollarında ortalama sendikalaşma oranı % 2,7 gibi çok düşük 
bir orandır. Buna rağmen sendika üyelik payları diğer tüm işkollarına ve sektörlere göre 
daha fazladır. Üç işkolunda istihdam edilen kadınların payı ortalama % 36, sendika üyelik 
payı ise % 25’tir. 

Bu tablodan çıkarılacak sonuçlardan birisi, kayıt dışı çalışanlar da hesaba katıldığında kadın 
işçilerin, sendika üyelik oranları ve sendikalardaki üyelik paylarının çok düşük olduğudur. 
Kadınların en yoğun olduğu işkollarında sendikalaşma düzeyi genel sendikalaşma oranları-
na göre çok düşüktür. Ancak işkollarındaki istihdam payları arttıkça, sendika üyelik oranları 
olmasa bile sendikalardaki üyelik payları artmaktadır. Hiçbir işkolunda kadınların sendika-
lardaki üyelik payları, işkolundaki istihdam payları ile orantılı değildir. Ancak yoğun ola-
rak istihdam edildikleri işkollarında kadınların sendika üyelik payları görece yüksektir. Bu 
durum kadınların istihdam paylarının artması ile sendika üyelik paylarının da artıracağına 
ilişkin görüşleri desteklemektedir. 

C. Türkiye’de Sendika-Kadın İlişkisine Yönelik Araştırmalar
Türkiye’de yapılan ampirik araştırmalar, sorunlu olduğu bilinen sendika-kadın ilişkisinin 
çeşitli yönlerini ortaya koymuştur. Sınırlı sayıdaki bu araştırmalardan birisi, Koray’ın 1991 
tarihli, 347 kadın işçiyi kapsayan geniş kapsamlı araştırmasıdır. Bu araştırmada tekstil, 
ticaret-büro ve bankacılık işkolunda yer alan sendika üyesi kadınların, çalışma koşulları, 
çalışmaya bakış açıları ve siyasete ilgilerinin yanı sıra sendika ile ilişkileri incelenmiştir. 
Araştırmanın sonuçlarına göre, kadınlar sendika üyesi olsalar bile hem sendikal faaliyetlere 
katılım düzeyleri çok düşük hem de sendikalarla ilişkileri zayıftır. Bunun önemli nedenle-
rinden birisi, kadının aile içi sorumlulukları ve işyerinde çalışma süresinin uzunluğundan 
kaynaklanan zaman yetersizliğidir. Diğer yandan araştırma, kadınlar arasında sendikal faa-
liyetlere yönelik önemli bir ilgi ve bilgi eksikliğinin de olduğunu ortaya koymuştur. Kadın-
sendika ilişkisinde karşılıklı bir ilgisizliğin olduğu sonucuna ulaşan Koray, bu bulgudan 
hareketle, hem sendikal politikaları hem de bu politikaların sendikalar için yarattığı zaafı 
değerlendirmiştir. Sendikaların, kadınların ilgi ve bilgi düzeyini artırmaya dönük politika-
larının olmadığını, buna ilişkin önlemlerin alınmadığını, kadınların sendikalara kayıtsızlı-
ğında sendikaların önemli sorumluluklarının olduğunu belirlemiştir. Koray’a göre; “ücretli 
çalışan, hatta sendikalı olan kadınlar ne gerçek bir ücretli ve ne de gerçek bir sendika üyesi 
olabilmişlerdir”.26

___________________

26 Araştırma sonuçlarının tamamı için bkz. Meryem Koray, Çalışma Yaşamında Kadın Gerçekleri, BSS Yayını, İstanbul, 1991; Benzer sonuçlar 
için bkz. Meryem Koray, Sevda Demirbilek, Tunç Demirbilek, Gıda İşkolunda Çalışan Kadınların Geleceği, KSSGM, Ankara, 1999, ss. 201-211. 
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Sendika üyesi kadın işçilerin sendikalara yönelik inançsızlığı ve ilgisizliği süregelen bir 
sorundur. Nitekim 218 sendika üyesi kadın işçiyi kapsamına alan yakın tarihli bir araştırma, 
kadın işçilerin, sendikalarla ilgili olarak üyelerinin hak ve çıkarlarını korumadıkları yönün-
de bir inanca sahip olduklarını ortaya koymuştur.27

Kadın üyelerin sendikalara ilgisizliği, sendikal faaliyetlere aktif katılımdaki düşük oranların 
da önemli nedenidir. Nitekim Türkiye’de bu konuda yapılan birçok araştırma, kadın üyeler 
arasında etkin görevlerde yer alma düzeyinin ve isteğinin düşük olduğunu göstermektedir. 
Bu isteksizliğin öne çıkan nedeni, ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı gibi sorumlulukların bi-
rinci derecede kadınlara yüklenmiş olmasının yarattığı zaman darlığıdır.28 Önemli bir diğer 
neden ise kendini bu iş için yeterli görmemeleri ve sendikalar tarafından teşvik edilmeme-
leridir. 

Sendika içindeki aktif kadınlar da, kadın üyelerin sendikal faaliyetlere ilgisiz olduğunu, 
gerekli önlemler alındığı takdirde bu katılımın artacağını düşünmektedirler. Sendikal faali-
yetlere aktif katılımın, sendikacı kadınların arasında da çok yüksek olmadığı söylenmelidir. 
Toksöz ve Erdoğdu’nun araştırmasında, sendikacı kadınların sendikal toplantılara katılma 
sıklığını ölçen bir soru, kadınların % 32’sinin sendikal toplantılara yeterince katılmadığını 
göstermiştir. Bunun nedenleri arasında, sırasıyla iş güvencelerinin olmaması, toplantı saat-
lerinin uygun olmaması, kendine güvensizlik ve toplantıya katılan kadın sayısının az olması 
gösterilmiştir. Ancak değinme sıklığı bakımından ilk dört neden arasına girmemesine rağ-
men, çocukların bakımı ve ev eşleri de önemli bir nedendir. Çünkü sendikada aktif kadın-
ların çok azı gerek ev işlerinde gerekse çocuk bakımında eşlerinin desteğini alabilmektedir. 
Büyük çoğunluk geleneksel aile sorumluluklarını yürütürken, sendikal faaliyetlere ayrıca 
zaman ayırmaya çalışmaktadır. 

Söz konusu araştırmalar kadınların sendikaların yönetiminde yer almalarının da önünde cid-
di engellerin ve zorlukların olduğunu göstermiştir. Bu nedenle kadınlar merkez yöneticiliği 
yerine daha çok sırasıyla işyeri temsilciliği, delegelik ve şube yönetimlerinde yer alabilmek-
tedir. Bu konuyu kendi araştırma bulgularımız içerisinde daha ayrıntılı olarak değerlendire-
ceğiz. Ancak önceki araştırmalardan elde edilen bulgulara yer verilmesinin mevcut durumu 
değerlendirmek bakımından önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

TÜRK-İŞ’e bağlı değişik sendikalardan 141 kadın sendikacıyı kapsayan bir araştırmanın29 

sonuçlarına göre; kadınlar sendikal görevler üstlenmeleri aşamasında kimi zaman eşlerin-

___________________

27 Özgün Millioğulları Kaya, “Türkiye’de Sendikalı Kadın İşçilerin Sendikalara Yönelik Değerlendirme-Tutum ve Davranışları”, Çalışma Ortamı, 
Temmuz-Ağustos, 2013, s. 8-10.

28 Koray, a.g.e., s. 112-114; Kaya, a.g.m., s. 9; Gülay Toksöz, “Kadın Çalışanlar ve Sendikal Katlım”, Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, Cilt. 49, 
Sayı: 3, 2002, s. 441-442.

29 Toksöz, Erdoğdu, a.g.e., ss. 105-176
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den ve çevrelerinden destek görmüş, kimi zaman ciddi engellemelerle karşılaşmışlardır. 
Eşin destek ve yardımcı olduğu durumlarda bu destek, ev/ailenin normal düzeninin sür-
mesine zarar vermemek şartıyla söz konusu olmuştur. Bu düzen aksadığında aile içinden 
itirazlar yükselmektedir. Alt düzeydeki görevlere talip olduklarında kadınlar daha kolay 
kabul görmektedir. Özellikle temsilcilik görevine seçilme sürecinde engellenmeden ziyade 
teşvik edilmektedirler. Çünkü işyerinde aktif çalışacak işçilere gereksinim duyulmaktadır. 
Engelleme durumu kadınların delegeliği ve şubelerin yönetimine aday olmaları sırasında 
ortaya çıkmaktadır. Seçim sürecinde erkeklerin kendi aralarında türlü seçim oyunlarına 
başvurmaları olağan bir durumdur. Ancak kadınlar aday olduğunda onların cinsiyetleri öne 
çıkarılmakta ve özel yaşamlarına dil uzatılarak, aşağılanmaları gündeme gelmektedir. Aynı 
araştırmada kadınların bir üst düzey yöneticiliğe gelme çabalarına yönelik erkeklerden ge-
len engellemelere ve tepkilere de yer verilmiştir. Bir şekilde yönetime seçilen kadınların 
erkek egemen sendikal yapı içinde kendilerini kabul ettirmelerinin pek kolay olmadığının 
da altı çizilmiştir. 

Sendika-kadın ilişkisine yönelik yapılan tüm araştırmaların ortak noktası, kadınların sendi-
kalara olan ilgisizliğinin, bilgisizliğinin ve sendikal yönetimlerde yer alamamalarının sorum-
luluğunun önemli oranda sendikalara ait olduğuna dikkat çekilmiş olmasıdır. Son dönemde 
yapılan bazı araştırmalar, sendikaları bu açıdan incelemiştir. Sözünü edeceğimiz araştrıma-
lardan birisi, Ulutaş ve Pala tarafından yapılan araştırmadır.30 Araştırma, en büyük üç işçi 
konfederasyonu ve bunlara bağlı sendikaları kapsama almış olup, bu sendikalarda kadın ça-
lışanların konumu, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununa ilişkin yaklaşımları, kadın işçileri 
örgütlemeye ve kadın çalışanların sorunlarını çözmeye yönelik çabaları değerlendirmiştir. 
Seçilmiş sendikaların ilgili uzmanlarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara göre, 
birçok sendikanın kadın yapılanması, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi faaliyetleri ve kadın 
haklarına ilişkin yayınları bulunmaktadır. Ancak söz konusu yapı ve uygulamalar, sendika 
ve konfederasyonların pek çoğunda tüzük güvencesine kavuşturulmamıştır. Toplumsal cin-
siyet politikaları kurumsallaştırılmamıştır. Araştırma, toplumsal cinsiyet eşitliği politikala-
rının sendikaların ana politikalarında yer bulmadığını, karar mekanizmalarında kadınların 
görünmez olduğunu ortaya koymuştur. Bütün bu bulguların, kadın üye sayısını artırmaya 
dönük stratejilerin geliştirilmemesine neden olduğu belirtilmiştir.

Bir diğer araştırma ise, KADAV tarafından yapılan, işçi ve memur sendikalarını kapsa-
ma alan “Sendikalarda Kadın Temsili Araştırması”dır.31 Araştırma, sendikalarda kadınla-
rın varlık düzeyini, hangi pozisyonlarda yer alabildiklerini ve sendikalarda kadınların var 
olabilmesi için gerekli olan mekanizmaların mevcut durumunu tespit amacıyla yapılmış-

___________________

30 Çağla, Ünlütürk Ulutaş, Hatice Zuhal Pala: “Sendikalarda Kadın Sesi: Türkiye’de Sendikalar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, Sosyal Haklar 
Ulusal Sempozyumu IV Bildiriler, Petrol-İş Yayınları, İstanbul, 2012, s. 293-310.

31 KADAV, “Sendikalarda Kadın Temsili”, Yayınlanmamış Araştırma Raporu, 2013.
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tır. Söz konusu araştırma, sendikalarda kadın temsil oranlarının oldukça düşük olduğunu, 
sendikaların neredeyse tamamının, bu durumu değiştirmek için somut adımlar atmadığını 
göstermiştir. Ayrıca sendikaların cinsiyet körü bir yönetim anlayışını benimsemeye devam 
ettiklerini belirlemiştir. Buna göre, kadınların sendikalaşma oranlarının düşük olmasının se-
bebi, kadınların “doğa”ları gereği örgütlenme eğilimlerinin düşük olması değil, sendikaların 
kadınların özgül koşullarını gören bir örgütlenme stratejisini kuramamış olmalarıdır. Ayrıca 
bu tür mekanizmaları oluşturmaya öncelik veren sendikaların hem kadın üye oranlarının ve 
hem de yönetim kademesindeki kadın üye oranlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu 
tespitine yer verilmiştir.
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I. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 
A. Araştırmanın Amacı
Türkiye’de sendikaların kadın çalışanlarla olan sorunlu ilişkisi bilinmektedir. Bu araştır-
manın amacı söz konusu sorunlu ilişkinin yapısal nedenlerini araştırmaktır. Araştırmalar 
genellikle erkeklerin sendikaya neden üye olduğu üzerinde dururken, kadınların sendikalaş-
masının önündeki engellere odaklanmaktadır. Bu durum, söz konusu ilişkinin bütün yönleri 
ile ortaya konulmasını engellemektedir. Araştırma ise, kadınların sırasıyla aile ve ücretli 
işi “sendika işi ve üyeliği”ne tercih etme nedenlerine odaklanmaktır. Bu yüzden, kadınla-
rın sendikal faaliyetlere ilişkin tercihlerini yönlendiren önceki süreçler üzerinde durulacak, 
sendikaların “cinsiyetçi”, “erkek egemen” yapısı ortaya konmaya çalışılacaktır. Sendika ile 
kadın arasındaki sorunlu ilişki ve bu ilişkiyi yeniden üreten örgütsel yapı, kültür ve gelenek-
ler bu bağlamda değerlendirilecektir.

Kadınların sendika üyeliklerinin, yönetime katılmalarının ve sendika içi kadın çalışmala-
rının, toplumsal cinsiyet ve eşitsizlik boyutu katılmadan anlaşılamayacağını düşündük. Bu 
nedenle çalışmanın esas amacı işçi kadınların örgütlenmesi ve sendika içindeki konumlarını 
toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirmektir.

B. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi
Alan araştırması, kadın istihdamının görece yüksek olduğu işkollarında örgütlü sendikalar-
da yapılmıştır. Ancak bu konuda farklı özellikler taşıyan bazı sendikaların kadın üyelik payı 
düşük bile olsa araştırmaya dâhil edilmesi gerekmiştir. Örneğin Petrol-İş bunlardan birisidir. 
Petrol-İş erkek ağırlıklı üye profiline sahip olmasına rağmen, bir kadın birimi mevcuttur. 
Tüzüğünde ve toplu iş sözleşmelerinde kadın üyelere yönelik bazı düzenlemelere yer veril-
miştir. 

Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu araştırma kapsamında 15 erkek ve 1 Kadın 
sendika merkez yöneticisi, 6 kadın amatör şube yöneticisi, 2 kadın şube başkanı, 7 kadın 
işyeri sendika temsilcisi, 2’si erkek olmak üzere 16 uzman, toplam 47 kişi ile derinlemesine 
görüşme yapılmıştır. Araştırma kapsamında görüşülen sendika merkez yöneticilerinin üçü 
aynı zamanda TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ’in merkez yöneticileridir. Bütün sendikaların 
merkez yönetiminden bir kişi ile görüşülmüştür. 

Araştırma kapsamına dâhil edilen sendika ve konfederasyonlar TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, 
Türk Metal, Petrol-İş, TÜMTİS, Deri-İş, KOOP-İŞ, Tekgıda-İş, Tarım-İş, TEKSİF, Toleyis, 
Birleşik Metal-İş, Genel-İş, Dev Sağlık-İş, Sosyal-İş ve Öz Gıda-İş’tir. 
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Araştırmada veri toplamak üzere, derinlemesine görüşmeler yapılmış ve çeşitli dokümanlar 
incelenmiştir. Görüşmeler yaklaşık bir buçuk - iki saat arasında sürmüştür. Görüşme esna-
sında kaydedilen ses kayıtları, çözümlenmiş, yazılı olarak saklanmış ve değerlendirilmiştir. 
Elde edilen veriler sınıflandırılarak belli temalara ulaşılmıştır. 

Görüşmelerde katılımcılara yöneltilen sorular şu başlıklar altında yer almıştır: 

“toplumda görülen kadın erkek eşitsizliğine ilişkin algı ve düşünceler”, 
“kadınların örgütlenmesi ve sendikaların buna ilişkin örgütlenme formülü ve yöntemleri”, 
“sendika içinde kadın örgütlenmesinin mevcut durumu”, 
“kadın birimlerinin örgüt içindeki etkinliği ve konumu”, 
“kadınların temsil yeterliliği”
“toplu sözleşmelerde kadın sorunlarının nasıl yer aldığı” .

Kadın ve erkekler ile uzmanların verdiği cevaplar bağlamında ayrılarak değerlendirilmiştir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, görüşmelere ek olarak doküman incelemesine de yer veril-
miştir. Sendikaların ulaşabildiğimiz tüzük, genel kurul çalışma raporu ve kararları, sendika 
başkanlarının çeşitli vesilelerle yaptıkları konuşmalar da değerlendirmeye dâhil edilmiştir. 
Ayrıca toplu sözleşme örnekleri incelenmiştir. Böylece, mümkün olduğunca, veri çeşitleme-
si yapılmaya çalışılmıştır. 

Görüşler aktarılırken, bazı katılımcılar isminin açıklanmasını istemediğinden, yalnızca cin-
siyeti, sendika içindeki statüsü ve sendikanın bağlı olduğu konfederasyon ismi belirtilmiştir. 

Sendika ve örgüt kavramları aksi belirtilmedikçe işçi sendikalarını ifade etmek için kulla-
nılmıştır. 

Metin içerisinde yer verilen katılımcıların ifadeleri, herhangi bir düzeltme yapmadan, deşif-
re edildiği haliyle verilmiştir. Ancak vurgular bize aittir. 

Görüşme içeriklerinin kodlarının çözümlenmesi sonucunda, elde edilen verilerin analiz 
edilmesiyle ulaşılan temalar ve bu temalara ilişkin açıklamalar bu bölümün konusunu oluş-
turmaktadır. Elde edilen temalar aşağıda başlıklar altında değerlendirilmiştir. 
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II. Sendikalarda Kadın Erkek Eşitsizliği Algısı
Bu kısımda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sendikalarda nasıl algılandığı, sendika içindeki 
gelenekler ve kadın- erkek görüşleri üzerinden belirlenmeye çalışılmıştır. Sendikal gelenek-
ler daha çok konfederasyonların üretmiş olduğu bazı belgeler, tüzük ve kısmen sendika yö-
neticilerinin, özellikle kadınlar günü ve kadın komitelerinin etkinliklerinde yaptığı konuş-
malar üzerinden değerlendirilmiştir. Mevcut görüşlerin tespitinde ise kadın ve erkeklerin, 
araştırma kapsamında ifade ettikleri görüşler göz önünde bulundurulmuştur. 

A. Sendikal Geleneklerde Kadın Erkek Eşitsizliği
Çalışma yaşamında ve toplumsal yaşamda cinsiyetçilik olarak adlandırılabilecek sorun, 
1990’lardan sonra tüm konfederasyonların gündemlerine almak zorunda oldukları bir sorun 
olmuştur. Ancak konfederasyonların konuyu ele alış biçim ve düzeyinin farklılaştığı tespit 
edilmiştir.

1. TÜRK-İŞ

TÜRK-İŞ belgelerinin kadın işçilerin sorunlarına yönelik kayıtsızlığı dikkat çekicidir. Bu 
sorunlar nadiren de olsa TÜRK-İŞ’in gündemine girmiştir. Ancak bu gündem genellikle 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğin sonuçları üzerinden değil, kadın işçilerin sendikal mesele-
leri üzerinden şekillenmiştir. Yeğen’nin ifadesiyle “bir toplumsal cinsiyet konumu olarak 
kadınlık” ve bununla bağlantılı toplumsal bir sorun olarak kadın sorunu” ya da “istihdam 
alanında cinsiyetçilik durumu olarak kadın sorunu” şeklinde bir kavrayış, kuruluşundan bu 
yana TÜRK-İŞ’in egemen olan kurumsal zihniyet ve geleneklerine dâhil olmamıştır”.32 Bu 
kayıtsızlığın açık göstergelerinden birisi, günümüze kadar ana tüzüğünün hiçbir maddesin-
de kadınların ve kadın işçilerin sorunlarına dair bir kaydın bulunmamış olmasıdır. 

Kadın sorunu sendikaların gündemine genellikle, üyesi oldukları uluslararası örgütlerin ka-
dın-erkek eşitliği programlarına duyarsız kalamadıkları için girmiş ve pek çok sendikada 
kadın birimi kurulmuştur. TÜRK-İŞ’te bu sorunun gündeme dâhil oluşunun önemli işaret-
lerinden birisi, Kadın İşçiler Bürosunun kurulmasıdır. Büro, 1980 Askeri darbesinden sonra 
yönetim kararı ile kurulmuş, 1981 yılında faaliyete geçmiştir. 1989 yılında Çalışan Kadınlar 
Birinci Ulusal Kurultayı düzenlenene kadar, büronun faaliyetleri, ağırlıkla aile planlama-
sı ve işçi sağlığı konularında verilen eğitimlere yoğunlaşmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren 
bağlı sendikalarda kadın komitelerinin örgütlenmesi, kadın için taban eğitimleri, yönetici 

___________________
32 Mesut Yeğen, “Sendikalar ve Kadın Sorunu: Kurumsal Gelenekler ve Cari Zihniyetler”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, No: 4, 2000, s. 5.
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kadınlara ve kadın komitesi üyelerine yönelik toplantı ve seminerlerin düzenlenmesi gibi 
çalışmalar yürütülmüştür. 1995 yılında 17. Genel Kurul öncesi, kadın konferansı niteliğin-
de Kadın Sendikacılar Kurultayı düzenlenmiştir. Büronun bu dönemdeki hedefi, TÜRK-İŞ 
ve bağlı sendikalarda kadın yapılarının kurulması, kurumsallaştırılması ve süreç sonunda 
TÜRK-İŞ Kadın Komitesinin kurulmasıdır.33 Ancak aradan 19 yıl geçmesine rağmen, bu 
hedef gerçekleştirilememiştir. 

2000 yılına kadar cinsiyet eşitsizliği sorununu kurumsal gelenekler ve cari zihniyetler ba-
kımından değerlendiren araştırmasında Yeğen, TÜRK-İŞ metinlerinin, kadınların ve kadın 
işçilerin sorunlarına kayıtsız kaldığını, kurumsal zihniyetin kadınları ve kadın işçileri kate-
gorik olarak yok saydığını, konfederasyon belgelerinin bu konudaki “suskunluğunun” bu 
duruma işaret ettiğini belirtmiştir. Kadın Bürosunun kurulmasının, konfederasyonda kadın 
işçilerin sorunlarına ilişkin bir ilgi olarak okunabileceğini ifade eden Yeğen, bu ilginin, me-
seleyi yukarıda tarif edilen şekliyle “kadın sorunu” perspektifi ile ele alan bir anlayıştan 
uzak olduğunu tespit etmiştir. 

Aradan geçen süreye rağmen Yeğen’in söz konusu tespitlerini geçersizleştiren bir geliş-
meye rastlanmamıştır. Örneğin, kadın işçiler bürosu, bu güne kadar tüzük hükümleri ile 
tanımlanmamıştır. Erkek işçilerin konfederasyonu olmaya devam eden TÜRK-İŞ, yetişkin 
ve erkek olmayan işçileri onlara özel bürolar oluşturarak sendikal hiyerarşiye dâhil etmek 
yolunu seçmiş ve bu eğilimini bu güne kadar sürdürmüştür. Nitekim Konfederasyon içinde 
çocuk işçiler bürosunun yanında kadın işçiler bürosu yer almakta, her ikisi de eğitim faa-
liyetleri altında sınıflandırılmaktadır. Konunun örgütlenme gibi temel faaliyet alanı yerine 
eğitim faaliyeti altında değerlendirilmesi, büronun konfederasyonun faaliyet hiyerarşisinde 
ve gündeminde aşağılara itildiğinin önemli bir göstergesidir. Üstelik 1990’lı yılların ortala-
rına kadar konfederasyon içinde “dekoratif” konumunu zorlayan faaliyetler gerçekleştiren34 

büro, günümüzde, eğitim faaliyetlerini dahi yapamayan bir konuma gelmiştir. Gerçekten 
eğitim çalışmaları, özellikle 2009 yılından itibaren kesintiye uğramış, kadın uzmanın ifadesi 
ile “rafa kaldırıl”mıştır. Kurumlarla iletişimi sağlamak, toplantıları takip etmek gibi işleri 
görmekle büro, yeniden “dekoratif” niteliğe bürünmüştür. 

TÜRK-İŞ’e bağlı birçok sendikanın toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda suskun kaldığı 
görülmektedir. Ancak Petrol-İş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), özellikle son dö-
nem genel kurullarında yaptıkları tüzük değişiklikleri ile sadece konfederasyonun gelene-
ğinden değil Türkiye’nin sendikal geleneğinden, bu konuda farklılaşmışlardır. 

Örneğin üye sayısı bakımından en küçük sendikalardan birisi ve üyelerinin yaklaşık yarısı 
kadın olan TGS, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapan ve kadın işçilerin sorunlarını 

___________________
33 Gülay Toksöz, Fevziye Sayılan, “Sendikaların Eğitim Programı ve Kadın Çalışanlar”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı. 53/1, 1998, s. 
301-302.

34 Yeğen, a.g.m., s. 6
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tüzüğünde somutlaştıran, araştırma kapsamındaki tek sendikadır. Son tüzük değişikliği ile 
“tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, kadın-erkek eşitliği başta 
olmak üzere her türlü eşitliği, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda sağ-
lanmasını ve korunmasını temel ilke” sayan sendikanın amaçlarından birisi olarak aşağıdaki 
hüküm kabul edilmiştir. 

“Cinsiyet eşitliğine dayalı demokrasinin inşası için evde ve çalışma hayatının her alanın-
da, örgütlü olduğu işyerlerinde, sendikanın iç işleyişinde, sendika yönetiminde, sendikal 
çalışmalarda, toplu sözleşmelerde kadın-erkek eşitliğini esas alır, bunların gereğini yerine 
getirir. İşçilerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden ötürü ayrımcılığa uğramalarına, işe 
alınmamalarına, işten atılmalarına engel olmak için çaba sarf eder, bunun için toplu söz-
leşmelerde gerekli önlemlerin yer almasını sağlar. Kadına yönelik her türlü şiddete (taciz, 
tecavüz, dayak, mobbing vb.) ve ayrımcılığa karşı mücadele eder ve politika üretir. Bu poli-
tikaların uygulanmasını sağlar. Bu politikalar uygulanırken ortaya çıkan anlaşmazlıklarda 
belirleyici oy kadınların oyudur.”

Tüzüğünde kadın erkek eşitliğine değinen sendikalardan bir diğeri, erkek yoğun bir üye 
profiline sahip Petrol-İş sendikasıdır. Petrol-İş sendikasında, kadın-toplum ilişkisine dair 
vurgu 1977 yılında yayınlanan Petrol-İş dergisinin 17. sayısında yer alan “Kadın ve Top-
lum” başlıklı köşede yapılmaya başlanmıştır. Bu köşede kadınların toplumun en çok ezilen 
ve sömürülen kesimi olduğu ifade edilmiş, ilk kez kendilerine özgü sorunları ve talepleri 
olabileceği gerçeği dile getirilmeye başlanmıştır. 

2000’li yıllarda kadınların sendika içinde görünürlüğünün artması yine bir yayın ile ger-
çekleşmiştir. Ocak 2003’de Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Petrol-İş Kadın Dergisi ya-
yın hayatına girmiştir. Dergi, başlangıçta Konfederasyonun geleneği ile uygun bir şekilde, 
üyelerin eşlerine yönelik çıkarılmıştır. Yani kadınlar eş ve destekçi olarak görülmüştür. An-
cak dergi zamanla evrilerek, üyelerin eşleri dâhil, sendika üyesi olan ve olmayan kadınlara 
seslenmeye başlamıştır. Buna paralel olarak, son Genel Kurulunda aşağıda değineceğimiz 
tüzük değişikliklerini, genel kurul sonrası dört yıllık dönemde hayata geçirilmesi öngörülen 
kadınlarla ilgili bir eylem planı hazırlanmıştır. Eylem planında Petrol-İş sendikasının ka-
dınlara yönelik her türlü ayrımcılığa karşı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine kararlılıkla bağlı 
olduğu belirtilmiştir. Bu plana göre sendika, kadın politikasını, kadın işçilerin hem işte hem 
de işyerinde kadınlık durumlarından kaynaklanan farklı bir ezilme pratikleri olduğu bilin-
cinden hareketle oluşturacaktır. Belirlenen hedefler şunlardır; toplumsal cinsiyet derslerini 
sürdürmek, bu eğitimlerde kadın üyelerin daha fazla yer almasını sağlamak, sendika üye-
si kadınlara yönelik güçlendirici özerk kadın eğitimleri yapmak, toplumsal cinsiyet esaslı 
istatistikler oluşturmak, yönetimlerde ve karar organlarında kadın katılımını artırmak için 
gerekli önlemleri almak, cinsel tacizle mücadele edilmesi ve 25 Kasım 2011’de Kadına 
yönelik şiddetle mücadele gününde Yaşama Hakkı En Temel İnsan Hakkıdır: Kadın Cina-
yetlerine Son başlığı altında dost sendikalarla birlikte ülke çapında bir kampanya başlatmak.
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2011 yılında yapılan Genel Kuruluda kabul edilen tüzük değişikliği ile sendikanın görev ve 
yetkileri arasında; “Kadın-erkek eşitliğini savunmak, bu eşitliğin inşası için evde, işyerinde 
ve sendikada gereken her türlü önlemi almak ve uygulanması için çaba sarf etmek, bu amaç-
la kadın büroları ve komisyonları kurmak, kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele 
etmek” olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca “kadın erkek eşitliğini sağlamak amacıyla toplumsal 
cinsiyet eğitimleri” vermek, sendika merkez yönetim kurulunun görev ve yetkilerinden bi-
risi olarak sayılmıştır. 

2. DİSK

DİSK’i Türkiye sendikal geleneğinden ayıran, sınıf eksenine dayanan ideolojik çizgisidir. 
Bu özelliği, konfederasyonun kadın-erkek eşitsizliğine dair kurumsal algısının oluşumunda 
önemli bir rol oynamıştır. Eşitlikçiliğin esas olduğu bu ideoloji, DİSK’in kadın sorununu 
“cinsiyet ayrımcılığına karşı durmak” gibi bir perspektif içerisinde değerlendirebilmesinin 
esas nedeni sayılmaktadır. 1980 öncesinde kadının özgürleşmesini sınıfın özgürleşmesi ile 
özdeş sayan tutum, 1990’larda değişim göstermiştir. Bu değişimin kurumsal göstergesi, tek-
rar faaliyete geçtiği 1992 yılında yapılan 8. Genel Kurul’da ortaya çıkan rapordur. Genel 
Kurul Raporuna göre “kadın işçiler topluma egemen düşünce ve inançlar, yetiştirilme tarzı 
ve eğitim olanakları gibi nedenlerle ve mevcut kanunlar nezdinde, işçilik konumlarına ek 
olarak yalnızca kadın oldukları için sistemli bir ayrımcılığa tabi tutulmaktadır.”35

1994-2008 yılları arasında kabul edilen tüm genel kurul kararlarında cinsiyet eşitsizliği ve 
kadın işçiler görünür kılınmıştır. Bu belgelere göre, kadın işçilerin sorunlarının temel kay-
nağı kapitalist sistemin egemen olmasıdır. DİSK’e göre “Dünyada ve Türkiye’de kapitalist 
sistem, bir yandan, her gün daha çok kadını üretim sürecine, ücretli emeğin sıralarına çe-
kiyor. Salt cinsiyetlerinden ötürü daha düşük ücretlerle daha niteliksiz işlerde ve daha kötü 
koşullarda çalıştırıyor. Öte yandan, kapitalist sistem, her ekonomik sıkışıklık ya da krizde, 
önce kadın emekçileri işten atıp, eve hapsedecek uygulamaları yürürlüğe koyuyor. Bütün 
bunlar içinde; yaşamın her alanında kadınlara karşı cins ayrımcılığını, eşitsizliği, kadın 
düşmanı her türden gerici, erkek egemen düşünceleri besliyor, kışkırtıyor.”36 Bu nedenle 
kadınların örgütlenmesi önemlidir. Nitekim 1994-2008 yılları arasında kabul edilmiş olan 
kararların tümünde, kadın işçilerin örgütlenmesine öncelik verileceğine, bunun sağlanabil-
mesi için kadın dairesinin işlerliğe kavuşturulacağına, üye sendikalarda var olan kadın dai-
relerinin daha aktif ve koordineli çalışması ve kadın temsilinin artırılmasına yönelik önlem-
lerin alınacağına ilişkin ifadeler yer almıştır. Bununla da kalınmamış, 1997 ve sonrasında, 
iki Genel Kurul kararında, çalışma yaşamına girişlerinde karşılaştıkları ayrımcılık, cinsel 
taciz, kreş gibi temel sorunlar somutlaştırılmıştır. Kadın işçileri ilgilendiren bütün konu-

___________________
35 Yeğen, a.g.m., s.10-11

36 DİSK’in 1994-2008 yılları arasında kabul ettiği Genel Kurul Kararları için bkz. http://www.disk.org.tr/tuzuk-ve-kararlar/genel-kurul-ka-
rarlari/
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larda sendikal politikalar üreterek bunların toplu sözleşme kazanımı haline getirilmesi için 
gerekli çalışmaların yapılacağı belirtilmiştir. “Kanunlardan cinsiyet temelinde ayrımcılık 
yapan maddelerin ayıklanması ve değiştirilmesi için kararlı bir mücadele yürütülmesini” 
karar altına almıştır. 2008 yılında “Her türlü ayrımcılığın karşısında olduğunu, yaşamın tüm 
alanında kadınlar ve erkekler arasında eşitliği savunacağını” ilan eden DİSK, bir önceki 
Genel Kurul kararlarında kadın örgütlenmesine yönelik olarak alınması gereken önlemleri 
tekrar etmiştir.37

Genel Kurul Kararlarında kadın işçilerin sorunları açık bir şekilde görünür olmasına rağ-
men, pratikte bu kararların uygulanmasına ve kurumsallaşmasına ilişkin ciddi bir çabanın 
içine girilmediği anlaşılmaktadır. Örneğin kadınların temsilinin arıttırılması, kadınların 
sorunlarına duyarlı örgütlenme politikalarının geliştirilmesi, kadın birimlerinin etkinleşti-
rilmesi, belli periyotlarla kurultay yapılması gibi hedefler bu güne kadar gerçekleştirilme-
miştir. Önceki genel kurul kararlarının neden hayata geçirilemediğine dair bir sorgulamaya 
rastlanmamıştır. 

TÜRK-İŞ’te olduğu gibi DİSK’te de cinsiyet eşitsizliği veya kadın işçilerin sorunları sen-
dikal kurumsal metinler ve sorunlar hiyerarşisinin alt sıralarında yer almaktadır. DİSK’in 
Tüzüğü’ne göre;

“Çalışma hakkının ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesini, daha ileri sosyal ve ekonomik 
haklara ulaşılmasını, çalışma, dinlenme, beslenme ve barınma koşullarının iyileştirilme-
sini, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, 
sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini, işsizlik sigortasının geliştirilmesi-
ni, tarım ve orman işçilerinin, kadın, genç, küçük ve göçmen işçilerin sorunlarının çözüme 
ulaştırılmasını sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak.” 

Görüldüğü gibi, çalışan kadınların sorunları sendikal gündemin “ayrıntıları” arasına yer-
leştirilmiştir. Bu tüzük maddesi “kadın işçileri erkek işçilerle kıyas içerisinde ve bu kıyas 
uyarınca “eksik” ya da “sorunlu” çalışanlar olarak kavrayan… zihniyetin daha dolaysız 
bir ifadesi.”38 olarak görülebilir. Bu yönüyle, farklı bir ideolojik çizgiye sahip olmasına 
rağmen, uygulamada DİSK’in cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı sorunlar konusundaki yaklaşı-
mının TÜRK-İŞ’e benzediğini söylemek zor olmayacaktır. 

3. HAK-İŞ 

HAK-İŞ, kadınların toplumsal olarak yaşadıkları sorunları, modern zamanların bir ürünü 
olarak görmektedir. Bu sorunlar konfederasyonun belgelerinde ve örgüt içi yapılanmada 

___________________

37 Şemsa Özar, “Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Kadın Emeği ve İstihdamı Politikaları”, Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Haz. 
Ahmet Makal, Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi Yayını, Ankara, 2012, s. 285-287. 

38 Yeğen, a.g.m., s. 9
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bir görünürlüğe sahiptir. Örneğin HAK-İŞ’in Tüzüğünde “kadının çalışma yaşamına etkin 
olarak katılmasına, toplumdaki ve sendikal hareketteki rol ve statüsünün yükseltilmesine 
yönelik çalışmalar yapmayı sendikal öncelikleri arasında görür.” ifadesine yer verilmiştir. 
Ayrıca 2011 yılında yapılan tüzük değişikliği ile kadın komiteleri kurmak yönetim kurulu-
nun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Mevcut Kadın Komitesi, genel merkez yönetim 
kuruluna bağlanmıştır. Daha sonraki bölümlerde yeniden değineceğimiz gibi, Komite kısa, 
orta ve uzun vadeli hedef ve önceliklerin belirlendiği bir “Kadın Stratejisi ve Eylem Planı” 
hazırlamıştır. Konfederasyon üyesi sendikalarda, kadın komitelerinin kurulması teşvik edil-
miştir. 

HAK-İŞ’te kadın işçilere yönelik ilgideki bu canlanmanın değerlendirilmesi gerekmekte-
dir. Bu konuda konfederasyonun geleneksel “toplumsal cinsiyet eşitsizliğine” yaklaşımı ve 
sorunun hangi alanına odaklandığı önem kazanmaktadır. Bu konuda sendika başkanlarının 
konuşmaları ve Kadın Çalışmaları El Kitabı incelenmiştir. 

Bu canlanmanın nedenlerinden birisi, 2000’li yıllarda neo liberalizm, Avrupa Birliğine giriş 
süreci ve küreselleşmeye entegre olan diğer aktörlerde de görülen söylem değişikliğiyle 
ilgili olduğu ileri sürülebilir. Günümüzde İslami söylemlere vurgu yapmaktan çoğunlukla 
kaçınan HAK-İŞ, “sivil toplum sendikacılığı modelini” benimsemiştir. Bu süreçte uluslara-
rası sendikal örgütlenmeler ve Avrupa sendikalarıyla yakın ilişkilere girmiş ve bu örgütler-
le olan ilişkilerini sürdürmekte istekli olmuştur.39 Uluslararası sendikal örgütlere üyeliğin 
getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek ve bu örgütler nezdindeki itibarını yükseltmek40 
isteyen HAK-İŞ, kadın sorununu belgelerinde ve söylemlerinde daha görünür hale getirmiş-
tir. Nitekim araştırma kapsamında görüşülen kadın uzman, uluslararası örgütlere üyelik ve 
faaliyetlerin, kadın komitesinin kurulmasında ve yapılanmasında ne kadar önemli olduğunu 
şu sözlerle ifade etmiştir; 

“Çalışan kadın sayısı arttıkça oluşan, örgütlenme yapımızdaki deği-
şiklikler nedeniyle uluslararası kuruluşlarda çok etkin bir üyeliğimiz 
ve duruşumuz var. Oralardaki gelişmeler -aslında en büyük etki o da 
diyebiliriz- işte kotalar konmaya başladı genel kurullara katılımla ilgi-
li, toplantılara katılımla ilgili. Ondan sonra bütün politikaların oluştu-
rulmasına ayrı bir bakış açısı istenen raporlar vesaireler gönderilmeye 
başlandıkça yavaş yavaş HAK-İŞ’in o bakış açısına da daha büyük bir 
destek oldu. Bu şekilde bir dönüşüm sağlandı.” (Kadın, Uzman, HAK-
İŞ)

___________________

39 Işıl Erdinç, “AKP Döneminden Sendikal Alanın Yeniden Yapılandırılması ve Kutuplaşma: HAK-İŞ ve Ötekiler”, Çalışma ve Toplum, Sayı: 41, 
2014, s. 165.

40 HAK-İŞ, Kadın Çalışmaları El Kitabı, 2. bsk., Yayın No: 47, 2012, s. 16.
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HAK-İŞ 2000’li yıllarda yaşadığı döşümü, AKP ile paralel söylem ve eylem repertuarları 
çerçevesi içine yerleştirmiştir. Bu süreçte AKP ile ideolojik bir yakınlığı olmuştur.41 Bu 
nedenle, HAK-İŞ belgelerinde kadınların görünür olmasının önemli bir diğer nedeninin, 
hükümetin kadın istihdamına ilişkin politika ve hedefleri olduğunu düşünmekteyiz. 

HAK-İŞ, son dönemlerde kadınların eğitimi, kadınlara yönelik şiddet gibi sorunlara yer ver-
miş olsa da, kadın gündemini daha çok kadın istihdamının artırılmasına, iş ve aile yaşama-
nın uzlaştırılmasına taşımış, birçok belge ve karar bu çerçevede düzenlenmiştir. Kadınların 
çalışma yaşamındaki mevcudiyetini kabul etmiş görünen HAK-İŞ’in, Hükümetin Ulusal 
İstihdam Stratejisi çerçevesinde kadınlar için öngördüğü esnek istihdam modelini sahiplen-
miş olduğu görülmektedir. Bu sahiplenme, HAK-İŞ’in cinsiyete dayalı işbölümüyle ilgili 
yaklaşımıyla bir paralellik göstermesinden de kaynaklanmaktadır. 

HAK-İŞ’te, analık ve eş rolü gibi geleneksel roller ile kadın arasında değişmez bir ilişkinin 
var olduğu42 kabulü, öteden beri taşınan bir gelenek olmuştur. Aslında Kadın Çalışmala-
rı Kitabındaki bazı ifadeler bunu örneklemektedir. HAK-İŞ, AB üyelik sürecini yaşayan 
Türkiye’nin, AB sosyal politikasının temel amaçlarından birisi olan cinsiyet eşitliğini top-
lumsal sisteme yansıtması gerektiğini savunmaktadır. Ancak kadınların geleneksel rollerini 
değiştirmeyen ve cinsiyet eşitsizliğini yeniden üreten istihdam modellerini ve sosyal politi-
kalarını, kadın istihdamını artırmanın bir gereği olarak benimsemektedir. Aslında bu durum 
diğer sendikal faaliyetlerinde gözettiği “muhafazakârlık ile değişim arasındaki ... hassas 
çizgiyi”43 kadın istihdamı ve sorunları bağlamında da gözettiğini göstermektedir. 

Konfederasyona göre kadın istihdamında esas mesele, aile yapısını bozmayacak iş ilişkile-
rinin ve sosyal hakların gerçekleştirilmesidir. Güvenceli esneklik bu amaca hizmet edecek-
tir. HAK-İŞ, yeni esnek istihdam modelleri ortaya atmadan önce, İş Kanunu’nda yer alan 
taşeronluk, geçici iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışma, kısmi süreli iş sözleşmesi, süreli fesih, 
telafi çalışması, deneme süreli iş sözleşmesi gibi birçok esnek istihdam tipinin neden tam 
olarak uygulanmadığının tartışılması gerektiğini savunmaktadır.44 Mevcut sosyal güvenlik 
sisteminin esnek çalışanların sosyal güvenceden yararlanmasını imkânsız hale getirdiğini 
kabul eden HAK-İŞ’e göre, “Kadınlar açısından, özellikle genç ve doğum yapan kadınlar 
öncelenerek değerlendirildiğinde ise; sosyal güvenlik ve güvence boyutu sağlam temellere 
oturtularak, insana yakışır düzgün iş çerçevesinde tam zamanlı istihdama zorunlu bir al-
ternatif olarak değil, bir tercih olarak güvenceli esnek çalışma modellerinin uygulanması 
kadınların işgücü piyasasına girişlerini ve devamlılığı sağlayacak kolaylaştırıcı bir yöntem 
olacaktır.”45

___________________

41 Erdinç, a.g.m., s. 167

42 Yeğen, a.g.m., s. 13

43 “Başbakandan HAK-İŞ’e Teşekkür”, http://www.ozagacis.org/index.php/haber-arsivi/45-kadinlar-gunu (Erişim: 4.11.2014).

44 HAK-İŞ, Kadın Çalışmaları El Kitabı, s. 69-70.

45 HAK-İŞ, Kadın Çalışmaları El Kitabı, s. 71.
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Çalışan kadınların ele alındığı kitapta istihdam, sosyal güvenlik ve eğitim konusunda “ka-
dın ve insan odaklı” yeni politika ve stratejilere ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Bunun için su-
nulan öneriler arasında “güçlü aile” ye vurgu yapılmıştır. Bu vurgu esas olarak, HAK-İŞ’in 
kadını kendi başına bir birey olarak değil, aile içinde tanımlayan yeni sağın, dolayısıyla 
Hükümetin sosyal politikası ile uyumlu bir sosyo politik anlayışının olduğunu göstermesi 
bakımından önemlidir. HAK-İŞ’e göre, “Güçlü Toplumun oluşturulmasının temelinde güçlü 
aile bulunmaktadır. Bu çerçevede ailenin güçlendirilmesi için her türlü sosyal ve ekonomik 
önlemlerin alınması önem arz etmektedir. Bu hususta temeli ailenin ebeveyn ve çocuklarla 
birlikte bir bütün olarak asgarî yaşam standartlarını sağlayacak önlemlerin, politikaların 
oluşturulması olmalıdır. Bu anlamda sosyal koruma sitemlerinin güçlendirilmesi gerekmek-
tedir.”46

Açıkça ifade edilmese de kadınların ailedeki rol ve sorumluluklarını ve iktidar ilişkilerini 
sorgulayan feminizm ve diğer düşünce biçimlerine yönelik bir karşıtlık, HAK-İŞ’in kadın 
konusundaki söylemlerine sinmiş gibi görünmektedir. O kadar ki “Aile kurumuna yöne-
lik negatif etki doğuran ve çözülmesine neden olan her türlü enformasyon, propaganda, 
iletişim unsurlar ile görsel ve işitsel medya araçlarına, basın ve kamuoyunun bilgi alma 
özgürlüklerini kısıtlamayacak bir formatta önlem alınması”nı büyük bir toplumsal ihtiyaç 
olarak sunmaktadır.

HAK-İŞ’in en büyük hassasiyetlerinden birisi, genelde sendikal hareket, özelde ise kadınla-
rın mücadelesini, kendi medeniyet değerlerine yabancılaşmadan sürdürmek olduğu anlaşıl-
maktadır. Kadınların sendikal harekette etkin roller üstlenmesini istediğini belirten HAK-İŞ 
Genel Başkanı, sendikal hareket ve kadın mücadelesini hangi eksen üzerinden şekillendir-
diklerini şu şekilde açıklamıştır; “Biz, Sendikal hareketi ve kadınlarımızın onurlu mücade-
lesini, ideolojik bir sapma ile tarihimizden koparma çalışmalarına rağmen, ısrarla tarihsel 
genlerimizden yeni sendikal değerler çıkarmaya çalışıyor, geleceğimizi tarihi birikimimizle 
inşa ediyoruz”.47 

Bu ifadeler, HAK-İŞ’in cinsiyet eşitsizliğinden doğan soruların nereden kaynaklandığına 
ilişkin görüşleri ile anlam kazanmaktadır. HAK-İŞ’in Genel Başkanı’na göre kadınların kar-
şılaştığı sorunları “bizim değerlerimize yüklemek bu medeniyete haksızlık” olacaktır. Çünkü 
“bu medeniyetin coğrafyasında kadının yeri ve rolü hiçbir zaman tartışılmamış, kadını dış-
layan, kadını yerinden ve rolünden uzaklaştıran bir anlayış asla söz konusu olmamıştır. Bu 
gün yaşanan sorunların tamamı modern zamanın sorunlarına bağlamak gerekmektedir.”48 

___________________

46 HAK-İŞ, Kadın Çalışmaları El Kitabı, s. 74.

47 http://www.hakis.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=685:hak-3-kadin-eme-bulumasi&catid=11:haber&Itemid=10

48 http://www.hakis.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=346:hak-l-kadinlar-ankarada-bulutu-81-renk-tek-ses-oldu-
&catid=11:haber&Itemid=10
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Bu sorunları ortadan kaldırmanın yolu ise, “medeniyetimizin kadına verdiği değeri ve önemi 
tekrar ortaya...” çıkartmaktır. 

Tüm bu ifadeler Konfederasyonun, istihdamı artırılacak kadınların, modern zamanların 
doğurduğu çalışma ve toplumsal sorunlarını, muhafazakâr bir dünya görüşü ile çözmeye 
dönük bir kadın politikası ve örgütlenmesini benimsenmiş olduğunu göstermektedir. Bu 
durumda HAK-İŞ için sorun, cinsiyete dayalı işbölümü ya da bu işbölümünün sonuçları 
olamaz. Sorun çalışma yaşamının cinsiyete dayalı işbölümüne uygun tarzda düzenlenmemiş 
olmasıdır. Kadın istihdamına ilişkin yaklaşımı ile kadınların sendikal hareketteki konumu 
arasında kurulan ilişkiyi, HAK-İŞ’e bağlı sendikanın genel başkanının yaptığı konuşma 
göstermektedir. Kadınları “elinin hamuruyla” işçi hareketini yoğurmaya ve biçimlendirme-
ye davet eden Genel Başkan, sendikanın kadın komitesinin açılış konuşmasında şu ifadeleri 
kullanmıştır; 

“Her yerde olduğu gibi sendikal faaliyette de kadın çalışanlarımızın gücüne, desteğine, kat-
kı ve katılımına ihtiyacımız var. KADIN, hayatı çekip çevirendir, çocuğuna iyi bir anne, 
kocasına iyi bir eş, anne ve babasına hayırlı bir evlat, işyerinde de örnek bir işçidir, tem-
silcidir, baş temsilcidir.” “Elinin hamuruyla erkek işine karışma” diyen zihniyetlere karşı, 
Öziplik-İş sendikası olarak diyoruz ki; Hamur yoğuran, hamuru şekillendiren ve pişiren 
ellerinizle işçi hareketlerini de yoğurun, şekillendirin, olgunlaştırın istiyoruz. Çocuk yetiş-
tirmedeki maharetinizi güçlü bir sendikal hareket yetiştirmede de gösterin.”49

Kadını iyi anne-iyi bir eş-hayırlı evlat-örnek bir işçi-temsilci ve baş temsilci olarak tarif 
eden sendika yöneticisinin, iyi bir yönetici-iyi bir şube başkanı-iyi bir genel başkanı sıfatla-
rını eklememesi dikkat çekicidir. Kadınların bütün bu geleneksel rollerini aynı anda “iyi” bir 
şekilde nasıl gerçekleştireceğine dair bir formüle yer vermeyen sendika başkanının, kadın 
işçileri sözde dahi, daha üst düzey yöneticiliğe taşımamış olması, konfederasyon ve sen-
dikaların yönetiminde kadın yöneticilerin hiç veya yetersiz olması ile oldukça uyumludur. 

B. Kadın-Erkek Eşitsizliğine İlişkin Mevcut Görüş ve İnançlar
Toplumda görülen kadın erkek eşitsizliği sendikalarda nasıl algılanmaktadır? Sendika tem-
silcilerine göre bu sorun nereden kaynaklanmaktadır? 

Bu genel algıyı belirlemek önemlidir. Çünkü sendikal gelenekler tarafından da beslenen bu 
algı ve inançlar, sendika içinde kadın işçilerin sorunlarına yönelik politikalara, uygulamala-
ra ve düşük temsile ilişkin yaklaşımlarına da yansımaktadır. 

Sendikadaki kadın ve erkeklere, eşitsizlik sorununa yönelik kanaatlerini belirlemeye yöne-
lik iki soru sorulmuştur. Bunlardan ilki “toplumda kadın-erkek eşitliği veya eşitsizliği hak-

___________________

49 http://www.oziplikis.org.tr/tr/data.asp?id=670
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kında ne düşünüyorsunuz?” diğeri ise “kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğin kaynağı 
veya kaynakları nelerdir?”. Sendika yönetici ve temsilcilerinin bu iki soruya verdikleri ce-
vabın, sendikaların kadınlara yönelik politikaları, uygulamaları ve yapılarına yönelik soru-
lan sorulara verdikleri cevaplarda gizli olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu nedenle metin 
içerisinde bazı konularda tekrara düşülmesi kaçınılmaz olmuştur.

1. Erkeklerin Görüş ve İnançları

Araştırma kapsamında görüşülen tüm yönetici ve uzmanlar toplumda kadınlar ve erkekler 
arasında bir eşitsizliğin olduğunu kabul etmiştir. Bu sorunun kaynakları konusunda ise, ol-
dukça farklı düşüncelerin olduğu söylenebilir. 

TÜRK-İŞ’e bağlı bir sendikanın erkek yöneticisine göre “Esas itibariyle eğer cinsiyet ola-
rak bakarsanız (kadın ve erkek arasında) mutlak ayrım var. Ama insan olarak baktığınız-
da mutlak eşitlik var. … Anne önemli bir varlık öyle bakalım, kadına sadece kadın olarak 
baktığınızda kadın hakikaten eziliyor… Her yönüyle, cinsellikle, bakın reklamlara bir şeyi 
koyuyorlar kadını obje olarak koyuyorlar oraya. … Onu evvela cezp etsin sonra bilmem 
ne…” Sendika yöneticisine göre “… biz kadın filan diyerek kadınlara kötülük yapıyoruz ... 
insan demeliyiz. İnsan dedikten sonra bunun içine kadın da girer ezilen o erkek de girer…” 
Bu nedenle de kadınları kadın olarak görmek ve sorunları kadın erkek olarak ayırmak, 
kadınlara yapılabilecek en büyük kötülüktür ve uğradıkları ayrımcılığın nedenidir. Aynı sen-
dika yöneticisine göre önce “…insan hakları deyip kadının hakkını ondan sonra...” demek 
gerekir. Sorun bu zihniyetin çözülmesi ile son bulacaktır. Ve bu ancak herkesin eğitilmesi ile 
mümkün olacaktır. Yoksa tabii ki “…kadın bizim dinimizin de bakış açısı. Kadının ayakla-
rının altındadır diyor cennet. İnancımız varsa benim inancım var, bu inancım çerçevesinde 
baktığımda kadın, annelerin ayakları altındadır diyor cennet kadın için. Bu çok önemli bir 
laf ya! Anne olarak bakıyorsun, bir defa evinizin annesi…. …” (Erkek, Sendika Merkez 
Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Kadın erkek eşitliğinin kanunlarda yer aldığı, ancak kanunların toplumdaki kadın erkek 
eşitliğini sağlamada etkisiz kaldığını savunan başka bir yönetici, kadınları erkeklerle neden 
eşit gördüklerini şu sözlerle ifade etmiştir; 

“… biz de eşit görüyoruz. Kadın erkek eşitliğini biz eşit görüyoruz. Ka-
dın anne en azından. Hepimizin anneye saygısı var, eşimize de saygısı 
var, kızımıza da saygımız var o yüzden biz hep baş tacı diye görüyoruz 
her zamanda saygımız var.” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-
İŞ)

DİSK’e bağlı sendikanın yöneticisi, sendika içinde ve toplumda görülen eşitsizliğin çözüm 
yolunu şu şekilde belirtmiştir;
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“...Eğer gerçekten görebilirsek, dışarıda yürüyen bir kadını kendi ai-
lemizden biri, işe giden bir kadını kendi eşimiz gibi, kendi kızımız gibi 
görürsek ve o işyerindeki mesaisini kendi ailemizden biri o mesaiyi yü-
rütüyor gibi görürsek ve ne bekliyorsak, ne istiyorsak, yani o kadının 
nerede olmasını istiyorsak, o kadının neyi başarmasını istiyorsak, emek 
üreten, çalışan, bu toplumda varım diyen, var olmak isteyen kadınlara 
o şekilde bakarsak bence sorunu çözeriz…” (Erkek, Sendika Merkez 
Yöneticisi, DİSK)

Erkek sendika yöneticilerinin genellikle kadını eş ve anne olarak tanımladıkları ve kadınla-
rın eşitliğini “dinsel ve geleneksel” bir anlayışla savundukları görülmüştür.

