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Ö              z  Bu makalede, sendikalardaki cinsiyet eşitliği 
ele alınıp kadınların sendikal yönetimlerde 
yetersiz temsiline değinilmiştir. Bu yetersiz temsil,  

piyasadan kaynaklı olabileceği gibi cinsiyet ayrımcılığından 
da kaynaklanabilmektedir. Ancak, son 30-40 yıllık süreçte 
artan kadın işgücünü piyasaya çekmek için sendikaların 
kendini yenileme girişimi noktasında kadın yöneticilere 
ihtiyacı olduğu da ortadadır. Bu nedenle çalışmamızın 
son bölümünde sendikal harekette kadınların her düzeyde 
sendikal faaliyete katılımı için geliştirilen stratejilere 
odaklanılmış ve bu bağlamda, atılması gereken adımlar 
noktasında çözüm önerileri getirilmiştir. 
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in the last 20-30 years, trade-unions need female directors 
at the point of trade-unions’ renewing themselves in order 
to attract increasing female labor to the market. herefore, 
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1. GİRİŞ

1970’li yıllardan itibaren küreselleşme ile birlikte işgücü piyasalarında yaşanmaya 
başlayan dönüşüm beraberinde sendikaları da etkileyen çeşitli değişimleri de getirmiştir. 
Özellikle sendikaların üye sayılarındaki azalmalar ve üyelerinin sendikalardan beklentileri 
sendikaları yeni arayışlara yöneltmiştir. Bu noktada,  kadınların başta hizmetler sektörü olmak 
üzere daha fazla iş yaşamında kendini göstermesi sendikaların içinde bulundukları sıkıntıları 
aşması noktasında bir çıkış noktası olarak kendini göstermektedir. Artan kadın çalışan sayısı 
sendikalarda kadınlara özgü sorunların daha fazla dile getirilmesini sağlasa bile çözüm 
noktasında yapılanlar yetersiz kalmakta ve sendikalı/sendikasız kadın çalışanların iş yaşamına 
dair sorunları devam etmektedir. 

Sendikalardaki erkek egemen anlayışı değiştirmek, çalışan kadınları sendika üyeliğine ve 
sendikal faaliyetlere katılmaya teşvik etmek hem sendikaların geleceği hem de kadın-erkek tüm 
işçilerin çıkarlarının korunması açısından önemlidir. Özellikle kadın çalışanların sorunları ile 
direkt ilgili faaliyetler, yerinde çözüm uygulamaları ve bu uygulamaların aktif takibi kadınların 
sendika üyeliklerine daha sıcak bakmalarını sağlayabilir. Bu noktada sendika içi demokrasi 
ve bütün çıkar gruplarının sendika içinde eşit temsili ön plana çıkmaktadır. Sendikalarda 
kadın yöneticilerin sayılarının artması, karar organlarında daha fazla temsil edilmeleri kadın 
çalışanların sorunlarının daha etkin şekilde gündeme gelmesini sağlayabilir. Diğer yandan kadın 
çalışanlar kendi hemcinsleri ile sorunlarını daha açık ve net şekilde paylaşabilir ve kadınların 
yönetimde eşit şekilde yer aldığı kurum ve oluşumlara daha fazla güven duyabilirler.

2. SENDİKALAR VE KADIN

1980’lerle birlikte başlayan küreselleşme süreci tüm dünyada kadınların istihdamını 
ve işgücüne katılım oranlarını arttırmıştır. Ücretli kadın emeği kullanımı artmış ve işgücü 
piyasalarında kalıcı hale gelmiştir (Toksöz, 2008: 246, Ecevit, 1990: 265). Ayrıca kız çocuklarının 
eğitim olanaklarının artması, doğurganlık oranının azalması, ailenin küçülmesi, kentleşme, 
sosyal değerlerdeki değişme kadının işçi olarak istihdamını arttıran diğer unsurlar olmuştur 
(Erdoğdu, 1999: 10). Bu süreç kadınlar açısından çeşitli fırsatları ortaya çıkarmakla birlikte 
beraberinde çeşitli sorunları da getirmiştir. Kadının işgücü arzını belirleyen toplumsal ve kültürel 
faktörler, formel istihdama dahil olan kadınlar için çeşitli ayrımcılıklar anlamına gelirken 
niteliksiz ve geniş kitlelerdeki kadın işgücünün de enformel sektörde yoğunlaşmasına neden 
olmuştur. Bu süreç incelendiği zaman sendikaların, kadınların örgütlenmesi, sendikalarda daha 
fazla temsil edilmeleri ve kadınlara özgü sorunların çözümlenmesi ile daha fazla ilgilendikleri 
görülmektedir. Fakat özellikle gelişmekte olan ülkelerde sendikalara uygulanan baskı ve 
bunun sonucunda uğradıkları güç kaybıyla birlikte sendikalardaki erkek egemen yapılar kadın 
çalışanları ilgilendiren konuların hep arka planda kalmasına sebep olmuştur (Toksöz, 2008: 
246-247).
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Sendikalar ve kadın arasındaki ilişki incelendiğinde aslında en başından beri sorunlu 
başlayan bir ilişki karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, ilk dönem sendikacıları, kadın işçilere 
sendikal koruma sağlamak yerine onları sendikadan dışlamışlardı. Nitekim ABD’de Ulusal 
Matbaacılar Sendikası (National Typographical Union), kadın dizgicilerin işe alınmasının kendi 
iç düzenlemeleriyle teşvik etmeme kararı aldı. Benzer şekilde birçok sendikanın tüzüğünde 
“işçilerin gelir olanaklarını kötüleştiren, niteliksiz kadın işgücünün dışlanmasını” talep eden 
özel maddeler yer almaktaydı. Erkek egemen olarak gelişen sendikal hareket, kadınların 
haklarını savunurken bile kadınların önceliklerinden çok erkek egemen bakış açısına önem 
vermektedir. Sendikaların ortaya çıkışından beri süregelen anlayış, eşit işe eşit ücretken, erkek 
ve kadınların eşit değerdeki işlerde çalışması konusunda sessiz kalınmaktadır. Bunun en 
belirgin sebebi olarak, sanayi devrimi ile birlikte sermayenin artan işgücü ihtiyacını en ucuz 
şekilde karşılama çabası gösterilebilir. Çünkü ucuz işgücü kaygısı ile daha fazla sayıdaki çocuk 
ve kadın işçi sermaye tarafından piyasaya çekilmiş ve bu durum erkek çalışanların ücretlerinde 
bir düşüşe sebep olmuştur. Bunun sonucunda ilk dönem sendikacıları kadın işçilere sendikal 
koruma sağlamadıkları gibi, kadınları sendikalardan da dışlamışlardır (Urhan, 2009: 83-85).