TÜRK-İŞ içerisinde muhalif sendikaların oluşturduğu SGBP (Sendikal Güç Birliği Platfor-
mu) üyesi bir sendikanın erkek yöneticisine göre, tarih öncesinden bu yana gelen bağnaz bir 
yapının sürdürülmesi, kadınların fiziki zayıflıklarını toplumsal zayıflıklara dönüştüren katı 
bir taassup, dinlerin bunu çeşitli amaçlarla kullanması ve erkek egemen toplum, kadınlar ve 
erkekler arasında görülen eşitsizliğin kaynaklarıdır. Çağdaş dünya bu konuda önemli adım-
lar atmıştır. Ancak “Ortadoğu, şark kafasından gelen aslında gövdesi batıyı gösterirken 
kafası doğuya dönen” bir ülke olan Türkiye’de, son siyasi iktidardan kaynaklı baskılar kadın 
haklarını baskı altında tutmakta ve var olanı geriye götürmeye çalışmaktadır. 

TÜRK-İŞ’e bağlı diğer bir sendikanın erkek yöneticisine göre ise, kadın sorunu bölgesel 
bir sorundur. Esas sorun İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesindedir. Kendisinin yaşadığı 
Batı bölgesinde “öyle kadın-erkek ayrımı çok fazla yapılmaz. Her yere bayanlar da girebilir 
rahatlıkla. Baylar da girebilir. Yani bayların yapmış olduğu her şeyi bayanlar da çok rahat 
yapabilirler…”. Bu bölgeler arasında yaşam tarzları çok farklıdır. Yaşadığı bölgede de bazı 
eşitsizlikler yaşanmaktadır. Ancak en azından kadın erkek eşitliğine inanılmaktadır. Erkek 
yöneticiye göre bazı kadınlar, kendileri eşitliğe inanmamaktadırlar. Yönetici bu düşüncesini 
“araba ve motosiklet” örneğini vererek açıklamıştır;

“Ben bunu da bazen şeye benzetiyorum, Türkiye’de motosiklet sürücü-
leri, araba sürücülerine “Bizi taşıt yerine koymuyorlar” diyorlar, ama 
motosiklet sürücülerinin yaptıklarına baktığınız zaman kendileri ken-
dilerini araç yerine koymadıkları belli oluyor. O yüzden biraz da ba-
yanların bir hareket göstermesi gerekir, diye düşünüyorum…” (Erkek, 
Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Aslında sendika yöneticisinin benzetmesi yerinde sayılabilir. Fakat görüş sahibi, motosiklet 
sürücüsünün, trafikte egemen olanın kendisine zarar verme potansiyelini fark edip, yolda 
kalabilmek için kendi yöntemini geliştirmek zorunda kaldığını gözden kaçırmış gibidir. 

Farklı kurumsal gelenek ve ideolojiye sahip olan DİSK’e bağlı bir sendika yöneticisi, deği-
şik nedenler ileri sürmesine ve farklı sonuçlara ulaşmasına rağmen, kadın sorunun ayrı bir 
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kategori olarak düşünülmesini sorunlu bulmaktadır. Bu düşünce kendisini, açık bir şekilde, 
kadın erkek eşitsizliğinin kaynaklarını teşhir eden ve ortadan kaldırılmasına yönelik güncel 
müdahale programlarını içeren feminizme bir karşıtlık olarak göstermektedir. 

“Feminist yaklaşımları çok doğru bulmuyorum. Feminist yaklaşımların 
sadece bir her şeyin sorunu olarak kadın – erkek görünmesinin doğ-
ru olduğunu kabul etmiyorum. ... Feminen tartışmaların biraz ifrata 
kaçtığını düşünüyorum. Çok şekilciliğe eriştiğine şey yapıyorum. Yok, 
kadındı, bayandı bilmem ne tartışmalarının çok gereksiz tartışmalar ol-
duğuna inanıyorum. Yani, orada sadece kavramlara üzerinden gidile-
rek bir kadın sorununun çözüleceğine inanmıyorum…” (Erkek, Sendika 
Merkez Yöneticisi, DİSK)

Aynı sendika yöneticisine göre kadınlar ve erkekler arasında görülen eşitsizlik, üretici top-
lumların ortaya çıkışından bu yana süren bir eşitsizliktir ve üç bin yıllık bir kültürün ve üç 
bin yıllık bir birikimin sonucudur. Ancak “... bu eşitsizlik; özellikle, kapitalizm döneminde, 
… daha da derinleşmiş bir durumda.” dır. Kültürden kaynaklanan nedenler olmasına rağ-
men, sorunun esas kaynağı sistemle, üretim ilişkileriyle ve üretim biçimleriyle ilgilidir. Bu 
sorunun çözümlenmesinin başlangıç noktası, “kadın emeği üzerindeki kapitalist tahakkü-
mün” kaldırılmasıdır. Bu sorun çözülmediği sürece eşitsizlik sorunu çözülemeyecektir. 

HAK-İŞ’e bağlı bir sendikanın yöneticisinin görüşlerinin ise, konuyla ilgili konfederasyon 
görüşlerinin dışına düşen değerlendirmelerinin olduğu görülmüştür. Sendika yöneticisine 
göre, çok geniş bir konu olan kadın erkek eşitsizliğinin temel nedeni, toplumun her alanında 
görülen erkek egemenliğidir. Aileden başlayan ve eğitim süreciyle ilgili bir sorundur. 

Erkek sendika yöneticilerinin görüşleri genel olarak değerlendirildiğinde, hem toplumda 
hem de sendikalarda genellikle kadının eş ve anne olarak tanımlandığı ve kadınların eşitli-
ğinin “dinsel ve geleneksel” bir eşitleme anlayışı ile savunulduğu gözlemlenmiştir. Kadınlar 
ve erkekler arasında görülen eşitsizlik “aktüel ve öznel değil” “tarihsel ve makro-nesnel” 
nedenlere dayandırılmıştır. Başka bir ifadeyle eşitsizliğin kökeni, tarihsel, sosyolojik, siya-
sal ve yapısal nedenler gibi öznesiz süreçlerle açıklanmıştır.50 Eşitsizliğin nedenleri konu-
sunda farklılaşan erkek sendika yöneticileri, sorunun kaynağının ne olmadığı konusunda ise 
neredeyse uzlaşı halindedir. Erkek yöneticiler ile yapılan görüşmelerin hiç birinde, sendika-
ların veya kendilerinin, sorunun kaynağı ve erkek egemenliğinin uygulayıcısı olabilecekle-
rine ilişkin kanaat dile getirilmemiştir. Toplumun bir parçası olan sendikalar içinde görülen 
eşitsizlik, “siyasal partilerde”, “mecliste” “sokaklarda” “ailede” görülen eşitsizliğin yansı-
masıdır. Bu söylem toplumda geniş nedenler setinden doğan eşitsizlik sorunu çözülmedikçe 
sendikalarda da çözülmesinin mümkün olmadığı inancının bir ifadesi olarak okunabilir. 
___________________

50 Bu sonuçların Yeğen’nin sonuçları ile neredeyse aynı olduğu söylenmelidir. Yeğen, a.g.m., s. 18.
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“… sendikaların karşı karşıya bulunduğu o toplumsal sorun, toplumsal 
baskı, aileden başlayan toplumsal baskı maalesef bizim yönetim kade-
melerimizde kadınların bulunmasına engel olmuştur. Kesinlikle sendi-
kalar değil…” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Sendikal güç yapılarında süren erkek egemenliğini ve eşitsizliği yaratan, sorumluluk sahibi 
mevcut özneler arasında sendikalar veya sendikacılar yoktur. Bir özne belirtildiğinde bu, 
eşitliği kabul etmeyen, masaya yumruğunu vuramayan, bağımsız hareket edemeyen ve bi-
linci olmayan kadınlardır.

Kadınlar siyasete adım atmalılar, yumruklarını vurmalılar, bilinçlen-
meliler. Benim burada iki bin, üç bin tane kadına bir şey söylemem bu 
düzeni, bu sitemi değiştirmez. Bütün sendikanın gelirini onlara aktar-
sam da değişmez.” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK)

Eşitsizlik sorununu özensiz süreçlerle açıklayan ve meselenin tarihsel yönüne aşırı vurgu 
yapan bu söylemi, sendika(cı)ların, bu konudaki eylemsizliği ve politikasızlığı meşrulaş-
tırma aracı ve eşitsizliği yeniden üretmede temel bir dayanak olarak kullandıkları, sonraki 
bölümlerde görülecektir. Kuşkusuz sorunun tarihsel boyutu göz ardı edilemez. Ancak özel-
likle meselinin tarihsel yönüne yapılan vurgunun, Yeğen’nin ifadesiyle “… kendinden ibaret 
olmadığını ve başka bir takım kanaatleri perdelediğini saptamak gerekir. Tarihsel boyuta 
yapılan bu vurgu, bugünün gerçek ve aktüel öznelerinin kadın sorunun oluşumundaki ve 
devamındaki sorumluluklarını gizleyen bir söylemsel strateji olarak işlemektedir. Tarihsel-
leştirme olarak tarif edilebilecek bu söylemsel strateji kadın sorununa yönelik iradeci bir 
müdahale programını geçersizleştirmektedir.”51

Aşağıda kadın yoğun bir işkolunda örgütlü sendika yöneticisinin toplumda ve sendikalarda 
görülen kadın sorununa ilişkin görüşleri, Yeğen’nin ulaştığı bu sonucu çok net bir şekilde 
doğrulamaktadır. 

“Bununla ilgili biz de çalışmalar yapıyoruz. Ama bugün yarın her şeyi 
düzeltiriz doğru bir beklenti değil. Belki kuşaklar sürecek mücadele 
bu. Çünkü binlerce yıl. M.Ö 3000 yıl geliyoruz 2000’lere 5000 yıllık bir 
mücadelenin geldiği noktada kadınların hala töre cinayetleriyle öldü-
rüldüğü, intikam aracı olarak görüldüğü, meta olarak, alınıp satılabi-
len mal olarak görüldüğü aşağılayıcı muamelelere maruz kalması ma-
alesef bizi utandırıyor.” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

2. Kadınların Görüş ve İnançları

Sendikal hiyerarşinin daha alt kademelerinde yer alan kadın sendika yönetici ve temsilcile-
rinin tümü toplumdaki kadın-erkek eşitsizliğini kabul etmiştir. Erkek yöneticilerden farklı 
___________________

51 Yeğen, a.g.m., s. 18
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olarak kadınların “… hayata 1-0 yenik başlıyoruz sanki ...”, “Yani burada bana bir dokunsa-
nız, bin ah işitirsiniz...”, “Tabii ki (eşit) değiliz onlar (erkekler) çok önde…. Kendi ailemiz-
den, yetiştiğimiz ortamdan görüyoruz” gibi ifadelerle, sorunu kendi deneyimleri ve erkek 
öznesi ile ilişkilendirerek tarif etme yoluna gittikleri görülmüştür. 

Kadın sendikacıların büyük bir kısmının, bu eşitsizlikte kadınların erkeklerle birlikte so-
rumlu olduğu konusunda hemfikir oldukları da görülmüştür. Sorumlular arasında, bu eşitsiz-
liğe bir şekilde karşı çıkan kendileri değil, bunun için mücadele etmeyen kadınlar da vardır. 
Ancak kadın sorumluluğunun nedenleri konusunda düşüncelerin farklılaştığı görülmektedir. 
Bu nedenlerden birisi, ataerkil sistemde rolü annelik olarak belirlenmiş olan kadınların, bu 
gün cinsiyetçi olan erkeklerin yetişmesine katkıda bulunmaları, diğeri ise kadın ve erkek 
rollerini fazlasıyla içselleştirmiş olmaları nedeniyle bu rollerin değişimi için çaba sarf et-
memeleridir. 

“Ataerkil sistemden kaynaklı, gerçi o tür düşünen erkekleri gene kadın-
lar yetiştiriyor ama erkek egemen sistemin ağırlıklı olmasından kay-
naklı olduğunu düşünüyorum…”(Kadın, Şube Yöneticisi, TÜRK-İŞ) 

Hükümetin son dönemlerde çıkardığı kanunlarla birlikte, eşitsizliğin çok daha derinleştiğine 
inanan bir kadın temsilci ise eşitsizliğin kaynağı olarak şu görüşleri dile getirmiştir; 

“... gerici toplumlarda yetişen kadınlar ancak öğrenebildiği kadar öğ-
retebiliyorlar. Çünkü toplumda kadını rolü anne olmaksa, o çocuğu 
anne yetiştirecek, o kadın yetiştirecek. Erkek çok fazla müdahil olmu-
yor. Ondan kaynaklı, yine biz yapıyoruz kendimize ne yapıyorsak. Eği-
tim! Eğitimsizlik.” (Kadın, İşyeri Sendika Temsilcisi, TÜRK-İŞ)

Diğer bir temsilci ise kadınların bireysel olarak ve günlük yaşantılarında mücadele etmeme-
lerini, bu sorunun temel kaynağı olarak görmektedir. Bu temsilciye göre kadınlar, biraz da 
gördükleri eşitsiz muameleleri hak etmektedirler.

“Bu yetiştirilme tarzıyla da insan hak ettiği değeri kendisi verir ya, 
işyerinde de böyle davrandığım için, bu biraz da kişinin kendi elinde. 
Biraz kendini ezik hissedip de öyle davranırsan, hak ettiğin muameleyi 
görürsün. Biraz atılgan, biraz daha ‘ben varım, bireyim, ben de bir 
bireyim, ben de bir insanım’ diye kendisi biraz öncü olacak…” (Kadın, 
İşyeri Sendika Temsilcisi, HAK-İŞ) 

Kadınların önerdikleri çözüm yollarının birbirinden oldukça farklı olduğu görülmüştür. 

DİSK’e bağlı sendikanın şube yöneticisine göre “erkek egemen bakışı, sistemin yasalarını, 
kurumlardaki katı kadın karşıtı politikaları ters yüz edecek” şey, kadının iradesi ve öz mü-
cadelesidir. Eşitlikçi olması beklenen sendikaların da bu konuda sorumluluk alması gerek-
mektedir.
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TÜRK-İŞ’te çalışan kadın uzmana göre; her geçen gün toplum muhafazakârlaşmaktadır. 
Değiştirilmesi oldukça zor olan toplumsal değer, gelenek ve kalıp yargıların üzerine, ka-
dınları toplumda daha görünmez kılacak olumsuz yeni kalıp yargılar geliştirilmektedir. “Bu 
nedenle olumlu yönde değişimin sağlanması için toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin 
sürekliliğinin sağlanması ve bu eğitimlerin kadın erkek herkese verilmesi gerekiyor. Eşitlik 
eğitimlerinin özel ya da kamu tüm kurum ve kuruluşlarda tavandan tabana herkese verilme-
sinde fayda vardır.” (Kadın, Uzman, TÜRK-İŞ)

Ancak, kadınları kamusal alanda görünür kılmak için eğitimin yeterli olmadığını ifade eden 
TÜRK-İŞ’e bağlı sendikada çalışan kadın uzmana göre, bu sorun bir eğitim sorunu değildir. 
Bu sorunun çözümü için; 

“... kamusal irade gerekiyor... Karar alıcıların bu noktadaki duyarlılık-
ları önemli olduğu gibi kadınların örgütlenerek bir güç oluşturmaları 
da şart. Bir güç oluşturduğunuzda sizi mutlaka dikkate alırlar…” (Ka-
dın, Uzman, TÜRK-İŞ)

HAK-İŞ’in kadın uzmanı, kadın erkek eşitsizliğinin “toplumumuzun genleriyle alakalı” ol-
duğunu, “aslında biraz da kadınlardan da kaynaklı bir durum olduğunu” düşünmektedir. 
Aynı uzmana göre günümüzde yasal olarak çok önemli düzenlemeler yapılmış, kadınların 
istihdama katılım konusunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Ancak kanunların uygulan-
ması ve istihdamla ilgili çok ciddi sorunların varlığı devam etmektedir. Uzman, özellikle 
Doğu Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin her yerinde, fırsat eşitliğine, her alanda hayatı her 
iki tarafın eşit bir şekilde paylaşılması gerektiğine ilişkin bilinç artırıcı çalışmaların ya-
pılmasının önemli olduğunu düşünmektedir. Ona göre “Sloganlardan vesaireden kurtulup 
samimi bir çalışma, her kesimin bir arada yapmasına ihtiyaç var.” Ancak kadınla ilgili me-
selenin “ne siyasete ne ideolojiye, hiçbir şeye alet edilmemesi” gerekir. Çünkü “bu konuda 
aslında toplumda da kafa karışıklığını yaratan şey bu söylemler” dir. Kadın sorunu ile ilgili 
yapılacak politikaların “daha samimi” olması ve “uygulanabilecek çalışmalar”ın yapılması 
gerekir. Sonuç olarak bu politika ve çalışmalarla “toplumda bir şok etkisi de yaratmamak 
gerekiyor…” HAK-İŞ uzmanı, kadın sorununu siyaset ve ideolojilerin dışına taşımıştır. So-
runu doğallaştırarak toplumsal genlere bağlamış ve kadınlardan kaynaklandığını belirtmiş-
tir. Toplumda kadınların rol ve sorumluklarını değiştirmeye dönük politika ve söylemlere, 
toplumda şok etkisi yaratma ihtimali olan çözümlere ve anlayışa uzak durmaktadır. Kadın 
sorununun ancak toplumca kabul edilebilir ve uygulanabilir politikalar üzerinden çözüle-
bileceğine inanmaktadır. Bu anlayışın geleneksel kadınlık rollerini değiştirmeksizin, kadın 
işgücünü ve sendika üyeliğini artırmayı hedefleyen konfederasyonun bakış açısıyla uyumlu 
olduğu söylenebilir.52

___________________

52 Ulutaş, Pala, a.g.m., s. 298



48

SENDİKASIZ KADINLAR, KADINSIZ SENDİKALAR

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kadın sendikacı ve uzmanların sorunun kaynağı ola-
rak mevcut erkek egemenliğine ve gerçek kişilere (özellikle erkeklere) daha fazla vurgu 
yaptıkları, bu söylemleriyle erkek yöneticilerden açık şekilde ayrıldıkları görülmektedir. 
Kadınların büyük bir kısmı, bu eşitsizliğin kaynağında erkeklerin yanı sıra kadınların da 
olduğu konusunda hemfikirdir. Kadın sorumluluğunun nedenleri konusunda ise farklı gö-
rüşleri vardır. 

Kadınların da erkekler gibi kültür, din, sistem, ekonomik ve toplumsal yapı, artan muha-
fazakârlaşma, siyasal baskılar ve toplumun genleri gibi değişmesi zor veya imkânsız olan 
gerekçelere değindikleri görülmüştür. Buna rağmen sendikalarda, genellikle hiyerarşinin 
daha alt basamaklarında yer alan kadın sendikacılar ve uzmanlar, erkek sendikacılardan 
farklı olarak, sendikalarda görülen ayrımcılık ve eşitsizliğin çözümsüz olmadığına inan-
maktadırlar. Eşitsizliğin sendikaların politikaları ile müdahale edebilecek bir konu olduğunu 
düşünmektedirler.



II. Bölüm: Sendika-Kadın İlişkisinde Görülen Sorun Alanları: Tespitler ve Değerlendirmeler

49

III. Kadın İşçilerin Örgütlenmesi 
A. Kadın İşçilerin Örgütlenmesinin Artan Önemi 
Örgütlenme küresel sendikal hareketin temel gündem maddesini oluşturmaktadır. Ancak 
Türkiye’de örgütlenme sendikalar için öteden beri, hayati ve özel bir önem taşır. Bunun 
birkaç nedeni var. Türkiye’de sendikaların neredeyse tek faaliyet alanı toplu sözleşme yap-
maktır. Toplu sözleşme yapmak için Çalışma Bakanlığından yetki almaları gerekir ve yetki 
üye sayısı ile belirlenir. Bu nedenle üye sayısını artırmak, Türkiye’deki sendikalar için temel 
amaca dönüşmüştür. 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 41. maddesine göre, sendikanın 
yetki belgesi alabilmesi için, başvuru tarihinde, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek 
işyerinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi ol-
ması gerekmektedir. Ancak bu yeterli değildir. İşkolu barajını da aşması gerekir. Buna göre 
başvuru tarihinde faaliyette bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin % 1’i kendi üyesi olma-
lıdır. İşyerinde temsilci bulundurma, toplu pazarlık faaliyetlerini yürütebilme, toplu sözleş-
me bağıtlayabilme, check-offtan (üyelik aidatlarının kaynaktan kesilmesi yöntemi) yarar-
lanabilme, uyuşmazlık durumunda greve başvurabilme gibi hakların tümü yetki belgesinin 
alınmasına bağlıdır. Bu nedenle üye sayısını artırmaya ve korumaya yönelik faaliyetler, 
sendikaların varlığı için önkoşuldur. Aslında diğer sendikal amaçları gerçekleştirmek için 
önemli bir araç olan örgütlenme, Türk sendikacılığı için bir amaca dönüşmüş durumdadır.53

Sayısal barajların sendikalar üzerinde yarattığı baskı, yeni yasal düzenlemelerle artmıştır. 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 28 olan işkolu sayısı 20’ye düşürülmüş, bazı 
işkolları birleştirilmiştir. Birleşen işkollarında işçi sayısı arttığından sendikaların üye sayı-
larını artırması gerekecektir. Eski dönemde % 10 olan baraj önce % 3’e, yakın zamanda % 
1’e düşse de, sendikalar için yetkiyi elde etmek daha da zorlaşmıştır. Birleşen işkollarında 
örgütlü olan sendikaların, işkolunda % 3 barajını (şimdi % 1) barajını aşabilmesi için 2018 
yılının Temmuz ayına kadar, üye sayılarını 16 kat artırmak zorunda kalacakları hesaplan-
mıştır.54 İşkollarındaki birleşme aynı zamanda, yeni alanlarda ve işyerlerinde örgütlenme 
gereğini doğurmuş ve potansiyel üye tabanının profilini değiştirmiştir.

___________________

53 Türkiye’de yetki sistemini, sendikaların yetki alma sürecini ve bu sürecin üye kaybı ve sendikal faaliyetlere olumsuz etkisini uzun bir dönem 
aralığında inceleyen ve değerlendiren ayrıntılı bir çalışma için bkz. Murat Özveri, Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sendikasız-
laştırma (1963-2009), A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, 2013, s. 19.

54 http://www.disk.org.tr/2013/01/iscinin-orgutleneme-iradesine-darbe-vuruldu-sendikalara-yetki-gaspinin-ilk-adimi-atildi/
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“Son süreçte 6356 sayılı Kanun ile tekstil ve dokuma ile birleştik. Bu da 
önümüzdeki süreçte kadın çalışanlarla karşılaşacağız… bu da önümüz-
deki dönemde kadın çalışmasını önümüze koymamız anlamına gelecek. 
Bir kadın politikası oluşturmak zorunda kalacağız. Bugüne kadar da 
özellikle kadın çalışanları örgütlemek adına bir çaba sarf etmedik. Çün-
kü 70-80 kişilik fabrikalarda 3-4 kadın oluyordu. O açıdan böyle bir 
şeye ihtiyaç duymadık.” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Baraj altında kalan veya barajı aşma konusunda önemli zorluklar yaşayan Sosyal-İş, 
Deri-İş, Dev Sağlık-İş ve TGS gibi sendikalarda kadın işçilere yönelik söylemin yoğunluğu 
artmaktadır. Bu sendikaların, büyük bir oranının hizmet sektöründe örgütlü, görece küçük 
sendikalar olduğu söylenmelidir. Sayısal endişe taşımayan büyük sendikalarda bu eğilim 
görülmemektedir. TÜRK-İŞ’e bağlı sendikanın kadın uzmanına göre, son zamanlarda sen-
dikalar için baraj meselesi, “kadın işçi örgütlenmesi için zorlayıcı ve olumlu” bir etki yarat-
maktadır. 

Sendikalar için istihdamı artan grupları ve çalışma alanlarını örgütlemek bir zorunluluk 
haline gelecektir. Sendikal hareketteki krizi tersine çevirmek için yapılan tartışmalar, iş-
gücünün feminizasyon derecesinin, sendikalar üzerinde, kadın işçileri görmezden gelen po-
litikalarını değiştirmeğe dönük güçlü bir baskı oluşturacağını göstermektedir. Sendikalar 
kadın örgütlenmesi sorununu zorunlu olarak gündemlerine alacaktır. Nitekim bazı sendika 
yöneticileri, gelecek dönemde örgütlü oldukları işkolunda işgücünün bileşiminde meydana 
gelmesi muhtemel gelişmelere karşı, özel olarak bir kadın çalışması yapma zorunluluğu ile 
karşı karşıya kalacaklarını ifade etmişlerdir. 

“Şimdi bizim işkolumuz taşıma işkolu, kadın çalışan çok fazla yoktu. 
Özellikle lojistik ve kargo firmaları dışında. Küçük taşıma şirketleri, 
nakliyat ambarlarında çok fazla kadın yoktu. … Önceden kadın üyemiz 
fazla yoktu, örgütlendiğimiz noktalarda bu nedenle bir politikamız da 
yoktu. Ama sendikanın geldiği nokta, logistik firmalarında örgütlenme-
lerin başarıyla sonuçlanması adına üye sayısının artması önümüzdeki 
dönem bu alanla ilgili politikalara ihtiyaç var ve yeni yapılanmalara 
gitmek gerektiğini düşünüyoruz. … Özellikle ekonomik baskıdan dolayı 
kadın çalışması mevcut sistem istememesine rağmen bile daha çok yay-
gınlaşacak ve büyüyecek ve buraya doğru gidiyor. Sendikalarda yeni 
politikalara ihtiyaç var bizde bu konuda çalışma yapacağız.” (Erkek, 
Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Kadın işçilerin örgütlenmesi gerektiğine ilişkin algının oluşmasında, işgücünün bileşiminde 
meydana gelen değişimin yanı sıra, kadın hareketinde meydana gelen görünürlüğün etkisini, 
bir kadın yönetici şu sözlerle ifade etmiştir; 
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“… kadın hareketinin geldiği noktada, kadın işçilerin örgütlenmesi me-
selesi artık çok daha fazla algılanılan ve önem verilen bir şey haline 
geldi sendikalarda…” (Kadın, Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK)

Ancak kadın üye sayısı ve sendikal politikalara bakıldığında, kadın işçilerin örgütlenmesi 
meselesinin, sendikaların iç ve dış örgütlenme55 gündemlerinde ön sıralarda yer kaptığını 
söylemek halen zordur. 

B. Kadın İşçilerin Örgütlenmesini Zorlaştıran Nedenler
Dış örgütlenme, sendikal faaliyetlerin ilk basamağıdır. Amaç ve hedeflerin gerçekleştiril-
mesi için bir araçtır. Bu faaliyet alanında, stratejiler ve taktikler önem kazanır. Türkiye’de 
sendikaların öteden beri örgütlenme konusunda önemli zorluklar yaşadığı bilinmektedir. 
Mevcudu korumanın dahi başarı sayıldığı bir çevresel ortamda faaliyet yürüten sendikalar, 
değişen koşullara cevap verebilecek politika ve yapıları geliştiremedikleri konusunda sıkça 
eleştirilmektedir. 

Araştırma kapsamında görüşülen pek çok kişi, örgütlenmenin fiilen zorlaştığını, hatta bitme 
noktasına geldiğini belirtmiştir. 

“... Sendikalar da bitti üzülüyorum onun için. Biz de örgütlenemiyoruz 
işte yok şeyimiz bitmiş, her şeyimiz bitmiş.” (Erkek, Sendika Merkez 
Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Yukarıdaki ifade, araştırma kapsamında sorulan “Sektörünüz diğer sektörlere göre daha ka-
dın yoğun bir sektör. Ancak sendika kadın üye sayısı ve oranı sektördeki ağırlıklarına oranla 
daha düşük. Bunun nedeni nedir?” sorusuna verilen bir cevaptır. Bu soruya verilen cevaplar 
aynı zamanda sendikaların kadınları neden örgütle(ye)mediklerinin de cevabını içermekte-
dir. Bu cevapların üç ana grupta toplanabileceği görülmüştür. 

1. Üretim Yöntemlerinde Meydana Gelen Değişim ve Kadın İstihdamının Niteliği 

a. Taşeronlaşma ve Kayıt Dışılık

Hazır giyim, tekstil ve dokuma işkolunda örgütlü sendikaların yöneticileri, kadın istihda-
mının kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörlerde yoğunlaşmasını, kadınların işkolundaki ör-
gütlenme oranlarının ve sendikalardaki üyelik paylarının düşük olmasının en önemli nedeni 
olarak göstermişlerdir. 
___________________

55 İç örgütlenme; sendikanın mevcut olduğu işyerlerini içerir. İç örgütlenmede üyeler, aktivistler ve sendika temsilcileri işyeri örgütlenmesini 
güçlendirmek için üye kazanmaya yöneltilirler. Dış örgütlenme ise, sendikasız işyerlerinde üye kazanma ve örgütlenme faaliyetlerini içerir. 
Her iki örgütlenme görünürde birbirinden farklı olsa da, özünde birbirini tamamlar niteliktedir. Dış örgütlenmenin odağında, işyerinde sendika 
yanlısı işçiler vardır. Temel amaç en azından sendikanın yasal varlığının tanınması için yeterli bir üye sayısına ulaşma ve sonrasında toplu 
sözleşme yapmaktır. ACTU, “Adil Bir Topluma Ulaşmak Güçlü Ve Etkin Sendikalar Gerektiriyor”, Dünya Sendikal Hareketi Dosyası-3: Sendikal 
Örgütlenme, İstanbul, Petrol-İş, No: 72, 2001, s. 92.



52

SENDİKASIZ KADINLAR, KADINSIZ SENDİKALAR

Gerçekten 1950’lerden bu yana istihdamın lokomotifi olan hazır giyim ve tekstil sektörünün 
önemli bir özelliği, özellikle kadın işgücünün ve vasıfsız işçilerin alanı olmasıdır. Sektör, 
1980’lerden sonra esnek üretim tarzı ile uluslararası üretim ağına dâhil olmuştur. İhracata 
dayalı dışa açık büyüme modeliyle, iç talebin daraldığı kriz dönemlerinde bile üretim artı-
şını devam ettirilebilmiştir.56 Ancak ihracattaki artış, ücretlerin düşmesi ile paralel gerçek-
leşmiştir. Bu durum, firmaların uluslararası piyasada düşük ücrete dayalı rekabet stratejisi 
ve esnek üretim yöntemleriyle yol aldıklarının önemli bir göstergesidir. Fason üretim ve 
taşeron uygulamaları, ana firmalar için piyasadan doğan talep ve fiyat istikrarsızlığının ya-
rattığı risk ve maliyetlerinden kurtulmanın en yaygın yöntemi olmuştur. Bu eğilimin, kadın 
istihdamının arttığı hizmetler sektörüne de hâkim olduğu söylenmelidir. 

Bazı yasal düzenlemelerin (iş güvencesi vb.) kapsamı dışında kalan ve denetimi zor olan 
taşeron firmalar, maliyetleri en aza indirecek stratejileri sıkı bir şekilde uygulamışlardır. Va-
sıfsız, emek yoğun işlerin hâkim olduğu giyim sektöründe, faaliyet konularına yatkın, uysal 
ve düşük ücrete razı kadın işçiler çalıştırılmaktadır.57 Ücretin temel maliyet unsuru olduğu 
emek yoğun alt sektörler ve küçük işyerlerinde, kadın işgücü rekabet açısından kritik bir 
öneme sahiptir. Bu nedenle taşeron firmaların maliyetleri artıracak ve işgücünü kontrol me-
kanizmasını kıracak sendikalara çok daha sert tepki verme eğiliminde oldukları söylenebilir.

“Bilhassa bizim sektörümüzde, Ankara’nın merkezinde bile, bir tane 
örgütlü yer yoktur. Giyim sektöründe epey de bayan vardır. Kayıt dışı 
çalışan, çalışılan yerlerin çoğunun % 80’ler oranında bayanlardan 
oluştuğunu görürüz… tekstil dediğimiz zaman biz, iplik, örgü, dokuma 
vs. bu anlaşılır. Bir de giyim deriz biz. Mesela tekstil dediğimiz zaman 
49 - 50’dir, bayan - erkek oranları. Ama giyim dediğimizde 70’e, 80’lere 
varan, bayan … Orada rekabet etmek daha zor denildiği için, orada 
acımasızlık daha fazla olduğu için olsa gerek ki, orada yetersizliğimiz 
var. Bir de giyim sektörü çok dağınık. Tamam, bayan ağırlıklı çalışıyor. 
Giyim sektörü bizim en zayıf olduğumuz örgütlenme şeyimiz. Diğer-
lerinde % 8 - 10 isek, giyimde daha düşüğüz. % 3’ler civarındayız. …
Türkiye’nin her yerinde giyim var. O büyük sermaye gerektirmiyor. Bir 
de giyim, işçilik maliyeti yüksek olan bir sektördür. … orada karşı duruş 
daha fazla işverenlerde. Orada acımasızlık daha diz boyu. Bir kesim ka-
yıt dışılık daha fazla giyim sektöründe. … En başıbozuk işkolu sektörü, 
giyim sektörü… Giyim sektöründe insanlar bir sendikam olsun falan gibi 
bir arayış içinde bile değiller . Varsa da çok yetersiz kalıyor. Örgütlene-
miyoruz, işin gerçeği…” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

___________________

56 ÇSGB, Hazır Giyim Sektöründe Çalışan İşçilerin (Risk Grubu: Kadın İşçi) Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Sonuç Raporu, 
Ankara, 2011, s. 11.

57 ÇSGB, a.g.e., s. 12
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Tekstil sektöründe örgütlü bir diğer sendikanın yöneticisi, işkolunda kadınların ağırlıklı ola-
rak yaptıkları işlerin ayrıştığını belirtmiştir. “Kadın işi” olarak gördüğü hazır giyim sektö-
ründe örgütlenmenin çok güç olduğunu şu sözlerle ifade etmiştir;

“… şunu söyleyeyim, tekstil sektöründe eskisi kadar bayan işçi kalma-
dı. İstanbul içinde merdiven altında çalışan bayanlar var. Fakat orada 
örgütlenmemiz mümkün olmuyor… Kadınların en çok yapacağı iş 
nedir, konfeksiyon. Yani terzi işleri gibi işlerdir. En rahat ve ellerinin 
yatkın olduğu, alışkın olduğu iş bu. Biz büyük fabrikalarda örgütlene-
biliyoruz, kadınlarla iç içe çalışabiliyoruz ama merdiven altı yerlerde 
veya küçük yerlerde örgütlenmek güç…” (Erkek, Sendika Merkez Yö-
neticisi, DİSK)

Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda örgütlü olan sendika yöneticisi de, örgütlü oldukları 
sektörde kadınların yoğun olarak taşeron şirketlerde çalıştığını belirterek, konuya ilişkin 
gözlemini şöyle aktarmıştır; 

“... Biz ağırlıklı olarak taşeron işçilerinin üye olduğu, taşerona karşı 
mücadelede yürüyen bir sendikayız. Bu açıdan bakıldığında da özellik-
le taşeron işçilik, güvencesizlik denince kadın işçiler her alanda daha 
fazla ön plana çıkıyor… Üye sayımız açısından bakıldığında yaklaşık 
% 40’ı kadın işçilerden oluşuyor. Üyelerinin % 90’ı taşeron işçilerden 
oluşan bir sendika olduğumuz için eşitsizlik, güvencesizlik gibi taşeron-
laştırmanın her türlü sonuçlarını yaşıyor arkadaşlarımız. Ama kadın 
işçiler bunu doğal olarak erkek işçilerden daha fazla yaşıyor…” (Ka-
dın, Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK)

Bazı işkolları ve alt sektörlerde erkeklerin ücretlerinin düştüğü ve prestij kaybının yaşandığı 
meslek ve işyerlerini terk ettikleri, yerlerinin kadınlarla ikame edildiği bilinmektedir. Bura-
larda sosyal güvenlik pazarlık konusu olabilmektedir. Sosyal sigortanın kadınlar tarafından 
önemsenmesi,58 düşük ücrete razı olmalarının nedenlerinden birisini oluşturmaktadır. Gö-
rece fazla kadın çalışan büro işkolunda kurulu sendika yöneticisi, sendikaların kadın üye 
sayısının sektördeki kadın işçi sayısına oranla düşük olmasını, kadınların duyarsızlığına ve 
çalışma koşullarına bakışının erkeğe göre farklı olmasına bağlamaktadır. Erkek yöneticinin 
kadınları suçlayan bir dil kullanması, genel olarak kadın istihdamına bakışını da yansıtmak-
tadır.

___________________

58 HAK-İŞ’in Kadın Üye Profili ve İhtiyaç Analizi başlıklı araştırmasına göre, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların kadın üyelerinin birinci önceliği 
emeklilik güvencesi, ikinci önceliği iş sağlığı ve iş güvenliği, üçüncü önceliği ise iş güvencesidir. Ücret önceliklerin arasında dördüncü sırada 
yer almaktadır. HAK-İŞ, Kadın Çalışmaları El Kitabı, s. 42.
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“… bayanlar biraz daha duyarsız diyeceğiz. Kimisi o kadar erkeğin 
arasına girmeyeyim diye kaçıyor herhalde. Kimisi, aman en son ben 
gider üye olurum diyor. Kimi yerde de, şöyle söyleyeyim, mesela bizim 
X diye kuruluşumuz var, biliyorsunuzdur, Türkiye genelinde. Burada 
eskiden erkek üye fazlaydı, ama şu anda baktığınızda bayan üye faz-
la. Yani işyeri bazında bakarsanız. Ama X’in şu anda mali yönden çok 
kötü. Erkeklerin hepsi orayı bırakıp ayrıldı. Başka yerlerde çalışıyor-
lar. Bayanlar da, nasıl olsa eşimiz bir yerde çalışıyor, ücret almasak da 
olur, sigortamızın tahakkuku yapılıyor, sigortamız çalışsın, diye işlerine 
devam ediyorlar. Bu bile değişik bir gösterge benim için. Nasıl olsa ben 
eşimin getirdiği tek kuruşla şey yaparım, ben buradan para almıyorum, 
gelişim – gidişim masraf, çocuğun bakımı masraf, gene erkeğin üstüne 
yükleniyor o yük. Orada sadece kendi sigortası yattığı için çalışıyorlar. 
...” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

b. İş Güvencesizliği 

Türkiye’de yapılan gözlem ve araştırmalar, sendikaların örgütlenmesinin önündeki en 
önemli engelin iş güvencesizliği olduğunu ortaya koymuştur. İşverenler, işyerinde örgütle-
nildiğini duyduklarında öncü işçileri işten çıkartarak veya tehdit ederek korku salmaktadır. 
Kuşkusuz bu durum iş güvencesini düzenleyen yasa maddelerinin yeterli bir koruma sağ-
lamamış olmasıyla ilgilidir. İşçinin sendikal nedenle işten çıkartılması o kadar yaygın bir 
uygulamadır ki, örgütlenmek güvencesizliğinin kaynağı olarak görülmektedir.59 Bu nedenle 
bu gün işçileri üyeliğe ikna etmek sendikalar için her zamankinden daha zordur;

“Türkiye’de örgütlenmek sendikalaşmak oldukça zor. Özellikle iş gü-
vencesinin olmaması anti demokratik uygulamalardan kaynaklı işçi-
lerin işimizi kaybederiz endişesinden dolayı çok zor ikna ediyoruz iş-
çileri, sendikaya güvenmeleri ve üye olmaları noktasında…” (Erkek, 
Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

İşsizlik nedeniyle, işçi için işini korumak bütün taleplerden önce gelebilmektedir. Yasal 
olarak etkin bir iş güvencesi kurumu, sendikal hak ihlalinin de önüne geçer. Ancak Türki-
ye’de İş Hukuku öteden beri, üye olmak dâhil, tüm sendikal hak ve özgürlüklere yeterli bir 
koruma ve güvence sağlamaktan uzak olmuştur. Sendikal nedenle işten çıkarmalara karşı 
öngörülen maddi tazminatlar ise caydırıcı olamamıştır. Aksine mevcut durum, sendika ve 
işçi için caydırıcıdır. Davalar çok uzun sürmektedir. 

Öyle ki, 6356 sayılı Kanun’un 25. maddesi, iş güvencesi hükümleri kapsamında olmayan 
işçinin, sendikal nedenle işten çıkartılması halinde sendikal tazminat talep etmesini engel-
___________________

59 Nergis Mütevellioğlu, “İşsizlik Korkusu, Sendikaların İşlevselliği ve Sendikal Örgütlenme Hakkı”, Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu 
V, Petrol-İş Yayını, İstanbul, 2013, ss. 179-193.
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leyecek şekilde kaleme alınmıştır. Bu düzenlemeyle kadın ücretlilerin en az % 60’ının fiili 
olarak sendikaya üye olma hakkının güvencesi ortadan kaldırılmıştır. Neyse ki Yargıtay 
doktrindeki aksi görüşe60 itibar ederek iş güvencesi hükümleri kapsamında olmayan işçile-
rin de işten çıkarılmaları halinde sendika tazminat isteyebilecekleri yönünde karar vermiş,61 

son olarak Anayasa Mahkemesi sözü edilen maddede olumsuz sonuca götürebilecek ifade-
leri Anayasaya aykırı bularak kaldırmıştır.62

Aşağıdaki taşeronlaşmanın yarattığı iş güvencesizliğine ilişkin ifadeler neredeyse tüm katı-
lımcılar tarafından dile getirilmiştir. 

“… Türkiye’de örgütlenmenin önünde birçok engeller var. Hükümet bir 
kanun çıkardı, bu kanunda 30 işçiye kadar çalışan işyerlerinde iş gü-
vencesinden yoksun bıraktı…. Gıcır gıcır fabrika… Ama o tek fabrika 
değil. İçine girdiğinde o 30 kişiye bölünmüş, 4 tane fabrika, 5 tane fab-
rika var içinde. Şimdi biz bir yerde kayıt yaparken, biz firma üzerinden 
kayıt yapmak zorundayız. Onun çalıştığı firma. Taşeron, taşeron, taşe-
ron, adam bölmüş bu şekilde, iş güvencesi de yoktur bunun. Kadınlar 
da, işten atılırım korkusuyla bu merdiven altında veya küçük atölyeler-
de… Yani onları sendikalı yapamıyoruz. O konuda pek başarılı değiliz. 
Yalnız o konuda kabahat bizde de değil. Benim elimden gelse 10 kişilik 
atölyeleri bile sendikasız bırakmam ama, elimizde değil. (Erkek, Sendi-
ka Merkez Yöneticisi, DİSK)

 “... Benim önümü açacak ki yasalar; örgütleyeyim. Taşeronda örgüt-
lendik ne oldu ertesi gün kapının önüne koydular insanları. Bu insan-
lara maaş ödemek zorunda kaldık bi de biz aylarca…” (Erkek, Sendika 
Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

2. “Kadın örgütlenmiyor, kocasıyla örgütleniyor”

Araştırma kapsamında katılımcıların büyük çoğunluğunun, kadınların sendikalarla ilişkisini 
ailedeki rol ve sorumlukları üzerinden değerlendirdikleri gözlemlenmiştir. Kadın ve erkek 
katılımcıların farklılaşan görüşleri arasında ortak nokta, kadınların hem iş hem de aile so-
rumluluklarından kaynaklanan zaman darlığına ve aşırı yüke dikkat çekmeleridir. Katılım-

___________________

60 Mehmet Onat Öztürk, “İşçinin Sendika Özgürlüğünün Sendikal Nedenle Feshe Karşı Korunması”, Çalışma ve Toplum, s. 38, 2013, ss. 217-
241. 

61 Yargıtay 9 HD, 25.03.2014 tarih, 2013/13993 E. ve 2014/10049 K. (Kararda atıf yapılmamakla birlikte, kararın yenilik getiren bölümünün 
neredeyse tamamı Öztürk’ün yukarıda anılan makalesinden aynen alıntıdır. Sendikal güvence ile ilgili yeni durum için bkz. Öztürk, a.g.m., s. 
217-241). 

62 Anayasa Mahkemesi’nin 22 Ekim 2014 Çarşamba günü Saat 09:30’da yapılan Mahkeme toplantısında görüşülen dosyalar ve sonuçları, Sıra 
No: 14, Esas Sayısı: 2013/1, www.anayasa.gov.tr. Duyurular içinde, (Erişim Tarihi 19.11.2014).
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cılara göre, kadınların aile içi rol ve sorumluklarını hayatlarının merkezine almış olmaları, 
onları sendikalardan uzaklaştırmaktadır; 

“… kadının hem iş hayatında yer alması, hem ev hayatındaki sorumlu-
lukları, bu da aslında bence çok etkiliyor, pek çok alanı etkilediği gibi. 
Yani hem evde çalışmak zorunda, hem işte çalışmak zorunda çalışan 
kadın…” (Kadın, Uzman, DİSK)

Toplumsal olarak dikkat çekilen bir başka neden koca-aileden alınması gereken izin ve des-
tektir. Kadının, ailenin desteğini alması başta sendika üyeliği olmak üzere tüm sendikal fa-
aliyetler bakımından belirleyici öneme sahiptir. Kadın, erkekten farklı olarak örgütlenirken, 
kararlarını bağımsız olarak verememektedir. Özellikle işyerinde örgütlenme yanlısı bir norm 
oluşmamışsa, bu izin daha da belirleyicidir. Bu işyerlerinde sendikanın kadınla birlikte çoğu 
zaman, aileyi-kocayı da ikna etmesi gerekmektedir. Erkek üye ağırlıklı ve büyük bir sendi-
kanın kadın yöneticisi, biraz da kızgın ve suçlayıcı bir dille bu durumu şöyle özetlemiştir;

“... Kocasıyla örgütleniyorsunuz. Kocası eğer müsaade ederse, hanı-
mefendiyi o zaman kayıt ediyorsunuz. Kadın örgütlenmiyor, kocasıyla 
örgütleniyor.”…” (Kadın, Eski Sendika İşyeri Temsilcisi, TÜRK-İŞ)

Örgütlenmede fiilen yer alan kadın uzman, kadınların sadece sendikalara değil örgütlülük 
fikrine de uzak olduklarını belirtmiştir. Örgütlenme fikrine uzak bir işyerinde, kadın işçilere 
yönelik gözlemini ise şöyle aktarmıştır;

“… Eğer evlilerse, eşlerinden bağımsız karar alamayabiliyorlar çoğu. 
Çoğu eşleriyle birlikte sendikalı olmaya gelebiliyor. Başka bir güven 
vermek durumunda kalabiliyor eşlerine. Aslında tamamen toplumsal 
yapının getirdiği rollerden, misyonlardan kaynaklı kadınlar sendikala-
ra biraz daha uzak durabiliyorlar…” (Kadın, Uzman, DİSK)

Bir diğer uzman, kadınların işten atılmakla sonuçlanabilecek sendikalaşma kararını tek ba-
şına ve bağımsız olarak alamayacağını şu sözlerle dile getirmiştir;

“… Özellikle sendikal örgütlenme iş güvencesini tehlikeye atan bir du-
rum da yaratıyor bazı işkollarında. Türkiye’de özel sektörde sendikal 
örgütlenme demek işten atılma ile aynı anlama gelmek demek. Bu kadar 
hayati bir kararı o kadar kadın tek başına değil eşiyle veriyor ki bizim 
kocalarını getirip doğrudan tanıştıran çok üyemiz var. Kocası da bize 
güvensin, rahat gidip geleyim, üye olabileyim diye ya da sendikaya üye 
olup akşam kocasından veto yiyip üyelikten çekilmek isteyen kadın üye-
lerimiz çok fazla…” (Kadın, Sendika Uzmanı, DİSK) 
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Sendika üyeliği, kamusal alana katılmanın bir yoludur. Kamusal alana girmek, kocanın veya 
ailenin ikna edilmesi durumuna bağlıdır. Bu durumun önemli bir nedeni, kadınların top-
lumdaki ve işyerindeki zayıf konumlarından (vasıfsız, düşük ücretli ve önemsiz işler de 
yoğunlaşma) kaynaklanan özgüven eksikliğidir. Kadınların, çoğu zaman erkek yöneticiler 
ve sendikacılarla karşı karşıya kalmamak için sendika üyeliği ve örgütlenme fikrine uzak 
oldukları, kadın uzmanlar tarafından dile getirilen bir diğer görüş olmuştur.

3. Sendikalara Yönelik Güvensizlik 

Sendikaların, kendilerinin hak ve çıkarlarını koruyup geliştirebilecek güç ve yapıya sahip 
olmadıklarına yönelik bir inancın, işçiler arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Bu güven-
sizliğin kadın işçileri de üyeliğe ikna etmede zorluk yarattığı birçok kadın ve erkek katılımcı 
tarafından dile getirilmiştir. Toplu sözleşmelerde elde edilen kazanımların düşük olması, 
sendikaların işverenlerle işbirliği yaptıklarına inanılması, yolsuzluklarla gündeme gelmele-
ri, sendikacıların yaşam tarzları bu güvensizliğin kaynakları olarak belirtilmiştir. 

“Sendikaların sicili çok parlak değil, çok temiz değil. Sendikalar Tür-
kiye gündemine yolsuzluklarıyla, ileri yaşlarına rağmen çöreklenme-
leriyle gündeme gelmişlerdir. Genel kurullarında seçileyim hevesiyle 
kafa göz kırmalarıyla, bu şekilde gündeme gelmişlerdir ve bu gündeme 
geliş hem kamuoyunda hem emekçilerde hem de çalışan kadınlarda bir 
güven sorunu yaratıyor…” (Kadın, Şube Yöneticisi, DİSK)

Kadınları sendika üyeliğine ikna etmede karşılaşılan bir başka zorluğun, sendika üyeliğinin 
getirisinin neler olacağı konusunda bir fikir sahibi olmamaları ve bu konuda kendilerine yol 
gösterilmemiş olmasıyla ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. 

Sendikaların çalışma yaşamında kadın sorunlarını görmezden gelmeleri, bu sorunlara yö-
nelik politikalar geliştirmemeleri de, kadınların sendikalara uzak durmasının nedeni olarak 
öne çıkmıştır. TÜRK-İŞ’e bağlı bir sendikanın kadın şube yöneticisine sorduğumuz, “kadın-
lar sendikalara neden gelsin, üye olsun?” sorusuna karşılık, şöyle cevap vermiştir;

“... Biz onlara ne verebiliriz, böyle bir çalışma yok. Özendirme yok. 
Bilmiyorum, ben yani, niye gelebilir, bilmiyorum açıkçası…” (Kadın, 
Şube Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Birçok kadın yönetici ve uzman, kadınların “bir sürü erkeğin içinde” olmayı gerektiren 
üyeliğe sıcak bakmadıklarını vurgulamıştır. 

“Sendikalar erkek egemen yapılar oldukları ve kadın politikaları olma-
dığı için kadınların sorunlarına özgü, çünkü kadınların kadın olmak-
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tan kaynaklı yaşadıkları sorunlar da var. Yani, işçi olmaktan kaynaklı 
yaşadığım sorunlar gibi. Sen, bunları göz önünde bulundurup, buna 
uygun politika yürütmezsen kadınlarda geride dururlar ve sendikaya 
üye olmazlar…” (Kadın, Şube Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

4. Diğer Nedenler

Kadınların erkeklere göre daha pasif, tartışma ve sürtüşmelere daha az yatkın olmaları da, 
sendikalaşma eğiliminin daha düşük olmasının bir nedeni olarak gösterilmektedir. Bu gö-
rüşe göre kadınların, kendilerini grev gibi agresif aktivitelerle uğraşmalarını gerektirecek 
olan sendika üyeliği fikrini benimsemeyip, içinde bulundukları çalışma koşullarını kabul 
etmeye daha yatkındırlar.63 Bu durum erkek yöneticiler tarafından kadınların duyarsızlığı 
ve kendi sorunlarına sahip çıkamamaları şeklinde formülleştirilmektedir. Kadın üyeliğinin 
eş ve ailenin iznine bağlı olduğunu düşünen erkek katılımcı, bu durumu kadınların bilinçsiz 
olmasına bağlamıştır. Bir başka erkek yöneticiye göre eş ve kocanın ikna edilmesi gerekli-
liği, aslında sendikaya üye olmak istemeyen kadınlar tarafından, sendikayı savmak için bir 
bahane olarak kullanılmaktadır. 

Görüldüğü gibi katılımcılar, işkollarının ayırt edici özelliklerini de göz önünde bulundu-
rarak kadınların örgütlenmesinin önündeki farklı engelleri ön plana çıkarmışlardır. Erkek 
sendikacılar genellikle, işkolundaki istihdamın yapısı, taşeronlaşma, kayıt dışılık ve iş gü-
vencesizliği gibi sendika dışı nedenleri işaret etmiştir. Buna karşın kadınlar, toplumsal rol 
ve sorumlulukları ile sendika içi nedenlere öncelik vermektedir. 

Görüşülen erkek sendikacıların önemli bir kısmı, emek piyasasında mevcut kadın işi erkek 
ayrışmasını bir veri olarak benimsemiş gibi görünmektedir. Kadınların yaptıkları işlerin ve 
çalışma koşullarının, onların bir tercihi gibi sunulması dikkat çekici bir durumdur. 

C. “Kadınlar sendikal örgütlenmeye karşı daha mesafelidir” Şeklindeki Yargıya 
İlişkin Belirlemeler 
Farklı nedenler ileri sürülmüş olsa da kadınların sendika üyeliğine daha mesafeli olduğu 
konusunda, katılımcıların fikirleri ortaktır. Ancak bu konunun daha derinlemesine araştırıl-
ması gerektiğini düşündüren kimi bulgulara rastladığımızı belirtmeliyiz. Bir kadın uzmana 
göre kadınlar, kocalarından izin alamadıkları için veya belirtilen diğer nedenlerle örgütle-
nemedikleri yönündeki düşünceler, belli durumlarda gerçeği yansıtmaktadır. Ancak bunun, 
sendikal camianın erkek egemen ortamında geliştirilen bir kalıp yargıyla ilgili olabileceğini 
düşünen kadın uzman, bu konuya ilişkin gözlemini şu şekilde ifade etmiştir. 

___________________

63 Schur, Douglas a.g.m., s. 90
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“... (X işyerinde) yaşadım ben, işin zor olduğunu anlatmak için kadın 
örgütlenmesi çok zor, ev ev dolaştık kocaları ikna ettik, diyorlar. Böyle 
de yapmışlar ama kadınlarla konuştuğumuzda “ Şöyle şöyle aşağılan-
malar yaşadık, burama gelmişti, bir şeyler yapılması gerekiyordu, sen-
dika dediler hemen oldum. Bir başkası, arkadaşım olmuştu onu yalnız 
bırakmadım... diyebiliyordu. İçlerinde kocama rest çektim diyenler de 
vardı...Direniş yerlerinde pek çok kadınla konuştuğumda, benzer ifade-
lerle karşılaştım..” (Kadın, Uzman, TÜRK-İŞ) 

Gerçekten yaptığımız pek çok görüşmede fiili örgütlenme sürecinde ve bunun için yapılan 
direnişlerde kadınların erkeklere göre daha inatçı ve atak olduklarını, farklı sektörlerde ör-
gütlü pek çok sendikacı ve uzman tarafından dile getirilmiştir. 