Günümüz şartlarında dünya ölçeğinde işgücü piyasasını incelediğimizde kadın çalışanların 
sayısının hızlı bir şekilde arttığını görülmekteyiz. Bu duruma paralel olarak özellikle hizmet 
sektörü başta olmak üzere toplam sendikalılar içerisinde kadın çalışanların sayısı artmasına 
rağmen “kadın-sendika” ilişkisi problemli yapısını korumaktadır. Avrupa, sendikalaşma oranı 
en yüksek bölge olmakla birlikte kadınların işgücüne katılım oranları ile sendika üyelik oranları 
karşılaştırıldığında, sendika üyelik oranlarının çok düşük düzeylerde kaldığı görülmektedir. 
Bir diğer büyük sorun ise, kadınların sendikaların karar mekanizmalarında ve yönetimlerinde 
üye sayılarıyla doğru orantılı bir şekilde temsil edilmemeleridir. Benzer şekilde, Türkiye 
ele alındığında problemin çok daha dikkat çekici boyutlara ulaştığı görülmektedir. Çünkü 
kadınların sendikalaşma oranları hem çok düşüktür hem de sendikaların karar mekanizmaları 
ve yönetimlerinde kadınlar neredeyse hiç yer almamaktadırlar (Sayılan, 2008: 263). Bir bakış 
açısına göre bu durum, kadın sorunlarının, sendikalarda yeterince önemsenmemesinde ve ele 
alınmamasında önemli bir etken olmaktadır. Bir diğer bakış açısına göre de, kadın sorunlarının 
sendikalarda yeterince ele alınmamasının nedeni, 1970’li yıllarda dünyada ve 1980’li yıllarda 
ülkemizde başlayan, sosyal ve siyasal yaşamı derinden etkileyip, değiştiren kapitalizm krizi 
neticesindeki neo-liberal politikalardır. Neo-liberal politikaların, sendikal örgütlenmeleri 
ciddi şekilde olumsuz etkilemesi ve bunun sonucunda sendikaların üye kaybetmeleri kadın 
sorunlarının ikinci plana atılmasına ve daha az önemsenmesine sebep olmuştur (Kaya, 2013: 8). 

Bahsedilen değişimlerle birlikte günümüze kadar gelen süreçte kadınların ve gençlerin 
işgücü içindeki oranı gittikçe artmaktadır.. Bunun sonucunda da sendikaların gelecekte 
işgücünü temsil etme erkine sahip olabilmeleri ve rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri 
başta kadın ve genç işgücünü hangi oranda örgütleyebildikleri ile bağlantılı olacaktır. Literatür 
incelendiği zaman bazı araştırmacıların kadın haklarının temsiline önem veren sendikaların 
daha başarılı olduklarını ileri sürdüğü görülmektedir. Diğer yandan ise, kadınların sendikaların 
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karar organlarındaki temsil imkânlarının arttırılması da, kadın işgücünün sendikaya katılımını 
olumlu yönde etkileyebilecektir (Uçkan, 2002: 27-29).   Bu çerçevede ülkemizde kadınların 
sendikalaşması hakkında fikir vermesi açısından işçi sendikalarının zorunlu organlarında görev 
alan yöneticilerin cinsiyet dağılımı incelenebilir (Seçer, 2009; 44). Ancak, öncelikle kadın üye 
sayısı ve oranlarını ele almak yerinde olacaktır

Tablo:1 Cinsiyete göre işçi, üye sayısı ve sendikalaşma oranı 2014

Erkek Kadın Bilinmeyen Toplam 

İşçi sayısı Ocak 
2014

8.614.727 2.887.677 98.150 11.600.554

Haziran 
2014

9.113. 247 3.076.705 97.286 12.287. 238

Sendikalı işçi 
sayısı

Ocak 
2014

912. 852 132.703 50.985 1.096.540

Haziran 
2014

978.053 151.634 59.794 1.189.481

Sendikalaşma 
oranı (%) 

Ocak 
2014

10.60 4.60 51.95 9.45

Haziran 
2014

10.73 4.93 61.46 9.68

Kaynak: ÇSGB, 2015.

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere, Türkiye’de sendikalı kadın işçi sayısı erkeklere 
göre oldukça düşüktür. ÇSGB ‘nin 2014 Haziran ayı verilerine göre, 978.053 erkek üye varken, 
kadın üye sayısı 151.634’tür. Bu durum sendikalaşma oranlarına da yansımaktadır. Örneğin, 
erkeklerde %10,73 olan sendikalaşma oranı kadınlarda %4,93’te kalmıştır. 