“… Örgütlenme olarak kadınların gücü daha fazla. Bizim fabrikada ka-
dınlar sayesinde örgütlendik... normalde kadınların gücü erkeklerden 
daha fazla. Hele ki örgütlenme gücü daha fazla. Ama işte dediğim gibi 
bir yere geldiğinde tıkanıyorsun.” (Kadın, Sendika İşyeri Temsilcisi, 
DİSK)

“… İlk örgütlenmelerde taşeron işçinin sendikalı olması hep zordur, öz-
veri ister, işten atılmayı göze almış olmayı gerektirir. Bu açıdan bakıldı-
ğında birçok yerde kadınların hep daha önde olduğunu yaşadık. Kadın 
arkadaşlar daha özverililer, daha cesaretliler kesinlikle. Bu yüzlerce kez 
deneyimlediğimiz bir şey. …” (Kadın, Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK)

“…. kadın işçilerin sahiplenişi çok daha farklı oluyor, erkek işçilerden. 
Biraz daha çok düşünüyorlar ama karar verdikten sonra yani düşünme 
süreci daha sancılı oluyor ama karar verdikten sonra geri döndürme 
şeyi olmuyor. Yani, erkek işçiler daha rahat ikna oluyormuş gibi gö-
rünüyor ama üç gün sonra vaz da geçebiliyor….. ..bir eşime sorayım, 
şuna sorayım, buna sorayım gibi şeylerin de aslında altında daha çok 
eşin onayı bazıları için önemli oluyor ama o biraz bizi başından savma, 
eğer istemiyorsa, yani bir işçi eğer kafasında netse, kafasına koyduysa 
bir şekilde ikna edebildiğini, o sorunu aştığını görüyoruz yani.” (Erkek, 
Uzman, DİSK) 

Kadın işçilerin fiili örgütlenme sürecinde veya bu süreçteki direnişlerde inatçı ve önde ol-
maları, bir önceki bölümde yer alan bulgularla çelişkili gibidir. Bu çelişkinin nedenleri tar-
tışılmalıdır. Her şeyden önce farklı davranış şekillerine dikkat çekenlerin, sendikalarla ilişki 
kurabilen ve örgütlenme konusunda ikna olan kadınlar oldukları ve bunların sendika yanlısı 
normun yerleştiği işyerlerinde çalıştıkları gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Kuşkusuz ör-
gütlenme faaliyeti sırasında, kadın ve erkek işçiler arasında görülen farklı davranışları ve bu 
farklılığın nedenlerini daha derinlemesine inceleyecek araştırmalara ihtiyaç vardır. 
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Araştırma sırasında erkek katılımcıların bu farkı, “sadık olmak” gibi, kadınlara atfedilen bir 
özellikle açıklamaya çalıştıkları görülmüştür; 

“… Eğer kadınları örgütlüyorsanız onların uzun maratonda sadakati 
erkeklere göre daha fazla. Kısa vadeli, kısa dönemli menfaatlere yöne-
lik algıları daha negatif erkeklere göre. Bu ve bu benzeri birkaç yerde 
kadın çalışanların örgütlenmede erkeklere göre daha sağlıklı olduğunu 
söyleyebilirim..” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, HAK-İŞ) 

“… Kadınlar… bir şeye hadi ben giriyorum dediğinde ona daha sadık 
kalıyor. Mesela üyeliğini yapıyor ben üyeliğimi yaptım artık gitmiyo-
rum diyebiliyor. Ama erkek az baskı gördüğünde hemen ya ben istifa 
ediyorum diyebiliyor… Daha sadakatli durabiliyorlar.” (Erkek, Sendi-
ka Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Kadınların olduğu direnişleri daha hızlı kazandıklarını ifade eden kadın uzman, bunun ne-
denini şu şekilde açıklamıştır: 

“Kadınların tek başına karar verme sorunu olduğu için bir kere üyelik 
süreci daha zor. Ama onun dışında bizim açımızdan sendikal örgütlülü-
ğü kadınlar daha güçlendiren bir etken. Kadınların olduğu hem örgüt-
lenmeler sonuna kadar gider hem de genişler sonuna kadar gider. Çün-
kü kadınlarda kolektif hareket etme eğilimi daha fazla, pazarlıkçılık 
yerine direngen tavırları daha fazla yani mücadeleyle sabit bu da…” 
(Kadın, Uzman, DİSK) 

Çeşitli nedenlerden dolayı kadınların sendikaya daha uzak durduklarını belirten bir kadın 
örgütlenme uzmanı, üyelikle ilgili karar verme sürecini atlattıktan sonra, kadınların daha 
aktif rol üstlenmesinin neden ve sonuçlarına ilişkin gözlemini şu şekilde aktarmıştır; 

“… Daha uzak duran kadıların, çekinen kadınları, özellikle bizim bu 
yaşadığımız grev sürecinde, 2 – 3 gün sonra eşleriyle, çocuklarıyla bir-
likte geldiklerini ve mücadele içerisinde aslında daha kolay benimse-
yebildiklerini, daha kolay gözlerini kararttıklarını hatta belki, bu boyu-
tuyla. Onlar gelince anne geliyor, baba geliyor, çocuk geliyor, direnişi 
toplumsallaştırıyorlar. Toplumun algısı bile değişebiliyor. Kadınların 
çoğunlukta olduğu bir eylemin, bir grevin toplumun daha da sahiplen-
me, yine o toplumsal cinsiyet şeyleri devreye girebiliyor, kadını koruma 
misyonları vs. olabiliyor… ” (Kadın, Uzman, DİSK)



II. Bölüm: Sendika-Kadın İlişkisinde Görülen Sorun Alanları: Tespitler ve Değerlendirmeler

61

Çalışma koşulları ağır olan kadınlar, bu koşulları erişebildikleri sendika aracılığı ile aşmak 
istediklerinde ve bu konuda ikna olduklarında, bir uzmanın ifadesiyle “işyeri ile olan köp-
rülerini” erkeklere göre daha rahat atabilmektedirler. Bunun nedeni, işyeriyle bağının daha 
zayıf olması, işyerinde vasıf gerektirmeyen düşük ücretli işlerde çalışmaları olabilir. Ayrıca 
toplumsal olarak evi geçindirmesinin kendisinden beklenmemesinin ve diğer aile üyelerinin 
çalışmasından güç almasının da bu konuda etkili olduğu söylenebilir. 

Kadınların ikna edilmesi durumunda örgütlenmeye mesafeli olmadıklarını görmenin, sen-
dika üyeliğini erkekler için norm sayan, kadınların üyeliğini ise normdan bir sapma olarak 
gören kalıp yargıların aşılması bakımından önem taşıdığını düşünmekteyiz. 
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IV. Sendikal Örgütlenme Politikaları 
A. Klasik Sendikacılığın Örgütlenme Anlayışı ve Sendikal Kriz
Genellikle sanayi sektöründe örgütlü, uzun geçmişi olan sendikaların emek piyasasında 
meydana gelen değişimlere cevap verememeleri, yönetim literatüründe “yeterlik tuzakları” 
kavramı ile ifade edilmektedir. Bu kavram geçmişte olumlu sonuç veren yerleşik yöntem-
lerin, değişen koşullarda yenilenmeye/değişmeye engel oluşturduğunu anlatmaktadır. Özel-
likle uzun geçmişi olan sendikalarda, yerleşik protokole ve uygulamaya yönelik saygı ve 
eski kuşakların geleneklerine duyulan bağlılık, esnek düşünmeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi 
engelleyici etki yapmaktadır. Örgütsel öğrenme önceden bilinene yönelme eğiliminde oldu-
ğu için tarihsel yörüngelerine bağımlı ve örgütsel geçmişlerinin sınırlaması altındaki bu sen-
dikalarda, ortak fikirleri, değerleri ve alışkanlıkları tehdit etmeyecek doğrultularda hareket 
etme eğilimi hâkimdir. Örneğin sendikalar tarafından bilinen gelenekselleşmiş örgütlenme 
stratejisi ve taktikleri (bir sendika yöneticisinin tabiriyle “klasik sendikacılık”), erkeklerin 
ağırlıklı olduğu üretim sektörünü ve tipik işçileri örgütlemek üzere tasarlanmıştır. Çok az 
sendika bu klasiğin dışına çıkmakta ve yerleşik strateji ve taktikleri değiştirme eğilimine 
girmektedir.64

Klasik sendikacılığa verilebilecek en iyi örnek, TEKSİF sendikasının 18. Genel Kurul Ça-
lışmaları Raporunda belirttiği, örgütlenme hedeflerine yönelik yapmayı öngördüğü reviz-
yondur. Sendika bu raporuyla, yeni örgütlenmeler yerine “mevcudu korumanın” bir strateji 
olarak belirlendiği geçmiş dönemleri eleştirmekte ve yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunun 
altını çizerek, sendikal örgütlenme konusuna “farklı bir bakış açısı” getirdiğini ifade etmek-
tedir. Geleneksel sendikacılık faaliyetinden uzaklaşmayı çağrıştıran bu ifadelere rağmen, 
hemen ardından açıkladığı yeni örgütlenme hedef ve stratejileriyle aslında geleneğin deva-
mı olmaktan öteye geçilmediği ortaya çıkmaktadır. Nitekim sendika, 2007 yılı nisan ayında 
yapılan Genel Kurul sonrası örgütlenme hedef ve stratejilerindeki değişimi; “Sektörde faa-
liyet göstermekte olan mali yapısı ve sipariş durumu güçlü… şirketlerde çalışmakta olan 
işçilerin sendikal örgütlülüğüne ikna edilmesi hedefiyle çalışmak…” olarak tarif etmiştir. 
Görüldüğü üzere, kadınların daha çok kayıt dışı çalıştığı tekstil, dokuma, giyim sanayisine 
ait işkolunda örgütlü olduğu halde TEKSİF, diğer büyük sendikaların yaptığı gibi örgütlen-
menin görece daha kolay olduğu güçlü, kayıtlı ve genellikle erkek işçilerin istihdam edildiği 
işyerlerinde örgütlenmeyi tercih etmektedir. 

___________________

64 Richard Hayman: “Sendikalar Stratejik Olarak Nasıl Davranabilir?”, Küresel Kapitalizm ve Sendikal Hareket, SGBP Yayını, İstanbul, 2012, 
ss. 90.
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Buna ilişkin örnekler çoğaltılabilir. Geleneksel stratejileri benimsemiş olan sendikalar, kadın 
işi olarak tanımlanan işlerin yoğunlaştığı, örgütlenmenin zor ve maliyetli olduğu kayıt dışı-
iş ve işyerlerini ısrarla, örgütlendikleri ve deneyim biriktirdikleri alanların dışında bırak-
maktadırlar. Bu durum, sendikaların kadınların örgütlenmesi ile ilgili yaşadıkları deneyim 
eksikliklerinin nedenini de açıklamaktadır. Nitekim tekstil alanında yoğun olarak istihdam 
edilmelerine rağmen kadın örgütlülüğünün çok daha az görünüyor olmasını yorumlayan 
kadın şube yöneticisinin ifade ettiği gibi, bu “bir tercih meselesi” olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu yaklaşımları sebebiyle, emek piyasasında kadınlar ve erkekler arasında görülen gelir ve 
statü eşitsizliğinin, kısmen sendikal pratikler yoluyla da korunduğu söylenebilir. Güvence-
siz grupları dışarıda bırakan ve stratejik bir tercihin ürünü olan bu örgütlenme anlayışı, gü-
nümüzde sendikaların yaşadığı temsil ve meşruiyet krizinin önemli bir nedenidir. Krizin bü-
tünlüklü bir sendikal modelle aşılabileceğini iddia eden kadın sendika uzmanının aşağıdaki 
ifadesi, sendikaların bilinenin dışına çıkmalarının gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. 

“Türkiye’de şu an sendikal hareket krizde diye tarif ediyoruz. Bu sorun 
taşeron kadın işçiler açısından sadece temsil sorunu değil, ortaya çı-
kan yeni sınıfa uygun bir sendikal model gerekiyor ve yeni sınıfa uygun 
sendikal modelin hareket prensiplerinden birisi de kadın işçilerin so-
runlarına odaklanmak olduğunu düşünüyorum. Yani bugün hatta sınıf 
mücadelesinin güncel çatışma cepheleri varsa bunlardan bir tanesi işçi 
sağlığı ve güvenliği, birisi güvenceli iş, birisi de kadın sorunu olduğunu 
düşünüyorum.” (Kadın, Uzman, DİSK)

B. Sendikal Örgütlenmenin Yöntem ve Stratejileri 
1. “Cinsiyet Körü” Bir Örgütlenme Ezberi

Sendikalar, toplu pazarlık, eğitim, örgütlenme gibi temel faaliyetlerini planlarken “cinsiyet 
körü” bir yaklaşımı benimsemişlerdir. Fiili örgütlenmede bunun önemli göstergeleri; örgüt-
lenme formülü, örgütlenme yöntemleri ve örgütleyicilerin cinsiyet bakımından bileşimidir. 

Örgütlenme formülü, işçiyle sendika arasındaki ilk bağlantının nasıl yapıldığıyla ilgilidir. 
Erkeklerin ağırlıklı olduğu üretim sektörüne odaklanmış olan örgütlenme tasarımı, işçilerin 
sendikayı kendi işyerlerine davet etmeleri üzerine kuruludur.65 Örgütlenecek hedef işyeri 
daha çok işyerinde çalışan ve hoşnutsuzluğu olan işçilerden gelen örgütlenme talebine göre 
belirlenmektedir.66 İşyerindeki örgütlenmeler de genelde erkek işçiler üzerinden yürütül-
___________________

65 Crain, M.: “Gender and Union Organizing”, Industrial and Labour Relations Review, N. 47, Vol. 2, 1994, s. 228. 

66 Betül Urhan, Sendikal Örgütlenme Bunalımı ve Türkiye’deki Durum. Petrol-İş Yayını, 2005, s. 250. 
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mektedir. Bunun nedenlerinden biri, profesyonel örgütçülerin çoğunlukla erkek olmasıdır. 
Dolayısıyla bu örgütleyicilerin başlangıçta kurdukları ilişkiler de erkek işçilerle olmaktadır.

“Aslında örgütlenme yaparken veya bir işyerine girerken ona bak-
mıyorlar. Yani örgütlenmeci arkadaşlarımız kadın yoğun ya da erkek 
yoğun diye gitmiyorlar. Bir yerden bir talep geliyor ya da kendi ça-
lışmalarımız içinde bir işyeri oluyor ve örgütlemeye başlıyorlar…. İlk 
kontak tabii ki erkek oluyor. Bir erkek örgütlenmeciyle gittiğiniz zaman 
ilk önce erkekleri ya kahvede görüyorlar ya camide. Bu örgütlenme 
sürecinde yaşanan zorluklar ortada. Yani zaten onu iş saatinde bir yer-
de bulamıyorsun. Ya kapıda bekliyorsun ya gece gidiyorsun ne oluyor, 
erkeklerin yoğunlukta olduğu yerler.” (Kadın, Uzman, TÜRK-İŞ)

“(İşçiler) Onlar bize gelir, ondan sonra biz gideriz…” (Kadın, İşyeri 
Sendika Temsilcisi, TÜRK-İŞ)

“Aslında denk geliyor, öyle söyleyeyim sana. Öyle normal çalışma fa-
lan yok. Şimdi, tabii şu e-devlet şifresiyle kayıt olma noktası başladı ya, 
biraz daha rahatsın…” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Böyle bir formül, örgütsüz işçilerin sendikayı tanımaları ve inisiyatif kullanmalarını gerek-
tirir ve işçinin sendikacılık konusunda bilgili olduğunu varsayar. İşçiyi de sendika karşıtı ya 
da sendika taraftarı olarak kategorize eder. Oysa araştırmalar örgütsüz işçilerin sendikaya 
ilişkin inisiyatif kullanabileceklerine ve sendika konusunda bilgi sahibi olduklarına yönelik 
varsayımın çok da gerçekçi olmadığını gösteriyor.67 Düşük ücretli ve vasıf gerektirmeyen, 
eğitim seviyesi düşük, bilgilenme kaynaklarına erişim bakımından sosyal ağlardan yoksun 
ve kayıt dışı çalışan kadınların, sendikalarla ilgili bilgi düzeyinin yüksek olmasını beklemek 
çok da gerçekçi değildir. 

“… Mesafeliler ve bir kere kadınlar istihdam alanında kayıt dışılar. 
Kayıt dışı olduğu içinde sigortası yok, İş Kanununu kapsar bir yerde 
çalışmıyor ve dolayısıyla sendikayı bilmiyor…” (Kadın, Şube Yöneti-
cisi, DİSK)

Sendikanın girdiği ve örgütlendiği işyerlerinde kadınların örgütlenmeye sonradan dâhil ol-
duğunun gözlenmesi de üzerinde durulmasını gerektirecek önemdedir. 

“Kadınlar daha sonradan dâhil oluyor. Belki sayıyı yakaladıktan sonra 
dâhil oluyor, belki birçoğu üye olduktan sonra kadınlar dâhil oluyor.” 
(Kadın, Uzman, TÜRK-İŞ) 

___________________

67 ILO, a.g.e., s. 124-125, Urhan, a.g.e., s. 280



66

SENDİKASIZ KADINLAR, KADINSIZ SENDİKALAR

Bunun nedenleri, işyerinde zayıf ve önemsiz bir konuma sahip olmaları, sendikal faaliyetle-
re katılımlarında ailenin izin ve desteğinin belirleyici olması, toplumsal rollerinden kaynak-
lanan aşırı yük nedeniyle çekilen zaman darlığı olarak gösterilebilir. Ayrıca yetki için gerekli 
olan çoğunluğun belirlenmesinde işyerindeki erkeklerin sayısının yeterli olduğu durumlar-
da, kadınlar gereksinim-dışı olarak algılanıp, onlarla temas etme gereği duyulmuyor.68 Bu 
da kadınları kendi inisiyatifleri ile sendikalarla bir ilişki kurmalarını zayıflatıyor, çoğu kez 
de engelliyor. 

Sendikacıların algı dünyası da kadın ve sendika arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. Kadın 
uzmana göre, kadın işçilerin sendikayla kurulan bu geç temasın kaynağı, sadece kadınlarla 
ilgili olmayabilir. “Sendikacıların ya da örgütlenmeyi başlatanların cinsiyetçiliğinden” de 
kaynaklanıyor olabilir.

Bilindiği gibi Türkiye’de sendikalar, işverenlerin sendika karşıtı taktiklerini engelleyebil-
mek için, başlangıçta işyerindeki örgütlenmeyi “güvenilir işçiler” üzerinden, gizli bir şekil-
de yürütürler. Bu gizlilik çoğunluğu yakalayıncaya kadar sürdürülür. Kadın uzmana göre, 
işyerinde kadınların örgütlenme sürecine sonradan dâhil edilmesinin nedeni, örgütlenmeyi 
başlatanların veya sendikacıların “... kadınlar dedikoducu, onlara söylersek haber hemen 
yayılır patronun kulağına gider vs... gibi kadın düşmanı önyargılar”dır. Başka bir ifade ile 
sendikacılar ve kadın işçiler arasındaki ilişkinin niteliği, “güvenilir müttefik” olarak görülüp 
görülmemelerine göre belirlenmektedir. Kadın uzman konuyla ilgili sahadaki diğer gözlem-
lerini şu şekilde aktarmıştır; 

“Yeni örgütlendiğimiz bir işyerinde kadınlarla konuşuyorum, erkek 
ağırlıklı ama kadın sayısı da az değil... Baştan beri sürecin içinde miy-
diniz?, örgütlenme sürecini anlatın filan diye sordum “Çok bilmiyorum, 
biz sonradan katıldık. Arkadaşlar bize sonradan söylediler” dedi... Ni-
çin öyle oldu diye sorduğumda; “Bizi korumak istemişler, yetki alına-
cak sayıya yaklaştığımızda ancak bize haber vermişler” dedi…” (Ka-
dın, Uzman, TÜRK-İŞ)

Erkeklerin kadınları örgütlenme sürecine sonradan dâhil etmeleri, kadınları zayıf ve eksik 
varlıklar olarak görüp onları himaye etme düşüncesine dayanan erkek egemen mantığının 
tipik bir tezahürü olduğu söylenebilir. 

Görüldüğü gibi geleneksel örgütlenme stratejisi, kadınları örgütleme bakımından erkeklere 
göre dezavantajlı kılmaktadır. Bu stratejinin sendikalara yönelik bilgisi, inancı, eğilimi dü-
şük olan ve sendikaya erişimin zor olduğu işlerde istihdam edilen kadınların örgütlenmesini, 
daha ilk adımda zorlaştırdığı ve dışarda bıraktığı söylenebilir. 
___________________

68 Birleşik Metal-İş, 2000’e Girerken Çalışma Yaşamında Kadın, İstanbul, 1999, s. 17, http://www.birlesikmetal.org/kitap/kitap_99/1999-9.
pdf (Erişim: 19.10.2014).
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2. Örgütlenme Yöntemleri: “Kadın erkek ne fark eder?”

Geleneksel örgütlenme stratejileri, kadınların örgütlenmesine yönelik farklı yöntemleri kul-
lanmak gibi bir seçeneğe yönelmemektedir. Sendikacılara kadınları örgütlemek için farklı 
yöntemlerin kullanılıp kullanılmadığını sorduğumuzda aldığımız cevaplardan, örgütlenme-
de cinsiyete özgü davranış farklılıkları ve toplumsal koşulların göz önünde bulundurulma-
dığı ortaya çıkmıştır. İşyerlerinde örgütlenme stratejisi sadece belli bir sayıya ulaşarak yetki 
almaya odaklandığı için, sendikaların örgütlenme yöntemlerini farklılaştırma gereği duyma-
dıkları söylenebilir; 

“… Türkiye’de yetki için… baraj, sendikaları çoğunluk sağlamak konu-
sunda zorluyor o nedenle önüne geleni çoğunluk için örgütlüyor, bunu 
sağladıktan sonra da özel bir çalışma yapmıyorlar. Fabrika olarak şöy-
le bir yere rastlamadım ben, erkekleri örgütlemişler de kadınları ikna 
edilmemiş. Çoğunluk sağlanınca bir süre sonra herkes üye oluyor za-
ten.” (Kadın, Uzman, TÜRK-İŞ)

Katılımcıların ifadeleri göz önünde bulundurulduğunda fiili örgütlenme sürecinde kadın iş-
çiler açısından farklılaştırılmış bir taktik ve stratejinin izlenmediği açıkça görülmektedir. 

“… Bizim, kadınların çoğunlukta, erkeklerin azınlıkta olduğu bir işyeri-
miz maalesef yok. … Ki o işyerinde kadın sayısı fazla, orada erkeklerin 
sayısına göre kadınların sayısı fazla, oraya özel bir örgütlenme anlayı-
şıyla gidelim, diyecek bir şeyimiz yok… hiç öyle bir ihtiyaç duymuyo-
ruz, buraya kadınlarla gidelim diye ihtiyaç duymuyoruz. Bizim, orada, 
işçi olarak bakıyoruz. Orada kadın sayısını, erkek sayısını kesinlikle 
düşünmeden, oradaki örgütlenmeye, hangi işyerimize nasıl gidiyorsak 
öyle gidiyoruz.” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK) 

“Bir erkek çalışana hangi argümanla gidiyorsak sendikal anlamda, ka-
dın çalışana da aynı argümanla gidiyoruz. Sadece örgütlenme sürecin-
deki faaliyetlerle ilgili bir takım hassasiyetler gösterilebilir. Ailesiyle 
ilgili olabilir, sendikaların toplumdaki kötü algılarına yönelik olabilir. 
Onun dışında erkek çalışanı nasıl gözetiyorsak kadın çalışanımıza da 
aynı yaklaşıyoruz.” (Erkek, Merkez Sendika Yöneticisi, HAK-İŞ) 

“Ben öyle bakmıyorum. Yani bir örgütlenme modeli içerisinde kadın 
- erkek ya da cinsel eğilim tartışması olmaması gerekiyor. Bizim tama-
men emek ve insan odaklı örgütlenme içerisinde olmamız gerektiğini 
düşünüyorum” (Erkek, Merkez Sendika Yöneticisi, TÜRK-İŞ)
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Kadın işçilere daha çok, örgütlenme süreci içinde kendiliğinden öne çıkan aktif kadınlar 
yoluyla ulaşıldığı anlaşılmaktadır. 

“Yani, özel olarak bir politika izlemiyor. Bu açık. Özel böyle bir ku-
rumsal yaklaşım ya da bir ilgili, alaka da yok. Yani buradaki mesele 
örgütlenmeye dönük. Yeni bir yer örgütleyelim meselesi. Örgütlenen 
yerde eğer kadın işçiler yoğunluktaysa, doğal olarak o kadın işçilerle 
bir iletişim kurmak gerekiyor. Onları ön plana çıkarmak gerekiyor. Yani 
orada komiteler, o insanlardan oluşuyor, sonuçta oradaki. Bunun dışın-
da özel bir çalışma yok yani.” (Erkek, Uzman, DİSK)

Buna göre aktif kadınların örgütlenme faaliyetlerine katılması planlı ve bütüncül sendika 
örgütlenme politikasının sonucu değildir. Bu süreçte sendikaların kadın işçilerle kurmuş 
olduğu ilişki, kısa dönemli, faydacı ve araçsal bir niteliğe sahiptir. 

Bu tespit kadın işçilerin örgütlenme sürecinde başlattıkları direnişler için de geçerlidir. Ka-
dınların direnişlerde yer almasına, kamuoyu üzerindeki etkisi açısından değer verilmektedir. 
TÜRK-İŞ’e bağlı sendikanın merkez yöneticisi bu durumu; 

“Direnişlerde kadınlar kamuoyunda o direnişin görünen yüzü oluyorlar. Kamuoyunun o 
direnişi benimsemesinde, destek vermesinde önemli bir araç oluyorlar.” şeklinde ifade et-
miştir. 

Erkeklere, iş çıkışı kahvehane ve cami gibi kamusal mekânlarda ulaşılabilmektedir. Oysa 
sendikaların işyeri dışında kadınlarla iletişim kurabilecekleri mekânlar son derece sınırlı-
dır. Bu nedenle çoğu zaman kadınları üyeliğe ikna etmek ve onlarla konuşmak için – bu 
konuşma daha çok eşleri veya babalarıyla gerçekleşmektedir- ev (özel alan) kaçınılmaz ola-
rak örgütlenme mekânı olarak kullanılmaktadır. Erkek yoğun işyerlerinde kadınları ikna 
etmek o kadar önemli görülmemektedir. Çünkü işyerlerinde erkeklerle çoğunluk sağlandı-
ğında kadınları sendikaya üye yapmak görece daha kolay olmaktadır. Ancak kadın yoğun 
işyerlerinde sendika yanlısı norm oluşturmak, açıklanan nedenlerle işyerini aşan bir sürecin 
işletilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Kadınları kendi evinde üyeliğe ikna etmek adına özel alan durumundaki eve daha rahat 
gireceği düşünülerek bazı sendikaların kadın uzman istihdam etmesinin dışında, yaratıcı 
yöntemlerinin olmadığı ortadadır. Nitekim tekstil sektöründe örgütlü bir sendikanın merkez 
yöneticisi, görüşme esnasında yanında bulunan başka bir sendika yöneticisinin; 
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“Kadınlar evine daha rahat gidebilsin, yoksa kadın – erkek ne fark eder?” ifadesine karşılık 
şu cevabı vermiştir; 

“Yani… Temsilcilerimiz olsun, kadın örgütlerimiz olsun, yani kadınlara 
zayıfız o noktada. Ama, büyük bir duyarlılık var yalnız. Eskiden bunu 
çok daha şey yapıyorduk. Biraz da biz de çekiniyorduk, tepki alırız falan 
gibi de düşünüyorduk. Nihayetinde kadının evine gidiyorsun, kolay 
değil yani. O nedenle şimdi son Uşak’ta örgütlenmemizde bayan olunca 
çok rahat gittiler.” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Bazı sendikacıların, kadınları neden örgütlenme sürecine aktif bir şekilde dâhil ettiklerine 
yönelik görüşleri, sendikaların bu süreçte kadınlarla kurmuş oldukları ilişkinin niteliğini 
göstermektedir.

“… örgütleme uzmanlarımız erkek. İlk irtibata geçtiği zaman erkek-
lerle geçiyorlar irtibata. İçeriden bayanlarla tanışıyorlar. İçeride, bu 
örgütlemede yardımcı olan bayanlar yok mu, var. Bu bayanlar da bize 
örgütlemede yardım ediyorlar, belirli bir yere kadar.” (Erkek, Sendika 
Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

“Erkeği aramak kadar kolay değil. Şimdi Halime Hanım olmamış olsa 
burada, ben bir erkek olarak, bir bayanı, sizin bu fabrikanızda örgüt-
lenme varmış, deyip de gecenin 11’inde arayamam.” (Erkek, Sendika 
Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

İşverenler işyerinde örgütlenmeye engel olmak için çeşitli taktikler izlemektedir. 2010 yı-
lında yayınlanmış bir rapor, kadınların sendikalaşmasını engellemek için toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinden de yararlandığını göstermiştir. Raporda yer alan belli başlı taktikler şöyle 
özetlenebilir; sendikalaşan kadın işçilere kocaları ya da aileleri yoluyla sendikadan istifa 
etmeleri için baskı yapma, ‘kadının sendikayla işi olmaz’ gibi söylemlerle kadın işçileri 
sendikadan uzak tutmaya çalışma, hamile ya da çocuklu kadın işçileri sendikadan istifa et-
meleri için zorla mesaiye bırakma, çalışma saatlerini uzatma ve sendikalaşan kadın işçilere 
cinsel tacizde bulunma.69 

Aşağıdaki örnek, işverenlerin, kadınların erkek sendikacılarla konuşmasını “namus” kav-
ramı üzerinden engellemeye çalıştıklarını göstermektedir. Buradan yola çıkarak, özellikle 
bazı bölgelerde, aktif kadınların diğer işçi kadınlarla kuracağı ilişkinin, örgütlenmenin ilk 
aşamasında son derece önemli olduğu söylenebilir.

___________________

69 Onur Bakır, Deniz Akdoğan, “Türkiye’de Sendikalaşma ve Özel Sektörde Sendikal Örgütlenme, TÜRK-İŞ Dergisi, No: 383, 2009, s. 92.
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Sendikal yaşamımda çok çarpıcı bir örnek bu bayanlarla ilgili. Ben 1972 yılında, 
Gaziantep’te, bunu zaman zaman bazı yerlerde anlatıyorum, Gaziantep’te Güneydo-
ğu İplik Fabrikası diye bir iplik fabrikası var. O zamanlar burada örgütleniyor. Ama 
işverene bilgi vermeden örgütlenmeye çalışıyoruz. İşte fabrikanın 200 metre ilerisin-
de, çıkan bayanları bekliyoruz, orada onlara anlatıyoruz falan, böyle iki, üç yerde 
böyle şey kurduk, öyle örgütlenmeye çalışıyoruz. Orada çalışan kadınların da çoğu 
Van’dan gelen kadınlar. Vanlı kadınlar Antep’te o zaman işte ağırlıklı çalışıyorlardı. 
Şimdi, bir gün, işçi saat 3’te işten çıkıyor, saat 4 oldu, kimse işten çıkmadı. Hay-
ret dedim, bugün ne var? Ben de belli ekipler oluşturmuşum fabrikanın etrafında. 
Şimdi 3 adam geldi, bir de yanlarında başka bir adam var. Şimdi ben onları bekler-
ken, patron bunların birkaç ailesine telefon açıyor. Hatta gidiyor, diyor ki; “Birkaç 
genç fabrikanın etrafında kızların işten çıkmasını bekliyor. Kızlarınızın başına bir 
şey gelir, karışmam.” diyor. Fabrika müdürüyle 3 tane adam geldi, izbandut gibi. 
Gelir gelmez koluma yapıştılar, ayaklarımı havaya kaldırdılar. “Ne oluyor kardeşim, 
kimsiniz?”“Sen bizim kadınlarımıza laf atıyorsun, bizim kadınları baştan çıkart-
mak için burada bekliyormuşsun?” “Yok kardeşim, ben sendikacıyım!” “Sendika 
ne işe yarar? Kadınlarla ne işi olur!” Böyle bir kavgamız da olmuştu. Yani işveren-
ler veya işveren vekilleri bu metodlara başvurarak kadınların örgütsüz kalmaları 
için de çaba sarfediyor. Mesela Doğu’da en güzel, en rahat şey bu; bak karışmam, 
kadınlarınızın yolunu kesiyorlar. Ben nerede örgütleneceğim? Evine gidemiyorum, 
sokakta, fabrika çıkışında 15, 20 kişi, 20 kişi kadınlar böyle…

G: Bu noktada yanınızda bir kadın uzman olsa mesela örgütlemek için, işiniz daha 
kolaylaşmaz mı?

Sonra yaptık onu. O hareketten sonra, 1972 yılındaki bu hareketten sonra örgütlen-
meye yanımızda bayanları götürdük. Biraz daha rahat oldu tabii onların iletişimi, 
konuşmaları biraz daha rahat oldu. Başımdan böyle bir şey geçti. (Erkek, Sendika 
Merkez Yöneticisi, DİSK)

3. “Benzer Benzeri Örgütler”: Kadın Örgütleyici İstihdamının Önemine İlişkin Belirlemeler

Günümüzde, örgütleyicilerin örgütledikleri kişilerin bileşimini yansıtmasının, benzer ben-
zeri örgütler olgusundan hareketle önemli olacağı kabul edilmektedir. Sendikalar “benzer 
benzeri örgütler” ilkesini yaşayarak öğrenmektedir. Burada sorun, sendikaların aktif ve öne 
çıkan kadınlarla kurdukları ilişkinin geçici durumlara özgülenmiş olmasındandır. Bu ilişki-
ye uzun süreli, kurumsal bir stratejinin öğesi olarak değil, kadınların örgütlenmeye yaptığı 
geçici bir yardım olarak bakılmaktadır. 
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“... İhtiyaç duyulduğunda zaten... kadın temsilcilerimiz, o işyerinde 
varsa yöneticilerimiz, bir şekilde onlar üzerinden söylemesi gerektiği, 
bir kadının ancak bir kadınla ancak paylaşabileceği şeyleri paylaştı-
ğına inanıyoruz. Ama bizim öyle bir eksiklik de olsa, çok fazla öyle 
bir düşünce içine girmedik açıkçası. Orada kadın var, gidip o kadınla 
konuyu konuşacağız, üye yapacağız veyahut da bu sorunu görüşeceğiz, 
belki bize söyleyemeyebilir, ona ayrıca bir program yapalım, demedik. 
Ama bu kendi kendine oluşuyor zaten.” (Erkek, Sendika Merkez Yöne-
ticisi, DİSK )

Kadınları örgütlenme sırasında sürece katabileceğini, bunun için mutlaka kadın örgütleyici-
nin olması gerekmediğini düşünen sendika yöneticisi, “Bir kadın yaşadığı her türlü sorunu 
veya sıkıntısını erkek uzmana anlatabilir mi?” sorusuna aşağıdaki cevabı vermiştir; 

“Anlatamaz. Hayır, kadın da var. Ama sadece salt bu düşünceden doğ-
ru mesela bizde kadın elemanlar da vardır kadınlarımız da vardır… 
mesela geçmiş yıllarda bir işyerinde bir örgütlenmeden bahsedeyim ka-
dın yoğunluğu olan bir işyeriydi, tam da söylediğiniz nokta da kadının 
daha rahat olabilmesi daha rahat ilişikli kurabilmek açısından mesela 
orada kendimi geri çekerek kadın arkadaşı ileri sürdük beraber gidi-
yorduk toplantılara şeye ev toplantılarına ama mümkün olduğu kadar 
ben geri planda kalıyordum kadın arkadaş daha ön plana çıkıyordu…” 
(Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK) 

Bu soruna çözüm olması açısından kadın uzman istihdam etmiş az sayıdaki sendikalar-
da da, konunun mahiyetinin kavranmadığı görülmektedir. Nitekim tarım işkolunda örgütlü 
sendikanın yöneticisi, kadın örgütlenme uzmanı istihdam ettiklerini, ancak alanda çalışma 
yapmadığını belirtmiştir. Bunun nedenini ise toplu sözleşme ve eğitim uzmanı ile birlikte 
şöyle açıklamışlardır; 

“Geçen bir yere gittik dağın başı. En yakın şehir merkezine 10 km uzak-
lıkta. Her taraf kar.” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi TÜRK-İŞ)

“Bayanı oraya nasıl göndereceksin? Sizin gibi kendini kanıtlamış, bu 
konuda özgür davranabilen insanlar için söylemiyorum ama toplum 
ne yazık ki sizin bizim gibi değil. Çalışan bir bayan arkadaşımız, sosyal 
statüsü belli, aile yapısı belli, onu alıp seni şu görevle görevlendirdim 
git bakalım dediğiniz zaman ya eşini bırakacak ya işini bırakacak…” 
(Erkek, Uzman, TÜRK-İŞ)

Sendikalarda, örgütleme de yöneticilik gibi bir erkek işi olarak görülmektedir. Toplumsal 
cinsiyet algısı bu konuda da belirleyici olmaktadır. Aşağıdaki ifadeler bu tespiti örnekle-
mektedir. 
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“... (Örgütlenme) uzmanlık işi değildir. İnsan işidir, insanlık işidir. Bu-
nun için ayrıca böyle bir uzman olmaya gerek yok. Eğer gerçekten gö-
rebilirsek, dışarıda yürüyen bir kadını kendi ailemizden biri, işe giden 
bir kadını kendi eşimiz gibi, kendi kızımız gibi görürsek… o şekilde 
bakarsak bence sorunu çözeriz. Bunun için uzmanlığa gerek yok. İnsan 
olmak, bir aile olmak veya bir aileyi bilmek, ailesi olmasa dahi, insanı 
bilmek, kadını, erkeği eşit olarak görmek bence yeterli. Bunun için bir 
uzmanlığa gerek yok.” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK)

“Kadınlarımızın bir de kendilerine has çekinceleri var. Biz kadın ağır-
lıklı bir sendikayız, örgütümüzde kadınlar çoğunlukta. Biz kadınları ör-
gütlenmeye dışarı gönderdiğimizde kaç gün giderler bilmiyorum öyle 
kolay olmuyor. Noter meselesi kalktığı için zaman, mekân, para kalktığı 
için kadınların mesela örgütlenmede geceleri ev ziyaretlerine gitmesi 
gerekecek. Sence evde çocuklarını bırakıp, kocasını bırakıp da gitmesi 
kolay olmayacak. Bu iş için özel şeyler hazırlamak gerekecek…” (Er-
kek, Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Erkek sendika yöneticilerinin kadınları özgür olanlar ve olmayanlar şeklinde ayırmaları, 
mutlaka evli ve sorumluluklarıyla birlikte düşünmeleri, aslında onları örgütlenme işine uy-
gun bulmadıklarının ifadesidir. Bir kadın uzman, sendikada uzman olarak çalışan kadınların 
konumunu kadın üyelerin konumuyla ilişkilendirerek şöyle bir tespitte bulunmuştur; 

“Sendikaların erkek egemen örgütlenme modelleri içinde kadın uzman-
lar ancak sınırlı uzmanlık dairlerinde çalıştırılıyor. Kadınların kadın 
örgütçüler tarafından örgütlenmesi süreci, sendikalarda kadın işçinin 
ikincil çalışanlıktan kurtulma mücadelesi ile de bağlantılıdır. Bu süreç 
hem üye kadınlar hem de uzman kadınlar açısından böyledir... Kadın 
çalışan ikincil çalışan olmaktan kurtulmadan, bunları örgütleyen kadın 
uzman da ikincil uzman kategorisinden..” kurtulamayacaktır. 

Kadın ve erkek katılımcıların, kadın örgütleyici çalıştırıp çalıştırmama veya kadın işçilere 
ulaşma noktasında ne yapılması gerektiği konusundaki fikirleri farklıdır. Erkek sendikacılar 
kadın örgütçü çalıştırmamalarını veya kadın işçiler için farklı yöntemler geliştir(e)memele-
rini şu etkenlere bağlamaktadır; 

Kısıtlı bütçe ve personel konusunda yaşadıkları sıkıntı, 
İşkolunda değil ama örgütledikleri işyerlerinde kadın sayısının yetersizliği,
Özel olarak kadınları örgütlemeye dönük strateji ve taktik geliştirilmesinin mev-
cut örgütlenme sorunları karşısındaki önemsizliği-ikincilliği,
Kadınların kendi sorunlarına sahip çıkmayışları, 
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Örgütlenme işinin kadın-erkek olarak ayrılmasının gereksizliği (örgütlenmede 
cinsiyet körlüğü) ve örgütlenmenin bir uzmanlık işi olmadığına yönelik düşünce. 

Kadınlar ise, kadın örgütlenme uzmanlarının istihdam edilmesini, kadın işçilerle daha rahat 
iletişim kurma ve onları anlama bakımından önemli bulmaktadır. 

“Ben de sendikal eğitim kadrolarının, örgütlenme kadrolarının erkek 
olmasının kadınların sendika örgütlenmesini etkilediğine inanıyorum. 
Çünkü hiçbir erkek arkadaş ne kadar iyi niyetli olursa olsun toplam saa-
tini evdeki çocuk bakma görevini düşünerek koymuyor. Erkek, iş çıkışını 
kahvede geçireceğine sendikada geçirebiliyor. Kadınlar için öyle değil. 
O yüzden kesinlikle eğitim meselesi açısından da öyle. Kadınların algı-
larıyla veya yaşadıkları sıkıntılarla erkeklerin ki farklı, eğitim program-
ları açısından bile böyle,ben o yüzden sendikaların kesinlikle örgütlenme 
faaliyetinde kadın olması gerektiğini düşünüyorum. Her işkolu için de 
geçerli bu. Bizim erkek uzman arkadaşlarıma da sorsan benimle eşit iliş-
ki kuruyordur, ama erkek egemenliği sorunu kendi çoraplarını yıkayınca 
biten bir şey değil. Yani onu gözetmiyorlar…” (Kadın, Uzman, DİSK)

4. Örgütlenme Sürecinde Gündeme Getirilen Sorunlar ve “Cinsiyet Körlüğü”

Örgütlenme işinin genellikle erkek işçi ve uzmanlara bırakılması, kadınların örgütlenmesi 
bakımından önemli bir zaaftır. Zira erkek örgütçüler genellikle geçim koşulları, ücretler, 
gibi dar ekonomik çıkarlara odaklı bir propoganda yürütürler. Kuşkusuz bu durum yalnızca 
erkek örgütçülerle ve fiili örgütlenme süreciyle sınırlı değildir. Saygınlık, onur, ayrımcılık, 
çocuk bakımı, cinsel taciz, cinsiyete dayalı ayrımcılık gibi konular toplu pazarlık sürecinde 
bile öne çıkmamaktadır. Bir örgütlenme uzmanı ve ayrıca sendikanın kadın çalışmasını yü-
rüten bir erkek uzman adeta bu durumu özetlemiştir;

“… ben bazen bu tarz toplantılara eşimle beraber gidiyorum, eşim de 
kadın çalışmasında yüksek lisans yapıyor. Mesela, onunla daha fazla, 
özellikle, işte, işyerindeki taciz hikayeleridir, ustanın şeyleridir; daha 
rahat anlatıyorlar, daha çabuk arkadaşlık kuruyorlar onunla. Doğal, 
bizim konuşmalarımızda; daha çok örgütlenme, haklar, hukuk, o genel 
şey üzerinden oluyor yani. Biz genelde değinsek dahi karşıdan o şekilde 
bir tepki alamıyoruz yani. …” (Erkek, Uzman, DİSK)

Kadınlar, kadın örgütlenme uzmanlarının istihdam edilmesinin ve kadınların yaşadığı ay-
rımcılık, taciz, şiddet, mobbing, kreş gibi eşitliğe ilişkin sorunların örgütlenme aşamasın-
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da gündeme getirilmesinin, kadın örgütlenmesinde bir fark yaratacağı konusunda uzlaşmış 
gibidir. Kadın katılımcıların bir kısmı, karşı karşıya oldukları sorunların bilindiğini gören 
kadın işçiler arasında dayanışmanın güçleneceğini ve bu sorunların sendikaya üye olmakla 
aşabilecekleri duygusunun gelişebileceğini düşünmektedir. Sendika içindeki kadınların, işe 
ilişkin sorunlarının örgütlenme esnasında farklılaştırılarak öne çıkarılmasını, kadınların ör-
gütlenmesini kolaylaştıracak bir unsur olarak kabul ettikleri söylenebilir. Bu konuda görüş 
belirten kadın uzmana göre;

“... biz kadınlar kendimizi var hissettiğimiz yerde, bizim sorunlarımıza 
eğilindiği yerde biz kendimizi ait hissederiz. Kendi hayatımızı bulduğu-
muz yerleri daha çok sahipleniyoruz. Bu örgütü de güçlendiren bir şey 
oluyor aslında. Tam da onu söylemek istiyorum. Evet, biz bu konuya, 
sendikalar olarak dışta durmuyoruz, bunu görmezden gelmiyoruz, bu 
sorununuzu biliyoruz, bu sorununuza dair bizim de söyleyecek sözümüz 
var, demenin önemli olduğunu düşünüyorum bende…” (Kadın, Uzman, 
DİSK)

5. Kadın Örgütlenmesinin Sendikal Gündemdeki İkincilliği: “Ben erkekleri örgütleyemiyorum 
ki kadına döneyim”

Kadınla ücretli iş arasındaki ilişki de toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerinden kurulmuştur. 
Çalışma hayatında, ücretli işin esas aktörü durumundaki erkek için sorun, bizzat işin kendi-
sinden doğar. Kadınlar için ise esas sorun ev ve iş arasında yaşadığı çatışmadan doğanlardır. 
Bu durum, bizi kadın ve sendika konusundaki teorilerde yer alan bir başka genel kabule 
taşımaktadır: Erkeklerin sendika ile olan ilişkileri bir normdur. Kadınların sendika ile olan 
ilişkileri ise bu normdan bir sapmadır.70 Erkeklerin kadınların örgütlenememesi, sendikalara 
aktif olarak katılamaması gibi konularda dile getirdikleri görüşlerde bu ön kabulü görmek 
mümkündür. 

Aşağıdaki ifadeler, erkek sendika yöneticilerinin “gerçek işçi” sayılmayan kadınların ör-
gütlenmesini, erkeklerin örgütlenmesinden sonra gelen tali bir sorun olarak görme eğilimde 
olduklarını göstermektedir.

“Önce, sendikaların bir şey yapabilmesi için, ciddi bir şey yapabilme-
leri için örgütlenmenin önündeki tıkanıklığı açmalı, yasal tıkanıklığı 
aşmalı, sendikalar örgütlenmeli ki bu kadınlara yönelik, o kadın da-
iresiydi, kadın özel çalışanıydı, kadın bilmem nesiydi, hatta ayrı kadın 

___________________

70 Janis Bailey, Are Union Organising Methods Gendered?, http://www.mngt.waikato.ac.nz/departments/Strategy%20and%20Human%20
Resource%20Management/Airaanz/old/conferce/pdf/bailey.pdf (Erişim: 12.07.2014).
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avukatıydı, kadın bilmem nesiydi bunların tamamını biliyoruz. Öyle bir 
şeye yönelinmeli. Şimdi ben erkeği örgütlemiyorum ki, örgütleyemiyo-
rum ki; kadına döneyim yani. Öyle değil mi? “ (Erkek, Sendika Mer-
kez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

“… eğer Türkiye gerçeklerinden de konuşuyorsak, bugün Türkiye’de 
kaç tane sendikalı işçi var? Kaç tane işçi sendikalı? Sendikalar daha 
örgütlenmesini tamamlamış yerler değil. Bizim sektörümüzde iki üç yüz 
civarında çalışan işçi var, sigortalı. Dört sendikanın toplamına baktı-
ğınız zaman yüz bini anca buluyor yani.” (Erkek, Sendika Merkez Yö-
neticisi, TÜRK-İŞ)

“… Kürt sorunudur, inanç sorunudur, kadın sorunudur, çocuk işçili-
ğidir, toplum yaşamında her türlü insan hakları ihlalidir. Bunlara du-
yarsız kalmamız gerektiği gibi, tabii ki bu eşitsizliği de gündemimize 
alıp, bunun takipçisi olmamız gerekiyor. Ama bunları yeterince yapıyor 
muyuz, bunlara fırsat bulabiliyor muyuz, bunlara zaman ayırabiliyor 
muyuz, maalesef olumlu bir cevap veremeyeceğim. Ama olması gerek-
tiğine inanıyorum.” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK)

“Bizim şu anda kısıtlı personel ve kısıtlı yönetim kurulu ile… Biz yö-
netim kurulu olarak burada 3 kişiyiz. Personelimiz de 15 kişi ve 30 bin 
kişiyi idare etmeye çalışıyoruz. Belirli bir iş yoğunluğumuz, iş tempo-
muz var. Bunun haricinde bizim çok fazla, yani şöyle bir şey mevcut 
yerlerimizin toplu sözleşmeleriyle uğraşıyorsunuz, yeni işyerlerinin 
örgütlenmesiyle uğraşıyorsunuz. Ama bir de bunun arasında, yani şu 
gelsin veya örgütleme yaparken işte aman bayanları şöyle çekelim, ....” 
(Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

 “… Neyi fırsat bulursak onu yapmaya çalışıyoruz. Ama bazı şeyleri 
yapayım derken bazı şeylerde de çalışana kötülük ettiğimiz kanaatinde-
yim…..” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, HAK-İŞ)

Görüldüğü gibi, “gerçek işçi” olarak görülmeyen kadınlar, sendikalarda dış örgütlenmenin 
odağına alınmamıştır. Kadınların sendika içinde ve işyerinde yaşamış oldukları özgül so-
runları örgütlenme stratejisiyle ilişkilendiren çok az sayıda yöneticiye ve temsilciye rastlan-
mıştır. Yöneticilerin algısında eşitlik sorunları, örgütlenme, kıdem tazminatı, iş güvencesi, 
taşeronlaştırma gibi çok acil ve yakıcı sorunların yanında önemsiz sayılmaktadır. “Fırsat 
olunca” ele alınacak sorunlar olarak görülmektedir. 
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Araştırma, erkek sendika yöneticileri ile sendikalı kadın ve uzmanların örgütlenme yöntem-
lerine ilişkin farklı düşüncelere ve söylemlere sahip olduklarını göstermiştir. Erkek sendika 
yöneticilerini geleneksel sendikal değerlerin temsilcileri ve taşıyıcıları olarak kabul ettiği-
mizde şu değerlendirmeyi yapabiliriz;

Bazı sendikalar, “benzer benzeri örgütler” ilkesinde olduğu gibi, kadınların örgütlenmesi 
konusunda yaşayarak öğrendiklerini genelleştirememiştir. Örgütlenme sürecinde fiili du-
rumun yarattığı zorunluluğun sonucu da olsa, aktif ve öne çıkan kadınlarla belli bir ilişki 
kurmuşlardır. Ancak bu ilişki uzun süreli ve kurumsal değildir. Bir çeşit kullan-unut ilişki-
sidir. Duruma özgü, geçici ve yardım niteliğindedir. Sendikaların kadın işçilerle kurdukları 
faydacı ve araçsal ilişki biçiminin değişmesi gerekmektedir. Kadın örgütlenmesi konusunda 
değer taşıyan deneyimlerin genelleştirilmesini engelleyen bazı yapısal faktörlerin varlığı 
kabul edilmelidir. Bu yapısal faktörler ile birlikte sendikalarda yerleşik olan rutinler ve ka-
bullerin de kadın örgütlenmesinde edinilen önemli ve olumlu deneyimlerin genelleştirilme-
sini engelleyici etki yaptığı bir gerçektir. Sendikalar bir bakıma “neyi bildiklerini” bilme-
mektedirler.71

___________________

71 Hayman, a.g.m., s. 89



II. Bölüm: Sendika-Kadın İlişkisinde Görülen Sorun Alanları: Tespitler ve Değerlendirmeler

77

V. Kadınların Sendikalarda Temsili 
A. Sendikalarda Kadın Birimleri 
Kadın komite-komisyonları, kadın işçilerin çıkarlarına ve taleplerine yönelik politikalar 
oluşturmak üzere kurulurlar. Bu yapılar ayrımcılıkla mücadele edilmesinin ve örgüt içinde 
eşitliğin inşa edilmesinin etkili araçlarıdır. Bunlar olmadan, sendika ve konfederasyon için-
de etkili bir kadın çalışması yapılamaz. En önemli işlevleri, sendikalara, kadınlara yönelik 
ayrımcılığı ve kadın işçilerin özgül sorunlarını tanımlama imkânı vermesidir. Bu sayede 
sendikalar, kadınları örgütleme konusunda deneyim biriktirme ve bunları genelleştirme 
olanağına sahip olurlar. Bu yapıların yokluğunda ise genel olarak eşitlik konusu rahatlıkla 
gündem dışına çıkarılabilmektedir. 

Bu yüzden söz konusu yapıların varlığı ve örgüt içindeki konumu, kadının sendika içindeki 
etkinlik derecesinin, temsil düzeyinin ve sendikanın bu konulara yaklaşım tarzının önemli 
bir göstergesidir. 

1. Mevcut Durum 

Türkiye’de konfederasyonlarda ve sendikalarda kadın komite, komisyon ve büro benzeri 
birimlerinin kurulmaya başlanması, 1990’lı yıllara denk gelmektedir. Başlangıçta 8 Mart 
kutlamalarını organize etmek ve kadın üyelere eğitimler vermek üzere kurulmuşlardır. Son 
dönemlerde üyelikleri nedeniyle uluslararası işçi örgütleriyle kurmuş oldukları ilişkiler, sen-
dikaları kadın istihdamı sorununu ve örgütlenmesini gündemlerine almalarına vesile olmuş-
tur. Bu etkileşimin sonucu olarak, sınırlı da olsa “kadın birimleri” ile ilgili bir canlanmanın 
olduğu söylenebilir. Nitekim araştırma kapsamında farklı konfederasyonlara bağlı olan sen-
dikalarda, yakın zamanda yapılan sendika tüzük değişikliği ile yönetim kurullarına, kadın 
birimlerini kurma yetkisi ve görevinin verildiği görülmektedir. 

Sendikaların kadın birimlerinin şekline, tüzükteki yerine ve uygulamaya ilişkin tespitlerimi-
zi, aşağıdaki tablodan da yararlanarak şöyle özetleyebiliriz;

1. Bazı sendikalarda tüzükle kurulan komisyonlar sendika içinde farklı derecelerde 
de olsa kurumsallaştırılmıştır.

2. TÜRK-İŞ, DİSK ve bu konfederasyonlara bağlı bazı sendikalarda, tüzükte yer 
almamasına rağmen fiili olarak komisyon-komite-büro oluşturulmuştur.

3. Sendikal Güç Birliği Platformu (SGBP) bünyesinde yer alan sendikaların bir kıs-
mının ne sendika belgelerinde ne de uygulamada bir kadın birimi vardır. Bu sendika-
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larda yegâne kadın çalışması, SGBP oluşumu içinde yer verilen Kadın Koordinasyo-
nuna bir kadın sendika çalışanını göndermektir. 

4. Bunların yanında hiçbir kadın birimi ve çalışması olmayan sendikalar mevcuttur. 

Tablo 6: Sendikalarda Kadın Birimlerinin Mevcut Durumu

Sendika adı Kadın birimi Düzey ve Durumu
TÜRK-İŞ Kadın İşçiler 

Bürosu
Kadın Komitesi-Komisyonu yok. Merkezi düzeyde kurulmuş olan büronun konfederasyonun 
ana tüzüğünde bir karşılığı yok.

Petrol-İş Kadın Servisi Kadın Komitesi-komisyonu yok. Kadın servisi merkezi düzeyde kurulmuştur.
Tekgıda-İş Kadın Bürosu-

Kadın Komisyonu
Kadın Bürosu etkin değil. Merkezi ve bölgesel düzeyde fiilen oluşturulmuş olan kadın 
komisyonlarının sendika tüzüğünde her hangi bir karşılığı yok.

Türk Metal Kadın yapısı yok Kadın komite, komisyon benzeri bir örgütlenme mevcut değildir. İlk kez 1995 yılında, eğitim 
çalışmalarının bir ayağı olarak ve kadın metal işçilerinin sorunlarına çözüm platformu oluş-
turmak üzere merkezi düzeyde bir Kadın Kurultayı gerçekleştirilmiştir. Kurultay her yıl düzen-
lenmektedir. 

Deri-İş Kadın yapısı yok SGBP KK’nın çalışmalarında temsil edilmektedir. 
TÜMTİS Kadın yapısı yok SGBP KK’nın çalışmalarında sendikayı temsil etmek üzere, merkezi düzeyde az sayıda ka-

dın çalışan olmasından dolayı uluslararası ilişkiler biriminde çalışan bir kadın uzman sendika 
tarafından görevlendirilmiştir.

TGS Kadın Komisyonu Merkezi düzeyde, tüzükte karşılığı olan aktif bir kadın komisyonu mevcuttur. Bazı şubelerde 
kadın komisyonları oluşturulmuştur.

Koop-İş Kadın İşçileri 
Komisyonu

Tüzükte karşılığı var, ancak aktif değil.

Tarım-İş Kadın yapısı yok Kadın çalışması yok
TEKSİF Kadın yapısı yok Kadın çalışması 8 Mart etkinlikleri ile sınırlıdır. Bu çalışma için kadın genel sekreter yardımcısı 

görevlendirilmiştir.
Toleyis Kadın Komitesi Tüzükle tanımlanmış ve aktif bir yapı mevcut değildir.
HAK-İŞ Merkez Kadın 

Komitesi
Tüzükte yeri olan komite, merkezi düzeyde ve yönetim kuruluna bağlı olarak çalışmalarını 
yürütmektedir.

Öz İplik-İş Merkez Kadın 
Komitesi

Merkezi düzeyde kurulmuş olan kadın komitesi, tüzükte yeri olan bir yapıdır. Komite, örgütlü 
olunan fabrikalardan 17 üye, 1 başkan ve bir sekreter olmak üzere 19 kişiden oluşmaktadır. 
Periyodik olarak yılda iki kez toplanmaktadır.

DİSK Kadın İşçiler 
Sorunları Dairesi

Kadın dairesi merkezi düzeyde kurulmuştur. Tüzükle tanımlanmış komite-komisyon benzeri 
bir yapı bulunmamaktadır. Ancak üye sendikaların yönetici ve uzmanlarının bir araya geldiği, 
fiilen oluşturulmuş bir komisyon mevcuttur. 

Birleşik 
Metal-İş

Kadın İşçiler 
Bürosu

Kadın işçiler bürosu yönetmelikle düzenlenmiştir.

Sosyal-İş Kadın Komisyonu Kadın Komisyonu henüz sendika yapısına dâhil edilmemiş. Sendikada kadın çalışmaları Sos-
yal İş dergisinde kadın sayfalarını hazırlayan 5 kişilik ekibin yaptığı çalışmalar çerçevesinde 
yürütülmektedir. Sendikanın kadın çalışmaları, genellikle DİSK’in kadın komisyonunu üzerin-
den yürütülmektedir.

Dev Sağlık-İş Kadın İşçileri 
Sorunları Dairesi

Tüzüğünde kadın işçiler sorunları dairesi kurulabileceğine ilişkin bir madde mevcuttur. Sendi-
kanın kadın çalışmaları, DİSK’in kadın komisyonunu üzerinden yürütülmektedir.

Genel-İş Kadın yapısı yok Merkezi düzeyde aktif bir kadın çalışması ve birimi mevcut değildir. Ancak bir şubesinde kadın 
komisyonu fiili olarak kurulmuştur. 
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Kadın uzman, sendikalarda kadın birimlerinin durumuna ilişkin gözlemini şu sözlerle ak-
tarmıştır;

“Bu konuda Türkiye sendikalarında bir karmaşa var. Birkaç kadın bir 
araya gelip, biz kadın komisyonu ya da kadın komitesi oluşturduk diye 
fiili bir yapı kuruyorlar ve bu o sendikanın kadın komitesi oluyor. Fa-
kat sendikanın ana metinlerinde böyle bir komite yok görünüyor. Ya da 
genel başkan çağırıyor, kadın komitesi kurdum, başkanı da sen ol di-
yor. Şubelere yönelik bir örgütlenme de yapıyorlar, kadın komisyonları 
şeklinde, yukarıdan aşağıya yine sendikanın temel metinlerinde tanımı 
yok. Bir başka eğilim de KESK ve bağlı sendikalarda gördüğümüz du-
rum. Tüzükle tanımlanan bir kadın yapısı var. Ama kadın sekreterlikleri 
(yönetim düzeyinde kadın komisyonunu temsil eden) kadınlar seçmiyor, 
grup yapıları üzerinden kazanan grubun kadınları oluşturuyor genel-
likle. Yoklukta gidiyor ama bu tür kadın örgütlenmeleri gerçek kadın 
örgütlenmelerinin önünü kestiği için zararlı da oluyor.” (Kadın, Uz-
man, TÜRK-İŞ) 

a. TÜRK-İŞ Üyesi Sendikalar
TÜRK-İŞ

TÜRK-İŞ’te, 1981 yılında kurulan ve 1990’lı yılların ortalarına kadar, “dekoratif” konumu-
nu zorlayan faaliyetler gerçekleştiren bir Kadın İşçiler Bürosu mevcuttur. Tüzükte karşılığı 
olmayan Büro, günümüze gelindiğinde sadece rutin işleri yapan, kurumlarla iletişimi sağla-
yan, kadın konulu toplantıları takip eden bir yapıya dönüşmüştür. Eğitim dairesine bağlı ol-
masına rağmen, özellikle 2009 yılından itibaren eğitim çalışmaları bile kesintiye uğramıştır. 
Nitekim 21. Olağan Genel Kurulu’na sunulan çalışma raporunda eğitim çalışmaları başlığı 
altında yer alan faaliyetleri incelendiğinde, Büronun kadın konulu bazı toplantılara katılma, 
kadınlara yönelik işçi sağlığı ve güvenliği konusunda birkaç eğitim çalışması yapma ve 8 
Martlarda etkinlik düzenleme dışında herhangi bir faaliyetinin olmadığı görülmektedir.72 

Büroda çalışan kadın uzman, konfederasyon üyesi sendikaların kadın birimleriyle veya ka-
dın çalışması yapan uzmanlarla periyodik toplantılarının olmadığını ifade etmiştir. Disip-
linden ve ciddiyetten uzak, “adet yerini bulsun” tarzı toplantıların kadın işçi sorununa çö-
zümler üretemeyeceği ve bu konuda kararlar alamayacağı açıktır. Aslında Konfederasyonun 
geleneğindeki kadın sorunlarını öteleme pratiği ve konfederasyon belgelerinin bu sorunlara 
karşı kayıtsızlığı, bu sonucun oluşmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Kadın uzmanın iyimser bir mesaj vermek maksadıyla TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalarda ka-
dın büro veya yapısının oluşturulmasının en azından tartışılmaya başlandığını söylemesi 
mevcut olumsuz tabloyu değiştirmiyor; çünkü hemen arkasından yapısal faktörlerin bunu 
engellediğini itiraf ediyor; 
___________________

72 TÜRK-İŞ, 21. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 2011, s. 547-565.
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“... Bu her zaman dile getirilen bir konu. Ancak (konfederasyona bağlı) 
bazı sendikalar bir kadın bürosu kurmuyorum ama bu konu ile ilgilenen 
bir uzmanım var denilebiliyor ya da üyelerin çoğunluğu erkek oldu-
ğu için kurmanın bir anlamı olmadığı düşünülüyor.” (Kadın, Uzman, 
TÜRK-İŞ)

TÜRK-İŞ bünyesinde bir kadın komitesinin gerekliliği ise şu sözlerle belirtilmiştir; 

“TÜRK-İŞ çatısı altında tüm sendikaları da bünyesinde barındıran 
ve kadın sorunlarına çözüm arayan bir yapı olarak bir kadın komitesi 
oluşturulabilir. Bütün kurum ve kuruluşlarda benzer bir yapı oluştu-
rulmalıdır. Sorun yaşayan kadınların başvuracağı bir merkez. Kadın 
bilecek ki TÜRK-İŞ ve kurum kuruluşlar onun yanında duruyor ve so-
runlarını çözmeye çalışıyor.” (Kadın, Uzman, TÜRK-İŞ)

Kadın çalışmalarının görece canlı olduğu sendikaların, Sendikal Güç Birliği Platformu73 
(SGBP) adı altında, konfederasyon yönetimine muhalif bir yapı oluşturması da TÜRK-İŞ 
içinde kadın sorunlarına yönelik duyarsızlığı artırmış olabilir.

SGBP bünyesinde Kadın Koordinasyonu (SGBP-KK) olarak şekillenen bir kadın çalışma-
sının mevcut olduğunu görüyoruz. Koordinasyon, şiddetten, tacizden, mobbingden arın-
dırılmış işyerleri, 8 Mart’ın resmi tatil olması, sendikalarda her düzeyde daha fazla kadın 
temsili ve kadın yapıları kurulması, çalışma yaşamındaki kadın erkek ayrımının ortadan 
kaldırılması, eşdeğerde işe eşit ücret gibi ortak taleplerini açıklamıştır.74

Platform üyesi sendikalarda çalışan kadın uzman ve yöneticilerin gönüllü birlikteliğine 
dayanan SGBP-KK, yaratacağı sinerji ve işbirliği imkânlarıyla, bir kadın uzmanlığı veya 
kadın birimi olmayan bazı sendikalar açısından kadın çalışmasının yapıldığı tek alan olma 
özelliği taşıyor. SGBP Kadın Koordinasyonu’nun oluşturulmasında yer alan kadın uzmanın 
aşağıdaki ifadesi, koordinasyonun kuruluşu, işleyişi ve etkinliği konusunda açıklayıcıdır; 

“SGBP’nun ilkelerinin açıklandığı ve ilgili sendikaların başkanlarının 
bulunduğu ilk kamuya açık toplantıda, kadın çalışmasının eksikliğin-
den hareketle, madem yeni bir oluşum bu, bu oluşumun bir kadın ya-
pısı da olmalı, diye görüş belirtti(m). Daha sonra bu teklif, platformun 

___________________

73 Sendikal hareketin ciddi bir tıkanıklık yaşadığını, Türkiye’nin en büyük örgütü olan TÜRK-İŞ yönetiminin, emekçilerin karşı karşıya kaldığı 
sorunların çözümünde rol üstlenebilecek anlayıştan, enerjiden ve inançtan yoksun olduğunu düşünen konfederasyon üyesi bazı sendikalar, bir 
araya gelerek Sendikal Güç Birliği Platformu’nu kurmuşlardır. Ortak yaklaşımlara sahip olduklarını, aynı sendikal anlayışları benimsediklerini 
ifade eden bu sendikaların oluşturduğu platform, TÜRK-İŞ’in güçlü, mücadeleci demokratik bir yapıya kavuşmasını sağlamayı öncelikli hedef 
olarak belirlemiştir. 2011 yılında kurulan platformun üyesi olan sendikalar; Tez-Koop-İş, TGS, Petrol-İş, Deri-İş, Tekgıda-İş, Belediye-İş, Kris-
tal-İş, Hava-İş, TÜMTİS ve Basın-İş’tir. http://www.sendikalgucbirligi.org/wp-content/uploads/2011/10/rtak-sendikal-bildirge.pdf

74 Ulutaş, Pala, a.g.m., s. 305
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yürütmesinde konuşulmuş, beni çağırdılar... Bunu uygulamaya koya-
lım, ne istersiniz? dediler. Başkanlar bağlı bulundukları sendikalardan 
kadın arkadaşları yönlendireceklerini söylediler... Platform içinde dış 
ilişkiler çalışma grubu filan da vardı... Bizimki de öyle bir şey idi esa-
sında. Sendikalarda uzman olarak çalışan kadınların oluşturduğu bir 
grup oldu SGBP-KK’sı, kendimize komisyon demedik, çünkü seçilmiş 
kadınların seçtiği bir yapı değildik. Bir uzmanlık dairesi gibiydik. Ama 
yapı kadın çalışmaları uzmanlarını da bir araya getirmiyordu. Koordi-
nasyon diyelim belki tek tek sendikalarda yapılan kadın çalışmalarını 
da birleştirebiliriz, diye düşündük. Ama düşündüğümüz gibi olmadı... 
Olmayan şeyleri birleştiremezdik. Fakat çok iyi işler de yaptık.... Sayı-
mız da hiçbir zaman 5-6 kadını geçmedi.” (Kadın, Uzman, TÜRK-İŞ)

Diğer yandan, SGBP-KK, diğer platformlarda görülen süreklilik sorunu gibi, yapısal ola-
rak bir takım zaaflardan sıyrılabilmiş görünmüyor. Ayrıca platform üyesi bazı sendikalarda 
kadın çalışmaları ve birimlerinin zayıflığı ve sendika yönetimlerinin anlayışları bu zaafları 
arttırmaktadır. Buna rağmen, farklı işkollarında örgütlü olan sendikaların kadın birimleri ve 
çalışanları arasında sınırlı da olsa bir iletişim ve dayanışma sağlaması bakımından önemli 
bir girişim ve deneyim olduğunu söylemek gerekir. 

“... diğer işçi kadınlarla temasta olmak, hep birlikte hareket etmek, bir-
likte ortak şeyler, aslında ortak sorunlar yaşadığımızın farkına varmak. 
Sen fabrika işçisi bir kadından daha az sorun yaşamıyorsun bu sek-
törde yani. Onun bir farkına varman lâzım. … önümüzdeki günlerde 
işçi kadınlarla dayanışmayı arttıracağız. Sendikal Güç Birliği için de 
geçerli. Yani, on sendikadan, kadınlar, bu Sendikal Güç Birliği Kadın 
Koordinasyon değeri oluyor. Ancak işte örgütlü ve birlikte mücadele 
edersek bir şeyleri değiştirebiliriz. Sektörler farklı olsa da çünkü sorun-
lar temelde aynı. Bunun için de bu çalışmayı ve işbirliğini kadınlarla ve 
kadın koordinasyonlarıyla işbirliğini çok önemsiyoruz.” (Kadın, Şube 
Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

“Evet kesinlikle olumlu yansıdı. Zaten başkanımızın da TÜRK-İŞ’teki 
yapı içinde bunu oluşturması, devam ettirmesi akabinde bizim geçmişi-
mizde de olması, sonra güç birliğindeki kadın hareketinin yoğunlaşma-
sıyla birlikte bunu biraz beslemiş oldu, oradan yola çıkarak başladık.” 
(Kadın, Uzman, TÜRK-İŞ)
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Petrol-İş

Petrol-İş’in 2011 tarihli genel kurulunda, tüzük değişikliği yapılmıştır. Bu değişiklik ile 
“kadın-erkek eşitliğini savunmak, bu eşitliğin inşası için evde, işyerinde ve sendikada gere-
ken her türlü önlemi almak ve uygulanması için çaba sarf etmek” amacıyla, “kadın büroları 
ve komisyonları kurmak” sendikanın görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Bu değişikliğe 
rağmen komisyon-komite benzeri bir yapı hâlihazırda sendika yapısına dâhil edilmemiştir. 
Yine de bu değişiklikten sonra, uzun bir süreden beri yayın hayatına devam etmekte olan 
“kadın dergisi” çalışmalarının, “kadın servisi” altında sendikanın bir uzmanlık birimi haline 
getirildiğini görmekteyiz. 

Petrol-İş’in, tüzüğünden de güç alarak “kadın büroları ve komisyonları” kurmak yerine 
neden bir uzmanlık dairesinin tercih edildiği, cevaplanması gereken önemli bir sorudur. 
Soruyu, mevcut örgüt kültürü ve geleneği nedeniyle sendika yöneticilerini ve örgütünü ko-
mite-komisyon benzeri yapılar kurmak için ikna etmenin zaman aldığını, birdenbire düşün-
dükleri her şeyi sendikaya kabul ettiremeyeceklerini söyleyerek yanıtlayan sendika merkez 
yöneticisine göre;

“Valla benim şahsen böyle bir şeyim var, düşünsel anlamda da var, plan 
- programda da var, ama örgüt bunları ne zaman hayata geçirir, bu-
günden buna bir şey, bir takvim tabii ki veremem. Düşünmeniz yetmez, 
bir şeyin doğru olması da yetmez. Tabii ki onları hayata geçirmenin 
uygun koşullarının da örgütümüzde oluşması gerekiyor. Geçen dönem 
tüzükle ilgili koşullar oluştu, onları hayata geçirdik. Şimdi, daha ileri 
adımların atılmasının zamanıdır…” (Erkek, Sendika Merkez Yönetici-
si, TÜRK-İŞ)

Tekgıda-İş 

Platform üyesi bir diğer sendika olan Tekgıda-İş Sendikası’nda, tüzükte düzenlenmeme-
sine rağmen bir kadın bürosu ve bir kadın komisyonu mevcuttur. Ancak kadın bürosunun 
mevcudiyetinin tek göstergesi, sendikanın internet sayfasının faaliyetler75 başlığı altında bir 
isim olarak yer almış olmasıdır. Söz konusu sayfada yer alan bilgilere göre kadın bürosu, 
işkolunda çalışan kadınların sorunlarını yakından takip edebilmek ve örgütlenmelerini sağ-
lamak amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. Büronun kuruluşunu takip eden yılda, 9 bölge 
şubesinde kadın komisyonlarının kurulduğu ifade edilmektedir. Ancak büronun etkin ol-
duğuna yönelik herhangi bir belge ya da bilgiye rastlanmamıştır. Sendikanın merkez kadın 
komisyonu başkanı da internet sayfasında anılan kadın bürosuna hiç değinmemiştir. Sadece 
SGBP-KK’nun kurulmasının ardından, fiilen mevcut olmayan komisyonun yeniden gün-

___________________

75 http://www.tekgida.org.tr/Faaliyetler/Kadin-Burosu
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cellendiğini ve faaliyetlere başladığını, kendisinin bu yapı içerisinde temsil edilmek üzere 
genel başkan tarafından görevlendirildiğini söylemiştir. 

“... Mümkün olduğunca kadın çalışanların yoğun olduğu fabrikalar-
daki kadınları dâhil etmeye çalıştık ilk etapta. Daha sonra zaman içe-
risinde değişiklikler yaptık, daha çoğalttık. Bazı yerlerde eksik kalan, 
fabrikanın sayısı çok fakat her vardiyayı ekleyebilelim diye 2-3 kadın 
yaptık bazı fabrikalarda. Bu tamamen oranın isteğine, talebine ve gi-
dişatına göre şekillendi. Şu anda da aktif olarak çalışmasına devam 
ediyor. Bir sene önce bir toplantı yaptık... O toplantının sonucunda da 
yürütme kurulu seçtik.” (Kadın, Uzman, TÜRK-İŞ)

Tekgıda-İş Sendikası’nın, böylesi bir yapıyı tüzükte bir karşılığı olmamasına rağmen kur-
ması, konuya duyarlı olunduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Ancak komisyonun 
sendikanın kurumsal bir kararı ile değil, genel başkanın inisiyatifi ile hayata geçirilmesi 
yapısal sorunların devam ettiğini göstermektedir.76

“Şubelerde yapmış olduğumuz toplantılar, şubelere gittiğim her şubede 
ki kadın komisyonu başkanı ve üyeleriyle toplantı yaptık burada bir ra-
por çıkarıyoruz istek, talep neyse. Onun sonucunda hangi birime bağ-
lıysa (kadın komisyonları şu anda teşkilat sekreterliğine bağlı) teşkilat 
sekreterimizle bunu paylaşıyor. Bunu paylaştıktan sonra zaten genel 
başkanımız bu raporu bizzat kendisi görüyor. Onun akabinde de biz 
neyi talep ediyorsak, biz neyi istiyorsak o doğrultuda çalışmalarımız şu 
ana kadar devam etti.” (Kadın, Uzman, TÜRK-İŞ)

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

Üye sayısı bakımından en küçük sendikalardan birisi olan TGS, toplumsal cinsiyet eşitsiz-
liğine vurgu yapan ve kadın işçilerin sorunlarını tüzüğünde somutlaştıran iki sendikadan 
birisidir. Son tüzük değişikliği ile “tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi ol-
masını, kadın-erkek eşitliği başta olmak üzere her türlü eşitliği, demokrasinin ve demokratik 
hukuk düzeninin her alanda sağlanmasını ve korunmasını temel ilke” sayan hüküm kabul 
edilmiştir. Ayrıca “... kadın, işçilerin sorunlarının çözüme ulaştırılması için çaba sarf etmek, 
ayrımcılığa uğrayan bu işçilerin sorunlarının çözüme ulaştırılmasını sağlamak için pozitif 
ayrımcı önlemler alıp hayata geçirmesini sağlamak, dünya ve ülke sorunlarına, çalışma ya-
şamına, ayrımcılığa uğrayan işçilerin (kadın, genç, yaşlı, engelli, LGBT’li, göçmen) kendi-
lerine özgü sorunlarını ve sendikal çalışmalara ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak, bunun 
için komisyonlar kurmak…” sendikanın yetki ve faaliyetleri arasında sayılmıştır.
___________________

76 Sendika tüzüğünde, sendika genel başkanının görev ve yetkileri arasında sendika bünyesinde genel hükümler dâhilinde kurulacak bütün 
komisyonlara başkanlık edeceği, lüzumu halinde, bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebileceği, 
sendikadaki bütün büroların amiri olup, şubeler dâhil her türlü çalışmaları denetim ve tetkike yetkili olduğu belirtilmiştir.
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Kadın şube yöneticisi, TGS kadın komisyonunun kurulmasının nedenlerini ve mücadele 
alanlarını şöyle belirtmiştir;

“… mücadele alanı olarak gördüğümüz 3 mevzu vardı. Birincisi sendi-
ka, dediğimiz gibi. Sendikalardaki bu erkek egemenliğini kendi sendi-
kamızda ortadan kaldırmak. Kadınların sesini, sözünü yönetime, tüm 
kademelere taşımak, bütün çalışmaları taşımak... İkincisi, dediğimiz 
gibi medya çok erkek egemen bir alan ve erkekler gayet örgütlüler med-
yada. Bu yüzden de biz kadınlar olarak bu kadar ayrımcılığa maruz 
bırakılıyoruz. Biz de dedik ki buna karşı mücadelenin yolu, biz kadın 
gazetecilerin örgütlenmesinden geçer. Yani çalışma alanlarında, kar-
şılaştığımız çalışma yerimizde, işyerimizde, sokakta, ekranda, çalıştı-
ğımız yerlerde yaşadığımız sorunlara karşı biz ancak örgütlü mücadele 
edersek, bir araya gelirsek bunu değiştirebiliriz. Bir de bu mevzuyu da, 
yani kadın gazetecilerin içinde bulunduğu durumla çok alakalı olarak 
şöyle bir sorun var; medyadaki dil. Erkek egemenliği olunca, karar me-
kanizmalarında erkekler olunca, eril bir bakış açısı hâkim olunca, ne 
oluyor? Bütün haberlere de, bütün yayınlara da bu dil yansıyor.” (Ka-
dın, Şube Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

TGS içinde oluşturulan komisyonun faaliyetlerine katılmak için mutlaka sendika üyesi ol-
mak gerekmemektedir. Sendikaya çeşitli sebeplerle uzak duran işçilerin kadın çalışmalarına 
daha rahat katılabildiğini ifade eden kadın şube yöneticisi, dertlerinin kadın ve LGBT’li 
gazetecilerin örgütlenmesi olduğunu, sendikanın da bunun bir aracı olduğunu belirtmiştir. 

Deri-İş

Deri-İş sendikasında merkezi, aktif bir kadın birimi mevcut değildir. Sendika, SGBP-
KK’nun çalışmalarında kendisini temsil etmek üzere, kadın muhasebe servis elemanını 
görevlendirmiştir. Sendikanın merkez yöneticisi, bir kadın komisyonunun kurulmamasının 
nedenini şöyle açıklamıştır. 

“… böyle bir ihtiyaç duymadık... Bugüne kadar böyle bir öneri ile kar-
şılaşmadık. Bu öneriyi getiren de olmadı. 3-5 tane kadın delegemiz var-
dı. Ama onlar da böyle bir taleple gelmedi. Aslında bizim tarafımızda 
kadın yapıları, tüzük meselesi, ya da kota ile ilgili bu maddeler konula-
maz diye bir dayatmamız da yok… Öneri gelmedi. Biz de düşünmedik.” 
(Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ) 
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Koop-İş

Koop-İş’in tüzüğünde sendikanın istişare organları arasında “kadın işçileri komisyonu” da 
sayılmıştır. Bu komisyonda yer alacak kadın işçi sayısını belirlemek, kadın işçiler komisyo-
nunun çalışma şekli, görev ve yetkileri hakkında yönetmelik çıkarmak yetkisi genel yönetim 
kuruluna verilmiştir. Geçmişte fiilen işleyen bir kadın komisyonu olmasına rağmen, araş-
tırma yapıldığı sırada bu komisyonun aktif olmadığı anlaşılmıştır. Bunun nedenini sendika 
merkez yöneticisi şöyle açıklamıştır;

“… Bizim kadın kollarımız var idi. Fakat son zamanlarda bizim kadın 
üye sayımız bayağı bir düştü. Şu an için aktif de bir kadın kolları fa-
aliyetimiz yok. Ama geçen döneme kadar kadın kolları faaliyetlerimiz 
devam ediyordu. Bu dönem sayımızda bir azalma olduğu için şu anda 
öyle bir talep de gelmedi, yani kadınlardan. Bizde teşvik ettiğimiz za-
man karşılığını bulması lâzım. Yani birisine teklif… Az önce de söyle-
dim, biraz da bayanların da teşvik etmesi lâzım bunu. Böyle bir talep de 
gelmediği için, biz de artık çok fazla üstüne gitmedik.” (Erkek, Merkez 
Sendika, Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Toleyis

Toleyis’in kadın komisyonunun izine sadece sendikanın internet sayfasında rastlanmaktadır. 
Kadın şube yöneticisinin aşağıdaki ifadeleri, kadın yapıları ve çalışmaları konusundaki giri-
şimlerin sendika desteği olmaksızın yürüyemeyeceği görüşünü doğrulamaktadır. 

“İki sene önce Antalya’da toplanmıştık. O zaman kadın komitesi ku-
rulmuştu. Ortak mail grubumuz olmuştu. 8 Martları kendimiz organize 
edelim, kadınların sorunlarını birbirimizle paylaşalım, bir araya gele-
lim diye mail grubu oluşturuldu. Ama bir iki kişiden birkaç kere mail 
geldi. Onun dışında çok fazla gelmedi. ... 8 Mart için toplanmıştık ve 
başka şehirlerden insanlar bir araya gelince bir şeyler yapmak istiyor. 
Bunun devamı gelsin diye düşündük, işte senede 2 kere bu kadın komi-
tesi toplansın, ama olmadı. Kimseden öneri gelmedi, bir şey olmayınca 
öyle kaldı yani…” (Kadın Şube Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Böyle bir yapının sendika içinde gerekli olup olmadığını sorduğumuz sendika merkez yö-
neticisine göre; 

“Benim bakış açım, sendikanın bakış açısı kadının mutlak ve mutlak 
insan hakkı olarak erkeklerden ayrılmıyor. Ücretinde, özlük hakların-
da, kadın şu işi filan yapamazsa pozitif olarak yapılmalı. Ama onu ezen 
bir yapıda olmamalı. Ama bugün oluyor mu oluyor maalesef.” (Erkek, 
Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)
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TEKSİF

En büyük sendikalardan birisi olan TEKSİF’in tüzüğünde, cinsiyet ayrımcılığı yapılma-
yacağı kuralı dışında, kadın işçilere yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu 
sendikada kadın birimi mevcut değildir. Sendikadaki kadın çalışması 8 Mart etkinlikleri ile 
sınırlıdır.

“Tekstil sektöründe daha önce 8 Martları kutluyorduk. Nasıl kutluyor-
duk; afişler, broşürler, tebrik mesajları gönderiyorduk şubelerimize ve 
şubelerimiz kadın çalışanlara bir şekilde iletiyordu. Ama bir şekilde 
gelişiyoruz ve iletişim istiyoruz artık. Herkes şubesini biliyor ama genel 
merkezini de görmek istiyor. Bir şekilde oraya ulaşmak istiyor, kimler 
var, nasıl var onları da görmek istediği için sanırım bu şekilde oluş-
muştur. Şener Bey de bu şekilde yönetim kuruluna ilettiyse bu şekilde 
başlamıştır. Ama tabii ki bir bayan toplantısı yaparken, organizasyon 
düzenlerken bunda erkek olmayacağı için bunun için de beni düşündü-
ler sanırım.” (Kadın, Uzman, TÜRK-İŞ) 

Türk Metal 

Bir başka büyük sendika olan Türk Metal’de kadın sorununun ve konusunun, TÜRK-İŞ’teki 
duruma benzer bir şekilde ötelendiği görülmektedir. Bunun en önemli işaretlerinden birisi, 
sendika için kadın çalışmasının, her yıl 8 Mart “Kadın İşçiler Gününde”, sosyal bir etkinlik 
olarak düzenlenen kurultaydan ibaret olmasıdır. Sendikanın bu bakışını, internet sayfasının 
Hakkımızda bölümünde yer verilen şu ifadeler yansıtmaktadır;

“Türk Metal sosyal sendikacılık anlayışı çerçevesinde üyelerine her 
zaman sosyal imkânlar sunabilen bir sendikadır. Üye çocuklarına üni-
versite hazırlık, yabancı dil kursları vermekte, her yıl 8 Mart Kadın 
İşçiler Günü’nde kurultay düzenlemekte, şubelerinin bulunduğu böl-
gelerde cenaze ve ambülâns arabaları sağlamakta, Çocuk Kurultayları 
tertiplemekte, 2500 üye-eş ve çocuklarından oluşan Aile Kurultayları 
düzenlemektedir. Üyelerinin hizmetine sunduğu, 5 yıldızlı otelleri mev-
cuttur…”77

Genel Değerlendirme 

Genel bir değerlendirme yapıldığında, TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalarda kadın birimleri ara-
sında bir bütünlük olmadığı görülmektedir. TÜRK-İŞ üyesi büyük sendikalarda kadın ya-
pıları ve çalışmalarının ya hiç olmadığı ya da çok sınırlı ve etkisiz olduğu tespit edilmiştir. 
___________________

77 http://www.turkmetal.org.tr/hakkimizda
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Konfederasyon, üye sendikalar üzerinde etkili olabilecek bir yapılanmaya sahip değildir. 
Sendikaların kadın sorunları konusundaki suskunluğu, konfederasyonun suskunluğuna ben-
zemektedir. Ancak küçük veya kadın üyesi az olan sendikalarda kadın birimleri görece daha 
etkin ve görünür niteliktedir. Bir de, TGS ve Petrol-İş gibi sendikaların kadın konusunda 
sadece konfederasyonun geleneğinden değil, genel olarak Türkiye sendikal geleneğinden 
ayrıldıklarını gösteren pozitif gelişmeleri not etmek gerekir.

b. DİSK Üyesi Sendikalar

DİSK 

DİSK “Kadın İşçiler Komisyonu” adıyla birim kurmuş bir konfederasyondur. Bu komisyon, 
DİSK Yönetim Kurulu’nun kararı ile bağlı sendikaları temsil eden kadın yönetici, üye veya 
uzmanların görevlendirilmesi ile oluşturulmuştur. DİSK Genel Başkan Yardımcısına bağlı 
olarak çalışmalarını yürüten komisyon ilk faaliyetini 8 Mart 2005 yılında gerçekleştirmiştir. 

Eğitim çalışmaları, toplu iş sözleşmelerinde kadınlara yönelik özel düzenlemeler, kadın 
temsilci ve yöneticilerle toplantılar, çalışan kadın belgeselinin hazırlanması gibi çalışmala-
rın Komisyonun belli başlı gündem konularını teşkil etmesi öngörülmüştür. Komisyon, atöl-
ye tarzında çalışmaları yürütmeyi ve kadın işçi merkezi niteliğini kazanmayı hedeflemiştir. 
Ancak bu hedeflerini gerçekleştirememiş, uzun bir süre sadece 8 Martlarda bir araya gele-
bilmiştir. Hatta kadın dairesinin sorumluluğunu uzman bir erkeğin üstlendiği görülmüştür. 
Tüzüğünde özgün bir kadın örgütlenmesine yer vermeyen DİSK’te, bugün genel sekretere 
bağlı olarak faaliyet yürüten “Kadın İşçileri Sorunları Dairesi” bulunmaktadır. 

2013 yılında Konfederasyonun genel sekreterliğine bir kadın seçilmiştir. Bu gelişmenin 
etkisiyle DİSK’e bağlı sendikalara üye kadınlar genel merkezde bir araya gelmiş, kadın 
dairesinin faaliyetlerini yeniden güncelleyerek, faaliyetlerin neler olabileceğini tartışmışlar-
dır. Bu toplantıda “DİSK’in Sesi” gazetesinde bir kadın sayfasının yer alması, kadınlar için 
sendika okulu, diğer kadın örgütleriyle ilişkiler ve kadın emeği üzerine bir kurultay düzen-
lenmesi gibi öneriler üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur.78

Konfederasyonun tek kadın merkez yöneticisi, konfederasyon içinde kadın biriminin duru-
munu şu şekilde açıklamıştır; 

“… Kadın işçileri, çocuk işçileri, göçmen işçileri kapsayan bir kadın 
dairesi var. Ama kurumsallaşmış bir kadın dairesi yok, tüzükte var ol-
masına rağmen. Çeşitli sendikalardan bu alana ilgi duyan daha çok 
yönetici ve uzman arkadaşlarımızın oluşturduğu bir kadın komisyonu-
muz var. Dönem dönem bir araya gelen; daha çok 8 Martta bir araya 

___________________

78 http://www.disk.org.tr/2013/09/disk-kadin-dairesi-icin-toplanti/
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gelen bir komisyonken, şimdi bu komisyonu kurumsallaştırmayı, sendi-
kalarda ayaklarını oluşturmayı ve onun üzerinde de DİSK Kadın Dai-
resini kurumsal olarak inşa ettiğimiz bir süreci hedefliyoruz. ... Mesela 
DİSK’in Sesi gazetesi her ay düzenli olarak çıkan 8 sayfalık bir gazete; 
bu 8 sayfanın bir sayfası kadın sayfası ve bu değişmeyen bir şey. Bü-
tün bunlar aslında kadın işçilere ulaşma, DİSK’in kadın politikasını 
en geniş kitleye ulaştırma açısından özellikle hassasiyet gösterdiğimiz 
noktalar. DİSK’in diğer bütün basın yayın alanları yenilendi ve güncel-
lendi. Bunların içerisinde de kadın işçilere dönük özel çaba göstermeye 
çalışıyoruz. Önemli olan bunların hepsinin kurumsal hale gelmesi ve 
kalıcı olmasıyla ilgili.” (Kadın, Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK)

Kadın merkez yöneticisine göre, DİSK içerisinde kadın mücadelesi öteden beri sürmesine 
rağmen, mevcut kadın komisyonu yeterince kurumsallaşmamıştır. Komisyonun kadınlar 
için sendika okulu ve bir kadın kurultayının gerçekleştirilmesi hedefine ilişkin girişimler ise 
henüz başlamamıştır. 

Sosyal-İş

DİSK’e bağlı ve hizmet sektöründe örgütlü olan Sosyal-İş, 2012 yılında yapılan tüzük de-
ğişikliği ile “Kadın erkek eşitliğini savunmak, bu eşitliğin sendika çalışmalarında hayat 
bulması için gereken önlemleri almak, işkolunda yer alan işçi kadınların sendikaya kaza-
nılması ve üye olan işçi kadınların sendikal çalışmalara etkin katılımını sağlamak amacıy-
la kadın komisyonları kurmak” görev ve yetkisini sendikaya vermiştir. Bu düzenlemeye 
rağmen henüz sendika içinde bir komisyon oluşturulmamıştır. Sosyal-İş’in kadın uzmanı, 
DİSK’in Kadın Komisyonu üzerinden faaliyet gösterdiklerini belirtmiştir. 

Sendikanın kadın çalışmalarıyla ilgili hedef, Sosyal-İş Kadın Komisyonu’nu kurmanın bir 
ön adımı olarak gördükleri, sendika dergisinin her sayısında bir kadın eki çıkartmaktır. Ka-
dın ekinin oluşturulması, ayarlanması gibi konularda çalışmalarını sürdüren kadın yönetici 
ve uzmanlar, 6-7 yıldır DİSK Kadın Komisyonu’nun faaliyetlerine de katılan kadınlardır. 

“Tüzükte kadın komisyonlarının geçmesine karşın tüzel anlamda ko-
misyonların kurulduğunu söylemek mümkün değil. Kuşkusuz sendi-
kamızda kadınların toplantılar yaptığı, çalışmalarını sürdürdüğü bir 
işleyiş var. Fakat sadece katılmak isteyen kadınların yer aldığı toplan-
tılar bunlar yoksa işyerlerinden doğru komisyonlardan bahsedemeyiz.” 
(Kadın, Şube Yöneticisi, DİSK)
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Dev Sağlık-İş 

DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş’in kadın uzmanı da, kadın birimlerinin ve çalışmalarının ku-
rumsallaşamadığını ifade etmiştir. 

“Bir kadın komisyonumuz var diyemeyiz. Ama bir kadın dairemiz var… 
Ama oturmuş, örgütlü bir çalışma olduğunu söyleyemem. Son 5-6 aydır 
öne çıktı bu. Özellikle kadın istihdam paketi de bize bu konuda bir fikir 
verdi. Kadın sendika okulu kursak, kadın temsilcilerle böyle bir ça-
lışmaya yoğunlaşsak diye. … İzmir’de özgün bir çalışmamız var, ama 
daha önce geçmişe dayalı kreş hakkı üzerine yürütülmüş ve kazanılmış 
bir mücadele ve önemli bir şey. Orada daha özel kadın örgütü gibi bir 
şey kurmaya çalışıyor arkadaşlar, ama budur diyemem.” (Kadın, Uz-
man, DİSK) 

Birleşik Metal-İş 

Birleşik Metal-İş Kadın İşçiler Bürosu, yönetmelikle düzenlenmiştir. Büronun merkez ör-
gütlenme komisyonu ile eşgüdümlü çalışması beklenmektedir. Örgütlenme komisyonu, ih-
tiyaç duyulan sayıda uzman ve kadın işçinin gönüllü katılımıyla oluşturulmuştur. Büronun 
belli periyodlarla toplanacağı, mutabakat temelinde kararlar alacağı ve alınan kararların ge-
nel yönetim kurulunun onayına sunulacağı belirtilmiştir. 

Yönetmelik büronun faaliyetlerini, kadın olmaktan dolayı karşılaşılan sorunlar ve bu sorun-
ların çözümü için gerekli olan araç ve yöntemleri saptamak, pilot işyeri ve alanlar belirle-
yerek, kadın işçilerle ilişkiler kurmak ve sendikalaşmalarını sağlamak, diğer sendikalar ile 
ilişki kurarak ortak faaliyetler yürütmek olarak belirlemiştir. 

“… Belli aralıklarla toplantılarımızı genel merkezde yapıyoruz, bu 
genelde 2 ayda bir oluyor. Yönetim, kadın komisyonunun talep ettiği 
toplantı tarihi için şubelere birer yazı çıkarıyor ve izinlerin, geliş gidiş-
lerin ayarlanmasını talep ediyor. Takvimsel bir şey varsa 25 Kasım’dır, 
8 Mart’tır ya da siyasilerin kadına yönelik ayrımcı dayatmacı açıkla-
malarına tepki koymak eylem planı yapmak için gündemlere dair de 
komisyon toplantı talep edebiliyor.” (Kadın, Uzman, DİSK)

Genel-İş 

Araştırma kapsamında yer alan Genel-İş’te, aktif bir kadın birimi bulunmamaktadır. Sendi-
kanın genel merkez yöneticisi bu durumun nedenini şöyle açıklamıştır; 
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“Bizim yönetim kurulu olarak aldığımız karar var, ‘tüzüğümüzde bir 
kadın komisyonu oluşturulur’ şeklinde bir madde yok, ancak biz tüzü-
ğümüzde kadın ile erkek ayrımı görmediğimiz için öyle bir madde koy-
ma gereği duymadık, açıkçası. Biz, kadını erkekle eşit gördüğümüz için 
mücadeleyi de çalışmaları da birlikte yürütme anlayışındayız.” (Erkek, 
Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK)

Ancak, sendikanın Ankara 1 No’lu Şubesi’nde, kurulmuş bir kadın komisyonu mevcuttur. 
Sendikanın uzmanı, bu komisyonun üyelerinin aktif olarak çalıştığını, zaman zaman kadın 
eğitimleri verdiğini belirtmiştir. 

c. HAK-İŞ Üyesi Sendikalar

HAK-İŞ

HAK-İŞ bünyesinde yapılan kadın çalışmalarında artan canlanmanın nedenleri ve dinamik-
leri konusuna daha önce değinmiştik. HAK-İŞ Merkez Kadın Komitesi’nin başkanı, 1994 
yılına dayanmakta olan komitenin geçmişine ilişkin aşağıdaki bilgileri vermiştir; 

“HAK-İŞ’te kadın komitesi yaklaşık 18 seneden beri var. Kadın-gençlik 
diye kurulmuş. Bu konuda bir çalışma yapılıyormuş. Ben destek veri-
yordum, ama başkanlık uzmanların desteğiyle yürüyen bir şeydi. En 
son hem tüzük değişikliğimizle hem iç yönetmelik değişikliğimizle, hem 
genel kurul kararlarıyla 2007 yıllında temeli atıldı. Daha sonra da ka-
dın komitesi başkanı olarak ve kadın komitesi olarak hem HAK-İŞ bün-
yesinde konfederal düzeyde, hem sendikalar düzeyinde, hem de şubeler 
düzeyinde oluşan bir ağ oluşturduk. Hepsinin başkanları var.” (Kadın, 
Uzman, HAK-İŞ)

HAK-İŞ’in 2011 yılında gerçekleşen 12. Genel Kurulu’nda tüzük değişikliği yapılmıştır. 
Bu değişiklikle “… Konfederasyon politikaları çerçevesinde kadın, genç, engelli, emekli, 
göçmen, mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği gibi ekonomik ve sosyal konularda daimi 
veya geçici komiteler ve çalışma grupları kurmak bunların çalışma usul ve esaslarını belir-
lemek…” görev ve yetkisi yönetim kuruluna verilmiştir. Kurulacak olan komite ve çalışma 
grubunun kontrol ve yönetimi sendikanın genel sekreterliğine verilmiştir.

HAK-İŞ’te 22 kişilik Genel Merkez Kadın Komitesi bulunmaktadır. Bu komite HAK-İŞ 
ve üye sendikalarının kadın komitesi başkanlarından oluşmaktadır. Genel Merkez Yönetim 
Kurulu’na bağlı olarak çalışan komitenin başkanlığını bir uzman yapmaktadır. 4 ayda bir, 
yılda en az 3 kez toplanması kararlaştırıldığı halde komite, her ay düzenli olarak toplanmaya 
çaba göstermekte ve her yıl HAK-İŞ ve üye sendikaların genel başkanları ile bir toplantı 
yapılarak faaliyetler değerlendirilmektedir.79 

___________________

79 Kadın komitesi başkanının ifadesi
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HAK-İŞ Merkez Kadın Komitesinin amacı şöyle ifade edilmektedir;

“Kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüğümüz kadınların 
eşitlik ilkesi çerçevesinde, işgücüne katılımlarını artırıcı, geleneksel 
çalışma alanları dışında farklı sektörlerde istihdama katılım düzeyle-
rini yükseltici, eğitim imkânlarından daha fazla yararlanmalarını sağ-
layıcı, her alandaki hakları konusunda bilgilendirici, sosyal güvenlik 
göstergelerini iyileştirici ve sağlık sorunlarını azaltmayı, yönetime ka-
tılma imkânlarını artırmayı hedefleyen çalışmalar yürütülmektedir.”

HAK-İŞ Merkez Kadın Komitesi Başkanının, kadın komitesinin çalışmalarına ilişkin ver-
diği ifade ve bilgilerden yola çıkarak komitenin çalışmaları aşağıdaki gibi tasnif edilebilir; 

●  Kadın çalışmalarının daha etkin ve sistematik bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla, 
bağlı sendikaların kadın üye profili ve kadın çalışmalarının durumunu tespit etmek ve 
ihtiyaçlarını belirlemek,

●  Bunun için düzenli olarak anket çalışmaları gerçekleştirmek. Anket çalışmalarından 
çıkan sonuçları derleyerek rapor haline getirmek,

●  Anket sonuçlarından çıkan zayıf yönlere ilişkin çalışmalar yürütmek. 

●  Her yılın başında yıllık faaliyet planı hazırlamak,

●  Komitenin kapasitesini artırmaya dönük faaliyetler yapmak (bununla ilgili olarak kon-
federasyon üyesi sendikaların kadın komite başkanları ve merkez kadın komitesi üye-
leri Ankara Üniversitesi’nin “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı” gibi çeşitli eğitim 
programlarına katılmışlardır.). 

2011 tarihli HAK-İŞ Genel Merkez Kadın Komitesi toplantısında, kısa, orta ve uzun vadeli 
hedef ve önceliklerin belirlendiği bir “Kadın Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanmasına ka-
rar verilmiştir. 

Komite Başkanı, özellikle tekstil ve gıda işkollarında özel kadın komisyonlarının kurulma-
sını ve demokratik temsil ve katılımı sağlayacak çalışmaları teşvik ettiklerini, yerel düzeyde 
mobbing, üreme sağlığı, yasal haklar konusunda eğitimler verdiklerini, her eğitim progra-
mına iki sene boyunca mutlaka bir kadın boyutu eklediklerini, sendikal faaliyetlere katılım 
konusunda kota uyguladıklarını, bunun çok ciddi bir bilinç artışı sağladığını belirtmiştir. Bu 
çalışmaların üye sendikalar üzerindeki etkisini ise şu şekilde ifade etmiştir; 

“… en büyük arzumuz asıl tüm kadınların daha ağırlıklı çalıştığı iş-
yerlerinde kadın komisyonlarının kurulması. Tekstil bunu büyük ölçüde 
başarmış görünüyor… Biz bütün sendikalarımızın ana tüzük değişik-



92

SENDİKASIZ KADINLAR, KADINSIZ SENDİKALAR

liklerine genel kurul kararlarına hatta toplu iş sözleşmelerindeki kadın 
hükümlerine aslında HAK-İŞ Konfederasyonu’nda kadın komitesinde 
tavsiye niteliğinde şeyler oluşturuyoruz, öneriyoruz. Şimdiye kadar da 
hep önerilerimiz sendikalarımız tarafından yerine getirildi. Bu anlam-
da aslında daha kolay bir yol alma biçimimiz var. … Bu anlamda al-
dığımız kararlar çok belirleyici unsur oluyor sendikalarımız açısından 
da konfederasyon açısından da şubelerimiz açısından da. Sendikaları 
etkileme şansımızın çok yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bü-
tün HAK-İŞ’in üye sendikalarının şube başkanlarının 2 sene boyunca 
bu toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler verdik.” (Kadın, Uz-
man, HAK-İŞ)

Diğer sendikalara oranla HAK-İŞ içinde kadın birimlerinin kurumsallaşmaya daha yakın 
olduğu gözlemlenmiştir. Kadın komitesi başkanı, kadın yapılarının kurumsallaştırılması ve 
izlenen politikaların, üye sendikalarda kadın üyelik payını ve yöneticilik kademelerindeki 
(merkez yönetimlerin” dışında kalan) kadın temsilci ve yönetici sayısını artırdığını ifade 
etmiştir. 

İstatistiki bilgiler de bu ifadeleri desteklemektedir. Buna göre, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarda 
kadın üye oranı, 2009 yılında % 2,6 iken 2013 yılında % 11,1’e, genel kurulda delege olan 
kadın oranı % 3’ten % 8,9’a, şube genel kurullarında 111 olan kadın delege sayısı ise 634’e 
yükselmiştir. 2009 yılında kadın şube başkanı bulunmazken, 2013 yılında 2 şube başkanı 
kadın olmuştur.80

Komitenin uluslararası kuruluşlar (ETUC, ITUC) ile işbirliklerinin olduğu görülmekte, bu 
işbirliklerinin devam edeceği belirtilmektedir. HAK-İŞ Kadın Komitesi üyelerinden birisi 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) kadın komitesi üyeliğine seçilmiştir. Ulus-
lararası Sendikalar Konfederasyonu-Pan Avrupa Bölgesel Komitesi Kadın Network’ünün 
(ETUC-PERC) kadın komitesi yönetiminde ise HAK-İŞ Kadın Komitesi’nin bir diğer üyesi 
yer almıştır. HAK-İŞ Kadın Komitesi başkanı, bu işbirliklerinin önemli olduğunu ve kadın 
çalışmalarını yönlendirdiğini ifade etmiştir. 

“Proje bazlı çalışma kültürü” olarak adlandırdıkları bir anlayışla hem HAK-İŞ’in hem de 
bağlı sendikalarının, AB fonları, ulusal ve uluslararası projelerle yol aldıkları görülmektedir. 
Merkez kadın komite başkanının ifadesiyle “HAK-İŞ 25 AB projesi yürütmüş, her sene 2 
projeden birini kadın komitesi” uygulamıştır. Komitenin ayrıca “Sendikal Harekete Kadın 
Katılımını Artırma Projesi” çerçevesinde eğitim, çalıştay ve anket uygulama gibi faaliyetleri 
bulunmaktadır. Henüz sona ermemiş olan projenin çıktılarına ilişkin bir belgeye ulaşılama-
mıştır. 

___________________

80 http://www.hakis.org.tr. Diğer konfederasyonlarda bu yönde istatistikler yer almadığı için, bu rakamları konfederasyonlar arasında karşı-
laştırmak mümkün olamamıştır. 
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HAK-İŞ’e bağlı ve kadın üye oranı % 5’i geçen tüm sendikaların merkez ve yerel kadın 
komitelerini kurdukları belirtilmiştir. Araştırma kapsamında olan Öz İplik-İş ve Öz Gıda-
İş sendikalarının son genel kurullarında, kadın komisyonlarının kurulmasına ilişkin tüzük 
maddeleri eklenmiştir. 

Öz İplik-İş 

Araştırma kapsamında olan Öz İplik-İş sendikasının son genel kurulunda yapılan tüzük de-
ğişikliğiyle kadın komisyonlarının kurulmasına ilişkin maddelerin tüzüğe eklendiği tespit 
edilmiştir. 2011 yılında oluşturulan yeni tüzüğe göre kadınlarla ilgili komiteler kurmak gö-
rev ve yetkisi sendika yönetimine aittir. Sendika yönetimi 2012 yılında aldığı bir kararla ko-
miteyi kurmuş ve faaliyete geçirmiştir. Örgütlü olunan fabrikalardan 17 üye, 1 başkan ve bir 
sekreter olmak üzere toplam19 kişiden oluşturulmuştur. Kadın komisyonu, periyodik olarak 
yılda iki kez toplanmaktadır. Komite Başkanı, komitenin oluşumunu şöyle açıklamıştır;

“Yani biz başvuru formlarını gönderiyoruz. Kadın komitesine üye ol-
mak isteyen, öyle başladı yani, yapılanma o şekilde oluştu, kadın ko-
mitesinde aktif olarak görev almak isteyen çalışan kadınlarla ilgili ben 
fabrikaları ziyaret ettiğim zaman, bir proje sonucunda kadınlara eğitim 
vermek için fabrikalara gittik tek tek, başvurmak isteyenler, ilgilenenler 
olursa diye başvuruları aldık. Yani içlerinden… Şöyle, banttan ayrıla-
bilecek, fabrikadan daha rahat bu toplantılara katılabilecek ve daha 
aktif olanları kendi aralarında aslında belirlediler, başvuranlar arasın-
da. O şekilde seçildiler.” (Kadın, Uzman, HAK-İŞ) 

Kadın komisyonun örgüt içindeki konumunu anlayabilmek için sendikanın internet sayfası 
incelenmiştir. Ancak kadın komitesinin örgüt içindeki konumunu gösterecek her hangi bir 
bilgiye/şemaya rastlanmamıştır. Sadece Komitenin yaptığı faaliyetlere, internet sayfasının 
“basın odası” başlıklı kısımda, haber şeklinde yer verilmiştir. 

Öz Gıda-İş 

Öz Gıda-İş sendikası, son genel kurulunda yapılan tüzük değişikliğiyle kadın komisyon-
larının kurulmasını genel yönetim kurulunun görev ve yetkileri arasında sayarak tüzüğe 
eklemiştir. Sendika yönetim kurulu, komisyonların çalışma koşullarına ilişkin seçim yönet-
melikleri çıkarmak görevini üzerine almıştır. Sendikanın genel merkez yöneticisi sendika 
içindeki kadın çalışmalarına ilişkin şu bilgileri vermiştir; 

“Kadın kollarımız var ama büro filan yok mekânsal anlamda. Teşkilatı-
mızın bütün mekânları herkes tarafından ortak kullanılıyor. Bu anlam-
da ayrıştırılmış, sadece kadınlara tahsis edilmiş özel bir şeyimiz yok. 
... En temel olarak sendikal haklarla ilgili bilgilendirme toplantıları 
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yapıyor. Motive etmek anlamında, sorunların tespiti ve çözümü adına 
faaliyetler yapıyorlar. Bunun dışında da proje bazında çalışmalarımız 
oluyor ara sıra. Bir kısmı Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen çalış-
malarımız oluyor. … Tüzükte açıkçası standart şeyler var. Yazılı olan 
şeyleri çok da önemsemiyorum, bunu tüzüğe yazmakla yazmamak ara-
sında çok fazla fark görmüyorum. Bu tüzük sorunu değil, bu zihniyet 
sorunu.” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, HAK-İŞ)

Genel Değerlendirme 

HAK-İŞ’teki görülen bu gelişmelere rağmen, internet sitesi son derece işlevsizdir. Kon-
federasyon içinde meydana gelen bütün bu olumlu gelişmelerin kadın gündemli yayın ve 
internet sayfası üzerinden desteklenmesi beklenirdi. İnternet sayfasında “Hak-İş Genel 
Merkez Kadın Komitesi” başlıklı bir bölüm bulunduğu halde, bu bölümde sadece Kadın 
Komitesi’nin çalışma biçimini ve temel amaçlarını anlatan metinden başka hiçbir şey yer 
almamaktadır. HAK-İŞ’e bağlı sendikaların internet siteleri incelendiğinde de aynı durumla 
karşılaşılmaktadır. 

Kadınlara yönelik süreli yayınların olmadığı, eylem planında belirtilen konfederasyonun 
süreli yayınında mutlaka kadın konulu makalelere yer verilmesi hedefinin bile gerçekleş-
mediği, merkez yönetimlerde kadın olmadığı görülmüştür. HAK-İŞ ve bağlı sendikaların, 
genellikle AB tarafından finanse edilen projeler kapsamında yürütücü veya ortak olarak 
kadın çalışmaları yaptığı görülmüştür. 

2. Kadın Birimlerinin Dinamikleri 

Araştırma kapsamındaki sendikalarda, mevcut kadın komisyon, büro veya kurultayların 
büyük bir oranı içsel bir dinamikten veya tabandan gelen bir talepten kaynaklanmış değil-
dir. Sendika içinde çalışan kadın uzmanlar ve yöneticilerin yönlendiriciliği ve niteliğinin 
bu çalışmaların yürütülmesinde etkili olduğunu söylemek gerekmektedir. Bazen yönetimin 
bu çalışmalara engel çıkarmaması, bazen de yönlendirmesiyle bu çalışmaların yürütüldüğü 
tespit edilmiştir. HAK-İŞ Merkez Kadın Komitesi Başkanı’nın, komitenin kuruluşuna etki 
eden nedenlerle ilgili söyledikleri bu durumu göstermektedir; 

“Aslında bu dönüşüm yine HAK-İŞ’teki kadınlar sayesinde oldu diye-
bilirim. HAK-İŞ’te uzman olarak çalışan ilk kişiyim. 8 seneden önce 
geldiğimde uzman olarak, yoksa sekreterlik vs. diğer şeylerde vardı. 
Benden sonra basın danışmanı arkadaşımız, avukat arkadaşlarımız 
HAK-İŞ içerisinde başlayınca bizlerin o bakış açısıyla bizlerin de des-
teğiyle, yönetimimizin – zaten böyle bir alan vardı- bakış açısı yönün-
den zaten çok yatkın ve uygun bir yönetimimiz vardı. Bizlerin yönlen-
dirmeleriyle zaman içerisinde evrildi.” (Kadın, Uzman, HAK-İŞ)
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“Biz… şanslıyız. Çünkü genel başkanımızın vizyonu ve bakış açısı 
bu konuda çok daha farklı gelişiyor… Güç Birliği Kadın Koordinas-
yonunun çalışmaları çok etkili biçimde gidiyordu. Tabandan tabii ki 
kadınlarımız istemiştir o ayağını bilemiyorum, belki başkanlarımıza, 
şubelerimize gelmiştir ama en büyük eksikliğimiz emek hareketinde bu 
kadın ayağının işlemeyişiydi. Oradan biraz yola çıkarak, kadınlarımız 
fazla bu çalışmayı yapabilecek düzeyde, oradan yola çıktık…” (Kadın, 
Uzman, TÜRK-İŞ)

“… Biz şimdi bu kadar kadın politikalarını sendikanın gündemine taşı-
yoruz. Böyle bir birimimiz var, böyle bir yapılanmamız olduğu için bu 
kadar fazla alıyoruz. Yoksa böyle bir şey olmasa, sonuçta kadın konusu 
ne kadar sendikanın gündemini teşkil eder? Biz o anlamda biraz daha 
şanslıyız, çünkü en azından genel başkanımız, kadın konusunda çok 
açık görüşlü. Yapacaklarımıza çok destek veriyor…” (Kadın, Uzman, 
HAK-İŞ)

Sendika ve konfederasyonların uluslararası işçi örgütlerine üyelikleri ve bu örgütlerle yap-
tıkları işbirlikleri, kadın sorunlarının gündeme gelmesinde belirleyici bir role sahip olduğu-
nu daha önce ifade etmiştik. TÜRK-İŞ’in Kadın İşçiler Bürosunun kuruluşu, bu işbirlikle-
rinin bir sonucudur. Nitekim Kadın İşçiler Bürosu kurma girişimi, 1979 yılında ICFTU ile 
işbirliğiyle başlamıştır. Bu girişim 1980 askeri darbesi ile kesintiye uğramıştır. Esas olarak 
büronun kuruluşu, Asya-Amerikan Hür Çalışma Enstitüsünün (AAFLI) işbirliği ve finans-
manıyla gerçekleştirilmiştir. TÜRK-İŞ ve AAFLI arasında “Kadın İşçiler Ortak Projesi” 
kapsamında yürütülen çalışmalar, 1990’lı yıllara kadar devam etmiştir. TÜRK-İŞ, 1990 
yılından itibaren kadın işçileri seminerleri düzenlenmesinde ICFTU ile işbirliğine tekrar 
başlamıştır.81

Belki de uluslararası örgütlere üyelik ve bu örgütlerle işbirliğinin en belirleyici olduğu kon-
federasyon HAK-İŞ ve bağlı sendikalarıdır. Nitekim HAK-İŞ’in Kadın Komitesi Başkanı, 
uluslararası örgütlere üyelik ve faaliyetlerin kadın komitesinin kurulmasında ve yapılanma-
sında çok önemli bir etkisinin olduğunun altını çizmiştir. HAK-İŞ’e bağlı bir sendikanın 
uzmanı da, uluslararası sendikal örgütlerle işbirliğinin kadın yapıları üzerindeki etkisini şu 
şekilde açıklamıştır; 

“... Uluslararası sendikal organizasyonların genel kurulları, oralarda-
ki tavsiyeler, hukuk, kendi programlarına bakıldığı zaman, orada mut-
laka bir kadın ağırlığı gözümüze sokan farklılıklar var. Kararlar var. 
Ve bu kararları bizim uzmanlar da okuyor. Bizim sendikacılar İngilizce 
bilmeseler bile, uzmanlar anlatıyor bunları. Bu neden bahsediyor, dedi-

___________________

81 Toksöz, Erdoğdu, a.g.e., s. 118
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ğin zaman… Yani bizim dışımızda, Avrupa’ya doğru açıldığınız zaman, 
kadın hayatın içerisinde çok etkili. Çalışma hayatı içerisinde, siyasi ha-
yatta çok etkili. Paris Belediye Başkanı bir kadın seçildi mesela... Şim-
di böyle bakıldığı zaman, bizim Edirne’den dışarıya çıktığımız zaman, 
kadın figürü, toplumsal alanda bizdekinden çok farklı olarak gözlere 
batıyor, kulaklara geliyor yani...” (Erkek, Uzman, HAK-İŞ) 

3. Kadın Birimleri ve Çalışmalarının Güvencesi: “Tüzük değil zihniyet sorunu”

Sendika içinde kadın çalışmalarını yürüten veya komisyon-komite içinde yer alan bazı sen-
dikacı kadın ve uzmanlara göre, sendika içinde bu yapıların fiilen kurulması yeterli değildir. 
Bunların gücünü tüzükten alan hukuki yapılar haline dönüştürülmesi, süreklilikleri ve et-
kinlikleri için önemlidir. Aynı kişiler, kadın birimlerinin tüzük güvencesine sahip olmaması 
halinde, sendika yönetiminin anlayış ve ihsanına bağlı olarak çalışmak zorunda kalacakla-
rını ifade etmişlerdir. Yöneticilerin –ki genelde erkektirler- duyarlılık derecelerine endeksli 
olarak sendika içinde kabul görme/var olma mücadelesi verecek olan kadın birimlerinin 
etkililik oranları da düşük olacak, enerjilerini yöneltmeleri gereken kadın örgütlenmesi ala-
nından uzağa düşme tehlikesiyle yüzyüze kalacaklardır.

“… tüzük güvencesinde olmadığı zaman … duyarlı bir yönetim varsa 
çalışmaları çeşitlendirebilir bütçe alabilirsin, aksi takdirde kadın ça-
lışması 8 Mart’ta, 25 Kasım’da basın açıklaması ile sınırlı kalır. Ancak 
tüzükte olursa, bu çalışanın bir nebze devam edebilme olasılığını arttı-
rırsınız” (Kadın, Uzman, TÜRK-İŞ)

“... Tüzükte bunun ana başlıklarıyla bir altyapısı olursa, buna bağlı 
olarak da bu komitenin kendisiyle ilgili bir çalışma yönetmeliği olma-
sı lâzım. Bir de yıllık çalışma programları hazırlaması lâzım. Bunun 
yanına da bir para koymak lâzım. Bunun da hukukta karşılığı olması 
lâzım. Sen bunu yönetimi zorlayacak şekilde sendika hukukunun içeri-
sinde böyle bir düzenleme yapmazsan, adam o zaman şöyle yapıyor, ya 
paramız yok, bu sene yapmayalım, gibi şeye, keyfe keder hale geliyor. 
Şu an hepsi keyfe keder. Yani zorlayıcı nedenleri çoğaltmak lâzım. ..” 
(Erkek, Uzman, HAK-İŞ) 

Araştırma kapsamındaki katılımcılardan bir kısmı, farklı gerekçelerle de olsa kadın birim-
lerinin tüzük ile tanımlanması veya tüzükte yer verilmesinin gerekli ve/veya yeterli olmadı-
ğını belirtmişlerdir. Örneğin DİSK’e bağlı, görece küçük olan ve taşeron işçileri örgütleyen 
sendikanın uzmanına göre, böyle bir güvence “Sendikal bürokrasinin daha belirgin olduğu 
ve örgütsel sürekliliğin bu gibi formel kurallarla garanti alındığı yerlerde gerekli”dir. Uz-
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mana göre bağlı olduğu sendikaya benzer örgütlerde fiili durum hukuki durumun önüne 
geçtiği için tüzük gibi bir garantiye ihtiyaç yoktur. Kendi örgütleri açısından belirleyici olan 
şey, kadın dairesinin fiili mevcudiyetidir, tüzükle güvence altına alınması değildir. 

DİSK’in merkez sendika yöneticisi olan bir kadın ise bu güvencenin tüzükle güvence altına 
alınmasında yarar olduğunu, ancak bunun tek başına bir şey ifade etmediğini belirtmiştir. 
Kadın yöneticiye göre önemli olan “... bu çalışmanın bir gerçekliğinin oluşması ve bunun 
sendikal stratejinin bir parçası olarak görünmesi.”dir. 

Tüzük güvencesini bu birimlerin sürekliliği açısından önemli bulmayan katılımcılara göre 
ise, tüzükte bu güvencenin yer alıp almaması önemli değil, önemli olan yönetimin bakış 
açısı veya zihniyetidir. 

“… Eğer genel yönetim buna sıcak bakmıyorsa tüzükte olsa da çok 
önemli değil. Ama genel yönetim sıcak bakıyorsa ki şu andaki mevcut 
genel yönetimimizin bakış açısı budur. Tüzükte olsun ya da olmasın, 
çok önemli değil. Biz şu ana kadar hiç başvurmadık mesela, tüzüğe hiç 
ihtiyaç duymadık. Neden duymadık, çünkü böyle bir baltalanma gibi 
bir şeyimiz söz konusu olmadı.” (Kadın, Şube Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

“Tüzükte açıkçası standart şeyler var. Yazılı olan şeyleri çok da önem-
semiyorum, bunu tüzüğe yazmakla yazmamak arasında çok fazla fark 
görmüyorum. Bu tüzük sorunu değil, bu zihniyet sorunu.” (Erkek, Sen-
dika Merkez Yöneticisi, HAK-İŞ)

Katılımcıların, “zihniyet” ile neyi kast ettiklerinin açıklanması gerekmektedir. Burada zih-
niyet ile kast edilen, sendika içinde kadınların temsil yetersizliğinin aşılmasına yönelik 
sendikal politikaların kurumsallaştırılması değildir. Tamamen kişiselleşmiş bir zihniyetten 
söz edilmektedir. Yani kurumsal bir zihniyet değil erkek üyelerden oluşan yönetimin kadın 
birimlerine ve çalışmalarına yönelik gereklilik algısı, yaklaşımları ve yöneticilerin bu birim-
lerin varlığını devam ettirip ettirmemeye yönelik istek ve anlayışlarıdır. 

Yukarıda gösterdiğimiz gibi, araştırma kapsamındaki bazı sendikalar, kadın komisyonları-
nın kurulması konusuna tüzüklerinde yer vermişlerdir. Ancak bu komisyon üyelerinin kim-
lerden oluşacağı, nasıl belirleneceği, çalışma usul ve esasları, kararlarının niteliği, örgüt-
lenme şeması, örgüt içindeki yeri ve diğer birimlerle ilişkisi, sorumluluk alanları ve bütçesi 
gibi temel kuralları gösterecek bir kurallar belgesinin olmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca bu 
tip komisyon-komite benzeri birimlerin sona erdirilmesi, çoğu zaman yönetim kurulunun 
kararıyla mümkün olabilmektedir. Tüzükte eğreti bir şekilde düzenlenmiş olmaları, kadın 
komisyon-komitelerini kendiliğinden var kılmamakta, sendikaların yapısal sorunlarından 
ötürü talep edilebilirliğinin keyfiliğe kurban gitmesini engelleyememekte ve onları sendika 
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yönetimlerine karşı bir güvenceye kavuşturmamaktadır. Nitekim bazı sendikaların tüzü-
ğünde yönetime komisyon kurma görev ve yetkisi verilmiş olmasına rağmen, komisyonun 
kurulmaması, tüzükte istişare organlar arasında sayılmasına rağmen kadın komisyonlarının 
pasifize edilmesi, bu tip yapıların güvencesizliğine verilebilecek örneklerdir.

Aslında bütün kadın komisyon veya komiteleri için geçerli olan bu durumun en önemli 
nedeni, Türkiye’de sendikaların dikey bir yapılanmaya sahip olmasıdır. Bu yapının sonucu 
olarak sendikal karar organlarının (yönetim kurullarının) hem kanunlarla hem de tüzükle 
aşırı derecede güçlendirilmesi, sendika içi yatay örgütlenmeler üzerinde olumsuz etkiler 
doğurmakta, örneğin istişare organlarının karar organları karşısında etkisiz kalmasına ne-
den olmaktadır. Dolayısıyla sendika içi yatay örgütlenmeler içinde yer alan kadın yapıla-
rı açısından tüzüksel güvenceden çok, merkez yöneticilerinin anlayışının öne çıkmasının 
nedeni burada yatmaktadır. Yatay örgütlenmelerin önemi bir ayağını oluşturan komite ve 
komisyonlar, ya hiç oluşturulmamakta ya da yalnızca belli-geçici durumlara özgü oluştu-
rulmaktadır. Çoğu zaman, geçici durum ortadan kalktıktan sonra da bu yapıların dağıtıldığı 
görülmektedir. Kuşkusuz bu durum sendika içi demokrasi açısından önemli bir zaafı oluş-
turmakta ve bu zaaf etkili bir sendikal faaliyetin ortaya konmasına engel olmaktadır.

Ancak yine de sendika içinde kadın birimlerine ilişkin tüzükte düzenleme yapmak yerine, 
eli kolu bağlayıp, uzun bir süreye yayılabilecek olan zihinsel değişimi beklemenin yerinde-
liği de tartışılmalıdır. Nitekim bu evrimsel çizgiyi çok doğru bulmayan bir kadın sendika 
uzmanı, bu konudaki görüşünü şöyle açıklamıştır;

“Tüzük değil zihniyet değişsin ifadesine” katılamıyorum … Zihniyet 
dediğiniz bir günde topyekûn değişmez. Bence tüzük değişimi zihni-
yet değişimi için de bir göstergedir, zihniyet dediğiniz şey böyle birike 
birike değişir. Tüzük değişikliği ve bunu takip edecek bir kaç kadının 
varlığı bile -bırakın örgütlü yapıyı- sendika içindeki kadın üyelerin ya-
ralarına derman olabiliyor, çoğu zaman.” (Kadın, Uzman, TÜRK-İŞ)

4. Tabanla İlişkileri

Merkezileşme, sendika içi iletişimi engeller ve liderlerin sıradan üyelerin sorunlarını an-
layabilme yeteneklerini sınırlandırır. Bu durum, sendikaların işçi taleplerine yabancılaş-
masına neden olur. Sendikaların pazarlık konusunu oluşturan talepler, sıradan üyelerin çı-
karlarına daha az cevap verir. Oysa sendikanın, üyelerinin beklentilerini karşılama düzeyi, 
sendika liderlerinin üyenin ihtiyaçlarını etkili bir şekilde değerlendirmesine bağlı olarak 
artar. Araştırmalar genellikle, sıradan üyeler ile liderler ve görevliler arasındaki iletişimi 
engelleyen yapıların olduğu sendikalarda liderlerin, üyelerin ücret ve güvence taleplerine 
öncelik verdiklerini, mesleki ve toplumsal çıkar farklılıklarını algılamada zorlandıklarını or-
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taya koymaktadır. Bu durum sendika görevlilerinin, üyelerin genel çıkarları ile kendi çıkar-
larının benzer olduğunu varsaymalarından, üyelerin çıkarlarının neler olduğunu belirlemeye 
yönelik çabaları gereksiz görmelerinden kaynaklanmaktadır. Oysa sendika içi iletişimin ko-
lay olduğu yerel örgütlenmeler, üye ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru değerlendirme ve 
algılama olanağı sağlar.82

Gerçekte sendika içindeki kadın yapı ve birimlerinin temel hedefi, sendika üyesi kadın iş-
çilerin sorun ve çıkarlarını görünür hale getirmek, sendikal hiyerarşi ve gündeminde temsil 
edilmelerini sağlamaktır. Bunlar, sendika içi demokrasinin de temelini oluşturur. Kadın iş-
çilerin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde aktif katılımını gerçekleştirecek sendika içi örgüt-
lenmelerinin sağlanması, sendika içi demokrasiye hizmet eder. 

Türkiye’de bu birimler merkezi düzeyde kurulmuştur. Tabanla ilişkiyi sağlayacak olan işye-
ri, şube ve bölgesel düzeydeki örgütlenme ayağı fiilen sağlanamamıştır. Sendikada üyeleri 
atamayla belirlenmiş olan komisyonlar ve yürütülen kadın çalışmaları, bölgesel ve işyeri 
bağlamında etkisiz kalmıştır. Kadın komisyon/komitelerinin, özellikle işyeri kadın temsil-
cileriyle kurudukları ilişkiler son derece zayıftır. Bu yapılar işyerlerindeki kadınları temsil 
etmekten uzaktır. Nitekim görüştüğümüz kadınlar, sendika içinde mevcut kadın yapılarının 
tabanı gerçek anlamda temsil etmediğini, işyerleri ve yerel sendikal örgütleri ile iletişimin 
gerçek anlamda kurulamadığını belirtmiştir. 

Bazı sendikalarda ve özellikle HAK-İŞ’te, işyeri örgütlenmesinin güçlendirilmesine yöne-
lik çabaların olduğu görülmektedir. Bunun zaman içinde olgunlaşacağına ilişkin beklentiye 
rağmen, henüz işyeri örgütlenmesinin kurumsallaştığını gösteren bir örneğe rastlanmamış-
tır. Bu gözlemin, resmi olarak kadın yapısı tarif edilirken işyeri ayağından bahsettiğimiz Öz 
İplik-İş, Tekgıda-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları için de geçerli olduğu söylenmelidir. 

Bu durumun önemli nedenlerinden birisini bir kadın uzman şöyle dile getirmiştir;

“2012 yılında komisyon karar aldı dedi ki, kadın işçilerin olduğu her 
işyerinde -genelde kadın az- ama belli işyerlerinde de çoklar. Kadın 
işçi komiteleri olacak diye karar alındı. … mesele bunları aktif çalış-
tırabilmekte…Oraya ulaşma konusunda sıkıntılar var, neticede birinin 
onları yönlendirmesi gerekiyor. Hazırlar da, ne yapacaklar ne edecek-
ler, yalnızca kadın çalışmasına istihdam edilmiş bir kadın çalışan ya da 
kadın dairesi yok... Buradan yani genel merkezden de bunu yapmak zor. 
Aslında burada bir kadın bürosuna bakacak uzman yok, ben asıl işimin 

___________________

82 Daniel G. Gallagher, George Strauss, “Union Membership Attidues and Particaption”, The State of The Union, Ed. By. George Strauss, Gal-
lagher, Daniel, Fiorito, IRRA, 1991, p. 144.
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yanı sıra yapıyorum… Aslında sendikalarda kadın daireleri olsa bu iş 
çok daha düzenli ve koordineli işleyecektir.”(Kadın, Uzman, DİSK)

Diğer bir kadın uzmana göre, kadın birimleri en azından merkezi düzeyde kabul görmek-
tedir. Ancak kadın birimleri ve çalışmaları şubelerde çok daha keskin bir dirençle karşılaş-
makta ve bu konuyla ilgili olarak sendika içindeki direnç noktasında bir sızıntı dahi oluşma-
maktadır. Bu direncin ortadan kalkmasında özellikle şube başkanlarının işlevini çok önemli 
görmekte ve bu konuda onların ikna edilmesi ve motive edilmesini önermektedir. Çünkü 
uygulamada şube başkanlarının, kadın komitelerini kendilerine alternatif/muhalif bir yapı 
olarak algıladıklarına tanıklık edilmiştir. Bu durumda yerel sendika örgütlerinin kadın bi-
rimleri ve çalışmalarına yönelik dirençlerini ortadan kaldırıcı çözümlere acil ihtiyaç olduğu 
görülmektedir;

“Bu yıl sadece kadınlara yönelik kadın ve eşitlik çalışmaları yapaca-
ğız, onay alındı. Atölyeler şeklinde olmasını planladık. Kadın üyenin 
güçlendirilmesi açısından bu gerçekten de önemli. Birkaç pilot bölge 
üzerinden yapacağız, bu çalışmalarda tanıdığımız kadınları kadın ser-
visi ve çalışmaları ile ilişkilendirmek istiyoruz. Yani kadınları kadın 
örgütlenmesine hazırlama çalışması bir tür. Ne kadarını başarırız bil-
miyorum. Çünkü bizde bu tür işler şube yönetimleri üzerinden ilerliyor 
ve şubelerin bir bölümü erkek egemenliğinin odak noktaları adeta. 
Ve biz uzmanlık dairesi olarak yönetimler üzerinde sfır etkiye sahibiz.” 
(Kadın, Uzman, TÜRK-İŞ)

5. Kadın Çalışmalarını Yürüten Uzmanların Nitelikleri ve Konumları 

Kurumsal anlamda sağlıklı bir iletişim ve kamuoyu oluşturmak, etkili bir toplu sözleşme 
hazırlamak gibi pek çok sendikal faaliyet yetkin uzmanlar ve uzmanlaşmış departmanları 
gerektirmektedir. Bu, sendikaların rasyonel davranma zorunluluğunun bir gereğidir. Özel-
likle sendikaların faaliyet alanlarının giderek karmaşıklaşması ve çeşitlenmesine bağlı ola-
rak uzman istihdamı bu anlamda önem kazanmaktadır.

Rasyonelleşmiş kadın büro ve yapıları, örgüt içerisinde etkin bir koordinasyon ve iletişimin 
yapılandırılması koşuluyla, kadınların iç ve dış örgütlenmesinde önemli bir fark yaratabi-
lir. Bu yapı ve birimler, örgütlenme sonuçlarını dikkatle inceleyerek, elde edilen bilgiler 
doğrultusunda örgütlenme faaliyetlerinde bulunabilir ve bu doğrultuda kadın işçileri cez-
bedecek konuları ve hedefleri belirleyebilir. Etkin stratejiler oluşturmak yoluyla, üyelerin 
taleplerini karşılayan sözleşmelerin yapılmasına olanak verebilir. Böylece sendikanın hiz-
met sunma kapasitesini ve üyelerin memnuniyet düzeyini artırarak, örgütlenmede önemli 
avantajlar sağlayabilir. 
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Bir araştırma, sendika uzmanlarının oransal olarak sırasıyla hukuk, örgütlenme, toplu söz-
leşme ve eğitim departmanlarında istihdam edildiklerini göstermektedir.83 Aslında bu tespit, 
sendika içindeki işlerin hiyerarşisini, başka bir ifade ile sendika içinde işlerin ve faaliyetle-
rin önem sıralamasını da göstermesi bakımından önemlidir. Sendikaların kadın birimlerinde 
istihdam edilen ve kadın çalışmalarını yürüten uzmanların ve çalışanların nitelikleriyle ilgili 
bir çalışmanın da önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

Yaptığımız demografik incelemede, araştırma kapsamında yer alan kadın uzman ve görev-
lilerin ortalama yaşının 36 olduğunu tespit ettik. Bu yaş ortalamasının erkelerin yaş or-
talaması ile karşılaştırma imkânı verecek, elimizde her hangi bir veri yoktur. Kadın uz- 
manların yarısından fazlası evlidir ve evli olanların birisi dışında tümünün çocuğu var- 
dır. 

Sendika ve konfederasyonlarda kadın birimlerinde ve kadın çalışmalarında görevlendirilen 
uzmanlara ilişkin yaptığımız genel bir değerlendirmede şu belirlemeler öne çıkmıştır;

Öncelikle DİSK, Kadın İşçileri Sorunları Dairesi kurmuş olmasına rağmen, bu alanda bir 
uzman istihdam etmemiş olması nedeniyle değerlendirmemizin dışında tutulmuştur. Diğer 
Sendika ve konfederasyonlara baktığımızda ise HAK-İŞ, Öz İplik-İş, TÜRK-İŞ, Petrol-İş 
dışında, kadın birimlerinde istihdam edilen veya görev alan kadın uzman ve yöneticilerin, 
bu birimlerdeki görev ve çalışmalarının esas işleri değil ikinci işleri olduğunu tespit ettik. 
Bu uzmanların esas işlerinin, uluslararası ilişkiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği, örgütlenme, 
basın yayın, hukuk ve muhasebe gibi işler olduğunu görüyoruz. Kendi başına zaten yü- 
kü ağır olan bu işlerle birlikte, kadın birimlerinin sadece kadın bürosu-dairesi veya sa- 
dece kadın komitesi şeklinde yapılanmış olması da uzmanların iş yükünü ağırlaştırmak- 
tadır. 

Kadın olgusu üzerinden politika üretecek olan uzmanların feminizmle olan ilişkilerine bak-
mak aydınlatıcı olabilir. Uzmanın bu özelliğinin, sendika içindeki kadın çalışmalarının ve 
örgütlenme stratejilerinin niteliğini belirleyeceğini düşünmekteyiz. Nitekim konuyla ilgili 
olarak sadece Petrol-İş Kadın Servisi’nde görevli olan kadın uzman, kendisini feminist olarak 
tanımlamıştır. “80’li yılların ikinci yarısından itibaren, Türkiye’de yaygınlaşan ikinci dalga 
feminist hareketin radikal bir mensubu” olduğunu ifade eden ve birçok kadın örgütü ve kam-
panyasında yer alan kadın uzman, kadın dergi ve gazetelerine yazıları ile katkıda bulunmuştur. 
Petrol-İş Kadın Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini de yapan uzmanın bu özelliği, sen-
dika içindeki kadın çalışmaları ve kadın yayınlarının niteliğini belirleyen önemli bir unsur- 
dur. 

___________________

83 Zafer Er, “Sendikalarda Uzman İstihdamı ve Sendika Uzmanları”, Çalışma ve Toplum, Sayı: 28, 2011, s. 301.



Tablo 7: Kadın Çalışmalarını Yürüten ve Kadın Birimlerinde Görev Alan Uzmanlara İlişkin Bilgiler

Sendika Esas Görevi Görev 
Süresi

Eğitim Durumu Daha Önce Kadın Çalışmaları ve Örgütleri ile İlişkileri

TÜRK-İŞ Kadın İşçiler 
Bürosu sorum-
lusu

19 yıl-5 
yıldır kadın 
işçiler 
bürosu 
sorumlusu

Ankara Üni-
versitesi Kadın 
Çalışmalarında 
Yüksek Lisans-
devam ediyor

1995 - 2009 yılları arasında zaman zaman büronun toplantılarına katı-
larak, eğitimlerini organize ederek ve ders anlatarak desteklemiş. 2010 
yılında Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları’nda yüksek lisansa baş-
lamış, Şu an tez aşamasında. Okulun kendisine ve dolayısıyla büroya 
katkısının çok olduğunu düşünmekte.

DİSK Kadın İşçileri 
Sorunları Dairesi

Uzman Yok

HAK-İŞ Kadın komitesi 
başkanı-sosyal 
politika uzmanı

8 yıl-kadın 
çalışmala-
rında 4 yıl

Çalışma Eko-
nomisi- Yüksek 
Lisans

Ankara Üniversitesinin düzenlediği toplumsal cinsiyet eşitliği programına 
katılmış, sosyal politika uzmanı.

Petrol-İş Petrol-İş Kadın 
Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni 
ve Petrol-İş 
Kadın Servisi 
çalışanı 

11 yıl İ.Ü Kadın 
Sorunları 
Uygulama 
ve Araştırma 
Merkezi-Yüksek 
Lisans

Kadın Kütüphanesi’nden, Mor Çatıya pek çok kadın yapısı, medeni 
kanunun değiştirilmesinden, TCK kampanyasına kadar pek çok kam-
panya da yer almış. Bir dönem Pazartesi dergisinin yayın kurulunda yer 
almış. Feminist politika ve Amargi, Roza (kürt kadın dergisi) gibi kadın 
dergilerine yazılarıyla katkıda bulunmuş. Gazeteci olarak da ana akım 
medyanın çıkardığı eşitlikçi feminizm kulvarında çıkan kadın dergilerinde 
çalışmış. Serpil Çakır ile birlikte editörlüğünü yaptığı “Farklı Feminizmler 
Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem”, Aynur İlyasoğlu ile birlikte 
editörlüğünü yaptığı “Yerli Bir Feminizme Doğru”, isimli iki kitabı, “Kadın 
Bakış Açısıyla Mutfağın Tarih İçinde Değişen Anlamı” isimli basılmamış, 
bir yüksek lisans tezi bulunmaktadır.

Birleşik 
Metal-İş

İşçi Sağlığı ve İş 
güvenliği Uzmanı

2 yıl Siyaset Bilimi-
Üniversite

Yurt dışında göçmen işçi yönetimlerinde görev alma, kadınlarla ilgili 
amatör çalışmalar, yurt dışında 1 yıl kadar kadın sığınma evinde çevir-
menlik

Deri-İş Muhasebe 
servisi elemanı

3 yıl İşletme-
Üniversite 

Sendikada çalışmaya başlamadan önce her hangi bir kadın çalışma-
sında yer almamış. İlk defa kadınlara yönelik bir faaliyet içerisinde yer 
alıyor.

TÜMTİS Basın-yayın 
uzmanı

1 yıl Güzel Sanatlar-
Üniversite

SGBP kadın koordinasyonunda TÜMTİS’i temsilen çalışmalar yürütüyor

Öz İplik-İş Uluslararası 
İlişkiler Uzmanı 
- Kadın Komitesi 
Başkanı - HAK-
İŞ Kadın Komi-
tesi Başkan yar-
dımcısı - ETUC 
Kadın Komitesi 
Yönetim Kurulu 
üyesi

7 yıl 

DİSK 
Tekstil 
(Erkek)

Uluslararası 
ilişkiler-Örgütlen-
me uzmanı

DİSK’in kadın dairesi sorumluluğunu yürütmüş 

Genel-İş Sendika Avukatı Hukuk-Üniver-
site

DİSK Kadın Komisyonunda Genel İşi temsilen çalışmalara katılıyor, 
daha önce Ankara Barosu’nda üç dönem adli yardım kurul üyeliği yap-
mış ve kadın hakları merkezinde görev almıştır.

Sosyal-İş Örgütlenme 
Uzmanı

Sanat Tarihi-
Üniversite

Sosyal-İş’in de içerisinde bulunduğu DİSK Kadın Komisyonu’nun faali-
yetlerine sendikada çalışmaya başlamadan önce, sendika üyesi olması 
dolayısıyla katılmış. Yaklaşık 6-7 yıldır bu faaliyetlere katılmakta. DİSK 
Kadın Komisyonu’nun diğer kadın örgütleriyle, meslek örgütleriyle bir 
araya geldiği platformları da takip etmiş. 

TEKSİF Sendika 
Genel Sekreter 
Yardımcısı-
atamayla gelmiş

3 yıl Daha önce bir kadın çalışmasına katılmamış. Kadınlara yönelik tek faa-
liyet olan 8 Mart günü etkinliklerini organize ediyor.

Dev 
Sağlık-İş

Eğitim ve Örgüt-
lenme Uzmanı

1,5 yıl sendika.org’ta çalışmış. Bu süreçte kadın hareketi ve emek hareketi ile 
teması olmuş. Dünya kadın yürüyüşünün Türkiye ayağının örgütlenme-
sinde bir süre çalışmış. Kadın çalışmaları deneyimi yayın başka bir ifade 
ile kadın sayfalarının editörlüğü üzerinden gerçekleşmiş.

Tekgıda-İş Teşkilatlanma 
Uzmanlığı ve Ka-
dın Komisyonu 
başkanlığı 

13 yıl Profesyonel anlamda kendisini sendikada geliştirmiş. Bunun öncesinde 
belediye üzerinden kadın çalışmalarına katılmış. 
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Bazı uzmanların Türkiye’deki kadın hareketi, örgütleri ve çalışmaları ile bağlarının güç-
lü olmadığı söylenebilir. Uzmanların geçmiş deneyimlerine ve eğitimlerine bakıldığında, 
sendikalar arasında önemli yetersizlikler ve farklılıkların olduğu görülmektedir. Örneğin 
TEKSİF’te 8 Mart ekinliklerinin düzenlenmesi amacıyla yönetim tarafından görevlendiril-
miş olan Sendika Genel Sekreter Yardımcısı, o güne kadar her hangi bir kadın çalışmasının 
içinde yer almadığını söylemiştir. Sendika içinde kadın çalışmalarından sorumlu ve avukat 
olan kadın uzman, bu çalışmalardan kimlerin sorumlu olması gerektiğini şöyle açıklamıştır; 

“Örneğin ben de kişisel olarak bu konularda yeterli olduğumuz düşün-
müyorum. Şimdi ben, evet, Ankara Barosu’nda üç dönem adli yardım 
kurul üyeliği yaptım ve kadın hakları merkezinde görev aldım. Oradan 
gelen bir şeyim var, bilinç düzeyim var ki buraya taşıdım. Ama tabii 
oradaki koşullarla buradaki şeyler birbirini tutmuyor. Orada kadına 
yönelik şiddet bağlamında ağırlıklı olarak çalışırken, burada kadın 
emeği, kadın sömürüsü gibi çok farklı alanlar var. Dolayısıyla bence, 
bu konuda, sendikalarda, bunu sadece bizim konfederasyonumuz için 
söylemiyorum, aynı zamanda DİSK’in bünyesinde bir koordinasyon, 
bir kadın dairesi oluşturulması lâzım. Aynı zamanda sendikalarda, yani 
kadın çalışması yapan sendikalarda da bu konuda uzman istihdam edil-
mesi gerekiyor. Ama bu uzmanlığın da, bu konuda feminist çalışmaları 
da izlemiş, aynı zamanda emek eksenli de çalışmış bir alt yapısının ol-
ması lâzım. Yani dinamikleri bilen bir kadının buraya gelip, şöyle olsun 
diye, uzman alanı yönlendirmesi lâzım. Politikayı direk kendisi üret- 
mese de yönlendirici bir yanının olması gerekiyor.” (Kadın, Uzman, 
DİSK)

6. “Kadının olmadığı yerde ayrı bütçe de yok”

Araştırma kapsamındaki sendikalarda, kadın yapıları için ayrıca tanımlanmış ve önceden 
belirlenmiş bir bütçenin olmadığı görülmektedir. Yalnızca HAK-İŞ ve bazı üye sendika-
larında (Öz İplik-İş, Hizmet-İş), kadın çalışmalarına ayrılmış bütçenin olduğu ifade edil-
miştir.84 Ancak, Öz İplik-İş’in kadın uzmanı, kadın çalışmaları için ayrılmış bağımsız bir 
bütçenin olmadığını belirtmiştir. 

HAK-İŞ ve üye sendikalarının ayırıcı bir özelliğine, bir kez daha dikkat çekmek gerekmek-
tedir. HAK-İŞ kadın çalışmalarını, üyesi olan sendikaları da ortaklaştırarak, genellikle AB 
ve diğer ulusal ve uluslararası örgütlerle işbirliğine dayanan, proje bazlı çalışma şekli ile 
yürütmektedir. Kadın çalışmaları ve eğitiminin bu projeler kapsamında gerçekleştiği dik-
kate alındığında, finans probleminin de bu yolla çözüldüğü anlaşılabilmektedir. Örneğin 

___________________

84 Ulutaş, Pala, a.g.m., s. 298
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18.02.2014 tarihli ÇSGB’na sunulan dilekçenin ekinde, “Sendikal Harekete Kadın Katılı-
mını Artırma” isimli proje verilmiştir. Bu kapsamda, 250.235,00 TL bütçe talep edilmiştir. 
Başvuru, ÇSGB’na yapılmış ve 4857 sayılı İş Kanununun 38. maddesi uyarınca çıkarılan 
İşçi Ücretleri Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun toplantı gündemine alın-
ması talep edilmiştir. Kadın Komitesi başkanı bu projenin devam ettiğini belirtmiştir. 

HAK-İŞ Merkez Kadın Komitesi Başkanının aşağıdaki sözleri aslında, kadın çalışmaları 
için kadınların kullanma yetkisine verilmiş bir bütçenin olmadığını göstermektedir; 

“Genel kurul hazırlıkları yapıldıkları sırada bizi önümüzdeki 4 seneyle 
ilgili yapmayı planladığımız faaliyetler, işte eğitim faaliyetleri diyoruz, 
detaylı işte 3000 kişiye eğitim vereceğiz. 4 sene boyunca 8 Martlar, 25 
Kasımlar onlarla ilgili çalışmalar. Hepsi HAK-İŞ’in örgütlenme fa-
aliyetinde değerlendirilen bir şey. Şunu da söylemek istiyorum bizim 
aldığımız bu kararlarda mesela kadın istihdamının arttırılmasıyla il-
gili eylem planı. Başbakanlık genelgesi çıkıyor. Veya işte Aile Bakanlı-
ğının bir toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı. Bunlar bizim aslında 
yönetimden kararları geçirmemizde bize çok kolaylık sağlıyorlar. Biz 
kadınlar akıllılık ediyoruz ve onları aslında biraz gerekçe yapıyoruz. 
İşte burada böyle bir şey söyleniyor bunu yaparız bizim de şöyle bir 
ihtiyacımız var diye örtüştürerek aslında kararlarımızın alınmasını ko-
laylaştırıcı bizim bir uyanıklığımız oluyor.”

Kadın Komitesi Başkanının bu davranış ve gerekçelendirme şekli, ayrı bütçenin kurumsal-
laştırılamadığının önemli bir göstergesidir. “Gerekçelendirme, örtüştürme ve bu konudaki 
uyanıklık” ifadeleri de, kadınların hane bütçesi ve harcamaları ile olan ilişkisini hatırlatması 
bakımından farklı bir araştırmayı hak ediyor.

Sendikalar, genellikle kadın birimleri ya da kadın çalışmaları için eğitim veya örgütlenme 
bütçesinden pay ayırmaktadır. Uzmanlar bu konuda bir sıkıntı yaşamadıklarını ayrıca be-
lirtmişlerdir. Bu konuda bir engelle karşılaşmamaları ya da sıkıntı yaşamamaları, kadınlara 
ilişkin faaliyetlerin çoğu zaman belirli günlerle sınırlı olması, bütçeyi ve yönetimi zorla-
mayacak bir harcama kalemi oluşturması ile ilgili olduğu düşünülebilir. Kadın uzmanın 
aşağıdaki ifadeleri, sendika içinde bir birimin sorumlusu olsa bile, kadınların “duruma göre 
kendini uyarlama-uydurma” ve “olamayacağını düşündükleri şeyleri talep etmeme” gibi bir 
davranış şekli geliştirdiklerini ve iç denetime sahip olduklarını göstermektedir; 

“... Yapacağımız işin maliyetini az çok kestiriyoruz. Bu çalışmaları ya-
parken ne kadar tutar, ne kadar para harcarız, ne olur ondan sonra biz 



II. Bölüm: Sendika-Kadın İlişkisinde Görülen Sorun Alanları: Tespitler ve Değerlendirmeler

105

bunun karşılığında bu parayı alabilir miyiz, bu eğitimi yapabilir miyiz 
diye biz düşünerek hareket ediyoruz. Belki o yüzden sorun yaşamıyoruz. 
Sendikanın bütçesini biliyorum, bir işe ne kadar para ayırabileceğini bili-
yorum, şu an veya geçmişte o parayı verebilir mi onu biliyorum. Belki ona 
göre hareket ettiğimiz için sorun yaşamadık.” (Kadın, Uzman, TÜRK-İŞ) 

Özellikle kadın temsilci ve şube düzeyindeki amatör yöneticilerin önemli bir oranının, ka-
dın çalışmalarına yönelik ayrı bir bütçenin gerekli ve talep edilebilir olup olmadığına ve 
sendikalarında bu faaliyetler için bir bütçenin ayrılıp ayrılmadığına ilişkin her hangi bir 
fikirlerinin olmadığı tespit edilmiştir. 

“... bütçe olarak hiç sormadık açıkçası. Bütçemiz var mı, hayır büt-
çemiz yok. ... Mesela ben profesyonel değilim şu anda gidip gelmem, 
yol ücretim her şeyimi kendim karşılıyorum. 8 Martla ilgili çalışmalar 
yaptığım için atıyorum o alınacak, bu alınacak bazı şeyleri kendi ce-
bimden alıyorum. Küçük şeyleri de biz burada para muhabbeti yapma-
yı sevmeyen insanlarız. Atıyorum o on lira tutmuş o benden olsun, şu 
şundan olsun gibi bazı şeyleri genel merkeze hiç belirtmeden kendimiz 
karşılayan insanlarız.” (Kadın, Şube yöneticisi, DİSK)

“Miktar olarak muhasebecimiz, mali müşavirimiz ilgileniyor bununla. 
Ücretle hiç ilgilenmiyoruz. Bize sadece olanaklar sağlanıyor, biz gidi-
yoruz…” (Kadın, İşyeri Sendika Temsilcisi, HAK-İŞ) 

“… Özellikle eğitim bütçesi olmalı. Onun haricinde ne olabilir farklı 
bir şey gelmiyor aklıma…” (Kadın, İşyeri Sendika Temsilcisi, TÜRK-
İŞ) 

Ancak görevi ne olursa olsun, kadın katılımcıların neredeyse tümü ayrı-denetimli bir büt-
çenin gerekli olduğu konusunda hemfikir olmuşlardır. Ayrı bir bütçenin gerekli olduğunu 
düşünen uzman ve temsilciler bunun nedeni olarak, her seferinde yöneticilerden para talep 
etmenin zorluklarını göstermişlerdir. “Her defasında eğile büküle para istemek, her şeyi 
ucuzundan yaptırmaya zorlanmak” olarak ifade ettikleri bu olumsuz durumun ortadan kalk-
masıyla, ilgili birimlerin/komisyonların daha özgür çalışabilmesi mümkün olabilecektir. 
Böylelikle eğitim, araştırma, belge ve dokümanların temini, ulusal ve uluslararası toplantı-
lara katılımın sağlanması, yurt dışından katılımcı davet edilmesi, konaklama, ulaşım, çocuk 
bakım odası gibi kadın çalışmalarını kolaylaştıracak ve etkin kılacak olanaklara sahip olu-
nabilecektir. 
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7. Genel Değerlendirme 

Dünya sendikalarında kadın komitelerinin kurulması oldukça yaygın bir uygulamadır. Ko-
mite periyodik olarak toplanan bir organdır. Üyeleri de komite çalışmalarının yanında iş-
yerlerindeki işlerini ve/veya sendikadaki yöneticiliklerini devam ettirirler. Kadın komitele-
ri, kadın sorunlarına yönelik dönemsel politikalar belirlerler. Bu politikalar doğrultusunda 
da eylem programı hazırlar, yönetimin onayına sunarlar. Ancak bu eylem ve programların 
yürütülmesinde sekretarya hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Sendikaların kadın büroları kadın 
komitesine idari ve teknik yönden destek veren daimi sekretarya görevini yaparlar. Bu bağ-
lamda kadın bürosunun etkin işleyişi kadın komitesinin başarılı olmasının temel dayanağını 
oluşturur.85

Oysa araştırma kapsamında yer alan ve bir kadın yapısının olduğu sendikaların hiç birinde, 
eş zamanlı olarak aktif olan, kadın bürosu ile kadın komitesi veya benzeri yapıların birlikte 
örgütlendiği bir yapı mevcut değildir. Sendikalarda kadın birimleri ya kadın bürosu, kadın da-
iresi ya da kadın komisyonu veya komitesi şeklinde örgütlenmiştir. Bu yönüyle mevcut kadın 
birimlerinin sendika içinde, idari ve teknik yönden oldukça zayıf oldukları tahmin edilebilir. 

Bu durum, sendikalarda kadınları temsil etmek üzere oluşturulduğu iddia edilen kadın birim-
lerinin, onlar için olumlu etkinlikler tasarlayabilecek ve yürütebilecek özelleşmiş kurullar, 
uzmanlar ya da çalışma grupları tarafından desteklenmediğinin önemli bir göstergesidir. 

Kadın komisyonlarının tüzük kuruluşu olması ve üyelerinin seçimle gelmesi önemlidir. An-
cak kadın birimlerinin tüzük içerisinde düzenlenme biçimi, bu birimler için bir güvence sağ-
lamaktan uzaktır. Bu nedenle dikey yapılanmanın ve merkezi bir anlayışın hâkim olduğu sen-
dikal örgütlerde kadın birimlerinin tek güvencesi, mevcut sendika başkanları ve yönetimlerin 
kişisel tutumları olmaktadır. 

Esas olarak, sendikaların tüzüklerinde komisyonların kurulmasının görev ve yetkisinin karar 
organlarına bırakılması bir gelişme sayılabilir. Ancak tüzüklerde kuruluşunun belli bir tarihe 
ve programa bağlanmamış olması, görev ve yetkilerinin tam olarak tanımlanmamış olması, bu 
düzenlemelerin kadın komisyonlarının kurulması için bile bir güvence getirmediği anlamına 
gelmektedir. O halde bazı sendikalar için bu durum bir temenni gibi durmaktadır. Tüzüğünde 
kadın komisyonları kurmayı sendikaların görev ve yetkisine dâhil eden sendikalarda fiilen 
kurumsallaşmış bir yapıdan çok, gönüllük esasına dayanan bir çalışma şekli hâkimdir. Ge-
nellikle atama ile belirlenmiş olan komisyon üyeleri, sendikanın farklı birimlerinde çalışan 
kadınların ikincil bir görev, fiilen yürüttükleri bir alan niteliğindedir.

Kadın bürosu ve dairelerinden sorumlu olan kadın uzmanların niteliği ve eğitiminin sendika 
içindeki kadın çalışmalarına etkisinin olduğunu söylemek gerekmektedir. Özellikle kadın er-
___________________

85 Toksöz, Erdoğdu, a.g.e., s. 57-59
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kek fırsat eşitliğini değil ama kadın erkek eşitliğine inan, toplumsal dinamikleri bu doğrultuda 
analiz edebilen, kadınların çalışma yaşamındaki özgül sorunlarını farklılaştırabilen bir bakış 
açısına sahip kadın uzmanların, kadınların üyelik payı düşük olan sendikalarda bile kadın 
çalışmalarında fark yarattığını gösteren örneklere rastlanmıştır. Kadın birimleri ve çalışma-
larından sorumlu olan kadınların, sendikanın diğer daireleri ve özelleşmiş bürolar tarafın-
dan desteklenmemiş olması, ikinci iş olarak görülmesi, uzmanların sendika içinde bu konuda 
kendi başlarına bırakıldıklarını göstermektedir. Bu nedenle de, genellikle kadın birimleri ve 
sendika içindeki kadın çalışmalarının faaliyetleri belirli gün ve konulara özgülenmiştir. Örne-
ğin kadın birimleri, kadın örgütlenmesi, toplu pazarlık konularının belirlenmesi gibi sendikal 
faaliyetlere katılımı ve desteği sınırlıdır.

Denetime açık ayrı bir bütçesi, tüzük güvencesi ve örgütsel şeması bulunmaması, bu birim ve 
çalışmaların yerel örgütler ve tabanla olan kopuk olmasını anlaşılabilir kılmaktadır.

B. Sendika İşinin Cinsiyeti ve Sendika Yönetimlerinde Kadının Konumu 
1. Mevcut Durum: Sendikada Kadın Yok Hükmünde 

Sendikaların kadınlarla olan ilişkisini ve kadınların sendika içindeki konumlarını belirleyen 
temel faktörlerden birisi, sendikal yönetimlerde temsil edilme düzeyleridir. Özellikle merkez 
ve şube yönetiminde kadınların yer alması konusu, sendikalarda eşitlik sorunsalı ile ilgili 
bir meseledir. Başka bir ifadeyle hak ve yetki bakımından gücü olmayan, tamamen etiket 
yöneticiliğinden ibaret bulunan payelerin verilmesiyle kadınların temsil sorununun çözümü 
imkânsız görünmektedir. Her kademede söz söyleyebilme ve bağımsız karar alabilme hak ve 
yetkileriyle donatılmış kadınlara ve birimlerine ihtiyaç vardır. Sendikalarda “profesyonel” 
olarak tarif edilen, çalışma zamanının önemli bir kısmını kadın konusuna hasredebilecekleri 
kademelerde çalışan ve otoriteyi kullanmakta yetkili ve güçlü olan yönetici kadın sayısı art-
tıkça, sendika içindeki kadınların özgül sorunlarının gündeme gelme ihtimali ve kadınların 
sendika içindeki görünürlükleri artacaktır. Görüşmelerde bu konunun önemini kavramış uz-
manların var olduğunu görüyoruz;

“… karar alma mekanizmasında yükseltilmesi bizim için önemli. Çünkü 
bir kadın, karar alma mekanizmalarındaysa veyahut toplu iş sözleşme-
lerine kadınlar dâhil olabilirlerse kadınlar için bir takım hakların elde 
edilebileceğini düşünüyoruz daha kolay. Sonuçta bir kadın, bir karar 
alma mekanizmasının parçasıysa bir kadını düşünerek bir takım şeyleri 
yapma gücüne sahip olur. Veya bir kadın toplu iş sözleşmesine katılırsa 
eğer, kadın açısından ihtiyacı orada dile getirebilir. Daha kolay düşün-
cesiyle, hem bu süreçlere, hem bu toplu sözleşme süreçlerine, hem ka-
rar alma mekanizmalarına katılımların arttırılmasıyla ilgili gelecekte 
bizim faaliyetlerimiz olacak…” (Kadın, Uzman, HAK-İŞ)
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Oysa gerek Türkiye genelinde gerekse araştırma kapsamındaki sendikaların merkez yönetim-
lerinde kadın sayısı yok denecek kadar azdır. Örneğin, Türkiye’nin en büyük iki işçi konfede-
rasyonu olan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in zorunlu organlarında kadın yönetici bulunmamaktadır. 
DİSK’te Genel Sekreter düzeyinde bir kadın yönetici bulunmaktadır. Üye sendikalar açısın-
dan bakıldığında ise üye sayısı daha az, güçsüz ve genellikle hizmetler sektöründe örgütlü 
olan bir-iki sendikada kadın yöneticiye rastlamaktayız. Örneğin, sağlık sektöründe örgütlü 
Dev Sağlık-İş’in genel başkanı bir kadındır. Dev Sağlık-İş’in genel merkez yönetim kuru-
lunun neredeyse yarısı kadınlardan oluşmaktadır. TGS’de de benzer şekilde genel merkez 
yöneticilerinin yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Ancak imalat sektöründe örgütlü olan hiçbir 
sendikanın genel merkez yönetiminde kadın bulunmamaktadır. 

Tablo 8: Sendikaların Yönetimlerinde Kadının Durumu86

Sendika Genel 
Üye 
Sayısı

Kadın 
Üye 
Sayısı

Kadın Üye 
Oranı
(%)

Genel Merkez 
Kadın Yönetici 
Sayısı

Genel Merkez 
Kadın Yönetici 
Oranı (%)

Sendikada 
Kadın Temsilci 
Sayısı

Sendikada 
Kadın Temsilci 
Oranı (%)

TÜMTİS  7.124 586 8,23 yok yok Yok Yok
Deri-İş 1.924 230 11,95 yok yok Yok Yok
Türk Metal 5.800 yok yok 96
TEKSİF yok yok
Birleşik Metal-İş 26.094 1.336 5,12 yok yok 6
Tekgıda-İş 22.000 5.984 27,2 yok yok
DİSK Tekstil 10.574 1.488 14,0 yok yok 4 14
Öz İplik-İş 17.000 3.910 23,0 yok yok 10
Dev Sağlık-İş 7.899 45,0 3 43 45
TGS 900 300 33,0 3 50 5 50
Öz Gıda-İş 26.384 3.759 15,0 Yok Yok 16 10
Petrol-İş 32.513 1.815 5,6 yok yok 13 2
Genel-İş 13,0 1 - 60
Sosyal-İş yok yok
Koop-İş yok yok
Tarım-İş 16.689 1.681 6,4 yok yok 13 3,3

Sendikalar içinde aktif olan sınırlı sayıdaki kadının görevlerine baktığımızda da tablo kadınlar 
açısından umutlu görünmemektedir. Bu kadınlar genel olarak şube yönetimlerinde amatör yö-
neticilik, işyeri sendika temsilciliği ve delegelik gibi, icrai nitelikte olmayan ve sadece erkek 
yöneticilerin gerek duymaları halinde aktif hale geçebilen, aslında pasif konumlarda görev 
yapmaktadırlar. Bu kadınların karar alma mekanizmalarında ve sendikal politikaların oluştu-
rulması ve uygulanması bağlamında güç ve yetki kullanabilecekleri düzeylerde yoğunlaşmala-
rı gerekmektedir. Oysa araştırma kapsamındaki sendikacı kadınların sendikadaki görevlerine 

___________________

86 Bu tablo, sendikalardan elde edilebilen bilgilere göre oluşturulmuştur. Bazı sendikalar verileri cinsiyet temelinde kayıt etmediği veya pay-
laşmak istemediği için bir kısım verilere ulaşmak mümkün olamamıştır. Bu nedenle tablo eksik kalmıştır.
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bakıldığında 16 sendikacı kadından sadece birinin sendika merkez yöneticisi olduğu görül-
mektedir. Yine araştırma kapsamındaki kadın yöneticiler arasında şube başkanı olan kadın 
sayısı sadece 2’dir. Şube yönetimlerinde ise şube sekreteri, şube başkan vekili, disiplin kurulu 
üyesi sadece 5 kadın bulunmaktadır. Üstelik şube yönetim kurulu üyesi olan kadınların hepsi 
“amatör” olarak görev yapmaktadır. Başka bir ifade ile sendikal görev karşılığında bir ücret 
almamakta, işyerindeki diğer işçiler gibi çalışmalarına devam etmektedirler. Geriye kalan 7 
kadın ise işyeri sendika temsilcisidir. Bu tablonun Türkiye genelindeki tablo ile uyumlu olduğu 
söylenmelidir. 

Tabloda sendikal güç yapılarında kadın temsil düzeylerinin düşüklükleri sergilenmektedir. 
Yukarıda bunun nedenlerinin neler olduğunu göstermeye çalışmış ve nedenlerinden birinin 
de kadın ve erkeklerin “sendika” algılarının ve “sendika işi”nin toplumdaki izdüşümünü 
oluşturan toplumsal cinsiyetin olduğuna değinmiştik. 

2. Sendika İşinin Cinsiyetini Erkek Yöneticilerin İfadelerinden Okumak

Acker, örgütlerin mantığında hem işlerin hem de hiyerarşilerin, faili olmayan bedenlerden 
ve cinsiyetten bağımsız soyut kategoriler olarak ele alındığını belirtir. Buna karşın, soyut bir 
işin var olabilmesi, bir çalışan varlığı ile somut bir örneğe dönüştürülebilir. Acker’e göre 
kurumsal mantıkta bu soyut yer, yalnızca iş için var olan, ruhsuz bir beden ile doldurulur. 
Bu tür farazi bir çalışanın, işin işleyişini etkileyecek başka varoluşsal zorunlulukları olamaz. 
En azından, işin dışında var olan zaruretlere, iş tanımının içerisinde yer verilemez. İş dışında 
gereğinden fazla yükümlülüğünün olması, bir çalışanı çoğu zaman işi için uygunsuz hale 
getirebilir. Soyut işlerle uğraşan bu ruhsuz bedenin gerçek bir çalışan olmaya yaklaşması, 
erkek çalışanlar söz konusu olunca devreye girer; eşi ya da başka bir kadın, erkeğin kişisel 
ihtiyaçları ve çocuklarıyla ilgilenirken, o hayatının merkezine tam zamanlı, ömürlük işini 
koyar. Bu yüzdendir ki, kurumsal mantık cinsiyetsizmiş gibi sunsa da, “iş” kavramı tam 
manasıyla cinsiyetçi bir kavramdır.87 “İş” hâlihazırda cinsiyete bağlı işbölümünü ve ka-
musal ile özel arasında bir ayrımı içerir. Özetle, örgütlenmelerin cinsiyetçi yapıları esasen 
işlerin cinsiyetçi yapılarına bağlıdır. Sendika işinin de bu çözümlemeden bağımsız olduğu 
düşünülemez.

Erkek yöneticilere sorduğumuz “sendikacılık bir erkek işi midir?” sorusuna bir yönetici 
hariç hiç birisi “evet erkek işidir” ifadesini kullanmamıştır. Ancak kadınların sendika yöne-
timlerindeki temsil düzeyinin zayıf olmasının nedenlerine ilişkin düşünceleri sorulduğunda, 
sendika işinin kadınlara uygun olmadığı algısını açık bir şekilde ortaya koyan ifadelere sık-
ça rastlanmıştır.

Toplumsal zihindeki algı, kadının “içerde” olması gereken bir kişi, saklanması/korunması/
kapatılması gereken bir nesne olarak tezahür etmektedir. Dolayısıyla “dışarısı” erkeklerin 
___________________

87 Acker, J., “Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations”, Gender and Society, Vol. 4, No: 2, 1990, p. 149.
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dünyasıdır. Aynı zihinsel algı “sendika işi”ni de fazlasıyla “dışarıya ait” bir iş olarak gör-
mektedir. Dolayısıyla toplumdaki erkek egemen kültürün sendikalardaki izdüşümü, sendika 
işinin bir kadın işi olmadığı algısını yeniden üretir. Kuşkusuz bu kültürün en açık yansıması 
süregelen sendikal mücadelenin niteliğidir.

Sendikal mücadele öteden beri işçi ailesinin varlığını sürdürmesi için toplumsal yapıda aile 
reisi konumundaki erkeğin “dışarıya” çıkıp iş/aş aradığı ve bunun için işçileştiği kabulüne 
dayanan geçim stratejisi üzerine yapılanmıştır. Bu algıya göre evin dışında kurulan ve “de-
ğerli” olan bütün üretim ilişkileri, erkekler üzerinden yürümektedir. Dolayısıyla, hak ara-
ma, dayanışma, işçilerin temsili ve yönetimi gibi işçileri birlik haline getiren örgütlenmeler 
olarak sendikalardaki “iş” de eril bir iş olmaktadır. Üstelik hak aramaya yön veren kavga, 
direniş, mücadele gibi kavramlardaki eril vurgu, bir nevi yiğitlik, mertlik, cesaret, kahra-
manlık ve militanlık söylemleri ile yoğrularak cinsiyet algısı iyice erkekleşir. Kadın (eş, 
anne, kızkardeş vb.), işçileşmiş erkeğin sadece tamamlayıcısı ve destekleyicisidir. Sonuçta 
algılar, eril söylem ve cinsiyetçi düşünce kalıpları,88 sendikal mücadeleye cinsiyetçi-ideo-
lojik bir içerik kazandırarak, ailedeki eşitsiz güç dağılımında olduğu gibi, sendika içinde 
de kadını sadece “yardımcı” konumuna indirgemekte ve sendika işinin bir erkek işi olduğu 
algısını yeniden üretmektedir.

Yapılan görüşmelerde de, sendika işinin erkeklere aitmiş gibi görünen özelliklerle tarif etme 
çabası görülmektedir. Örneğin “sendikacılıkta mesai yok”, “cabbar olacaksın”, “kavga ede-
ceksin”, “masaya yumruğunu vuracaksın”, “erkeklerle iç içe olacaksın”, “gerektiğinde hafta 
sonları şehir dışına çıkacaksın”, “uzun toplantı saatlerine katlanmak zorundasın”, “gece saat 
03:00’te bir sorun oldu, bir kadını nasıl arayacağız?”, “7/24 telefonum açıktır” ifadeleri er-
kek yöneticilerin cinsiyetçi bakış açılarının yansımaları olarak okunmalıdır. 

“… Sendikacılıkta mesai kavramı yok. Günlerce evinize gitmediğiniz 
oluyor. Eşiniz (erkeğin eşi) belki anlıyor sizi bu konuda ama Türkiye’de 
erkeklerin bu konuda eşlerini anlaması biraz zor. Bu toplumsal yapıyla 
ilgili biraz. Bizim işyerlerimiz biraz kırsal alanda…” (Erkek, Uzman, 
TÜRK-İŞ)

“Bir sendika yöneticisi veya lideri toplu görüşme masasına ne kadar şiddetle vurursa o ka-
dar iyi yöneticidir” algısı, sendikacılar arasında çok bilinen ve tekrarlanan bir kalıp yargı 
durumundadır.89 Esasen bu kalıp yargıda geçen “masaya şiddetle vurmak” cümlesindeki eril 
anlam, bu işi ancak erkek yapabilir algısının yansımasıdır. Araştırmamız sırasında da sıkça 
rastladığımız gibi sendika işi tanımlanırken kullanılan “cabbar olmak”, “kavga etmek” vb. 
erkeklere atfedilen özelliklerin bir yöneticinin vasıfları olarak öne sürülmesi, “erkekliğin” 
ve iktidarının, sendikacılık alanı üzerinde bir hegemonya kurduğunu göstermektedir. 
___________________

88 Sayılan, a.g.m., s. 273-274

89 Derya Demirdizen, Kuvvet Lordoğlu, “Türkiye’de Sendika İçi Demokrasi Bir İmkânsızın Arayışı mı?”, Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyu-
mu V Bildiriler, Petrol-İş Yayını, No: 118, İstanbul, 2013, ss. 223-241.
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“Sendikacılık yapmak için biraz cabbar olacaksın ne bileyim işte işve-
renle kavga edeceksin, meram anlatacaksın, dert anlatacaksın. E şimdi 
kadın ailesine meram anlatıyor, çocuklarına meram anlatıyor, okula 
hazırlayacak onu yapacak, bunu yapacak, bir de bütün bunlara hak 
veriyorum yani. Bizim aile yapımız buna pek uygun değil. Avrupa’da 
tabii birçok şeyi aşmışlar. Onlarda şey de yok, erkek eve gelecek sulu 
yemek yiyecek filan yok, buzdolabında ne varsa, kendi ne getirdiyse onu 
yiyor. Bizim aile yapımız da biraz oraya uygun değil. “ (Erkek, Sendika 
Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Görüldüğü gibi erkek yöneticiler, kadınların aile rol ve sorumluluklarının değişmez bir olgu 
olduğunu kabul etmektedirler. Bunu Türk toplumuna yönelik sosyolojik bir saptama olarak 
değil, inanarak ve hatta gerekli görerek ifade etmektedirler. Görüşülen kişinin, “Bizim aile 
yapımız buna pek uygun değil” ifadesi (hatta erkeğin “sulu yemek” yiyememesi üzerinden 
Avrupa modelini adeta aşağılaması) Türk toplumundaki kadın rolünü onayladığını göster-
mektedir. Konuşmalardan çıkan sonuca göre erkek sendikacılar, sendika işine atfettikleri 
özellikler ile kadınların aile rol ve sorumluluklarının uzlaşmasının oldukça zor olduğunu 
düşünmektedirler. Çünkü sendika işinin ritmi ve zamanlaması ile aile sorumluluklarının 
ritmi ve zamanlaması asla uyumlu değildir. Kadın için ev ve sendika yaşantısının yerini de-
ğiştirmeye çalışmaksa bu toplumda atomu parçalamaktan daha zor görünmektedir. Kadınla-
rın tercihinin hangi yönde olacağına ilişkin bu tarz bir çatışma karşısında erkekler, kadının 
“evin içi”ni tercih edeceğini/etmesi gerektiğini/zorunda olduğunu düşünürler/isterler. Çoğu 
zaman kadınlar içselleştirdikleri roller gereği kendiliğinden bu kararı alır ve nihayet kadın, 
“doğal” olarak ev ve aile sorumluklarını tercih ettiğinde, toplumdaki kadın sorunu çözülmüş 
sayılır. 

“Kadın çalışanlarımız açısında sendikacılığa vakit ayırmada sıkıntı 
var. Bekâr olan kadın çalışanlarımız daha fazla vakit ayırabiliyor, daha 
aktif oluyor fakat evlendikten sonra durum tersine dönüyor. Aile için-
de sıkıntılar, çatışmalar oluyor. Sendika mı, işyeri mi, ev mi üçgeninde 
açmaza düşüyorlar ve dolayısıyla belli bir dönem aktivite gösteren ar-
kadaşlarımız belli bir aşamadan sonra bir anda yanımızda olmayıve-
riyor en büyük sıkıntı bu. Çok somut bir sorun bu, tüzükle aşılacak bir 
şey değil isterse yasa çıkaralım…” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, 
HAK-İŞ)

Bu tercih durumu çoğu zaman, kadının fedakârlık özelliğiyle de tanımlanmaktadır. 

“Ben şöyle söyleyeyim, evliyim, iki çocuğumuz var. Eşim evde çalışma 
yürüten bir insan. Yani imalat yapıyor, ev tekstili imalatıyla ilgili. Bu 



112

SENDİKASIZ KADINLAR, KADINSIZ SENDİKALAR

isteğinin tek nedeni de çocuklarıyla ilgilenebilmek. Ben de çalışıyorum 
tabii ki, ben de ilgilenmeye çalışıyorum. Ama burada bir yerden birisi 
fedakârlık yapmak zorunda kalıyor… ( Erkek, Sendika Merkez Yöneti-
cisi, TÜRK-İŞ)

Görüşülen kişiler kadının bu işi yapıp yapamayacağını, eşin desteğine, bekâr olmasına veya 
bakım yükümlülüğü hafiflemiş veya bu yükümlülüğünü aile üyeleri arasında paylaştırmış 
veyahut bir başka kadının çocukları ile ilgilenmesi koşuluna bağlamaktadır. Nitekim aktif 
görevlerde bulunan kadınların, tıpkı emek piyasasında görülen durum gibi genellikle bekâr 
veya evli, fakat çocukları yetişkin olan kadınlardan oluşuyor olması tesadüf değildir. Zaten 
bu uyumu sağlayamayan evli ve bakım yükümlülüğü olan kadınların ne sendika yöneticiliği 
ne de diğer faaliyetlere katılması beklenebilir bir durumdur;

“… şey çok zor, sendika da çok yoğun bir emek istiyor. Kadınların bura-
ya işte zaman ayırması çok zor. Yani, bu kadar şey içerisinde çok büyük 
bir şey oluşturuyor, engel oluşturuyor. Yani, sürekli bir yolculuk hali, 
sürekli bir koşuşturma hali. Buna zaman ayıracak işte, böyle bir ça-
lışmanın içerisinde kadının en azından çocuğunun olmaması lâzım….
Yani çok ısrar etmemize rağmen. Yani, her türlü yasal izni almamıza 
rağmen. Bilmem ne almamıza, işyerinden izin almamıza rağmen yok. 
Çok zor.” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK)

İlginçtir ki “sendika işi” tüm katılımcılar tarafından önce cinsiyetsiz bir işmiş gibi sunul-
maktadır. Ancak konu katılım, örgütlenme ve yönetime ilişkin pratik sorunlara geldiğinde, 
kadınların sendika işi dışında gereğinden fazla yükümlülük ve sorumluklarının olduğu, sen-
dika işinin “doğası gereği” kadınlara uygun olmadığı öne sürülmekte ve özellikle de yöneti-
ci olma bakımından kadınların dezavantajlı noktaları öne çıkartılmaktadır. Erkek yöneticiler 
için ise durum böyle tanımlanmamıştır. Çünkü erkek yöneticilerin dezavantajları “ev-içi”ni 
tercih eden/ettirilen kadın tarafından ortadan kaldırılmakta, evdeki ihtiyaç ve sorumlulukla-
rın kadına yüklenmesiyle erkek, sendika işini “yapabilir” konuma gelmektedir. 

Ayrıca erkek yöneticilere göre kadının “mekânından” ayrı kalması, şehir dışında “otelde” 
kalması, “80-100 erkeğin arasında” işini yapıyor olması ve “kültürel yanları ağır basan er-
kek muhabbetine muhatap kalması” gibi etmenlerin kadınlar üzerinde ağır bir baskı oluş-
turduğunu düşünmektedirler. Kadının sendika işiyle uğraşmasının aile kurumu üzerinde de 
bir baskı oluşturduğunu, buna izin vermeyecek olan aile kurumunun zorlanması halinde 
bozulmayla yüzyüze kalacağını ifade eden erkek yöneticiler, isteyerek veya istemeyerek bu 
durumun Türk toplumunun yıkımına neden olacağı algısını inşa etmektedirler. 

Aslında görüşmeler boyunca bütün erkek sendika yöneticileri sendikal yönetimlerde kadın 
temsilinin artırılması gerektiğini kabul etmiş, pozitif bir anlayışa sahip olduklarını belirt-
mişlerdir. Hatta bazıları kadınların yürekleri ve adanmışlık özellikleri dolayısıyla bu işi daha 
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iyi yapabilecek özelliklere sahip olduklarını düşünmektedir. Sendika-kadın ilişkisi üzerine 
teorik planda bir sorun görünmemektedir. Ancak konu kadın-sendika meselesine ilişkin pra-
tik sorunlara geldiğinde, sendika işinin kadınlara uygun olmadığı yargısı hatırlanmaktadır. 
Nitekim bir erkek sendika görevlisi kendi sektöründe kadın yöneticiye ihtiyaç olmadığını şu 
açık sözlerle ifade etmiştir;

“Sendikalarda kadın yönetici olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani 
sektörüne göre değişir. Bankada, tekstilde kesinlikle olması lâzım. Ama 
metalde ya da transport sektöründe ne yapacaksın kadın yöneticiyi ve 
neden böyle bir kadın yöneticilik platformuna ihtiyacım var, onu sorgu-
layacaksın. Ben bu tartışmayı çok şey bulmuyorum.” (Erkek, Sendika 
Şube Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Bu örnek önemlidir; çünkü görüşülen kişi, kadınların görece yoğun olduğu işkollarında ör-
gütlü olan sendikaların yönetiminde kesinlikle olması gerektiğini vurgulamıştır. Oysa hem 
çalışan kadınların hem de üye kadınların görece yoğun olduğu işkollarında örgütlü olan sen-
dikalarda genel merkez yöneticilerinin nerdeyse tamamı erkeklerden oluşmuştur ve bunun 
bir sorun olduğu erkek sendikacılar tarafından tartışma konusu edilmemiştir. Ortaklaştıkları 
düşünce ise erkek yoğun bir sektörde kadın yöneticinin gereksiz olduğudur. Bu düşünce 
bağlamında, eğer illa kadın yönetici olacaksa bu sadece kadın yoğun/kadın işi olarak bilinen 
işkollarında olmalıdır. 

Sendikaların da kadın yönetici ve temsilci sayısının az veya hiç olmamasının nedenlerini 
ortaya koymaya çalışan sorularımıza, erkek yöneticilerin verdikleri yanıtlar değerlendirildi-
ğinde şu tespitler ortaya çıkmıştır;

Genel merkez açısından bakıldığında, kadınların yönetime seçilme hakkı konusunda bir 
sıkıntı yoktur. Kadınların yönetime gelmelerinde tüzük de engel değildir. İddia edildiği gibi 
sendikada kadınların sendika yönetimine veya temsilciliklere gelmesinin önünü kesen bir 
anlayışın olmadığı da düşünülmektedir. Hatta kadınların sendika temsilciliğine aday olduğu 
yerlerde “banko” seçim kazandıklarını göstermek de mümkündür. Üstelik kadınların yöne-
tici olmalarını arzu etmekte ve daha aktif olmaları konusunda telkinde bulunmaktadırlar. 
Çünkü sendikalar, tabandan yetenekli kadınlar bulup çıkartılmazsa ve kadınları sendikacılık 
kervanına katamazlarsa, yarın mevcut üye oranını dahi koruyamayacaklarını bilmektedirler. 
Sendikanın merkez yönetimine hazırlanan kadınlar “biz de olmalıyız” dediklerinde, “elbette 
siz de olmalısınız, niye duruyorsunuz, gelin” denilmektedir. 

Erkek yöneticilere göre sendikal anlayış kadınların yönetime gelmeleri konusunda bu kadar 
pozitif iken, sendika yönetiminde yer alan kadın sayısı neden bu kadar az? Bu durumun 
kaynağı nedir?
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3. Erkeklere Göre Sendika Yönetimlerinde Kadınların Temsil Yetersizliğinin Nedenleri 

Erkek sendika yöneticileri kadınların sendikalardaki temsilinin düşük olmasının farklı ne-
denlerine değinmişlerdir. Bu sorunun kaynağının ne olduğu konusunda yöneticilerin farklı 
görüşlerde olmasına rağmen, kaynağın ne olmadığı konusunda nerdeyse görüş birliği içe-
risinde olmuşlardır. Bir kaç sendika merkez yöneticisi, bunun sorumlularından birisinin 
sendikalar olabileceğini çekingen bir dille de olsa kabul etmiştir. Ancak büyük çoğunluğa 
göre, bu sorunun kaynağı kesinlikle sendikalar değildir. Çoğunluk, sendikaların bu konuda 
sorumlu olmadığını, sorumlu olsalar dahi bunu değiştirmeye dönük bir güçlerinin olmadı-
ğını düşünmektedir. Çünkü onlara göre bu sorunun esas kaynağı, genel yapı/sistem, ataerkil 
toplumdan kaynaklanan değerler ve kadınların aile içi rol ve sorumluluklarıdır. Nihayet 
Türkiye’de bu değerleri kırmak çok zordur; 

“Zorlandığı yer sendikalar değil, değil vallahi değil. Bir kadın ben bu 
işe varım dediği andan itibaren zorlandığı tek yer ailesidir ve çevresi-
dir. Orada sendikanın yapacağı bir şey yok. Kesinlikle yapamaz sendi-
kalar o konuda bir şey. Bizim herhangi bir işyerinden bir arkadaşımız 
çıkacak biz şube başkanı olmak istiyoruz, delege olacağız falan diyecek 
bütün o zor kapıları açarız… Bu sorunlar sendikalara yüklenmemeli.” 
(Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

“Ya erkek tabii… Ben şimdi bu sendikanın birkaç bölgeden gelen yö-
netim kurulu üyesi var, üç kişi daha var dışarıda olan yönetim kurulu 
üyeleri, onlarla bir ev tutmuşum, o şekilde oturuyorum. Kadının bunu 
yapması mümkün değil, değil mi? Akşam olduğu zaman veya sabah ol-
duğu zaman çocuğuna bir şeyler yapmak zorunda. Onun zorluğu var. 
Yoksa başka hiçbir zorluk yoktur…” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, 
DİSK)

“... (Sendikaların sorunu mu?) Bence değildir ya. Toplumun sorunu, 
genel bir sorun aslında. Temsilci atadık diye boşanmalara sebep ol-
duk. Sonra gittik ailesiyle konuştuk yani birebir görüştüğümüz aileler 
oldu. Tamam dedik arkadaş alalım. Diyorum ya genel yapı, biz ataerkil 
toplumuz ve bu toplumda da bazı değerleri kırmak çok zor, kırama-
yız da. Biz ailelere de gittik, ikna çalışmalarında bulunduk şube baş-
kanıyken, ama başarılı olamadık. (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, 
TÜRK-İŞ)

Kadın temsilinin yetersizliği noktasında erkek yöneticiler tarafından öne çıkarılan bir başka 
neden de, işyerlerindeki erkeklerin lehine olan cinsiyet kompozisyonudur. Çünkü sendika-
nın çeşitli düzeylerdeki üst yönetimi, işyerlerinde mevcut üyelerin seçtiği delegeler tara-
fından belirlenmektedir. İşyerleri de ağırlıklı olarak erkeklerden oluşmaktadır. Bu nedenle 
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de “kendilerinin istemesine rağmen” kadın delege sayısı yetersiz kalmakta ve dolayısıyla 
yönetici seçimlerinde kadınlar “erkek dayanışması”yla dışarıda bırakılmaktadırlar. Erkek 
yöneticilere göre, bu gün kadınlar sendika yönetimlerinde yer alamıyorlarsa, bunun esas 
nedeni sendikal işleyişin bir gereği olarak tabandaki niceliksel durumun yönetime yansı-
masıdır. Demokratik kurallara göre işleyen bu sürece sendikal yönetimin müdahalesi ise 
düşünülemez.

“Arzu ediyoruz ki kadınlar daha fazla aktif olarak katılabilsinler, ama 
elimizdeki veri tabanına baktığımızda ağırlık erkek. Sendikanın üye-
leri anlamında baktığımızda çalışanların, emekçilerin büyük kısmı 
erkeklerden oluşuyor. Dolayısıyla da bu yukarıya o şekilde yansıyor. 
Demokratik kurallarla hareket ediyorsanız tabanda ne varsa yukarıya 
da büyük oranda o yansıyor. Biz ancak pozitif ayrımcılık yapılabilir mi, 
kadınların daha aktif olmaları yönünde telkinde bulunuyoruz. Bundan 
öte bir şey yok, Türkiye’nin gerçeği bu ve bizde bu gerçeklik içinde ha-
reket ediyoruz.” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, HAK-İŞ) 

“(sendikacılık) Bence erkek işidir… ben 17 sene atölyede çalıştım, 400 
kişi çalışıyorduk biz, çalıştığım yerde 400 tane erkek çalışıyordu, 400’ü 
de ustaydı ve orada belirli bir kadın. Sonra geliyorsun temsilcilik şu 
bu. Yetiştirilip geldiğin yere baktığın zaman hep erkek. Sendikacıların 
geneline baktığında atölyeci zaten çoğu.” (Erkek, Sendika Merkez Yö-
neticisi, TÜRK-İŞ)

Kadınların yönetime gelmelerinin önünde önemli bir engelin de erkeklerin işyerinde ve sen-
dikal hiyerarşide kurmuş oldukları ağların olduğunu, yöneticiler üstü örtük bir şekilde kabul 
etmiştir. Daha sonraki bölümde de değineceğimiz gibi, bu engel kadın yönetici ve temsilci-
ler tarafından da dile getirilmiştir. 

Pek çok yönetici, kadınların sendikalarda yönetici olmalarının önündeki engellerin kendile-
rinin ve sendikaların dışından kaynaklandığını düşünmektedir. Sendikalar dış kaynak olarak 
gösterdikleri “müdahale edemeyecekleri”, değişmesi çok güç olan toplumsal yapı, sistem, 
aile rol ve sorumluluklara adeta “kader” muamelesi yapmakta ve teslim olmaktan başka çare 
görmemektedirler. 

Bir başka neden de kadınların kendilerinden kaynaklanmaktadır. Bazı yöneticilere göre 
özellikle evli kadınlar sendikacılıkta sorumluluk almak istememekte, eşlerini ve çocuklarını 
bahane etmektedirler. Bekârlar ise uzak durmaktadırlar. Eğer kadınlar gerçekten yönetimde 
yer alacaklarsa, bunu çok güçlü bir şekilde istemeleri gerekir. Nitekim kadınların yöneticilik 
konusunda güçlü bir taleple ortaya çıkmadıklarını ifade eden bir diğer sendika yöneticisi, 
bu nedenle sendika olarak kadınlardan istedikleri verimi elde edemediklerini belirtmiştir; 
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 “… Onların çok daha fazla istemesi lâzım, isterlerse olurlar. Tabii ki 
kadın erkek bağlamında baktığında dezavantajları fazla, ama ben ye-
terli talep olduğu kanaatinde değilim. Tam tersine biz olsun diye uğra-
şıyoruz, gayret ediyoruz, ama istediğimiz verimi alamıyoruz.” (Erkek, 
Sendika Merkez Yöneticisi, HAK-İŞ)

Kadınların hak arama ve talep etme bakımından erkeklerden daha iyi olduğunu düşünen bir 
sendika yöneticisi dahi, kadınların bu kadar aktif olmalarına rağmen neden sendika yöneti-
minde yer almak istemediklerini oldukça çelişkili cevaplamış ve en sonunda sorunu kadın-
ların kendisine ve aile kurumuna bağlamıştır; 

“Bizden de etkisi olabilir. Çünkü biz de biraz uzak tutuyoruz, işin açık-
çası bu. Çok konuşuyor bazıları da. Talebin sınırı olmuyor bazen. Me-
sela 5000 tane erkekle bir salonda rahatlıkla konuşurum, hepsiyle ra-
hatlıkla baş edebilirim ama on tane bayanla baş edemem. Yani genel 
yapı bu toplumumuzun genel yapısı bu. Yönetim mekanizmalarına gel-
memelerinin temel sebebi aile.” (Erkek, Sendika Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Yöneticilik ve sendikal faaliyetlere katılım düzeyinin düşük olmasının nedenleri konusun-
da, sendikaların dışındaki engellere odaklanılması ve bu konuda kullanılan dil, adeta er-
kek yöneticilerin veya sendikaların bu konudaki sorumluluklarının perdelenmesine yöne-
lik olduğu izlenimi uyandırmaktadır. Erkek sendikacıların, kadınların toplumsal rollerini 
değişmez bir veri olarak kabul ederek ön plana çıkartmaları ise sendika işinin ”erkek işi” 
olduğunu kabul ettikleri anlamına gelmektedir. Sendika içinde kadın çalışmalarını yürüten 
kadınlar dâhil olmak üzere, özellikle çocuk bakımının kadın sorumluluğunda olduğu algısı 
tüm yöneticilerde mevcuttur ve bu sorumluluğun gereğini kadınların bizzat kendilerinin 
yerine getirmelerini bekledikleri görülmüştür. Dolayısıyla kadınların sendikalarda aktif ola-
mamalarının sebebini toplum, sistem, aile gibi kendi dışlarında görmek yerine zihin dün-
yalarında aramaları gerekmektedir. Görüşme yapılan yöneticilerin, kadınların yönetici ve 
temsilci olamamalarını, kendi keyfi tercihleriymiş gibi sunma eğiliminde oldukları gözlem-
lenmiştir. Bu durumda sendikalar için geriye, kadınların bu tercihlerine saygı duymaktan 
başka bir şey kalmamaktadır;

“… Çalışan üyelerimiz açısından, mesela temsilci istediğimizde, ben 
çocuk bakacağım diyen üyelerimiz de oluyor. Burada hassas davran-
mamız gerekiyor tabii ki. Yani sen hem çocuğuna bak, hem gel sendi-
kada yöneticilik yap, demek gibi bir şansımız da yok yani. İnsanların 
tercihleri bunlar. Bunlara da saygı duymak gerekiyor. Bir de, burada 
toplumun değer yargıları açısından da baktığımızda tabii böyle bir bas-
kı da mevcut zaten. Yani çocuğuyla ilgilenmeyen anne pozisyonuna da 
düşüyorlar.” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ)
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Tüm bu belirlemeler, erkek öznelerin algılarında, sendika işi gibi soyut bir işin erkeklerde 
nasıl somutlaştırıldığını, sendika-kadın ilişkisine ilişkin yaklaşımlarının, toplumdaki kadın-
erkek eşitsizliğinin nedenlerine ve kaynaklarına ilişkin yaklaşımları tarafından nasıl belir-
lendiğini ve bütün bunların birbirlerini nasıl yeniden ürettiklerini göstermesi bakımından 
önemlidir.

4. Kadınlara Göre Sendikalarda Yönetici Olmanın Önündeki Engeller ve Zorlukları 

Aslında kadınların yöneticilik dâhil sendikal faaliyetlere katılımı esnasında yaşadıkları zor-
luklar, genel olarak kadınların neden bu işleri talep edemediklerini veya etmek istemedik-
lerini de gösterir. Bu nedenle bu kısımda, yönetici konumundaki kadınların etkin görevlere 
gelirken karşılaştıkları sorunları ve engelleri kendi ifadeleri üzerinden değerlendirerek orta-
ya koymaya çalışacağız.

a. Elinin Hamuruyla Sendika İşine Karışmak 

Tüm kadın-erkek sendikacıların ifadelerinde kadınların yöneticilik dâhil sendikal faaliyet-
lere katılım düzeyinin düşük olmasının en önemli nedeni olarak aile ve bakım sorumluluk-
larını vurguladıklarını görmekteyiz. 

Sendikaların bu konuda çözüm üretmedikleri çok açıktır. Erkek yöneticilerin ifadelerinde, 
sendikaların, kadınların aile içi sorumluluklarını azaltmaya dönük çalışma yapma sorum-
luluklarının olduğuna ilişkin bir görüşe rastlanmamıştır. Oysa bu sorumluluklar, kadınları 
sendikal faaliyet ve yöneticilikten dışlayan en önemli nedenlerden birisini oluşturmaktadır;

“... Bizim başka bir otelde bir arkadaşımız var, çok bilinçli bir kadın, 
çok da emek verdi örgütlenme aşamasında ama (herkesin onu temsilci 
olarak istemesine, yönetime girmesini istemesine rağmen) eşinin iste-
memesinden kaynaklı gelemedi. Toplantılar geç oluyor eve dönemem 
geç saatlerde, çocuk sorunu var diye. Benim yakınımdaki örnek bu ve 
çoğu kişide işten paydos eder etmez koştura koştura eve gidiyorlar…” 
(Kadın, Şube Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

“Sendikal mücadeleye katılım düzeyinde böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. 
Ama yönetici olmak, daha ileri sorumluluklar almak konusunda çocuk, 
ev, aile, sorumluluk durumlarından dolayı üzülerek söylüyorum bekâr 
arkadaşlarımız sorumluluk almaya daha yatkınlar. Evli, çocuk sahibi 
olanlar bir adım daha geride duruyor özel sendikal sorumluluk alma 
konusunda.”(Kadın, Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK)

Kadınların sendika yöneticiliği veya sendikanın diğer faaliyetlerine katılma yönünde tercih-
te bulunmaları, diğer sorumluluklarını kendiliğinden ortadan kaldırmamaktadır. Bu durumda 
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aktif kadından ev-iş-sendika arasında görülen ritim ve zamanlama çatışmalarını/uyumsuzlu-
ğunu kendisinin gidermesi ve sendika işine uyum sağlaması beklenmektedir. Örneğin şube 
yönetiminde görev alan kadınlar başkanlık düzeyinde değil ise, amatör olarak görev yapmak-
tadırlar. Şube yönetiminde profesyonel olanların genellikle erkeklerden oluştuğu görülmekte-
dir. Özellikle disiplin ve denetim kurullarında yer verilen sendikalı kadınların amatör olarak 
değerlendirilmeleri ve sendikal faaliyetler için alınan izinlerin cinsiyete göre farklılaştırıl-
maması sorunlara neden olmakta, diğer işçiler gibi çalışma sürelerinde işyerinde olmalarını 
gerektirmektedir. Böylece yönetici bile olsa kadınlar ev-iş ve sendikadaki işlerin yükünü çek-
mek durumunda kalmaktadır. Mekânla birlikte zaman da kadınlar için önemli bir sorun olarak 
belirmektedir. Yönetimde yer alan, ev ve işyerindeki yoğun tempo ile sendika yöneticiliğini 
aynı anda gerçekleştirmek zorunda bırakılan kadın, her biri tüketici olma özelliğine sahip olan 
bu işler arasında zorunlu olanları (ev ve işyerindeki işler) yerine getirmekte, sendikal faaliyet-
lere katılıp katılmama, kendisi için bir tercih meselesine dönüşmektedir. Bu durum kadınların, 
sendikal faaliyetlere yönetici bile olsalar katılamamalarının veya zorlanmalarının önemli bir 
nedenini oluşturmaktadır. 

“Amatör olarak yönetimdeyim, ama çok da aktif olamıyorum. Çünkü 
çalışıyoruz yoğun bir şekilde. İnsanlara zaman ayırmak gerekiyor, evle-
rinde ziyaret etmek gerekiyor, ama bunları çok yapamıyoruz.” (Kadın, 
Şube Yöneticisi, TÜRK-İŞ) 

“Kadın koordinasyonundayız biz aynı zamanda. İyi gidiyor çalışmalar. 
Tek sorunum benim, tabii onlar sendikacı kadınlar, … ben gazetede ça-
lışıyorum. Bizde profesyonel sendikacılık diye bir şey yok. Uzman yok 
mesela. Biz hepimiz işine devam eden, burada çalışan, aynı zamanda 
da sendikaya koşturan insanlarız. Dolayısıyla öyle bir sıkıntı oluyor. 
Toplantılara katılamayabiliyorum, çünkü onlar gündüz yapıyor toplan-
tılarını. Öyle sıkıntılar oluyor ama sürekli iletişim halindeyiz. … Tüm 
çalışmalara elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz, bundan sonra 
daha da aktif olmak istiyoruz. Yani hepimiz aynı durumda olduğumuz 
için, çok yoğun çalışıyoruz. Hepimiz bir gazetede, televizyonda çalışıyo-
ruz. O yüzden gündüz 11’de yapılan bir toplantıya gidemiyoruz yani.” 
(Kadın, Şube Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Ev-iş-sendika şeklindeki üçlü iş yükünü oluşturan alanlar arasında bir uyum sağlama ge-
rekliliği, kadınların yaşantısında karşılıklı ilişki, uzlaşı ve büyük bir çabayı zorunlu kılmak-
tadır. Bu nedenle aile-eş desteğini almak veya bakım sorumluluğunun olması, kadınların 
sendikaya katılımı ve liderliği için belirleyici bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.90

___________________

90 Kadınların sendika liderliğinin önündeki engellerin, farklı ülkelerde görülme biçimleri için bkz. Geraldine Healy, Risa Lieberwitz, “Women 
Union Leaders: Influences, Routes, Barriers end Enablements”, Gender and Leadership in Unions, Ed. Gill Kirton, Geraldine Healy, Routledge, 
New York, 2013, pp. 78-79.
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Kadın Şube Yöneticisinin Bir Haftası - Üçlü İş Yükü 

“07.00-15.00 ile 15.00-23.00 olarak iki vardiya çalışıyorum. Pazarları evdeyim. ... Cu-
martesi çalışıyorum. On beş günde bir yönetim kurulu toplantımız oluyor ona katılıyo-
rum. Pazarları çocuklarıma ayırıyorum. Akşam evde olduğumda dersleriyle ilgileniyo-
rum. 6 ve 11 yaşında iki oğlum var.” 

Soru: Hem işçisin, hem sendikada görevlisin, hem evlisin ve çocukların var nasıl hepsine 
yetişiyorsun? Bir gününü nasıl organize ediyorsun?

“Biraz beceri, biraz girişimcilik, biraz düşünce. Bir bayan istiyorsa her şeyi yapabilir. 
Her şeyi yetiştiriyorum. Herkes yapabilir bunu ancak istemiyorlar, uzak geliyor onlara. 
Ben de bir bayanım ben nasıl yapıyorsam onlar da yapabilir.”

Soru: Ev işlerinde yardımcı olan biri var mı?

“Eşim yardımcı oluyor. “ (Kadın, Şube Yöneticisi, DİSK)

Yapılan görüşmelerde, ev içi sorumlulukların eş-aile ile paylaşılması ve bu konuda belli bir 
uzlaşı sağlanması halinde, kadınların zaman artırabildikleri ve sendikal faaliyetlere katılma 
olanağı bulabildikleri ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla ilk örnekteki gibi bu uzlaşı ve desteği 
sağlayamayan kadın işçiler, sendika içinde formel bir destek olsa bile sendikal faaliyetler-
den ve yöneticilikten uzak durmayı tercih etmektedir.

“… ben şimdi evli olsaydım, bir çocuk değil de iki çocuğum olsaydı, 
annemle birlikte yaşamasaydım belki de üzerimde çok daha fazla yük 
olacağı için sendikacılığa çok fazla zaman ayıramayacaktım.” (Kadın, 
Şube Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Üstelik kadınların sendikacılık faaliyetlerinde yer alması ve yönetici olması için sadece so-
rumlulukların eş veya aile tarafından paylaşılıyor olması yeterli değildir. Ayrıca eş veya 
ailenin buna izin vermesi gerekmektedir. Gerçekten de birçok erkek ile aynı yerde olmayı 
ve karşılıklı ilişkiyi gerektiren, toplum tarafından bir erkek işi olarak kabul edilen sendikal 
faaliyetler için eşin/ailenin iznini almak, diğer faktörler kadar belirleyici olmaktadır. 

“Kadının sosyal hayatın içinde yer alması çok sorun bizim ülkemizde, 
gerçekten sorun. Ben, sendika temsilcisi birisi olarak, ben gidebiliyo-
rum ki kendimi şanslı addediyorum bu konuda. Ben bugün buraya çık-
tım geldim…. Ben çıkabiliyorum, ama bizim kadınlarımızın birçoğu, 
gerek anneleri tarafından, gerek babaları tarafından, gerek ağabeyleri 
tarafından, kocaları tarafından, maalesef, gidemezsin, ne işin var o ka-
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dar erkeğin içinde?! Çünkü ilerden gelen bir kanı; sendikalar erkek 
işidir, orada hep erkekler yığılıdır, senin ne işin var erkeklerin içinde? 
O yüzden kadınlar bir adım geri gidiyorlar…..” (Kadın, Şube Yöneti-
cisi, DİSK)

b. Erkek Egemen Sosyal Ağlar 

Kadınların yöneticilik veya temsilciliğe gelme aşamaları, karşılaştıkları zorluklar, dikey 
yapılarda bir üst basamağa yükselme (terfi) konusunda dile getirdikleri düşünceleri ve bu 
konuya ilişkin algıları, erkek yöneticilerin sendika-kadın ilişkisi konusunda dile getirdikleri 
ifadeler kadar sorunsuz değildir;

“Sendikalar erkeklerin alanıdır. Sendikaların tüzükleri, kararları, ge-
nel kurul kararları, toplantıları hep erkekler tarafından alınmış, erkek 
mantığıyla yapılmıştır. Dolayısıyla kadın da ya buralar erkeklerin ala-
nıdır bana ne demiştir bunca zamandır ve kadınların oraya girmesi 
için de kapı aralanmamıştır erkek egemenlik tarafından.” (Kadın, Şube 
Yöneticisi, DİSK) 

“... onlar sadece kadınları kullanmayı tercih ediyorlar. Kullansınlar, iki 
fış fış etsinler, gaz versinler. Biz bunu biliyoruz ama elinizden hiçbir şey 
gelmiyor.” (Kadın, İşyeri Sendika Temsilcisi, DİSK) 

Görüşmeler, kadınların temsilciliğe ve yöneticiliğe gelme aşamalarında erkeklerin işyerinde 
ve sendikal hiyerarşide kurmuş oldukları ağların belirleyici olduğunu göstermiştir. Ailedeki 
erkeklerin yanı sıra sendika içinde kurulu erkek ağının rızasını/onayını almaları, kadınların 
yönetici ve temsilci seçilmelerinin önemli şartlarından birisini oluşturmaktadır;

“… Erkek egemen sendikal yapının bu durumu kadın istese bile ki ka-
dın iki tarafta izne tabi. Sendikadaki erkekler ön açıcı olacak, geri çe-
kilecek bir de aile. Babadır, eştir bir de bunların izni gerekiyor. Şimdi 
kadının her iki tarafı da reddedecek gücü olması gerekiyor. Buna da 
olanak lâzım. Kadının işi çok zor ve her kadın da göze alamıyor...” 
(Kadın, Şube Yöneticisi, DİSK)

Kadın temsilci ve yöneticilerin hemen hemen tümü bu rızanın sağlanması durumunda, te-
orik olarak genel merkez yöneticiliği için önlerinin kapalı olmayacağını düşünmektedirler. 
Aksi durumda yönetici ve temsilci olmaları son derece zordur. 

“Erkeklerin de kadınların girme olayına sıcak bakması gerekiyor….
Erkeklerin de bu işi kadın yapabilir düşüncesine sahip olması gere-
kir. Bizim burada erkek çoğunlukta (9 bayanız) ama beni isteyenlerin 
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çoğunluğunda da erkek var. Erkek arkadaşlar ol dedi bana, sen niye 
girmiyorsun sen de gir dediler.“ (Kadın, İşyeri Sendika Temsilcisi, 
TÜRK-İŞ) 

“Diğer görevlere aday olabilmem için tabanımız olması lâzım. Ama bu 
süreçte gene erkeklerden geçiyor.” (Kadın, İşyeri Sendika Temsilcisi, 
DİSK)

“Genel merkeze tabii ki aday olabilirsiniz ama, desteğinizin olması ge-
rekiyor. Yani o kadar basit değil. Şimdi sizin 12 ya da 13 tane üst kurul 
delegeniz var. Bu sadece sizinle yeterli değil. Bir koordinasyon. Şu an 
genel merkezde, şubeler arasında güzel bir diyalog var. Yani birbirle-
riyle destek amacıyla, yani birbirleriyle koordinasyonlu geçiyor. Sizin 
aday gösterilmeniz, olmanız durumunda bir sıkıntı yaşayacağını dü-
şünmüyorum ben. Yeter ki istenilsin.” (Kadın, Şube Başkanı, TÜRK-İŞ) 

“Aslında önüm açık. Ama çoğunluk erkek olduğu için ve çoğunluğa 
uyulması gerektiği için yeri geldiğinde durmak zorunda kalıyorsun. El-
bette ki isterim genel merkezde olmak, daha çok ilerlemek ama bazı 
şeyler istediğin gibi olmayabiliyor.” (Kadın, Şube Yöneticisi, DİSK)

c. Çifte Standart Uygulamalar

Sendikada erkek egemen sosyal ağın desteğini alan kadın temsilci ve yöneticilerin hiçbirisi 
bulunduğu basamağa gelmekte zorlanmamıştır. Genellikle bu yönetici ve temsilciler, ör-
gütlenme aşamasında ön plana çıkan, aktif, işyerinde sevilen, kendi tabirleri ile haksızlığa 
gelemeyen, elde etmek istediği şeyler için mücadele eden kadınlardan oluşmaktadır.

İşyerinde diğer işçilerle iletişimi iyi olan bu kadınlar, genellikle arkadaşlarının teşviki, ai-
lenin ve erkek yöneticilerinin desteği ile temsilcilik ve yöneticilik görevlerine gelmişlerdir. 
Ancak erkeklerle rekabet söz konusu olduğunda ve sendika hiyerarşisinin üst basamağına 
yükselme aşamalarında, işlerin sorunsuz olmadığı açıkça görülmektedir. Nitekim temsil-
cilik ve yöneticilik görevine gelme hikâyeleri incelendiğinde, kadınların sendika içinde, 
erkeklerle rekabet ederken çifte standarda91 maruz kaldıklarını gösteren ifadelere rastlan-
mıştır. “Yöneticiliğin veya sendikacılığın bir erkek işi olduğunu düşünen” erkek ağ tarafın-
dan, kadın temsilci ve yöneticinin bu işi yapıp yapamayacağı sınanmaktadır. Erkek adaylara 
uygulanmayan bu yol, sendika içinde uygulanan çifte standartlardan birisi olarak ortaya 
konmaktadır; 

“Erkek temsilci, yanlışlarından dolayı görevinden alındı. Bir bayan, 
yani o zaman sendikaya yeni girmiştim o sendika. Bakış açıları fark-

___________________

91 Sendikalarda kadın yönetici ve temsilcilere yönelik çifte standart-haksız uygulamalar Türkiye’ye özgü değildir. bkz. Healy, Lieberwitz, 
a.g.m., pp. 98-102.
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lıydı. Ama ben bir bayan olarak, sonra beni hemen baş temsilci falan 
yapmadılar, Allah var, 7 ay, 8 ay vekâleten baktım. Başarıp başarmaya-
cağımı görmek istediler…”(Kadın, Şube Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Görülmektedir ki kadın yönetici ve temsilcilerin performansları önce test edilmekte, göste-
recekleri başarıya ve verecekleri güvene göre yöneticilik ve temsilcilik konumları belirlen-
mektedir. 

“Denetim ve disiplin kurullarında kadınlar var. ... Normal kendileri za-
ten şube başkanı seçilerek şube başkanı olmuş kişiler. Dönüşümlü bir 
il temsilcilik modelimiz var… Arkadaşlarımızın da nitelikleri o göreve 
gelen arkadaşın performansı da sonrayı çok fazla etkiliyor. Oradaki 
arkadaşlarımızın başarılı bir çalışma yürütmesi sonradan yönetim-
lerin bu konuda inisiyatif kullanmasını da, aslında çok kötü bir şey 
erkeklerde böyle bir performans eğitim nitelik vesaire istenmiyor ama 
maalesef kadınlarda böyle bir şey beklenti oluyor. O arkadaşlarımız 
çok başarılı oldular…” (Kadın, Uzman, HAK-İŞ)

Aynı şekilde işyerinde temsilcilerini atama usulü ile belirleyen sendikanın, aday kadın olun-
ca ankete başvurması da bir başka çifte standart örneğidir;

“Erkekler de atama usulü geldi. Fakat yine de kısmen ben anket yoluyla 
geldim. Yani orada da yine benim bir handikabım oldu. Diğerleri atama 
usulü gelmesine rağmen, benim için diğer temsilci arkadaşlarım anket 
yapma gereği duydular. Fabrika genelinde yapılan bir anketle…” 

Bunun nedenini ise şu şekilde açıklamıştır;

“Yani, ben kadınım. Aslında onlar istemiyorlardı kadını. Erkek olsun 
istiyorlardı. Bu sefer biz bastırınca kadın temsilci istiyoruz diye, birkaç 
arkadaş vardı, anket yapıldı. Anket sonucunda atama oldu.” (Kadın, 
İşyeri Sendika Temsilcisi, TÜRK-İŞ)

d. “On yedi yıl hiç kimse bana bir demet çiçek bile sunmadı”

Temsilci veya yönetici olma sürecindeki zorluklar kadar, olduktan sonra karşılaşılan zorluk-
lar ve yaşanan hayal kırıklıkları da önemlidir. 

Bir kadın temsilci, erkek egemen kültüre boyun eğmemesi nedeniyle erkek yöneticiler tara-
fından eleştirildiğini, memnuniyetsiz ifadelere maruz kaldığını ve dışlandığını belirtmiştir. 
Bazı kadınlar, uğradıkları haksızlık ve örgüt içindeki aleyhte konuşmalar dolayısıyla hayal 
kırıklıklarını ve kırgınlıklarını açık şekilde ifade etmişlerdir. Erkek ağırlıklı şube yönetim-
lerinde erkek işçi ve yöneticilerin kadın yöneticinin arkasından konuştuğunu, merkez yö-
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netimin kadın şube yöneticisinin sendikal faaliyetlerinin engellendiğini, “kadın yapamaz”, 
“kadının ne işi var sendikada” gibi kadının temsilciliğinin ve yöneticiliğinin küçümsendiği-
ni örneklemişlerdir. Aşağıda, bu ifadelerden bir kaçı verilmiştir.

“… Siz ailenizden fedakârlık yapıyorsunuz, çocuğunuzu bırakıyorsu-
nuz, annenizi bırakıyorsunuz, yaşam tarzınızı, sosyalitenizi, hiçbir şe-
yiniz yok. Bizi sosyal, işte beş yıldızlı otellerde kalıyorsunuz, orada bu-
rada geziyorsunuz falan diyorlar ya, siz bir gece kalıyorsunuz, nerede 
yattığınızın bile farkında değilsiniz yani. Sabah kalktığınızda yine yola 
gidiyorsunuz. Ve ben hiç beş yıldızlı otellerde, örgütlenme sürecimde 
kalmadım. Ya öğretmen evlerinde ya misafirhanelerde kalarak, suyun 
olmadığı, sıcağın olmadığı, temizliğin olmadığı yerlerde kaldık. Bunlar 
beni hiç yıldırmadı. Bunlar yıldırmadı. Ama sizi yıldıran farklı olay-
lar…” (Kadın, Şube Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

“Mesela baştemsilci olduğum dönemde bile tabii erkek arkadaşlar 
mutlu olmadılar. Ya işte kadın, ne kadar yetişebilecek, bizim bir prob-
lemimiz olduğu zaman biz nasıl anlatacağız? ... Neden çünkü meyha-
ne köşelerinde ben onlarla birlikte içki içmeyeceğim o yüzden. Çünkü 
istedikleri zaman istedikleri saatte beni yatağımdan kaldırıp götüre-
meyecekler. Başkan benim psikolojim bozuk gel iki kadeh atalım diye-
meyecekler. O sebepten dolayı memnun kalmadılar. Bu şekilde önüm 
kesiliyor, bu siyasette de aynı şekilde.” (Kadın, İşyeri Sendika Temsil-
cisi, DİSK)

“… Gerçekten çok zorluklar çektim ben bu sendikada. Onyedi yıl hiç 
kimse bana bir demet çiçek bile sunmadı. Tam tersine disipline veril-
dim. Genel merkez disiplinine verildim ben. Evet, bir yönetici sendika-
da disipline verilebilir. Ne yapmıştır; sendika ilkelerini ihlal etmiştir, 
işverenle işbirliği yapmıştır, işçinin hakkını gasp etmiştir, sendikanın 
malını zimmetine geçirmiştir. Ama benim disipline veriliş şeklim; bir 
başkası diyor ki beni tehdit etti, beni dövdü diyor ve bunu diyen bir er-
kek. Dilekçe veriyor, merkez yönetim bunu uygulamaya koyuyor ve ben 
disipline verildim. Bizim şubelere araç tahsis edilir üyelere ulaşasın, 
örgütlenmede, toplu sözleşmelerde filan kolay iş yapabilesin diye. Bir 
buçuk yıl sırf ben üyelere ulaşmayayım, örgütleme yapmayayım diye 
araç elimden alındı….” (Kadın, Şube Yöneticisi, DİSK)

“Şimdi ben daha çok işyerinde aktiftim. Hatta temsilci olmadan önce 
daha bir aktiftim, ne oldu sonra, bilmiyorum, ama bir ton kırgınlıklar 
yaşandı, sendikadan olsun, şubeden olsun, işyerinden olsun… İşyerin-
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de, bu seçim psikolojisi var ya, hani kazanma hırsı falan, doğal olarak 
muhaliflerin falan çıkıyor karşına. İlk defa kadın temsilci adayı çıkı-
yor… Çok ağır bedeller ödüyorsun. Az buz değil, psikolojik olarak yıp-
ratmaya çalışıyorlar seni, kadın olarak yıpratmaya çalışıyorlar seni.” 
(Kadın, İşyeri Sendika Temsilcisi, TÜRK-İŞ)

5. Bir Üst Düzey Yöneticiliğe Gelme Korkusu: “Birinci lider olursam beni çok çabuk harcarlardı”

Erkek yöneticiler kadınların sendikal faaliyetlere katılım düzeyinin düşük olmasını ve yö-
neticiliği talep etmemelerini, kadınların duyarsızlığı, isteksizliği ve sorumluluklarının fazla 
olmasına bağlamışlardır. Bu durumu, kadınların bir tercihiymiş gibi sunmuşlardır. Sendika-
larda erkek egemen gelenek, yapı ve kültürden kaynaklanan nedenleri ise dışarıda bırakmış-
lardır. Kadınlar ise, faaliyetlere katılım düzeyinin ve kadın yönetici sayısının yetersiz olma-
sını, kadınların sendikalardaki görünmezliğinin önemli nedenleri arasında belirtmişlerdir. 

Aslında kadınların neden hep temsilcilik ve daha alt düzey yöneticiliklerde yoğunlaştıkları 
önemli bir sorudur. Bu tablonun kaynağı sadece yukarıda ifade edilenler değildir. Kadınların 
uyum ve davranış şekillerinin de mevcut yapının devamında önemli bir etken olduğu söylen-
melidir. Bu durumda erkek yöneticilerin ifadelerinde sorunsuz ve cinsiyetsizmiş gibi duran 
sendika-kadın- yöneticilik ilişkisinin bu açıdan değerlendirilmeye ihtiyacı olduğu açıktır. 

Bir erkek sendika yöneticisi kadınların sendika içinde yönetim için rekabette geride durduk-
larını belirtmiş ve konuya ilişkin gözlemini aktarmıştır; 

“Orada artık bir yarış başlıyor; “Ben olayım” yarışı başlıyor. O ya-
rışta erkekler kadınlara göre bir adım öne çıkmaması gerekir de (gülü-
yor) bir adım öne çıkıyorlar. Bir de tabii, bu gibi durumlarda gelecek 
planlaması yapıyor insanlar. Belki kadınlar bu konuda ikinci planda 
kalıyorlar. Bence onlar da bir gelecek planlaması, yani gelecek planla-
ması derken, sendikal gelecek planlamasından bahsediyorum. Erkekler 
bu planlamayı daha fazla yapıyorlar, işte bir adım önce geçip temsilci 
olmak, arkasından sendikanın diğer organlarında görev almak isteği 
ve arzusunda oluyorlar. Kadınların burada… bir gelecek planlaması 
yapması gerekir ve bunun önünün açılması gerekir.” (Erkek, Sendika 
Merkez Yöneticisi, TÜRK-İŞ) 

Kadınların sendika yönetimlerinde yer al-a-mamalarının nedenleri kolayca belirlenebilir. 
Ancak yıllarca sendika temsilciliği veya şube yöneticiliği yapmış, işyerinin örgütlenme fa-
aliyetlerine katılmış, tüm zorluklara rağmen sendikal mücadelenin içinde yer almış olan 
kadınların, şube yöneticiliği veya genel merkez yöneticiliğini düşünmemeleri; hatta hiç akıl-
larına getirmemiş olmaları, erkek sendika yöneticisinin ifadesiyle “sendikal gelecek planla-
ması” yapmamalarına mı bağlanmalıdır? 
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Türkiye’de sendikacılığın bir meslek olarak algılandığı çok sık dile getirilir.92 Genel merkez 
yönetiminin karar verme ve sendikal kaynakları kullanma yetkilerini güçlendiren yasal dü-
zenlemelerin ve sendikal geleneklerin olduğu bilinmektedir. Böyle bir sistem içinde “sendi-
kacılık mesleği-işi”, özellikle büyük sendikalarda yüksek gelir, güç ve prestijle tanımlanır 
hale gelmiştir. Bu durum erkekler arasında rekabet konusu olmakta ve kadınlar güç savaşın-
da rakip olarak görülmeyip dışlanmaktadırlar. 

Bir diğer faktör, tabandan tavana doğru keskin bir rekabet içinde geçen seçimlerin delegelik 
sistemi ile gerçekleşmesidir. Genellikle erkeklerden oluşan delegelerin kadın yöneticileri 
destekleme eğiliminin zayıf olması, merkez yönetimde kadınların daha az olmasına neden 
olmaktadır. 

Ayrıca sendika içi demokrasinin olmazsa olmazlarında olan yönetimde her düzeyden işçi-
nin temsil edilmesi ilkesinin ihlali bir başka faktör olarak görünmektedir. Gerçekte sendika 
yöneticilerinin seçimi, çoğu zaman demokratik teamüllere hiç uymayan, genellikle erkekler 
arasında geçen oldukça sert ve antidemokratik bir rekabete sahne olmaktadır. Muhtemelen 
kadınlar bu yıpratıcı rekabetin içinde olmayı istememektedirler. Bu durumu kendi zihinle-
rinde kabullenmektedirler. 

Kadın temsilci ve yöneticilerin ifadelerini oluşturan metinlerin genelinden, kadınların ta-
leplerinin ve yaptıkları seçimlerin, bu seçimlerden önce gelen bir takım süreçler tarafından 
belirlendiğini ortaya koymaktadır. Jhon Elster,93 bu durumu “kişilerin isteklerini gerçek-
leştirebilecekleri olanaklara göre uyarlama” anlamına gelen, “uyumsal tercih” kavramıyla 
ifade etmiştir. Paralel bir şekilde Buğra;94 genel olarak dezavantajlı konumda bulunanların, 
özel olarak da ataerki toplumlarda yaşayan ve ayrımcılığa uğrayan kadınların, talep ve dav-
ranışlarını, toplumsal konumları ve kendilerine biçilen toplumsal roller doğrultusunda, neyi 
elde edip edemeyeceklerine göre biçimlendirdiklerini ifade etmiştir. Böylece kadınlar var 
olan eşitsiz durumun sabitleşmesine isteyerek veya istemeyerek katkıda bulunmaktadırlar. 

Gerçekten Elster ve Buğranın ifadelerini, kadın ve sendika yöneticiliği ilişkisine uyarladığı-
mızda, bazı “cabbar”, “aktif’’, uzun süre mücadele içerisinde olan kadın sendikacıların bile, 
sendika içindeki tercihlerini üst düzey yöneticilikten çok ikincil yöneticiliklerden veya daha 
arkada planda durmaktan yana kullandıklarını söyleyebiliriz. Başka bir ifade ile kadınlar üst 
yöneticilik basamaklarını erişilmez görmekte, korkmakta ve dolayısıyla talep etmemekte-
dirler. 21 yıldır sendika üyesi olan bir kadın temsilci, sendikanın şube veya merkez yöne-
timine girme konusunda önünün açık olup olmadığını sorduğumuzda şu cevabı vermiştir;

___________________

92 Ayrıntılı bilgi için bkz., Kuvvet Lordoğlu , ‘‘Türkiye’de Mevcut Bazı Sendikaların Liderlik ve Yönetim Anlayışları ve Bazı Sendikal Sorunlardan 
Örnekler’’, Çalışma ve Toplum, Sayı. 1, 2004, ss. 81-96.

93 Jhon Elster, Ekşi Üzümler Rasyonalitenin Altüst Edilmesi Üzerine Çalışmalar, Çev. Barış Cezar, Metis, İstanbul, 2008.

94 Ayşe Buğra,Toplumsal Cinsiyet, İşgücü Piyasaları ve Refah Rejimleri, Türkiye’de Kadın İstihdamı, İstanbul, 2010, s. 9, http://www.spf.boun.
edu.tr/content_files/proje_raporlari/AyseBugra_KadinIstihdami_TUBITAK.pdf (Erişim: 12.08.2014).
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“… Biz belli bir çerçevenin içinde kaldığımız için oradan dışarı çık-
mıyoruz. Mesela bizim sadece kurul içinde her şeyimiz. Dışarıda ne-
ler oluyor, neler bitiyor bunlardan çoğumuzun hiç haberi yok. Bunun 
içinde dışarıda olabilecek şeyleri kimse göze almak istemiyor ve çoğu 
yere girmek istemiyor. Başıma ne gelir, ne olacak gibi de herkeste de 
bir korku oluyor. Ben şahsen önceden girseydim diyorum. O kadar da 
abartılacak bir şey değilmiş! Yapılmayacak bir iş değil bu. O yüzden 
sendika başkanlığı da neden olmasın…” (Kadın, İşyeri Sendika Tem-
silcisi, TÜRK-İŞ)

Diğer bir işyeri sendika temsilcisi de, benzer bir soru karşısında aşağıdaki cevabı vermiştir;

“(Şube başkanı veya merkez yöneticisi olmak) Vallahi hiç aklıma gel-
medi. Neden olmasın şeyi var, doğru olabilir, bir bayan da bu tip işleri 
yapabilir. Ama metal sektörü ve belki biraz sektörümüz ürkütüyor bizi. 
Çoğunluk olmadığınız zaman, erkek egemenliği olduğunda sorunlarla 
başa çıkabilme, belki biz kendi kendimiz kaçıyoruz, kimse sen olamaz-
sın, siz yapmayacaksınız ya da adaylığınızı koyamazsınız gibi bir tavır 
takınmadılar bu zamana kadar. “ (Kadın, İşyeri Sendika Temsilcisi, 
TÜRK-İŞ)

Kendi şubesinde ayrımcılığa uğradığını düşünmeyen bir kadın sendika yöneticisinin, üç 
şube başkanı değiştirdiği halde neden kendisinin şube başkanı olmayı aklına getirmeyip 
arka planda kaldığıyla ilgili soruya cevabını aşağıdaki satır aralarından okumak mümkün-
dür; 

“Şöyle gelmedi; hep ben birinci liderlik istemiyordum. Hep böyle ikin-
ci planda kalıp, karıştırıp bir şeyler yapmak istiyordum. Birinci lider 
olursam beni çok çabuk harcarlardı. … Mesela X Bey’le yola çıktığı-
mızda, bizlerin, bayanların şeyiyle biz X Bey’i önerdik. Şu anda da yine 
seçime girerken açık açık geldi, buyurun aday olmak isteyen arkadaşım 
varsa buyursun gelsin, olsun dedi. Biz, hayır başkan, senle yola devam 
edeceğiz, dedik ve bu şekilde devam ettik. Birinci olmak istemedim de 
istemiyorum da zaten. Ben de artık birkaç yıl sonra ayrılmayı düşünü-
yorum. Çocuğum var, torunum var, bakmak istiyorum.” (Kadın, Şube 
Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Aktif olan kadınların ikinci planda kalma, geride durma eğilimlerini aşağıdaki ifadelerden 
görmek mümkündür;

“Ben sendikanın geri planında duranıydım. Uzun bir süredir çalışıyorum, kendimi övmek 
gibi olacak ama arka planda sevilen bir insanım.” diyen kadın şube sekreterine sorulan 
“Şube sekreteri olmanıza kim karar verdi?” sorusuna ise şu cevabı vermiştir;
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“Yani aslında başkanlar belliydi, başkanlık adayına konulan kişiler 
belliydi. Evet, ben de kendimi başkanlığa aday hissetmiyordum zaten. 
İkinci bir planda evet olmalıydım. Tabii ben de direkt burada yer alma-
lıyım demedim.” (Kadın, Şube Yöneticisi, DİSK)

Şube yönetiminde amatör olarak görev yapan bir kadın yönetici, temsilci olduğu dönemler-
de yöneticiliği düşünmediğini şu şekilde açıklamıştır;

“Örgütlenmeye başlarken ilk başlarda yönetime girmek gibi bir düşün-
cem yoktu. Ben aslında işin mutfak kısmını seviyorum, hazırlanması-
nı.” (Kadın, Şube Yöneticisi, TÜRK-İŞ)

Erkeklerin yönetici olmak konusunda verdikleri kavganın farkında olan, bunu hırsa bağla-
yan, aşırı hırsın insana zarar verdiğini, genetik nedenlerle kadınların erkeklerden daha az 
hırslı olduğunu düşünen bir işyeri kadın sendika temsilcisi, tüm bu söylediklerini şu şekilde 
uyumlaştırmaktadır;

“İnsanlara yardımcı olmayı çok istiyorum ben. Yani, bir mevki ya da 
bir kurum ya da bir resmiyetin peşinde değilim hiçbir zaman.” (Kadın, 
İşyeri Sendika Temsilcisi, HAK-İŞ) 

Diğer bir kadın sendika yöneticisi de benzer bir düşünceyi dile getirmiştir;

“Benim için buradaki konumum önemli değil, benim bir şeyler yapmam 
önemliydi. Önemli olan buydu. Ben başkan da olsam şube yönetiminde 
de olsam görevimi yapmak önemli olan. Konum bana bir şey kazandır-
mıyor. Sonuçta ben görevimi yapmak için buradayım…” (Kadın, Şube 
Yöneticisi, DİSK)

İşyerinde kadınların yöneticilik ve temsilcilik konusunda yeterince tecrübeleri olmamaları 
nedeniyle geride durma eğilimlerinin olduğu görülmektedir. Oysa şans tanınmaması duru-
munda bu deneyimi kazanamayacakları gerçeği de ortada durmaktadır; 

“Ekip olarak girdik zaten. Ama şu da var, artı parantez, ben birinci 
seçilseydim tacımı yine verirdim şu anki temsilcime. Çünkü temsilcilik 
gerçekten tecrübe isteyen bir şey. Lambur lumbur girilmiyor. Yanım-
dakiler de yeni olsa amenna. Ama 6 yıllık bir tecrübe dururken, benim 
böyle ilk temsilcilikte başa oturmam çok da etik durmuyor” (Kadın, 
İşyeri Sendika Temsilcisi, TÜRK-İŞ)

“Eğer kendimi hazır hissetsem diğer görevleri için aday olurum ta-
bii.… Sanırım onlar da (erkekler de) belli bir deneyimden sonra bu 
işlere atıldıklarını düşünüyorum. Direk temsilcilikten diğer mevkilere 
gelmek tabii ki zor uzun yıllar istiyor bi kere. Ben temsilci olarak ta çok 
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yeniyim kadın sözcüsü olarak ta çok yeniyim. Ne zaman hazır olurum 
bunu zaman gösterir. Bi de bu kadınları ne kadar ilerleteceklerine bağ-
lı.” (Kadın, İşyeri Sendika Temsilcisi, DİSK)

Toksöz ve Erdoğdu, bir işi yapmak için yetkin olmak gerektiğini düşünmenin, sendikacı 
kadınlar arasında gözlenen bir tavır olduğunu, erkeklerin bu türden görevlere aday oldukla-
rında, beceri, yetenek ve bilgi birikimlerinin yeterli olup olmadığı konusunda kadınlar kadar 
titizlik göstermediklerini belirtmiştir.95 Bu araştırmada da, kadın sendikacıların yöneticilikte 
bir üst düzeye yükselme konusunda kendilerini yetkin ve bu iş için hazır görmeme eğilimi-
nin yaygın olduğu görülmüştür. Aslında tecrübeye bu kadar önem atfetmeleri bu sonucun 
önemli bir kanıtı sayılabilir. 

6. Sendikacı Kadınların Yarattığı Etki 

Hem ulusal hem de yerel düzeylerde yönetim seviyelerinde kadınların temsilinin zayıf ol-
ması ve sendikal kadrolarda kadın sayısının az olması, kadın sorunları ve çalışmalarının 
sendika içinde ve gündeminde görünür olmasının önünde önemli bir engeldir. Yerel seviye-
lere göre ulusal düzeydeki sendikacıların neredeyse tamamının erkeklerden oluşması, ka-
dınların kendilerini liderlik rollerinde görememelerinin bir nedenidir. Kadınlar açısında rol 
modellerin olması bu bağlamda önem taşımaktadır. “Yöneticinin, temsilcinin veya uzmanın 
kadın olması bir fark yaratabilir mi?” sorumuza kadın yöneticiler olumlu yanıtlar vermişler-
dir. Sendika içinde kadın yöneticilerin bulunması, diğer kadınlar tarafından içselleştirilecek 
ve giderek örnek alınarak yönetici olmak isteyen kadınların sayısını arttıracaktır. Sendikada 
rol model olarak algılanacak kadın yöneticilerle ilgili değerlendirmeler, bu bağlamda okun-
maya değerdir;

“… Kendi gündemimizi en azında genel gündem haline bir şekilde ge-
tirebiliyoruz. O noktada tabii ki olumlulukları var. Bunu konfederasyon 
düzeyinde de, sendikalar düzeyinde de illaki böyle olumlu yansımaları 
olacaktır zaten. .... Mesela kadın dairesini ya da kadın sorununu bir 
hemcinse, konfederasyon düzeyinde olan, yönetimde olan bir hemcin-
sinle konuşmanın, bunu hepimiz de dile getirdik, tadı farklı. Çünkü aynı 
dilden konuşuyoruz…..” (Kadın, Uzman, DİSK)

“… ben genellikle eğitimleri planlarım, işyeri toplantılarına giderim. 
Özellikle ilk sendika üyelik toplantılarına, sendikanın anlatıldığı top-
lantılara gidiyorum. O kadınlara özgüven kazandıran bir şey, bizim 
genel başkanımızı görmek, kadın yöneticilerimizi görmek. Çünkü on-
lar şöyle düşünüyorlar; bir kadın bunları yapabilmiş, başarabilmiş 
diye….” (Kadın, Uzman, DİSK)

___________________

95 Toksöz, Erdoğdu, a.g.e., s.154
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“Şu an gurur duyuyorum açıkçası çünkü çoğunluk kadın, kadınlarla 
birlikte mücadele etmek güzel ve en azından safımızı biliyoruz. Derdi-
mizi anlatabiliyoruz, ben gurur duyuyorum açıkçası bu konudan. Çün-
kü onların beni daha iyi anlayacağını düşünüyorum kadın oldukları 
için… söylediğimi anlıyorlar, onların söylediklerini anlıyorum. Bir er-
keğe gidip rahatça şunu yapayım mı diyemiyorsunuz, bir duruyorsunuz 
ama bir kadının gözüne baktığım zaman ne yapmak istediğimi anlıyor-
lar. Çünkü o da bir anne, bir kadın, bir eş ve bunu anlıyor.” (Kadın, 
Direnişçi)

“… örgütlü ve örgütsüz kadın işçilerin sendikadan bir kadını yalnız-
ca görmeleri bile önemli diyorum. Düşünün ki bir de kadınların sorun 
ve taleplerine hemcinsi olarak hitap ettiğimizi. Geçen yılın sonunda X 
grevimiz oldu. Grev süresince şube yönetici olarak ben de kimi günler 
Bursa’ya gittim ve kadın işçilerle çok güzel bir ortam yakaladık. Gre-
vin sonuna doğru, bir kadın işçi şube başkanına beni göstererek “ben 
de Z gibi olmak istiyorum. Ben de sendikada aktif olmak ve ilerlemek 
istiyorum, onun gibi başka işçi kadınların yanına gitmek istiyorum” 
dedi. Şube yönetimindeki tek kadın olarak beni orada görmese belki 
de erkeklerin dünyası olarak algılayabileceği sendikal çalışmaya talip 
oldu. Bu çok onur vericiydi…” (Kadın, Şube Yöneticisi, DİSK)

C. Kota ve Pozitif Ayrımcılığa İlişkin Görüşler
Geleneksel modelin dışladığı işçi gruplarının sendikada temsil edilmesine ve cinsiyet eşit-
liğinin sağlanmasına dönük olarak bazı tedbirler alınmasının, sendikal örgütlenmede fark 
yarattığı deneyimler mevcuttur. Bu deneyimler göstermektedir ki, özellikle farklı çıkar ve 
çalışma normlarına sahip üyelerin temsil edilmesine yönelik hedefin, söylem ve eylemin 
ötesinde yazılı olarak kurallaştırması halinde, sendikal örgütlenmede başarı katsayısı ar-
tacaktır. Bu hedefe ilişkin kural, ulusal bölgesel ve şube düzeyindeki yapı ve faaliyetlerde 
üyelikleri oranında kadın ve erkeklerin adil bir şekilde temsil edilmesi gerekliliği üzerine 
inşa edilmektedir. Üye kadın sayısıyla orantılı olarak bütün seçimle oluşturulmuş yapılarda 
kadınların temsil edilmesinin sağlanması ve güvence altına alınması, hedefin gerçekleştiril-
mesi açısından önem taşır. 

Kadınların sendika içinde temsil düzeyinin artırılmasına ilişkin iki yöntem ortaya çıkmakta-
dır; bunlardan ilki nispi temsil diğer ise kota uygulamasıdır. “Sendikalarda kadınların nispi 
temsili esasına göre yönetimde bulunması kadınların örgütteki üye sayıları ile orantılı olarak 
yönetimlere girmesini sağlayacak bir temsil sisteminin uygulanması demektir. Örneğin bir 
sendikanın üyelerinin % 30’u kadınsa, yönetim kurulunun % 30’u da kadın olacaktır.”96

___________________

96 Toksöz, Erdoğdu, a.g.e., s. 61
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Kota ise kadınların sendika yönetimlerinde temsilinin belirli bir yüzdenin altına düşürülme-
mesi demektir. Kuşkusuz kota uygulaması, pozitif ayrımcılık ve eşitlik konusunda benim-
senmiş politikaların varlığını gerektirir. Bu tip politikalar olmadıkça kota uygulaması tek 
başına sorunları çözecek bir mekanizma değildir.97

Araştırma kapsamındaki hiçbir sendikada tüzük ile güvence altına alınmış bir kota ve nispi 
temsil uygulaması söz konusu değildir. Ancak bazı sendikaların tüzüklerinde “kadınların 
azami temsili için çaba” gösterileceğine ilişkin niyet ifadeleri yer almaktadır. Araştırma 
kapsamında Tekgıda-İş Sendikası’nın tüzüğünde “Delege seçimlerinde kadın üyelerin adil 
temsilini (pozitif ayrımcılık yapılarak) sağlamak yönünde gerekli esasları belirlemek ve uy-
gulamak konusunda Genel Yönetim Kurulu’na yetki” verilmiştir. Tekgıda-İş Sendikası ge-
nel başkanının görüşme kapsamında verdiği bilgilere göre işyerinde çalışan kadın üyelerin 
delege olabilmesi için, işyerinde seçilecek delegelerin en az %30’unun kadın olması şartı 
getirilmiştir. Bu maddenin iç yönetmelikle düzenlendiği söylenmelidir. 

Birleşik Metal-İş’in temsilci yönetmeliğinde ise, 

“Seçim yapılacak işyerinde çalışan kadın ve erkek işçilerin oranı, çalışan işçilerin % 25’ini 
geçiyorsa işyerinde yapılan temsilci seçimlerinde -aday bulunması ve işyeri toplam temsilci 
sayısının birden fazla olması kaydıyla-, seçilen temsilciler arasında duruma göre kadın veya 
erkek işçilere en az bir kişilik temsil olanağı sağlanması zorunludur.” 

Söz konusu düzenlemeler olumlu olmakla birlikte delege ve temsilcilikle sınırlıdır.

Aslında sendika içinde kadın ve erkeklerin kota ve pozitif ayrımcılık konusunda ne düşün-
düğünün belirlenmesi önemlidir. Nitekim araştırma kapsamında yaptığımız görüşmelerden, 
konfederasyon farkı olmaksızın erkeklerin kadınlara göre, kotaya daha negatif baktıkları 
görülmüştür. Nedenlerine gelince; Erkek sendika yöneticilerinden bir kısmı, kadın sendikalı 
sayısının düşük olması nedeniyle kadın kotasını gerekli görmediklerini belirtmiştir. Başka 
bir kısmı ise, aile sorumlulukları gibi sendika dışından kaynaklanan nedenlerle kadın üye-
lerinin zaten yöneticilik ve temsilcilik gibi bir taleplerinin olmadığını, kota tüzükle güvence 
altına alınsa dahi, kotayı doldurmanın çok güç olacağını düşünmektedir. 

“... istediğiniz kadar kota koyun bulamıyorsanız nasıl dolduracaksınız. 
Bir de sırf kota koyduk diye sadakatsiz insanları getirirseniz bu da hak-
sızlık. Ama talep var da kota sorunuyla mı karşılaşıyoruz hayır, keşke 
öyle olsa ama yok…” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, HAK-İŞ) 

Başka bir sendika merkez yöneticisi “ideolojik olarak çok düşük bulduğu” feminizmin 
ürünü olarak gördüğü ve “şımarık taleplerden” kaynaklandığını düşündüğü kota ve uygu-
lamasına ilişkin düşüncesini şu şekilde ifade etmiştir;
___________________

97 a.y.
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“... Palyatif çözümler olduğunu düşünüyorum. Palyatif çözümler, geçi-
ci çözümler yani ben desem ki, şimdi % 25’i kadın desem bulamıyorum 
ki ben bunu. Yani, bunu hayatın içerisinde çözmek lâzım. Örgüt içeri-
sinde çözmek lâzım…” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK)

Çok zorlu yollardan ve mücadelelerden gelen erkek yöneticilerin bazıları, kotanın hazıra 
konmak anlamına geldiğini ve bu nedenle haksız bir uygulama olduğunu, sendika içinde 
sorun yaratabileceğini düşünmektedir. Böyle düşünen DİSK’e bağlı bir sendika yöneticisi 
“sadece tüzükte o var diye orada olmalıyım anlayışında, o yönetime girmeliyim, anlayışın-
da” olmamak gerekir. 

DİSK’e bağlı başka bir sendikanın yöneticisi, kendi sendikasında kadınların eşit koşullara 
sahip olduğunu, eşit koşullarda çalışma yaptıklarını ve eşit koşullarda seçimlere girdiklerini 
belirterek, kota uygulamasına ilişkin düşüncesini şöyle aktarmıştır; 

“… kota koyup, onlar ancak bir yere gelebilirse kota ile gelebilir dü-
şüncesinde değiliz. Onlar da bir haklı oy alarak belli kurullara gelme-
leri lâzım...” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK)

Üye sayısı bakımından küçük sendikalar durumundaki TGS ve Dev Sağlık-İş’in yöneticileri 
ise kota olmamasına rağmen, yönetimde kadın temsilinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 
Dev Sağlık-İş’in kadın sendika merkez yöneticisine göre, böyle bir uygulamaya gerek yok. 
Çünkü kendi sendikaları başından beri kadınların ön planda olduğu bir sendikadır. Kotadan 
çok, kadın işçileri kapsayacak, kadın emeği sömürüsüne karşı özel bir mücadele açmak daha 
önemli bir şeydir. Kadın yöneticiye göre kota tek başına bir şey ifade etmez. 

HAK-İŞ’e bağlı sendikanın kadın sendika temsilcisinin kota konusunda bir fikrinin olma-
dığı görülmüştür. TÜRK-İŞ’e bağlı bir sendikanın şube yöneticisi ise, kadınların kota ko-
yulduktan sonra daha fazla ürküp kaçacaklarını, bu nedenle de bu uygulamanın olmaması 
gerektiğini dile getirmiştir. DİSK’e bağlı sendikanın kadın şube yöneticisi ise kotaya ilişkin 
görüşlerini şu şekilde belirtmiştir;

“Kotadan öte kotayı talep eden kadınların varlığını/öne çıkmasını daha 
çok önemsiyorum. Çünkü bir iki kadın kota talep ediyor, bir geçerliliği 
olmuyor. İnanıyorum ki kota talep eden, kadın çalışması yürüten kadın-
ların sayısı arttıkça bizim gibi kadın oranı yüksek sendikalarda kota te-
mel bir talep ve ihtiyaç üzerinden tüzüğe yansıyacaktır...” (Kadın, Şube 
Yöneticisi, DİSK)

Araştırma kapsamındaki diğer kadın sendika yönetici ve temsilcilerinin kota uygulaması 
konusunda olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür. Kota uygulamasının, erkek hegemonya-
sından kurtulmanın, kadınların yönetimde yer alabilmelerinin, sendika içinde zorla da olsa 
kendilerini kabul ettirebilmelerinin bir aracı olabileceğini düşünmektedirler. TÜRK-İŞ’e 
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bağlı bir sendikanın şube yöneticisine göre, sendikada eşit temsil meselesi tali bir mesele 
olarak görülemez. Sendikaların bu konuda bir politika oluşturması gerekir. Nötr olunarak, 
“azami temsile önem veriyoruz” gibi “yuvarlak laflarla” bu sorun halledilemez. Kadınla-
rın yönetimlere girmesi ve önündeki engellerin kaldırılması için pozitif ayrımcı tedbirler 
getirmek gerekir. Erkek yöneticilerin ”biz kadınların yönetimde olmasını istiyoruz ama ol-
muyorlar”, “gelin diyoruz gelmiyorlar” şeklinde ifadeleri sorulduğunda ise kadın şube yö-
neticisi şu cevabı vermiştir;

“İşin kolayına kaçan bir bakış açısı. Hayat böyle işlemiyor. Hani hiçbir 
işyerinden şöyle bir talep yok ki, gidip örgütleyelim gibi, nasıl bir bakış 
açısı geliştirmiyorsak, yani biz gidiyorsak işyerlerine, kurcalıyorsak, 
araştırıyorsak, buraya nasıl girerim diye zorluyorsak, kadın meselesin-
de de, kadın işçilerin örgütlenmesi meselesinde de kadınlardan talep 
yok ki, demek biraz gülünç oluyor sanırım..” (Kadın, Şube Yöneticisi, 
TÜRK-İŞ)

Başka bir kadın şube yöneticisi “yönetimlerde kadınları istiyoruz, gelin diyoruz” diyen er-
kek sendikacıları çok inandırıcı bulmadığını şu sözlerle ifade etmiştir; 

“Çok inandırıcı değil. Evet, kadına gelin diyor ama ne zaman diyor; 
temsilci seçimi yapılacağı zaman kadın üyesine çağrı yapıyor, gel oyu-
nu kullan diye ki kendisi seçilsin ve de kadını delege gösteriyor ki ken-
disi seçilsin. Ama gel seni seçelim diye bir yaklaşıma ben tanık olma-
dım...” (Kadın, Şube Yöneticisi, DİSK)

Uzmanlar genel olarak kota uygulaması konusunda olumlu görüş bildirmişlerdir. Özellikle 
kadınların sendikal faaliyetlere katılımını artırmak, yöneticilik ve temsilciliğe ilgi gösteren 
kadınların önünü açmak, teşvik etmek, cesaretlendirmek gibi işlevlerinin olabileceğini dü-
şünmektedirler. Ayrıca kota uygulamasının sendikadaki kadın çalışmasını soyut bir ifadeden 
çıkarıp somut bir uygulamaya dönüştürebileceği belirtilmiştir. Bu uygulamanın “vasıfsız 
insanların” yönetime gelme ihtimalini artırabileceğini düşünenler de vardır. Nitekim kadın 
sendika uzmanına göre, “kadınların özgüveninin ve motivasyonlarının artırılması duru-
munda” kotaya ihtiyaç duyulmayacaktır. Bu görüşlerin yanı sıra kotanın var olan gerçeklik 
nedeniyle, sadece tüzükte yer alan bir düzenleme olarak kalacağı düşüncesinin de mevcut 
olduğu söylenmelidir. 
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VI. Kadınların Özgül Sorunları ve Toplu Sözleşmelerde Görünürlüğü 
Toplu sözleşme hakkı, işçilerin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını geliştirebilmek amacıy-
la objektif hukuk kuralları koyarak, çalışma yaşamını belirleyebilme hakkı olarak tanımlan-
mıştır.98 Toplu sözleşme hakkının, bir sosyal hak olarak nitelendirilmesinin temel nedeni, 
diğer sosyal haklarda olduğu gibi eşitsizliklere ve adaletsizliğe karşı bir tepki olarak ortaya 
çıkmış olması ile ilgilidir.99 Dolayısıyla toplu sözleşme hakkı, işçilerin onurlu bir insan 
olarak yaşamalarını sağlamak üzere tarafların aralarında uzlaştığı bir belge olarak karşımıza 
çıkar. Çoğu kez işçi sendikaları, işçilerin tümünü aynı düzlemde değerlendirerek farklılaşan 
bazı sorunlarını görmezden gelir ve eşitliği böyle sağladığını düşünür. Ancak daha ilk anda 
bile akla gelmelidir ki, işçilerin tümü -aynı işyerinde çalışıyor dahi olsalar- aynı nitelikte işe 
sahip değildir. Aynı işyerinin farklı bölümlerinde farklı çalışma koşullarından kaynaklı fark-
lı sorunların olabileceği kabul edilmelidir. Bunun yanı sıra aynı nitelikteki bir işi yapıyor 
olsalar dahi kadın işçilerin erkeklere göre kendilerine özgü farklı sorunlarının olduğu da bir 
gerçekliktir. Ancak araştırma kapsamındaki görüşmelerden ve uygulamadan bilinmektedir 
ki, toplu sözleşmelerde, hem sendikal gelenek hem de mevcut yapı “erkek işçi”yi referans 
olarak almaktadır. Kadınların kendilerine özgü sorunlarının olduğunu görmezden gelen 
bir eşitlik tanımının adaletsizliğe yol açtığı açıkça görülebilmektedir. Sendika yöneticileri-
nin “bizde herkes eşittir, ücretlerde kadın erkek diye bir ayrımcılık yoktur” gibi sözlerinin, 
çalışma sorunlarının cinsiyet bağlamında değerlendirmeden dile getirdikleri sözler oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Bu durum “kanun önünde” eşitlik gibi adaletin sağlanmasının mutlak 
eşitlikten geçtiği ön kabulünden hareket eden tartışmalı, eşitsizlikleri perdeleyen arkaik bir 
anlayışı hatırlatmaktadır. Tarafların hiçbir bireysel farkı göz önünde tutulmadan, eşit mua-
mele görmesiyle adaletin tecelli edeceğini düşünmek yanıltıcıdır. “Kanun önündeki eşitlik” 
formülünü hayata geçiren burjuva demokratik devrimlerinden yıllar sonra işçi hareketinin 
öncülüğünde gerçekleşen yeni hak talepleriyle (2. kuşak haklar) eşitliğin yalnız kanunlar 
önünde gerçekleşmesinin mümkün olmadığı, toplumsal katmanlar arasındaki farklılıklar 
göz önünde tutularak pozitif edimlerle adaletin sağlanacağı ilan edilmiş ve ardından bu ta-
lepler “sosyal haklar” belgelerini doğurmuştu. Ancak günümüzde işçi örgütleri olarak bu 
tarihsel mücadeleyi yürütmüş olan sendikalar, işyerlerindeki toplu sözleşme sürecini yürü-
türken işçiler arasındaki farklılıkları göz önünde tutmamakta, özellikle toplumsal cinsiyetin 
çalışma hayatında ve işyerlerinde yaratmış olduğu fiili eşitsizliklerle ilgilenmemektedirler. 

Sadece bu araştırmada değil geçmiş yıllarda yapılmış birçok araştırmada da bu gerçek bütün 
çıplaklığıyla sergilenmiştir. Koray; “Kuşkusuz toplu sözleşmelerle getirilen haklar açısında 
___________________

98 Özveri, a.g.m., s. 19

99 a.y.
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bir kadın-erkek ayrımı yapılmamaktadır. Ancak işlerin gruplandırılması, yükselme olanak-
ları, işten çıkarmalar gibi konularda kadın-erkek ayrımı yapılıp yapılmadığı sendikaların 
henüz gündemine girmiş değildir. Ya da sendikalar doğum izni, annelik izni, kreş gibi konu-
ları önemli bir pazarlık konusu duruma getirmiş değillerdir.”100 demek suretiyle, dönemin 
sendikal anlayışıyla ilgili tespitini ortaya koymuştur Geçen bunca zamana rağmen 2014 
tarihli bu araştırmada, Koray’ın ifadelerini geçersizleştiren bir bulguya rastlanmamıştır. 

Oysa işyerinde daha düşük ücretli ve vasıfsız işlerde yoğunlaşmaları, bakım konusu, cinsel 
taciz, aile rol ve sorumlulukları, kadınların yoğun olarak çalıştığı işyerlerinde ölümlü iş 
kazalarından çok meslek hastalığı biçiminde görülen işçi sağlığı ve işin güvenliğine ilişkin 
özgün sorunlar, ayrımcılık ve düşük ücret kadınların cinsiyetlerinden kaynaklı uğradıkları 
mağduriyetler olarak sendikalarca farklı değerlendirmeleri ve stratejileri hakketmektedir-
ler. Ancak sendikalar, kadınlara özgül sorunların çözümüne toplu sözleşmelerde ya hiç yer 
vermemekte ya da kanunlardaki düzenlemeleri temel alarak resmi düzeyi korumayı amaçla-
maktadırlar Kuşkusuz toplu sözleşmeler işçiler ile işverenlerin güç ilişkilerine ve düzeyine 
göre belirlenmektedir. Buradaki mesele, sendikaların bu sorunları görmezden gelerek, pa-
zarlık konuları arasına almamalarıdır. 

Bu bölümde kadınlara özgü bazı sorunlar bakımından ulaşabildiğimiz toplu sözleşmeler-
den101 ve yaptığımız görüşmelerden elde ettiğimiz bulgulara yer vereceğiz.

A. Bakım Sorunu
Çalışan kadın işçilerin en önemli sorunlarından birisi bakım konusudur. Bu gün kadın istih-
damı bakımından en önemli tartışma konularından birisi olan bakım sorunun toplu sözleş-
melerde nasıl ele alındığı değerlendirilmeğe muhtaçtır.

Bakım sorunu bazı sendikaların, özellikle kadın yoğun işyerlerinde dillendirdikleri bir konu 
olmaya başlamıştır. Bir erkek sendika yöneticisi özellikle son beş yılda bu konuda sendika-
larda bir farkındalığın oluştuğunu belirtmiştir. Bir diğer erkek yönetici ise organize sanayi 
bölgesine bir kreş yapılması konusunu sürekli gündemlerinde tuttuklarını, ancak bu konuda 
işverenlerle bir türlü uzlaşma sağlayamadıklarını belirtmiştir. Kadınlar açısından ise çalışma 
hayatında karşılaşılan en önemli ihtiyaçlardan birisi “kreş” başka bir ifade ile çocuk bakı-
mıdır. 

Yaptığımız görüşme ve ulaşabildiğimiz toplu sözleşmelere bakıldığında sendikalarda, ba-
kım ile ilgili iki eğilimin olduğu görülmektedir. Birincisi, bakım konusunun yalnızca, çocuk 
bakımı ile sınırlanmış olmasıdır. İkincisi ise, toplumda egemen olan “çocuk bakım sorumlu-

___________________

100 Koray, a.g.e., s. 105

101 Araştırma kapsamında HAK-İŞ’e bağlı hiçbir sendikanın toplu sözleşmesine ulaşılamadığı için değerlendirmeye alınamamıştır. Bu nedenle 
HAK-İŞ ve bağlı sendikalarına ilişkin yaptığımız değerlendirmeler araştırma kapsamında yaptığımız görüşmeler ile sınırlı kalmıştır. 
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luğu kadına aittir” anlayışının, toplu sözleşmelerde çocuk bakımına ilişkin düzenlemelerin 
merkezi düşüncesini oluşturmuş olmasıdır. 

Çocuk bakımına ilişkin en yaygın uygulama olan kreş uygulamasında, kanunlarla da be-
lirlendiği gibi sadece kadın işçilerin sayısı göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir. 
Sendikaların bunu değiştirmeye dönük bir iradesinin ve anlayışının olmadığı açıklıkla görü-
lebilmektedir. Nitekim merkez yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, 
örgütlü oldukları işyerlerinde kreş uygulamasının bu kadar sınırlı olmasının nedenlerine 
ilişkin görüşleri, bu anlayışın tipik göstergesi olarak belirtilebilir. Erkek yöneticilere göre 
bu durumun nedenleri; Örgütlü oldukları işyerlerinde evli-çocuklu kadın sayısının düşük 
olması, zamanla kadın sayısının azalması, belli sayıda kadın işçi çalıştıran işyerlerinde kreş 
kurulmasının yasal olarak işverenin yükümlülüğünde olması ve işyerlerindeki kadınların 
bunu talep etmemesidir. Hemen hemen bütün görüşmelerde kadınları evli ve çocuklu ola-
rak tarif eden erkek yöneticilerin bir kısmının, konu toplu sözleşmelerde bakım konusuna 
gelince, işyerlerinde evli ve çocuklu kadınların sayısının düşük olmasını bir neden olarak 
göstermeleri dikkat çekmektedir. 

 “… Burada bayanların isteklerini, erkeklerin isteklerini ayrı ayrı çı-
karır, tasarıyı o şekilde koruz ve o müzakereyi de beraber yürütürüz. Şu 
anda çok ciddi şekilde öyle bir istek yok, çünkü baktığımızda o belli bir 
sayıya ulaşma durumu yok…” (Erkek, Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK)

Çocuk bakım sorumluluğunun kadına ait olduğuna ilişkin toplumsal kabulün toplu sözleş-
melerde yeniden üretildiğini göstermesi bakımından Toleyis’in yapmış olduğu toplu sözleş-
me hükmü incelenmeye değerdir. Sözleşme maddesine göre kreş yardımı, “raporlu süreler 
hariç fiili çalışılan günle orantılı olarak” verilecektir. Kreş yardımının fiilen çalışılan günle 
orantılı olarak verilmesi, evde olduğu günlerde çocuk bakması beklenen kadın için bu yardı-
mın yapılmayacağı anlamına gelmektedir. Kuşkusuz işverenin, bu düzenleme ile bu yardım 
maliyetini düşürmeye çalıştığı açıktır. Sendikanın bunu kabul etmiş olması ise, yukarıda 
belirttiğimiz gibi çocuk bakımı (hasta bile olsa) kadınındır şeklindeki toplumsal ön kabulle 
ilişkili olduğu söylenebilir. 

Yaptığımız görüşmelerden, sendikalı işyerlerinde kreş uygulamasının çok sınırlı olduğu 
ortaya çıkmıştır. Nadiren de olsa örgütlü işyerlerinde kadınlar, kreş hakkından yararlana-
bilmektedir Sendikalı işyerlerinde çocuk bakımıyla ilgili yardımların, doğrudan işyerinde 
kreş kurmak yerine hizmet satın almak veya kreş yardımı şeklinde olduğu görülmektedir. 
Genellikle kadın işçilerin belli bir sayının üzerinde çalıştırıldığı, büyük, kurumsallaşmış 
ve uluslararası şirketlere bağlı işyerlerinde kreşlerin olduğu tespit edilmiştir. Bazı örgütlü 
işyerlerinde ise nakit kreş yardımını öngören toplu sözleşmelerin olduğu görülmüştür. 

Örneğin Toleyis’in yapmış olduğu bazı toplu iş sözleşmelerinde kreş yardımı adı altında iş-
verene bir ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu sözleşmeler incelendiğinde işverene; işye-
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rinde çalışan sendika üyesi kadın işçilerin bazı işyerlerinde 0-4 bazı işyerlerinde ise 0-6 yaş 
grubunda olan her bir çocuğunun bakımı için sözleşmenin birinci yılı birinci altı ayında, her 
ay için brüt 81.00 TL ile-156 TL arasında değişen kreş yardımı ödeneceği belirtilmiştir. Bu 
yardımlar sözleşmenin bitimine kadar, her altı ayda bir ücret zammı oranında artırılacaktır. 

TGS’de benzer şekilde kreş yardımına bir toplu iş sözleşmesinde yer vermiştir. Ancak bu 
düzenlemenin farkı, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yardımın yapılmasının kabul edilmiş ol-
masıdır. Bu düzenlemeye göre “İşveren, TGS üyesinin 0-6 yaş grubundaki her çocuğu için 
ayda 200 TL kreş yardımında bulunur.”

Tarım-İş’in TÜHİS ile işletme düzeyinde yapmış olduğu toplu iş sözleşmesinde, kreş ko-
nusu “İşverenin 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kreş ve emzirme 
odalarını açmaya gayret eder” ifadesiyle düzenlemiştir. Kreşin bir yükümlülük olarak değil 
işverenin “gayret”ine bağlı bir hak olarak düzenlenmesi, kanunlardan da geri bir düzenleme 
olduğu kabul edilmelidir. 

B. Cinsel Taciz ve Şiddet 
Cinsel taciz, kadın ile erkek arasındaki güç eşitsizliğine dayanan ilişkilerin ve erkek ege-
menliğinin bir sonucudur. Kadının toplum içindeki ikincil konumuna uygun şekilde işyerin-
de cinsel rolünü merkeze alarak zayıf pozisyonunda devamını sağlayan bir süreçtir. Çoğu 
zaman kadınlar uğradıkları cinsel tacizi çok zor dile getirirler. Yanlış anlaşılmaktan, suç-
lanmaktan ve işten atılmaktan korkmaları nedeniyle cinsel taciz karşısında sessiz kalırlar. 
Çünkü taciz mağduru kadın, tacizi konuştuğu ya da şikayet ettiği takdirde taciz edenden çok 
daha ağır maliyetlerle karşılaşabilmektedir.102 Üstelik Türkiye gibi işsizliğin yüksek olduğu 
ülkelerde, cinsel taciz ile işten ayrılma arasında zayıf bir bağın olduğu araştırmalar tarafın-
dan ortaya koyulmuştur. İşini kaybetme veya suçlanma korkusu kadının taciz karşısında ses-
siz kalması, taciz yapanı cesaretlendirerek taciz dozunu artırmasına neden olur. Araştırmalar 
taciz ancak gizlenemeyecek boyutlarda yaşandığında, kadınların bu sorunu şikâyet konusu 
haline getirebildiklerini göstermektedir. Kadın ile erkek arasındaki güç farklılıklarının oldu-
ğu toplumda ve işyerlerinde, bu güç eşitsizliğinin derecesi arttıkça cinsel taciz davranış ola-
sılığı da artar. Her hangi bir cezalandırma ve kontrol mekanizmasının olmaması durumunda 
ise bu olasılık yükselir.103

Bu nedenlerden dolayı cinsel taciz yaygın, ancak görünmeyen önemli bir işçi sağlığı sorunu 
olarak kabul edilmelidir. Yasal olarak işyerinde cinsel tacize karşı önlem almak sorumluluğu 
işverenlere aittir. İş Kanunu işverene, cinsel taciz yapanın iş sözleşmesini fesh etme hakkını 
___________________

102 Mine Gerni, “İşyerinde Cinsel Taciz: Erzurum İlinde Bankacılık Sektörü Üzerine Bir uygulama”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt. 56, 
Sayı. 3, 2001, ss. 19-46.

103 Emine Başak Yücel, “Güç Mesafesi ve Cinsel Taciz Davranışları Arasındaki İlişkinin Yönünü Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma”, 
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 1, s. 14, http://www.sosbilko.net/dergi_YBD/arsiv/2010_1/02emine_basak_yucel.
pdf (Erişim: 17.08.2014).
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vermektedir. İşveren gerekli önlemler almadığı zaman, tacize uğrayan kadın da iş sözleşme-
sini haklı nedenle fesh edebilir. Ancak önemli olan kadın işçinin cinsel tacize uğramayacak 
bir işyeri ortamının sağlanması, uğradığı zaman bu sorunu güvenli bir şekilde taşıyabileceği 
ve kendisinin mağdur edilmeyeceğine güvenebileceği mekanizmaların yaratılmasıdır. Bu 
nedenle yasal süreçleri işletmenin ötesinde, işverenlerin işyerinde cinsel tacize ilişkin bir 
politika benimsemesi, bu politikayı duyurması ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir. 
Cinsel taciz aynı zamanda sendikal bir sorundur. Sendikalar bu konuda üyelerini uyarma-
ları, ulusal politikaların benimsenmesi için mücadele etmeleri, bu politikaların hayata ge-
çirilmesi için işyerinde işverenle gereken teması kurmaları ve bir uyuşmazlık prosedürü 
hazırlamaları gerekmektedir. Üyeler arasında yaygın bir eğitim programının uygulanması, 
cinsel tacizle ilgili temsilci görevlendirilmesi, toplu sözleşmelerde sendika ve işverenin iş-
yerindeki cinsel taciz sorununu sona erdirmekte kararlı olduklarına ilişkin bir düzenlemeye 
yer verilmesi, cinsel taciz konusunda uyuşmazlıklara ilişkin sorunların çözüm yollarını ay-
rıntılı ve objektif olarak belirleyen bir prosedüre bağlanması son derece önemlidir.104

Araştırma kapsamındaki hiçbir konfederasyon cinsel tacizi görünür kılmamış ve tüzükle-
rinde bir suç olarak saymamıştır. Sendikalarda da durum farklı değildir. Toplumsal cinsiyet 
eşitliğini dikkate alarak mücadele etmeyi ve politika üretmeyi amaç edinen sendikaların tü-
züklerinde de bu konu somutlaştırılmamıştır. En azından bir disiplin suçu olarak düzenlen-
memiştir. Bu yönüyle konfederasyonların ve sendikaların, sorunun görünmezliğine katkıda 
bulundukları söylenebilir. 

TGS ve Petrol-İş tüzüklerinde konuya ilişkin düzenlemelere yer veren iki sendikadır. TGS 
tüzüğünde “... cinsiyet eşitliğine dayalı demokrasinin inşası için… toplu sözleşmelerde ka-
dın-erkek eşitliğini esas alır, bunların gereğini yerine getirir… Kadına yönelik her türlü 
şiddete (taciz, tecavüz, dayak, mobbing vb.) ve ayrımcılığa karşı mücadele eder ve politika 
üretir. Bu politikaların uygulanmasını sağlar. Bu politikalar uygulanırken ortaya çıkan an-
laşmazlıklarda belirleyici oy kadınların oyudur.” şeklinde bir hükme yer vermiştir. 

Sendikanın disiplin kuruluyla ilgili yapılan düzenlemede ise; “ … Kadınlara yönelik şikâ-
yetlerde, kadının beyanı esastır, karşı taraf aksini ispatla yükümlüdür. Kadına yönelik şiddet 
vakaları ivedilikle sonuçlandırılır ve kadının kimliği ile yaşadıkları, isteği dışında, iç ve dış 
kamuoyu ile paylaşılmaz…” ifadelerine yer verilmiştir. 

Petrol-İş’in tüzüğünde Disiplin Cezalarını düzenleyen 123. Maddeyle disiplin kuruluna, ka-
dına yönelik cinsel taciz, mobbing ve şiddet uygulayanlar hakkında, suçun derecesine göre 
uyarı, kınama, görevden geçici uzaklaştırma, üyelik sıfatını askıya alma gibi disiplin ceza-
larını vermeye yetkili kılınmıştır. Aynı tüzük maddesine göre kadınlara yönelik şikâyetlerde, 
kadının beyanı esas kabul edilmiş ve karşı taraf aksini ispatla yükümlü tutulmuştur. 

___________________

104 Toksöz, Erdoğdu, a.g.m., s. 99-102
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Araştırma kapsamında bütün katılımcılara örgütlü oldukları işyerlerinde bir cinsel taciz va-
kasıyla karşılaşıp karşılaşmadıkları, bu konuyla ilgili olarak örgütün nasıl bir yol izlediği, 
bu konunun toplu sözleşmelerle düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin sorular sorulmuştur. 
Görüştüğümüz bazı katılımcılar cinsel tacizi “hassas” ve “ahlaki” bir konu olarak değerlen-
dirmişlerdir. Bütün katılımcılar, örgütlendikleri işyerlerinde nadiren cinsel taciz vakalarının 
meydana geldiğini belirtmişlerdir. Bu “nadirlik” durumunun taciz vakalarının yukarıda ifa-
de ettiğimiz korkulardan kaynaklı olarak gizlenmek zorunluluğundan kaynaklanmış olabi-
leceğini unutmamak gerekmektedir;

“Benim işyerimde taciz yok, diyen yalan söylüyor. Kesinlikle var. Sade-
ce ortaya çıkmamışsa bu, bilinmiyor, söylenilmiyor ya da konuşulamı-
yor, konuşulmuyor. Onlardan kaynaklı. Yoksa her işyerinde eminim ki 
taciz var. En ufacık bir şey de olsa var yani ve bunların gidebilecekleri 
hiçbir yer yok, güvenebilecekleri hiçbir yer yok…” (Kadın, İşyeri sen-
dika Temsilcisi, TÜRK-İŞ)

Çarpıcı bir sonuç da “tacize karşı önlem almak ve mücadele etmek” cümlelerine sendikal 
belgelerinde yer veren sendikalar dâhil olmak üzere, araştırma kapsamındaki hiçbir sen-
dikanın cinsel taciz olayı karşısında izleyeceği bir prosedürünün olmamasıdır. Uzun yıllar 
sendikacılık yapmış olan bir sendika merkez yöneticisi, on yıldır böyle bir olayla karşı-
laşmadığını, on yıl öncesinde bu tür vakaları gördüğünü belirtmiş, bu soruna karşı “erkek 
işçileri” değil ama “kadın işçileri” nasıl uyardığını şöyle anlatmıştır;

“… bu kadar yıl içerisinde, bayanla erkeğin çalıştığı bir yerde insan 
bunlarla karşılaşıyor. Benim zaman zaman bayanlara bu konuda çok 
öğüt verdiğim olmuştur, yaşım itibariyle de, kızım cümlesini de kulla-
narak, daha dikkatli olmaları gerektiğini falan anlatmışımdır.” (Erkek, 
Sendika Merkez Yöneticisi, DİSK)

Diğer sendikalarda da bu soruna özgü profesyonel ve kurumsallaşmış bir yöntemin izlendi-
ğini kanıtlayacak bir ifadeye rastlanmamıştır. Çoğu zaman katılımcıların ifadesi ile “nadiren 
de olsa” karşılaşılan ve dile getirilen bu sorunun, işyerinde diğer sorunların çözümünde 
hangi yollar izlenmişse, aynı yollarla çözümlenmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. 

“… öncelikle bir kadın temsilcimiz var işyerinde, öncelikle benle payla-
şıyorlar. Bu illa taciz olması gerekmiyor. Benle paylaşıyorlar, ben gidip 
baştemsilci arkadaşlarımla beraber, diğer temsilci arkadaşlarla top-
lantı yapıyoruz, görüşüyoruz. Ondan sonra şubeyle paylaşıyoruz. Şu-
beden genel merkeze geçiyor. Yani o şekilde hiyerarşik yapı izleniyor.“ 
(Kadın, İşyeri Sendika Temsilcisi, TÜRK-İŞ) 
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Bu vakalar genellikle işyeri disiplin kurulları, işçi temsilcileri veya şube yöneticileri tarafın-
dan incelenmekte ve çözümlenmeye çalışılmaktadır. Genellikle kadın temsilci ve yönetici-
lerin bu sorunun dillendirilmesinde devreye girdiği görülmektedir. Katılımcıların ifadeleri 
değerlendirildiğinde cinsel taciz yapan işçinin, kanıtlanması durumunda iş sözleşmesinin 
fesh edildiği de olmuştur. Bazı sendika yöneticileri ise cinsel taciz yapan işçinin üyelikten 
çıkarıldığını belirtmiştir. Kadın temsilci ve yöneticilerden sadece ikisi bu olaylarda kadının 
beyanının esas alındığını belirtmiştir. 

Esasen cinsel taciz konusunda kadının beyanın esas alınması tüzükle düzenlenmiş bile olsa 
kolay uygulamaya geçecek bir ilke olduğunu düşünmüyoruz. Her şeyden önce doğrudan 
buna karşı çıkan sendika yöneticilerinin ve temsilcilerinin olduğunu söylemek gerekmek-
tedir;

“Hukukta çok temel bir ilke vardır; iddia sahibi iddiasını ispat eder. 
Şunu mu yapacağız; her böyle durumda kadının iddiasını esas alarak, 
doğru kabul ederek işlem mi yapalım diyorsunuz. Bu noktada sizin ka-
dar radikal yaklaşamıyorum işin doğrusu. Hukuk diye bir şey varsa, 
burada da hukuk kadın erkek diye ayırt etmez, insan olarak bakar. Biri-
sine de haksızlık yapılmasın diye düşünürüm…” (Erkek, Sendika Mer-
kez Yöneticisi, HAK-İŞ)

“… Ben bunu, bir bayan olarak şunu söylemeliyim ki, çok farklı bayan 
profilleri var yani. Belki size denk gelmemiştir ama, yani bunu sırf ken-
dini, nasıl diyeyim, bunu bir bayan olarak söylemek hiç hoş bir şey de-
ğil. Yani bunu bariz bir şekilde gözlemlediğimde bazen gerçekten suçlu 
taraf bayan da çıkabiliyor. Taciz eden bayan olabiliyor, anlatabiliyor 
muyum? Biz şirkette, bunun aksini düşünebiliyor musunuz, bayan taciz 
ediyor bir erkeği. Biz bunu yaşadık yani. Birebir, yani hayal ürünü ola-
rak söylemiyorum…” (Kadın, İşyeri Sendika Temsilcisi, HAK-İŞ)

Tüzüğünde kadınlara yönelik şikâyetlerde kadının beyanını esas alan bir düzenleme olma-
sına rağmen, bu maddenin işletilmediğini, kadın biriminde görevli olan uzman şu şekilde 
ifade etmiştir;

“... Şubelerden birinde bir cinsel taciz olayı olmuş en geç benim habe-
rim oldu, kimse beni çağırıp, böyle bir şey olmuş kadın birimi olarak 
ne düşünüyorsunuz, demedi. Ben duyduğumda gittim. Kadının beyanı 
esastır diye bir madde var tüzükte, yöneticilerden birinin bile haberi 
olduğunda ki kadın hepsine yazmış, MYK toplanıp, doğrudan disiplin 
kuruluna iletilmeliydi durum. Madde işletilmemiş, yönetim kadınla ko-
nuşarak, bir çözüm bulmuş. Yapanın kulağı çekilmiş, şimdilik kapan-
dı gibi. Disiplin süreci işletilseydi, bir sonuç alınır mıydı, sanmıyo-
rum, çünkü disiplin kurulunda bulunanlar da erkek.” (Kadın, Uzman, 
TÜRK-İŞ)
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Dünya deneyimleri, cinsel tacize ilişkin bir işveren ve sendika politikası dâhilinde, alınacak 
önlemlere ilişkin güvenilir bir uyuşmazlık prosedürünün olması ve tarafların konuya ciddi-
yetle eğilmesi halinde, çoğu kez yasal yollara başvurmadan sorunun işyerinde çözümlenebi-
leceğini göstermiştir. Nitekim araştırma kapsamında bir şube yöneticisi bu konuda sendikal 
politikaların önemini şu sözlerle ifade etmiştir; 

“... Kadının beyanı esastır hep havada kalan bir söylem biliyoruz, sık 
yaşanan bir yer olduğunu biliyoruz. Ama maalesef kadınlar bu yaşa-
dıklarını çok da dile getirmiyorlar, söylemiyorlar, böyle kapalı kutu gibi 
duruyor. Kadınlara cesaret vermenin yolu, yöntemi de yine sendikal po-
litikalarla ilgilidir. Eğer bir sendikanın tüzüğünde veya toplu sözleş-
me maddelerinde tacizi suç olarak ortaya koyarsan belki kadın daha 
cesaretli olacak, yaşadığını ilgili kuruma iletecek. Belki tacizin önüne 
geçme azaltma, mahkûm etmenin yolu yöntemi güvenceli maddelerle 
desteklemek lâzım…” (Kadın, Şube Yöneticisi, DİSK)

Bilindiği gibi toplu sözleşmeler sendikal politikaların somutlaştığı en temel belgelerdir. 
Bu nedenle söz konusu sorunun toplu sözleşmelerde düzenlenip düzenlenmediği önem ka-
zanmaktadır. Araştırma kapsamında olan sendikaların yapmış olduğu toplu sözleşmelerde 
cinsel taciz suçuna ilişkin düzenlemelerin olup olmadığına ilişkin bir inceleme yapılmıştır. 
Tüzüğünde cinsel tacizi suç sayan Petrol-İş ve TGS’nin bazı toplu sözleşmelerinde cinsel 
taciz suçuna yönelik düzenlemelerin olduğu görülmüştür. 

Petrol-İş’in bazı işyerlerinde yapmış olduğu toplu sözleşmelerde şu düzenlemeye yer veril-
miştir; 

“Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler, T.C Anayasası ve yasal mevzuat gereği, 
kadın erkek eşitliğine ilişkin düzenlemelerin yaşama geçirilmesi için gerekli tedbirleri alır. 
Buna yönelik olarak sendika ile ortak, işyerinde cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine ilişkin 
eğitim vb gibi çalışmalar yapar. Çalışan kadınlara yönelik olası, fiziksel, psikolojik, sözel ve 
cinsel her türlü taciz ve şiddetin önlenmesi için işyerinde gerekli önlemleri alır.”

TGS ise yapmış olduğu iki toplu iş sözleşmesinde;

“Kadın çalışanlara dönük fiziksel, psikolojik, sözel, cinsel her türlü taciz, şiddet ve mobbing, 
ağır disiplin suçu olarak değerlendirilir. Bu şikâyetlerde kadının beyanı esastır, karşı taraf 
aksini ispatla yükümlüdür. Bu suçları işleyenler, derhal Disiplin Kurulu sıfatına sahip İşyeri 
Kurulu’na sevk edilir. İşyeri Kurulu, kadına yönelik şiddet vakaları ivedilikle sonuçlandırır 
ve kadının kimliği ile yaşadıkları, isteği dışında iç ve dış kamuoyuyla paylaşılmaz.” hükmüne 
yer vermiştir. 

Bu maddenin işletilmesinde önemli olduğunu düşündüğümüz bir düzenleme de, işyeri disip-
lin kurulunda kadın temsilinin sağlanmasına ilişkindir. Sözleşmede, işyeri disiplin kurulunun 
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oluşturulmasında en az % 40 kadın temsilinin sağlanmasının öngörülmüştür. Bu hükmün 
sadece bir işyerinde kabul edilmiş olduğu söylenmelidir. 

Türkiye’deki toplu sözleşme geleneğine aykırı bir başka düzenleme ise Genel-İş’in bazı 
belediyelerle yapmış olduğu sözleşmelerde görülmüştür. Sendika aile içi şiddete başvuran 
işçilere ilişkin yaptırımlar öngörmüş ve üyelerinin eşlerini sendikanın koruması altına alan 
düzenlemelere yer vermiştir. Örneğin Suruç Belediyesi ile yapmış olduğu toplu iş sözleş-
mesinde “Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan işçiler disiplin kurulu kararı ile maaşının 
yarısı eşine verilebilir” ifadesi yer almıştır. Aynı sendikanın Hakkâri Belediyesi ile yaptığı 
toplu iş sözleşmesinin kadına yönelik şiddet uygulayan işçinin iş sözleşmesinin fesh edilmesi 
veya disiplin cezası verilmesi gibi maddeleri içerdiği görülmüştür. Sözleşmeye göre aile içi 
şiddet tespit edildiği takdirde şiddet uygulayan işçinin maaşının yarısı şiddete maruz kalan 
eşine ödenecektir. Yine kadının potansiyelini engelleyen her türlü tutum ve davranış, fiziksel, 
ekonomi ve psikolojik şiddet, taciz, tecavüz, dayak, hakaret çok eşlilik ve benzeri tutumlar 
sergileyenlere önce ihtar, 1-2 yevmiye kesimi ve nihayet iş sözleşmesinin feshi gibi disiplin 
cezaları uygulanacaktır. Van Belediyesi ile yapılan toplu iş sözleşmesinde, “Sözleşmeden ya-
rarlanan belediye işçileri ailesinin şikâyeti üzerine kadına yönelik şiddet kapsamında aile içi 
şiddet uyguladığı veya çoklu evlilik gibi uygulamalar tespit edildiği durumlarda; söz konusu 
çalışanın sözleşme hükümlerinde yer alan mali ve sosyal yardımlardan elde ettikleri haklar 
elinden alınarak çalışanın eşine ödenir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Genel-İş ile Viran-
şehir Belediyesi arasında bağıtlanan toplu iş sözleşmesinde ise “Belediye’de çalışan işçinin; 
Aile içi şiddete başvuran, eşini döven, hakaret eden, evden uzaklaştıran işçinin ücretinin 
yarısı (bu olayların ispatlanması halinde) eşine ödenir.” düzenlemesi yer almıştır. 

Türkiye’de belki de ilk defa aile içi şiddet, çok eşlilik gibi özel alana ilişkin düzenlemele-
rin toplu iş sözleşmelerde yer aldığı söylenebilir. Ancak bu maddelerin doğu ve güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yer alan belediyelerde gerçekleştirilmiş olması, düzenlemelerin top-
lumsal dinamiklerin eseri olduğunu düşündürmektedir. Nitekim görüşmelerden bu taleplerin 
sendikanın kendisinden çok siyasi bir perspektife sahip olan bölge belediyelerinden geldiğini 
öğreniyoruz. Bir şube yöneticisinin söz konusu düzenlemelere ilişkin değerlendirmeleri bu 
sorunun cevabını vermesi bakımından önem taşıyor;

“... Genel-İş sendikasının bölgedeki yapmış olduğu sözleşmelerde 
(Diyarbakır, Batman, Van vs.) çok ileri toplu sözleşmelerimiz var. Hak-
kını vermek lâzım ve bu maddelerde sendikadan giden maddeler değil. 
Oradaki işveren konumunda olan BDP’li belediyelerin koyduğu mad-
deler. … Bunlar çok önemli şeylerdir. Esas sendikal literatürde ilk kez 
böyle şeyler yaşanıyor ve bunun bizim sendikamız bile farkında değil. 
DİSK bile farkında değil. Bunun çok farkında değiller ki emek hareke-
tinde ilk örnekler sunan bu yapıları görünür kılmak için mekanizmaları 
kurmamız gerekiyor ki bunlar diğer işyerlerine de örnek olsun….” (Ka-
dın, Şube Yöneticisi, DİSK)
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C. Sosyal Yardımlar
Toplu sözleşmelerde sosyal yardımlara ilişkin maddeler incelendiğinde birkaç özellik ortaya 
çıkmaktadır. Bazı toplu sözleşmelerde doğum yardımı ve öğrenim yardımı gibi sosyal yar-
dımların, her iki eşin aynı işyerinde çalışması durumunda kadına ödeneceğine ilişkin düzen-
lemelerin olduğu görülmüştür. MESS-Birleşik Metal-İş arasında 2012-2104 yılları arası için 
geçerli olacak grup toplu iş sözleşmesinin çocuk yardımı ve öğrenim yardımı maddesinde 
“Karı koca aynı işyerinde çalışıyorsa bu ödeme aile reisine yapılır” ifadesinin olduğu görül-
müştür. Buradaki mesele “aile reisi” gibi yasal düzeyde dahi artık tanınmayan ve geleneksel 
rol modellerini tanımlayan böyle bir ifadenin toplu sözleşme maddesinde anılıyor olmasıdır. 
Kuşkusuz aile reisinden kastın “koca” olduğu kolaylıkla söylenebilir. Çünkü aksini düşün-
dürecek her hangi bir ifadeye ve düzenlemeye rastlanmamıştır. 

Genel-İş ile Viranşehir Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde öğrenim yar-
dımı kız çocuklarının lehine düzenlenmiştir. “işçilerin yüksek öğrenim gören kız çocuğu için 
her ay net 296,00 -TL., erkek çocuğu için her ay net 215,00-TL. öğrenim yardımı verilir… 
Öğrenim çağına gelen kız çocuklarını okula göndermeyen işçinin erkek çocukları için öğre-
nim yardımı verilmez.”

Suruç Belediyesi ile imzalanan sözleşmede ise öğrenim yaşına gelmiş kız çocuklarını zo-
runlu eğitime göndermeyen işçilere, sözleşmede öngörülen öğrenim yardımlarının erkek 
çocukları için yapılmayacağı belirtilmiştir. 

D. Ücretli İzinler

1. Doğum-Ebeveyn ve Emzirme izni 

Genel olarak toplu iş sözleşmelerinde ebeveyn izninin düzenlenmemiş olduğu ve doğum 
izinlerinin sadece kadınlara yönelik olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak TGS’de bu konuda Türkiye’nin toplu sözleşme geleneğine oldukça ters bir şekilde 
ebeveyn izninin düzenlendiği görülmüştür. Söz konusu düzenlemeye göre “Doğum öncesi 
ve sonrası cinsiyetine bakılmaksızın ilgili tüm çalışanlar toplam 18 hafta ücretli ebeveynlik 
iznine sahiptir. Ancak, bu süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan 
önce ve sonra, gerekirse hekim raporuna göre artırılabilir. Buna ek olarak işçiye, talep et-
mesi halinde ücretli iznin bitiminden itibaren 6 ay ücretsiz izin verilir…” 

Araştırma kapsamındaki diğer sendikalarda doğum izni yalnızca kadınlar için düzenlendiği 
söylenmelidir. Pek çok sendikada doğum izinleri kanunların öngördüğü süreler ile sınırlı 
olarak düzenlenmiştir. Ancak, doğum izinlerini 2 ile 4 hafta arasında artıran toplu sözleşme 
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maddelerine de rastlanmıştır. Aynı şekilde süt iznini yasal düzenleme olan 1,5 saat ile sınırlı 
olarak düzenleyen toplu sözleşmelerin yanında, bu izni günlük iki saate kadar çıkaran söz-
leşme hükümleri mevcuttur.

2. Diğer İzinler

Tespit edebildiğimiz kadarıyla, ilk defa Türkiye’de bir toplu iş sözleşmesinde regl izni dü-
zenlenmiştir. TGS ile Birgün Yayıncılık ve İletişim Ticaret A.Ş. arasında yapılan toplu söz-
leşmede “regl dönemini ağır ve sancılı geçiren kadın işçilere, talep etmeleri halinde bir gün 
ücretli izin verilir.” hükmüne yer verilmiştir. 

Genellikle DİSK’e bağlı bazı sendikalarda 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar günü ücretli tatil 
günü olarak düzenlenmiştir. Genel İş’in Van ve Hakkâri Belediyeleri ile yaptığı sözleşme-
lerde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü de ücretli izinler arasında kabul 
edilmiştir. 
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“Cinsiyet kimlikleri”, kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlu-
luklar tarafından belirlenir ve farklılaşır. Bu farklılıklar incelemeye dâhil edilmeden, sen-
dika-kadın ilişkisinin gerçekçi bir şekilde analiz edilmesi mümkün değildir. Nitekim bu 
araştırmada elde edilen en önemli bulgu, ataerkil zihniyet ve cinsiyetlere ilişkin toplumsal 
ve kültürel ön kabullerin, kadınların üyelik dâhil sendikalara yönelik pek çok tutum ve dav-
ranışının önemli bir belirleyicisi olduğudur. Bu sosyal ve kültürel ön kabullere dayanan 
ayrımın, sendika içinde kadın ve erkeğin farklı konumlandırılmasının, sendika işinin cinsi-
yetlendirilmesinin, sendika içinde kadınlar ve erkekler arasında kurulan güç ilişkisinin ve 
hiyerarşisinin temel gerekçesi ve dayanağını oluşturduğu görülmüştür. Erkek sendikacıların, 
kadınların sendikalardaki üyelik oranlarının düşük olması, sendikaların güç yapılarından 
dışlanması ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları karşısında görülen örgütsel eylem-
sizlik ve politikasızlığı, cinsiyete dayalı işbölümünü, annelik-kadınlık ideolojisini kullana-
rak ve kadınları suçlayarak meşrulaştırdıkları görülmüştür. “Kadını ve toplumsal koşulları 
suçlamayı sürdürmek, bırakınız kadın haklarını geliştirmeye niyetlenmek, kadın üyeleri bir 
potansiyel güç kaynağı bile olarak görmezlikten gelmek anlamını…”105 taşımaktadır.

Kadın sendikacılar, eşitsizliğin kaynağını genel olarak somutlaştırmış ve “erkek egemenli-
ğinin” eşitsizliğin devam etmesinin sorumlusu olduğunu kabul etmişlerdir. Sendika içindeki 
diğer kadınların bu egemenliğe karşı çıkmamalarını da bu sorunun kaynaklarından birisi 
olarak görmüşlerdir. Kadınların, sendika içinde ve dışında her gün yeniden üretilen cinsi-
yete dayalı işbölümüne ilişkin değerleri içselleştirdikleri, benimsedikleri ve buna uyumlu 
tercihlerde bulundukları gözlemlenmiştir. 

Karar verici durumda olan erkek sendikacıların söylem ve zihniyeti, sendika-kadın iliş-
kisinde beliren sorun alanlarını yeniden üreten bir niteliğe sahiptir. Kadın erkek eşitsizli-
ğinin kaynağını belirsizleştirmelerine ve en azında eşitsizliğin kendi nesilleri döneminde 
çözümlenemeyecek süreçlerden kaynaklandığına ilişkin görüşleri, sendikaların eşitsizliğin 
kaynaklarının teşhir edilmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik güncel müdahale program-
larının gündeme gelememesine neden olmaktadır. Oysa kadın işçilerin yaşadıkları eşitsiz-
likten kaynaklanan sorunları ifade edecek, bundan kimleri sorumlu tuttuğunu belirtecek ve 
güvenilir çözümler üretecek etkili bir sendikal söyleme ihtiyaç vardır. Sendikaların zihniyet 
ve söylemlerinin bu ihtiyaca cevap vermekten çok uzak olduğu görülmüştür. Sendikalar-
daki mevcut söylem ve zihniyet, sendika içinde kadınların kolektif hareketini ve çabalarını 
etkisizleştiren, sendikalardaki cinsiyetçiliği yeniden üreten bir niteliğe sahiptir. Kadınların 
sendikalarda örgütlenmesi ve temsilinin de önündeki en ciddi engelin bu olduğunu düşün-
mekteyiz. 
___________________

105 Koray, a.g.e., s. 122-123



148

SENDİKASIZ KADINLAR, KADINSIZ SENDİKALAR

Esasen bu söylem ve zihniyet, sendikal geleneklerden beslenmektedir. Nitekim ülkenin en 
büyük konfederasyonu olan TÜRK-İŞ’te etkisiz bir kadın bürosunun varlığı hariç, kadınları 
tüzüğünde ve yönetiminde görünür kılan bir işarete rastlanmamıştır. Kadın sorunu konu-
sunda suskun kalan TÜRK-İŞ, bir erkek işçi konfederasyonu olmaya devam etmekte-
dir. DİSK, TÜRK-İŞ’le kıyaslandığında, genel kurul kararlarında, tüzüğünde ve merkez 
yönetiminde kadınların görünür olduğu bir konfederasyon görüntüsü vermektedir. Ancak 
üst üste genel kurul kararlarında kadın işçilerin örgütlenmesi ve kadın hakları konusunda 
yapılması gerekenlere ilişkin tespitler neredeyse aynı cümlelerle tekrar edilmesine rağmen, 
bugüne kadar bunlara ilişkin ciddi bir çabaya girildiği söylenemez. HAK-İŞ, kadını öteden 
beri anne ve eş olmak gibi geleneksel roller üzerinden tanımlamıştır. Son dönemlerde, aile 
yapısını bozmayacak iş ilişkilerinin ve sosyal hakların gerçekleştirilmesini kadın politika-
sının merkezine almıştır. Kadını kendi başına bir birey olarak değil, aile içinde tanımlayan 
HAK-İŞ, kadınların modern zamanlardan kaynaklanan çalışma ve toplumsal sorunlarını, 
muhafazakâr bir dünya görüşü ile çözme çabasındadır. Bu durum sendika-kadın ilişkisinde 
tanımlanan sorunların yeniden üretimini sağlayacak niteliktedir. 

Sendikalar, kadınların örgütlenmesinin önündeki engelleri değişmez bir veri olarak kabul 
etmektedirler. Durumu tersine çevirmeye dönük, sendikal gündemin ve temel faaliyetlerin 
asli unsurlarından sayılan, etkin bir kadın politikasının olduğu söylenemez. Sendikalarda 
kadın sorununun, uluslararası kuruluşların uyguladığı programlar ve projeler yoluyla özel-
likle 1990’lardan sonra popülerleştiği gözlemlenmektedir. Bu konuda sendikal geleneklerin 
dışına düşen birkaç sendikada bazı çabaların ve düzenlemelerin olduğu söylenmelidir. Bu 
çabaların, daha çok kadınların üyelik payı yüksek olan küçük sendikalar ve üyelik payı çok 
düşük olan büyük sendikalarda olması dikkat çekicidir. 

Sendikaların stratejileri, temel faaliyetleri ve sendika içindeki kadın faaliyetleri incelediğin-
de genel olarak şu tespitler yapılabilir; 

●  Sendikal örgütler, toplu pazarlık, eğitim, örgütlenme gibi temel faaliyetlerini planlar-
ken cinsiyetlendirme yolunu tercih etmeyip “cinsiyet körü” bir yaklaşımı benimsemek-
tedirler. Bu anlayış, toplumsal cinsiyet rollerini görmemekte, kadınların ve erkeklerin 
aynı olanaklara ve fırsatlara sahip olduğu varsayımı üzerinden hareket etmektedir. Bu 
yönüyle sendikal politikalar eşitsizlikleri ortadan kaldıran değil onları perdeleyen bir 
işlev görmektedir. 

● Sendikal yapının her ayağında cinsiyet oranını gösteren bir izleğin olmadığı ve verile-
rin üretilmediği görülmektedir.

●  Geleneksel sendika örgütlenme stratejisi ve taktikleri, erkeklerin ağırlıklı olduğu büyük 
işyerlerini ve tipik işçileri örgütlemek üzere tasarlanmıştır. İşkolunda kadın işi olarak 
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tanımlanan işlerin yoğunlaştığı işyerlerini, ısrarla, deneyim biriktirdikleri alanların dı-
şında bırakmaktadırlar. Böylesi bir tercih ve anlayış, emek piyasasındaki gelir ve statü 
eşitsizliğinin kısmen sendikal pratikler yoluyla da korunduğu anlamına gelmektedir. 

●  Örgütlenecek hedef işyeri, çoğu zaman işyerinde çalışan işçilerden gelen örgütlenme 
talebine göre belirlenmektedir. Bu formül sendikalaşmaya yönelik bilgisi, inancı, eği-
limi ve olanağı daha düşük olan kadınların örgütlenmesini, daha ilk adımda dışarıda 
bırakmaktadır.

●  Sendikaların dış örgütlenmesinin odağında kadın işçiler bulunmamaktadır. Bunun en 
önemli göstergesi geleneksel örgütlenme stratejilerinin, kadınların örgütlenmesine yö-
nelik farklı yöntemleri kullanma gibi bir seçeneğe yönelmemesidir. Sendikalarda “ger-
çek işçi” olarak kabul edilen erkeklerin örgütlenmesi bir kural, “gerçek işçi sayılmayan” 
kadınların örgütlenmesi ise erkeklerin örgütlenmesinden sonra gelen, tali bir sorun ola-
rak görülmektedir.

●  Sendikalar “benzer benzeri örgütler” ilkesini deneyimlemektedirler. Fiili durumun ya-
rattığı zorunluluklar, sendikaların aktif ve öne çıkan kadınlarla, geçici durumlara özgü 
olarak ilişki kurmalarına sebep olmaktadır. Ancak bu ilişki, uzun süreli, kurumsal ve 
sendikal stratejinin bir öğesi şeklinde değil, kadınların örgütlenmeye yaptıkları geçici 
bir yardım olarak gerçekleşmektedir. Sendika-aktif kadın arasındaki bu ilişki, genellikle 
geçici durum ortadan kalktıktan sonra sona ermektedir. Bu nedenle örgütlenme sürecin-
deki sendika- kadın ilişkisini, kullan-unut ilişkisi olarak adlandırabiliriz. 

●  Sendikalarda, kadın örgütlenmesi konusunda değer taşıyan bazı deneyimler yaşanmak-
tadır. Ancak yapısal faktörler ile birlikte sendikalar içinde yerleşik olan rutinler ve ka-
buller, kadın örgütlenmesinde yaşanan önemli ve olumlu deneyimlerin genelleştirilme-
sine engel olmaktadır.

●  Birçok katılımcı, kadınların somut sorunlar etrafında örgütlenmesi ve ikna edilmesi 
durumunda örgütlenmeye mesafeli olmadıklarını gösteren çok sayıda deneyim ve 
gözlem aktarmışlardır. Bu deneyim ve gözlemler, sendika üyeliğini erkekler için 
norm sayan, kadınların üyeliğini ise bu normdan sapma olarak gören kalıp yargıla-
rın aşılması açısından önemlidir. 

●  Fiili örgütlenme sürecinde yer alan örgütleyiciler, genellikle dar ekonomik çıkarlara 
odaklanan erkek işçi ve uzmanlardan oluşmaktadır. Kadın örgütçü veya uzman çalıştır-
mak gerekli bir durum olarak görülmemektedir. Bu durum kadınlarla ilk temasın sağ-
lanmasında zorluklar yaratmakta, kadınların saygınlık, onur, ayrımcılık, çocuk bakımı, 
cinsel taciz gibi eşitlik sorunlarının örgütlenme esnasında gündeme getirilmesine engel 
olmaktadır.
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●  Dünya deneyimleri sendika içi demokrasiyi sağlamanın ve kadın üyelerin aktif olma-
larını teşvik etmenin en etkili yolunun kadın komisyonları ve komitelerini işletmek 
olduğunu göstermektedir. Oysa kadın üyelik payı yüksek olan sendikalar dâhil olmak 
üzere sendikaların büyük bir kısmında, TÜRK-İŞ ve DİSK’te kadın komisyonu veya 
komitesinin mevcut olmadığı görülmektedir. Bazı sendikalarda ve HAK-İŞ’te kadın ko-
misyonları kurulmuştur. Ancak bunlar kurumsallaşamamış, sendikal yapının yerleşik bir 
unsuruna dönüşememiştir. 

● Sendika içindeki kadın birimleri ya kadın bürosu ya da kadın komisyonu şeklinde örgüt-
lenmiştir. Bu birimler olumlu etkinlikler tasarlayabilecek ve yürütebilecek özelleşmiş 
kurullar, uzmanlar ya da çalışma grupları tarafından desteklenmemektedir. Bu yönüyle 
mevcut kadın birimleri, sendika içinde idari ve teknik yönden oldukça zayıftır. 

● Kadın komisyonlarının tüzük kuruluşu olması ve üyelerinin seçimle gelmesi önemlidir. 
Ancak sendika içindeki kadın birimlerinin tüzükle düzenlenme biçimi, bu birimlerin 
sendika yöneticilerine karşı bir güvence getirmekten uzak olduğunu göstermektedir.

●  Kadın birimlerinin merkezi düzeyde yapılandığı, tabanla ilişkisinin çok sınırlı olduğu, 
ayrı bütçe olanağının sağlanmadığı, genel olarak faaliyetlerinin belli gün ve olaylara 
özgülendiği görülebilmektedir.

●  Genel olarak tüzüğünde kadın komisyonları kurmayı sendikaların görev ve yetkisine 
dâhil eden sendikalarda gönüllülük esasına dayanan bir çalışma şeklinin hâkim oldu-
ğu tespit edilmiştir. Genellikle atama ile belirlenmiş olan komisyon üyeleri, sendikanın 
farklı birimlerinde çalışan kadınlardan oluşmaktadır. Kadın çalışmalarını esas işlerinin 
yanında ikincil olarak yürütmektedirler. 

●  Özellikle üye sayısı yüksek olan büyük sendikalarda üst düzey sendika yöneticiliği, güç, 
siyasete yakın olmak, yüksek gelir ve prestij gibi önemli getirileri olan bir meslek duru-
muna gelmiştir. Bu durum seçim süreçlerinde, erkeklerden oluşan yönetim ile yönetime 
muhalif gruplar arasında, bütün düzeylerde kuralsız ve yıkıcı bir rekabetin yaşanma-
sına neden olmaktadır. Çoğu zaman sendikacılık işinin eril özellikler ile tanımlandığı 
ve üstü örtük bir şekilde sendikacılık işinin kadınlara uygun olmadığı algısının yaygın 
olduğu da düşünüldüğünde, kadınlar için yönetime gelmek fazlasıyla zorlaşmaktadır. 
Çünkü kadının yönetimde yer alması sadece ailedeki erkeklerin değil, işyeri ve sendika 
düzeyinde kurulmuş olan erkek egemen sosyal ağların onayına ve ikna edilmesine de 
bağlıdır. Aksi takdirde kadın, bu amansız rekabetle baş edecek güce ve desteğe sahip 
olamamaktadır. 
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●  Birçok toplumsal ve sendikal engeli aşıp sendika yönetiminde yer alan kadınlar, üst dü-
zey yöneticiliğe yükselme beklentisini ve talebini baskılamakta, mevcut koşullara uyum 
göstermektedir. Bu nedenle sendikalar içinde aktif olan sınırlı sayıdaki kadın, genel 
olarak şube yönetimlerinde amatör yöneticilik, işyeri sendika temsilciliği ve delegelik 
gibi, sendikal politikaların oluşturulması ve uygulanmasında gücü ve yetkisi olmayan, 
sendikal hiyerarşinin alt basamaklarıyla yetinmek zorunda kalmaktadır. 

●  Kota, nispi temsil sistemi gibi olumlu ayrımcı uygulamalar araştırma kapsamındaki 
hiçbir sendikanın tüzüğüne dâhil edilmemiştir. Kota uygulamasına yönetmeliklerinde 
yer veren sendikalarda ise, bu uygulama sadece delegelik için öngörülmüştür. Mevcut 
durumu değiştirmeyeceği gerekçesi ile kotanın tüzükte yer alması çoğu katılımcı (kadın 
sendikacılar dâhil) tarafından gereksiz bulunmuştur.

●  Sendikalarda kadınlara yönelik, bilinç yükseltmeye, özgüven geliştirmeye, aktif olma-
larını sağlamaya dönük, farklılaştırılmış eğitim faaliyetleri son derece sınırlıdır. Temel 
sendikal bilgileri içeren eğitime katılan kadınların bile sayısı düşüktür. Kadın yapılarını 
kurumsallaştırdığını iddia eden konfederasyona bağlı sendikanın işyeri temsilcisinin, 
“sendika tüzüğünün” ne anlama geldiğini dahi bilememesi bu gözlemimizi güçlendir-
miştir. Birkaç sendikada verilen toplumsal cinsiyet eğitimleri ise formel sendika eğitim-
leri içinde sıkıştırılmış bir haldedir. 

●  Sendikaların bülten, broşür, internet siteleri ve sendikanın süreli yayınlarda belirli gün-
lere özgü, kadınlara ilişkin haber ve bilgilere yer verilmektedir. Ancak kadın istihdamı, 
kadın-sendika ilişkisi, çalışma yaşamında kadınların karşılaştığı sorunlar, sendika üyesi 
olan ve olmayan kadın örgütlenmeleri, deneyimleri ve direnişlerinin görünür kılındığı, 
kadınlara ilişkin süreklilik kazanmış yayın sayısı son derece azdır. 

●  Sendikalardaki semboller, fotoğraflar, afişler, kadınların sendikal alanda var olup ol-
madığının önemli bir kanıtıdır. Örneğin sendika binalarında ve yayınlarında yer alan 
fotoğraflarda nadiren kadınların göründüğü açıların kullanıldığı dikkat çekmektedir.

●  Erkek egemen sendikalarda politikalar erkeklere göre belirlenmektedir. Bu nedenle top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğini geriletmeyi hedefleyen düzenlemeler ve kadınların somut 
talepleri, sendikaların genel talepleri arasında yer alamamaktadır. Zaten kadınların iş-
yerleri ve bölgelere göre değişen somut sorunlarını ve taleplerini belirleyecek, uyuş-
mazlık konusu haline getirecek işyeri ve şube düzeyinde bir örgütlenme söz konusu 
değildir. 

●  Sendika yöneticileri, kadın üyelerin genel çıkarları ile kendi çıkarlarının benzer oldu-
ğunu varsaymaktadırlar. Sıradan üyelerin çıkarlarının neler olduğunu belirlemeye yö-
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nelik çabaları gereksiz görmektedirler. Dolayısıyla sendikalar için kıdem tazminatı, iş 
güvencesi, taşeronlaştırma, ücretlerin korunması gibi erkek yöneticilere göre “ağır ve 
genel sorunların” karşısında eşitlik sorunları önemsiz sorunlar kalmaktadır. Kuşkusuz 
bu durum sendikaların işyerinde belirledikleri uyuşmazlık konularına ve toplu sözleşme 
hükümlerine yansımaktadır. 

●  Sendikalar, hem kadın üyelerin hem de kadın uzmanların “bakım” sorumluluğunu ken-
dilerinin halletmesini beklemektedir. Nadiren de olsa toplu sözleşmelerde yer alan ço-
cuk bakım sorumluluğu, toplumsal bir sorun olarak değil sadece kadınların sorumluluğu 
olarak ele alınmaktadır. Bu anlayışın kadınların toplumsal ve sendikal konumunun de-
ğiştirmeksizin, mevcut durumun devam etmesine hizmet ettiğini düşünmekteyiz. 

●  Toplumda cinsel taciz ve şiddet suçları çok yaygın vakalar olmasına rağmen, yöneti-
cilere göre örgütlü oldukları işyerlerinde bu suçlar ya hiç ya da çok az yaşanmaktadır. 
Birkaç sendika dışında neredeyse hiçbir sendika belgesinde bu soruna yer verilmediği 
görülmektedir. Bu sorun sendikalar tarafından da adeta görünmez kılınmaktadır. 

●  Genel olarak değerlendirildiğinde işyerinde düşük ücretli ve vasıfsız işlerde yoğunlaş-
maları, bakım konusu, cinsel taciz, aile rol ve sorumlulukları, kadınların yoğun olarak 
çalıştığı işyerlerinde görülen meslek hastalıkları, başka bir ifade ile kadınlara özgü so-
runların toplu sözleşmelerde ya hiç ele alınmadığı yâda çok sınırlı ele alındığı görül-
mektedir. TGS, Petrol-İş ve Genel İş’in bazı işyerlerinde yapmış oldukları toplu söz-
leşmelerde, kadınlara özgü bazı sorunların düzenlenmiş olmasını, son derece önemli ve 
ezber bozan gelişmeler olduğunu düşünmekteyiz.

Ne yapmalı? Bu sorunun cevabı, sendika içindeki kadınlar tarafından verilmektedir. Kadın-
ları yaşadığı sorunları dinlemek yerine, sorunların erkek tarafından anlatımı yaklaşımı terk 
edildiğinde, ne yapmalı sorusunun cevabı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Başarılı kadın ör-
gütlenme deneyimleri ve sendika içindeki kadınların söylediklerine bakıldığında şu çözüm 
önerilerinin öne çıktığını görmekteyiz;

●  Her şeyden önce sendikalar bildiklerini ve rutinlerini değiştirmek durumundadırlar. Ka-
dın işçilerin örgütlenmesi, işçi sınıfının bütünlüklü mücadelesine bağlıdır. Ancak kadın 
işçi hareketinin özel talepleri, belirleyeceği stratejileri ve bu alandaki çalışmaları sen-
dikal hareketin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunacaktır. Bunun için erkek 
egemen sendikaların, cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir işgücü piyasasının ve örgütlenme-
sinin sendikalara sağladığı yararların bilincine varmaları gerekmektedir. Bunu sağlaya-
bilmek, geleneksel sendikal yapıların ve erkek egemen kültürünün değişmesine bağlıdır. 
Sendikal hareket içinde kadın gruplarının güçlenerek kadın sorunlarının görünürlüğünü 
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sağlamalarına yönelik mücadeleleri, bu değişimin dinamiğini oluşturmaktadır. Sendikal 
hareket içinde böylesi bir talep dile getirilmediği ve bu talebi gerçekleştirmek için mü-
cadele yürütülmediği sürece, mevcut sendikal yapı ve kültürün değişmesini beklemek 
hayalcilik olur. Bu nedenle sendikanın kadın politikası, belli sürelerde yapılan kurultay-
larda veya genel kurullarda kadın üye ve temsilcilerin tartışarak oluşturdukları ilkeler 
üzerinden oluşturulmalıdır.

●  Sendikaların tüzüklerinde rastlanan cinsiyetçi dil ayıklanmalıdır. 

● Tüzük ve yönetmelikler yeniden gözden geçirilerek toplumsal cinsiyet eşitliğine ve 
kadın sorunlarına duyarlı bir şekilde, yeniden yazılmalıdır. Tüzüklerinde sendikaların 
amaç ve hedefleri arasında, cinsiyet eşitliğine dayalı demokrasinin inşası yer almalıdır. 
Bu hedef ve amacın inşası için evde ve çalışma hayatının her alanında, örgütlü oldukları 
işyerlerinde, sendikaların iç işleyişlerinde, sendika yönetimlerinde, sendikal faaliyetler-
de ve toplu sözleşmelerde kadın erkek eşitliğinin esas alınacağı ve bunları gerçekleştir-
mek için gereğinin yapılacağı taahhüt edilmelidir.

● Konfederasyon ve sendikalarda, sendikanın her organında, tüm karar mekanizmaların-
da, her toplantı, sempozyum, kurul, genel kurul, çalışma grubu ve delege seçimlerinde 
kadınların temsil edilmesinin sağlanması ve güvence altına alınması gerekmektedir. 

●  Bu nedenle kota, nispi temsil gibi uygulamaların özellikle kadın-erkek sendikacılar ta-
rafından önemsiz bir mesele olarak kabul edilememesi gerekmektedir. 

●  Özellikle işyerlerinde erkek temsilcilerin yanında ayrıca bir kadın temsilcinin yer alma-
sı, işyerlerinde şikâyetlerin çözümlendiği yer olan disiplin kurullarında mutlaka kadın-
ların yer almasının sağlanması önemlidir. Siyasi partilerde görülen “eş başkanlık” olgu-
sundan ilhamla, kadın erkek temsilcilerin yer aldığı “eş temsilcilikler” oluşturulmalıdır. 

●  Sendikanın şube yönetimlerinde yer alan kadınların “amatör” statüsünün, pozitif ay-
rımcı bir uygulama ile “profesyonel” bir statüye dönüştürülmesi gerekmektedir. Böyle-
ce, bu kademede yer alan kadınların ev-işyeri-sendika şeklinde formüle edebileceğimiz 
üçlü iş yükü hafifletilmiş ve yerel düzeydeki sendikal faaliyetlere daha fazla zaman ayır-
ması sağlanmış olur. 

●  Geleneksel olarak işyeri ile sınırlı olan sendikal örgütlenme anlayışının yerini, kadını 
işyeri, ev ve mahalle bağlantıları içinde kavrayabilen, işyeri ve işkollarındaki farklılık-
ları dikkate alan bir anlayışa bırakmalıdır. Bu bağlamda örgütlenme yöntem, taktik ve 
formülü, kadın işçilere göre farklılaştırılmalıdır. 
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● Örgütlenme sırasında aktif kadınlarla kurulan ilişki, uzun süreli, kurumsal ve sendikal 
stratejinin bir parçası olma niteliğine kavuşturulmalıdır. Bu aynı zamanda mali yeter-
sizlik ve personel sıkıntısı yaşayan sendikaların, bu sıkıntılara katlanmadan, hedeflerini 
gerçekleştirmede üye desteği kazanmalarının etkili bir yoludur. 

●  Yeterli sayıda kadın örgütlenme uzmanı istihdam edilmelidir. Uzmanların tecrübelerini 
aktarabildiği sendikaya uygun mekanizmalar yoluyla yeni uzmanların yetişmesi sağlan-
malıdır. 

● Sendikayı ve sendikal hareketi de güçlendirecek olan sendika içi kadın yapılarının mut-
laka oluşturulması, tüzük ile güvence altına alınarak sürekliliğinin sağlanması ve ku-
rumsallaştırılması gerekmektedir.

●  Özellikle temsil niteliğine sahip taban komitelerine ayrıca önem verilmelidir. Çünkü 
kadın işçilerin örgütlenme faaliyetlerini sahiplenmesi ve demokratik bir örgütün parçası 
oldukları duygusunu geliştirmesi, ancak bu komiteler aracılığı ile mümkün olabilir. 

●  Sendikalarda oluşturulacak kadın komisyonlarının, çalışan uzmanların yönettiği, mer-
kezi bir oluşum olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Bu nedenle bu yapıların işyeri, 
şube, bölge ve merkezi düzeyleri içine alan paralel bir kadın örgütlenmesi şeklinde 
yapılanması önemlidir. 

●  Sendikanın kurucu hedefleri, kuralları ve politikalarıyla uyumlu çalışması gereken ka-
dın yapılarının, sendikal politika ve stratejinin asli bileşenlerinden birisi olarak kabul 
edilmelidir. Bu, kadın sorunları ve yapılarının sendika içinde marjinalleştirilmemeleri 
açısından hayati bir öneme sahiptir.

●  Kadın komisyonlarının olduğu sendikalarda, bu birimlere ilişkin tüzük düzenlemeleri 
yeniden ele alınmalı, mevcut yönetimler karşısında gerçek bir güvenceye kavuşturulma-
lıdır. 

●  Komisyon üyelerinin kimlerden oluşacağı, nasıl belirleneceği, çalışma usul ve esasları, 
kararlarının niteliği, örgütlenme şeması, örgüt içindeki yeri ve diğer birimlerle ilişkisi, 
sorumluluk alanları, denetimi ve bütçesi gibi temel kuralları gösterecek bir kurallar bel-
gesinin-yönetmeliğinin oluşturulması gerekmektedir. 

●  Sendika merkez ve şubeleri bu yapıları desteklemelidir, verilecek destekler şu şekilde 
sıralanabilir; 
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1. Kadın birimlerinin toplanabilmesi için fırsatlar yaratmak,
2. Toplantı ve eylemlerini teşvik etmek,
3. Üyelerin bu toplantılara katılımları için işyerinden izinli sayılmaları konusunda işve-
renle gerekli pazarlıkları yürütmek, 
4. Finansal destek ve kaynak sağlamak, 
5. Şube yönetiminde bu yapıların temsil edilmesini sağlamak,
6. Bu grupların toplantı ve eylemlerini düzenli rapor etmelerini sağlamak, 
7. Yerel düzeyde öne çıkan aktif kadın işçilerin merkezi düzeyde oluşturulmuş olan 
komisyonlarda temsil edilmesini teşvik etmek
8. Sendika içinde kadın komisyonuna ve yürütmesine, uzmanlık düzeyinde teknik ve 
idari yönden destek verecek kadın büro ve daireleri oluşturmak.

● Kadın yapılarının, sendika öncelikleri ve amaçlarına uygun olması için, her seviyede 
çalışmalarının raporlanması ve sendika yönetiminin düzenli gözden geçirmeleri gibi 
süreçler işletilmelidir. Merkezi düzeyden şubelere doğru etkin bir bilgi akışının sağlan-
ması, sendikanın öncelikleri ve hedeflerinin tabana nüfuz etmesinin en etkin yöntemidir. 
Bu yöntemle, merkezi düzeydeki komisyonlara, yerelden en güncel bilgilerin ulaşması 
kısa sürede gerçekleşmiş olur.

●  Söz konusu yapılara teknik, idari, bilgi, yayın ve eğitim desteğinin verilmesi gerek-
mektedir. Denetime açık, kendi inisiyatiflerinde kullanabilecekleri ayrı bir bütçenin 
oluşturulması, etkililik açısından zorunludur. 

●  Kadın üyelerin özgüvenlerini artıracak, güçlenmelerini sağlayacak, “daha az formel” 
eğitimlerin yapılması hemen hemen tüm kadın sendikacıların üzerinde uzlaştığı öneri-
lerden birisi olmuştur.

●  DİSK’in “kadın sendika okulu” kurma planı dikkate değerdir ve gerçekleşmesi sağlan-
malıdır. Diğer konfederasyonlar ve kadın örgütleri bu öneriyi desteklemelidir. 

●  Sendikalarda dil, söylem, fotoğraf ve semboller kadınları görünür kılacak bir açıyla ye-
niden değerlendirilmelidir. 

●  Sendikadaki kadınlar, işyerlerinde ve sendikalarda uğradıkları ayrımcılığı ve sorunları 
erkek yöneticilerin farkına varmalarını beklememeleri gerekmektedir. Bu uzun sürebi-
lir. Bu nedenle sendika tüzük değişiklikleri, toplu iş sözleşmelerinde kadınların özgül 
sorunlarına ilişkin sınırlı da olsa yapılan düzenlemelerin küçümsenmemesi, görünür kı-
lınması, yaygınlaştırılması son derece önemlidir. 



156

SENDİKASIZ KADINLAR, KADINSIZ SENDİKALAR

●  Özellikle Türkiye gibi kadınların güvensizleştirildiği ve evlere çekildiği toplumlarda 
sendika içindeki ve dışındaki kadın örgütlenmelerinin, dayanışma içinde çalışmaları ka-
dın işçilerin güçlendirilmesi bakımından stratejik bir öneme sahip olduğu söylenmelidir.
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A RESEARCH ON IDENTIFYING THE PROBLEM AREAS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN 
WOMEN AND UNIONS

It is impossible to conduct a realistic analysis of the relationship between women and unions 
without taking into account the differences created by “gender” identities, which are deter-
mined by the roles and responsibilities set upon men and women by the society at large. 
Thus, unsurprisingly, the most important finding within the scope of this study is the fact 
that both the overarching patriarchal mentality and socio-cultural presuppositions regarding 
gender roles are decisive factors in the attitude and actions women take towards unions, 
including union membership itself. We have observed that this difference, based on the 
aforementioned socio-cultural presuppositions, also provides the fundamental reasoning 
and basis for the differential positioning of men and women within unions, the gendering of 
union work in general, and the power relations and hierarchies between men and women in 
unions. It is clear to us that both the gender-based division of labour – stemming from the 
widespread understanding that women’s primary role in society lies within the home and 
the family – and the general ideological approach towards womanhood and motherhood are 
used in a very effective manner in legitimizing the lack of action and policy-making with 
regards to certain issues, such as the lowness of the rate of women’s membership in unions, 
the exclusion of women from positions of power within unions, and problems they face at 
work due to the prevalence of gender inequality. In contrast with men unionists, women 
unionists in general have concretized the source of this inequality, acknowledging that the 
“patriarchy” is responsible for the continuation of this unequal situation. They also see the 
fact that other women within the union do not stand up against this patriarchal domination 
as one of the main sources of the problem itself. When it comes to taking place in positions 
of power within the union, however, it has been observed that they have embraced and in-
ternalized values resulting from the gender-based division of labour reproduced daily within 
and outside the union; and that therefore the choices they make are also in line with these 
values. 

The prevalent discourse and mentality of men unionists, who are in decision-making posi-
tions, are both of a nature that recreates and reproduces problem areas in the relationship 
between women and unions. For one, they obscure the source of the inequality between 
men and women. And, at best, they are of the opinion that this inequality is caused by cer-
tain age-old processes that cannot be resolved within their lifetime. As a result, it becomes 
impossible to set in motion timely intervention programs in the present, in order to expose 
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and eradicate the sources of this inequality within unions. What women workers need, on 
the other hand, is an effective discourse on the part of the union, that not only delineates its 
understanding of the problems women face due to this inequality they are made to live with, 
but also states who exactly it holds responsible for these problems, and can develop sound 
solutions. We have observed, however, that the common discourse and mentality adopted 
by unions does not even come close to satisfying this need. Thus, this discourse and mental-
ity has come to be the most important factor in rendering the collective actions and efforts 
of women completely futile, as well as in the reproduction of gender-based discrimination 
within unions. It is also the most serious obstacle preventing women’s organizing in unions, 
as well as their representation. 

It is easy to see that what fundamentally nurtures this kind of discourse and mentality is also 
existing union traditions. In fact, there is no sign of anything in the union charter or admin-
istration of the Confederation of Turkish Trade Unions (TÜRK-İŞ), the largest confedera-
tion in the country, with regards to making women’s voices heard – except for a completely 
ineffective women’s bureau. With its complete silence when it comes to women’s issues, 
TÜRK-İŞ remains nothing but a mainly male worker confederation. In comparison to 
TÜRK-İŞ, the Confederation of Revolutionary Unions (DİSK) appears to be a confedera-
tion where women are more visible in general assembly resolutions, union charters, and 
the central administration. Although consecutive general assembly resolutions have repeat-
edly – and almost word for word – stated what the confederation must do with regards to 
women’s organizing and women’s rights within the workforce, it is possible to say that there 
have been no developments whatsoever demonstrating any serious attempt to implement the 
activities they have been speaking about. The Confederation of Turkish Real Trade Unions 
(HAK-İŞ) has, on the other hand, continued defining women as mothers and spouses, by 
way of traditional societal roles. As a result, HAK-İŞ has placed the implementation of 
regulations and social rights that shall not disturb the familial structure at the very center 
of its policies regarding women. In short, HAK-İŞ defines women as existing solely within 
the family, rather than as individuals in their own right; and thus attempts it makes to solve 
women’s social and work-related problems, created as a direct result of the modern condi-
tions we live in, with its deeply conservative world view end up reproducing the very prob-
lems being described in the relationship between women and unions. As may be expected, 
unions develop their policies and strategies with the preconception that obstacles in the way 
of women’s organizing are fixed and unchangeable phenomena. Thus, it is impossible to say 
that there is an effective policy regarding women, aiming to change the situation, and as one 
of the essential constituents of the union’s agenda and its fundamental activities. We have 
also observed that women’s issues within unions have become popular – especially since the 
1990s – as a result of programs and projects implemented by international organizations. It 
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must be mentioned here that there have been certain attempts, and some regulations have 
been made in a couple of unions that fall outside the scope of dominant union traditions 
with regards to this issue. The fact that these attempts have taken place in small unions 
where women’s membership shares are high and in large unions where women’s member-
ship shares are low is quite interesting indeed. 

Upon assessing union strategies, basic activities, and women’s activities within unions, it is 
possible to reach these general points:

● When planning their most fundamental activities such as collective bargaining, educa-
tion and trainings, and organizing, unions choose not to operate in a gendered manner, 
but rather to adopt a “gender-blind” approach. What this understanding does is cover 
up existing societal gender roles. The result is a functioning that is based on the false 
assumption that men and women have access to the same resources and opportunities.

● There are no procedures in place to demonstrate gender rates in all levels of the union 
structure, and the necessary data is thus not being produced. 

● Traditional union organizing strategies and tactics have been designed in order to or-
ganize typical workers within large workplaces where the majority is male. Therefore 
unions persistently exclude workplaces where what is defined as women’s jobs are 
carried out from the areas within which they organize and gather experience. What this 
kind of choice and this mentality signifies is the partial preservation of the inequality 
in income and status between men and women in the labour market by way of union 
practices as well. 

● The target workplace where union organizing shall take place is mostly determined 
through the demands of workers themselves. This formulation results in the exclusion 
of women from this kind of organizing from the very first step, since they are not only 
less informed with regards to unionization, but they also have less of a belief in it, are 
less inclined towards it, and have fewer opportunities. 

● Women workers are not the focus of external union organizing either. The most impor-
tant indicator of this is the fact that traditional organizing strategies have not evolved in 
any way in order to include different methods regarding organizing women. Organizing 
men, who are considered “true workers” is considered the law of the land for unions, 
while organizing women, who “aren’t really workers after all” is seen as an unimport-
ant and secondary issue that can only ever come after the main job (i.e. organizing 
men). 
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● Unions have come to know the general principle by which people are able to “organize 
those who are like themselves” as a direct result of lived experience. The factual cir-
cumstances at times result in a de facto relationship between unions and certain active, 
prominent women – albeit only temporarily. This relationship does not, however, take 
place as a long-term component of the institutional union strategy, but rather as some 
kind of momentary assistance these women provide to union organizing. This relation-
ship between the union and the active woman usually ends after the relevant temporary 
situation is over. 

● There have been some experiences of certain value with regards to women’s organiz-
ing. The overlap of entrenched routines and assumptions within unions, and various 
structural factors, however, prevents these kinds of important and positive experiences 
regarding women’s organizing from becoming widespread. 

● Many women who were interviewed spoke of experiences and observations that show 
that they are not at all ill-disposed to organizing as long as this takes place around 
concrete problems, and they are properly persuaded. These experiences and observa-
tions are important in terms of overcoming stereotypical judgments that consider union 
membership a norm for men, and a deviation from the norm for women. 

● Organizers who are actors within actual organizing processes are usually male workers 
and experts, focusing on narrow economic benefits. Employing women organizers or 
experts is not at all seen as something that is necessary. This, for one, creates problems 
in establishing the primary contact with women. Another result is that issues within 
the general framework of the struggle for equality, such as respectability, dignity, child 
care, harassment, and gender-based discrimination – i.e. issues that can draw the at-
tention of women workers – remain unmentioned in the process of organizing these 
workers. 

● Experiences around the globe demonstrate that the most effective way to ensure the 
democratic functioning of the union, and to encourage women members to become 
active is to have real and functioning women’s commissions and committees within 
the union. We see, however, that a large majority of unions, including those who have 
high women’s membership shares, as well as confederations such as TÜRK-İŞ and 
DİSK, do not even have women’s commissions or committees. While certain unions 
and HAK-İŞ do have women’s commissions, these have not been properly institution-
alized, and have thus been unable to become permanent components of these unions. 
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● Women’s units within unions are set up either as women’s bureaus or women’s com-
missions. These units are not supported in any way by specialized boards, experts or 
working groups that are capable of organizing and running positive activities. In this 
sense, existing women’s units are quite weak both administratively and technically, 
within unions. 

● It is important that women’s commissions have proper charters and that its members are 
chosen through elections. And yet it has been seen that organizing the women’s units 
through by-laws is far from protecting them from the male union administrators. 

● Women’s units are centrally organized, their relations with the rank and file is therefore 
limited. Furthermore, they do not enjoy the possibility of a separate budget, and their 
activities are focused on specific issues and dates. 

● In general, a working system based on voluntarism dominates the trade unions that 
include the setting up of women’s’ commissions as part of their main regulations. Ap-
pointed commission membership becomes a second de facto area of work for women 
who work in different units of the union.

● Top level administrative positions, especially in unions that have a large number of 
members, are seen as being specialized vocations that have the advantage of bringing 
power, income, prestige and political clout with them. This leads to the emergence of 
a competition with no law or regulation between men of the extant administration and 
men in the opposition at all levels of the union. The fact that union work is defined as 
a male specialty and the covert perception that union work is not suitable for women 
makes it difficult for women to accede to administrative positions. A woman to be in 
administration needs to convince and seek the approval of not only the men in her fam-
ily, but also of the patriarchal network established in the workplace and in the union. 
Otherwise, the woman cannot cope with the competition. 

● The points above constitute the reasons for which women who have already been able 
to overcome the obstacles and have acceded to positions of administration within the 
union need to create the conditions and apply the necessary pressure for women to 
expect and to demand the creation of conditions for women accede to even higher posi-
tions within the administration. 

● The few women active in the union generally work as auxiliary administrators in local 
branches, as workplace representatives or become delegates and are thus concentrated 
in low level positions without power or authority and that do not determine and apply 
union policy. 
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● None of the unions included in the research have included positive discrimination mea-
sures such as a quota system or a form of proportional representation in their by-laws. 
In cases where a quota does exist, this is limited to delegate elections. Most interview-
ees, including women, have said that putting a quota system in the by-laws would be 
unnecessary since it would not change the existing situation. 

● Specialized educational programs for women aiming to raise consciousness, develop 
self-esteem and help them become more active are very limited. Gender courses pro-
vided by a few unions are squeezed within the formal union education. 

● Unions generally provide information and news about women and special days con-
cerning women’s struggle in their bulletins, brochures, web sites and periodicals. Nev-
ertheless, publications that make visible issues regarding women’s employment, rela-
tions between women and unions, problems faced by women at work, organizations, 
struggles and experiences of women inside and outside unions are very few and far 
between. 

● Symbols, photographs, and posters used by unions provide important clues about the 
extent to which women are visible within the union. Photographs whether in union 
publications or hung on union buildings are rarely shot from angles that show women. 

● In patriarchal unions policy is shaped according to men. Therefore measures that aim 
to reduce gender inequality and women’s concrete demands are not included in the 
general demands put forward by unions. In any case, a system that would identify the 
concrete problems and demands of women that change according to workplace and 
location and bring them to the bargaining table does not exist at the workplace not in 
the local union branches. 

● Union administrators presume that the interests of women members are the same as 
theirs and therefore find it unnecessary to try and determine what the interest of the 
ordinary union member might be. Therefore for unions, problems of equality remain 
secondary to “big issues and general” that men deem to be important, such as indemnity 
payments, job security, contract labour and protection of wage levels. Undoubtedly, 
this situation gets reflected in dispute issues and collective bargaining decisions. 

● Unions expect women at all levels to shoulder the responsibility of caring for others 
themselves. In rare cases, in collective bargaining arrangements that include child care, 
the latter is deemed to be the sole responsibility of women rather than of society as a 
whole. We think that rather than leading to change, this perception means that the posi-
tion of women within society and within unions continues to exist as is. 
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● Apart from a few unions, there is no mention of sexual harassment in the workplace in 
union documents as if such a problem does not exist. Thus, this problem is also made 
invisible by the unions. 

● Our general assessment is that issues faced by women such as lower pay and concen-
tration in unskilled work, the question of care, sexual harassment, roles and responsi-
bilities related to the family and work-related health problems in workplaces where a 
large number of women are employed are either not addressed in collective bargaining 
agreements, or are addressed in a very limited fashion. But we also think that it is very 
important for a few unions such as TGS, Petrol İş and Genel İş to have drawn up in 
some workplaces collective bargaining agreements in which problems faced by women 
in the workplace are specifically addressed. 

What should be done? This question is answered by women within unions. If the union 
would instead of listening to men reporting on women’s issues, listen to the women instead, 
the answer to the question would become immediately apparent. Examples of successful 
women’s organizing and the accounts provided by women in unions point to the solutions 
below:

● Above all, unions need to change their routines and their accumulated knowledge. It is 
already known that the organizing of women workers depends on the holistic struggle 
of the working class. And yet it should also be underlined that the specific demands of 
the women worker’s movement, the strategies it delineates and the work it effects in 
this regard will provide important inputs for the development and strengthening of the 
worker’s movement itself. For this to happen, unions dominated by male workers need 
to become conscious of the benefits of a gender-equal labour market and organization. 
This can only come to be with the transformation of traditional union structures and 
their patriarchal culture. The dynamic for this transformation is provided by the strug-
gle for the visibility of women’s issues waged by women’s groups within the union 
movement. It would be unrealistic to expect any transformation of the existing union 
structure and culture as long as such a demand is not voiced and a struggle to meet this 
demand is not undertaken. 

● A union’s women’s policy should be determined through principles reached in discus-
sions undertaken by women members and representatives in periodically held con-
gresses and general assemblies. 

● Sexist language in union charters should be identified and eliminated. 
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● Charters and regulations must be revised and re-written according to principles of gen-
der equality and sensitivity to women’s problems. Charters should include the estab-
lishment of gender-equal democracy among their aims and targets. To realize this, the 
union should commit itself to gender equality and to undertake all necessary steps for 
gender equality within the home and in the work space, in workplaces where they are 
organized, in union administration, internal operation and activities, and in collective 
bargaining agreements. 

● Women’s representation should be guaranteed and secured in all unions within a con-
federation and the unions tied to it, in all organs of the union, in all decision-making 
mechanisms, and in every meeting, symposium, council, general council, working 
group and delegate election. 

● For this reason, male or female unionists should not consider as secondary and unim-
portant measures such as a quota system or a form of proportional representation. 

● It is important to to place a woman representative alongside a man especially in work-
places and in their disciplinary committees which are the places where complaints are 
heard and resolved. 

● An understanding which limits its view of women’s issues within the workplace only 
has to be replaced with one that situates women within the workplace as well as within 
the home and the neighbourhood, and one which is cognizant of the differences among 
workplace and type of work. The method, tactics and formulae of organizing has thus 
got to diversify according to women workers. 

● Relations forged with active women during processes of organizing have to be trans-
formed into long-lasting, institutional relations and made part of union strategy. 

●  Necessary numbers of women organizing experts need to be employed. 

● Women’s activities have, at all cost, to be structured within the union since these will 
strengthen both the union and the union movement, and their continuity must be guar-
anteed and institutionalized by being placed within union charters.

● For women’s organizational structures whose work has to be compatible with the 
union’s constitutive aims not to be marginalized, it is essential that they be recognized 
as one of the fundamental constituents of the regulations and policies of the union. 

● Charter regulations regarding women’s commissions in unions where they exist, have 
to be revised and provided with real safeguards against existent administration. 
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● A rules and regulations set of by-laws have to be drawn up that will delineate in detail 
who the members of the commission will be, how they will be elected, what principles 
they will work according to, what decisions they will be able to take, the organizational 
schema they will have to abide by, the place they will occupy within the organization 
and their relations with its other units, what they will be responsible for, how they will 
be supervised and how they will set up their budgets. 

● As a woman expert stated, the women’s commissions that will be set up need to stop 
being a central unit administered by experts working for the union. It is for this rea-
son that these new women’s units have to be structured as parallel organizations that 
incorporate all levels of administration ranging from the workplace and the branch to 
the region and the headquarter. Union headquarters and branches should support these 
units by: 

1. Providing opportunities for these units to assemble, 

2. Encouraging them to hold meetings and demonstrations, 

3. Negotiating with the bosses so that women can be excused from work in order to 
participate in these activities,

4. Providing financial support and resources, 

5. Making sure these units are represented at branch administrations, 

6. Enabling these groups to submit regular reports of their meetings and activities, 

7. Encouraging the representation at central level commissions of women workers who 
have become prominent at the local level, 

8. Setting up women’s bureau and departments that would provide technical and ad-
ministrative support to the woman’s commission and executive within the union.

● For women’s units to be compatible with the priorities and aims of the union, their 
work at all levels has to reported and presented to the union administration for review. 
A regular flow of information from the center to the branches is an effective method 
of ensuring the filtering down of the aims and targets of the union. Furthermore, this 
would also ensure the flow of up to date information from the local level to reach com-
missions at the center. 

● Women’s units can become effective when they are supported by a separate budget 
under their control that is open to technical, administrative, information, publications 
education and supervision. 
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● Almost all women unionists agreed that an educational program was needed that would 
increase women worker’s self-esteem, that is empowering and less formal. 

● DİSK’s plan to establish a woman’s union school is worthy of attention and needs to be 
realized. 

● The language, discourse, photographs and symbols used by unions need to be re-eval-
uated with a view to make women more visible.

● Women in unions should not wait for men to realize the discrimination and the problems 
faced by women in workplaces and in unions. This may take a long time. Therefore, it 
is essential that they not underestimate neither the changes made in union charters and 
nor the regulations, however limited, introduced in collective bargaining agreements 
regarding problems specific to women. On the contrary, they should work to make 
these visible and known widely. 

● Especially in societies such as Turkey where women are made insecure and retreat 
home, the work carried out by women’s organizations inside and outside unions in soli-
darity with each other has strategic importance from the point of view of the empower-
ment of women workers. 
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