Kadınların zorunlu organlara katılımına baktığımızda da, yine kadınların erkeklere göre 
katılımının oldukça düşük olduğunu görmekteyiz. Nitekim ÇSGB 2014 Haziran verilerine 
göre, toplamda 775 yönetim kurulu üyesinden 65’i; 469 denetim kurulu üyesinden 36’sı; 513 
disiplin kurulu üyesinden 45’i kadındır. Aynı tarihteki kadın sendika başkanlarına baktığımızda 
durumun daha kötü olduğu göze çarpmaktadır. Türkiye’de 149 sendika başkanının sadece 7’si 
kadındır. Türkiye’deki işçi sendikaları konfederasyonların başkanlarına bakıldığından 2014 
Haziran verilerine göre,   kadın yöneticiye rastlanmamaktadır. İşçi konfederasyonlarından 
sadece DİSK’te 1 kadın yönetim, TÜRK-İŞ’te de sadece 1 kadın disiplin kurulunda yer 
almaktadır. Denetim kurulunda ise, kadın üye bulunmazken, HAK-İŞ ve AKSİYON-İŞ’in 
zorunlu organlarında herhangi bir kadın üyeye rastlanmamaktadır (ÇSGB, 2015: 55).  

Daha önce de belirtildiği gibi son yıllarda yaşanan sosyal, kültürel ve çalışma yaşamındaki 
değişikliklerden ziyade çalışan kadınların sendikalara üyelikleri ve/veya sendikaların yönetim 
kademelerinde ve karar verme organlarında yer almalarının önünde sendikaların erkek 
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egemen kurumlar olması ve bununla birlikte istihdam yapısından kaynaklanan engeller de 
bulunmaktadır. Toplumsal açıdan incelendiğinde kadının asıl görevi olarak ev kadınlığı ve 
bununla doğru orantılı olarak da annelik görülmektedir. Bu bakış açısı toplumsal düzeyde 
kadınların sendikal faaliyetlerini kısıtlamakta ve kadınların sendikalara mesafeli durmasına yol 
açmaktadır. Fakat sendikaların sürekli üye kaybettiği son yıllarda içinde bulundukları bu krizden 
kurtulmanın yolu, taşeron firmalar ile kaçak işçi çalıştıran iş yerlerinde örgütlenmenin yolunu 
bulması ve yeni üyeler kazanmasıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman kadın üyelere sendikaların 
ihtiyacı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Toksöz, 2002: 439-441).

ETUC (European Trade Union Confederation/Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 
tarafından 6-7 Mart 2012 tarihinde ETUC İcra Komitesi tarafından kabul edilen “ETUC 
Cinsiyet Eşitliği Eylem Programı” ile sendikalarla başlamak üzere cinsiyet eşitliğinin toplumun 
bütününe yayılabileceğini belirtmektedir. ETUC yaptığı araştırmada AB’de üniversite 
mezunlarının % 60’ını kadınların oluşturmasına rağmen siyasi ve ekonomik seviyede karar 
verici konumlar itibariyle geri kaldıklarını ortaya koymuştur. Sendikaların, cinsiyet eşitliğini 
bir gerçekliğe dönüştürebileceğinden hareketle, işgücü piyasaları ve sendikalarda cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması için entegre stratejilerin ortaya koyulması gerektiğini belirtmektedir. 
ETUC, toplumsal cinsiyetin tüm ETUC politikalarına uygulanması konusunda belirlediği kilit 
faaliyetlerde yer verdiği “Toplu pazarlık komitelerine ve müzakere ekiplerine, Avrupa çalışma 

konseyleri dâhil, katılmaları için kadınları açıkça davet etmeye, desteklemeye ve eğitmeye devam 

edecektir” ifadesiyle bu konuda önemli bir kararlılık göstermektedir. Ayrıca ETUC Atina Eylem 
Programında, karar verme organlarında kadın temsil açığı ele alınmakta ve 2015 kongresine 
kadar ETUC’un nizami organlarında her bir cinsiyetin % 40 ile % 60 arasında temsil edilmesini 
şart koşmaktadır (ETUC, 2012).

3. KADINLARIN SENDİKAL YÖNETİME KATILIMININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Önceki bölümde de açıklandığı gibi çoğu ülkede kadınların sendika üyeliklerinin 
azınlıkta olduğu, üye sayılarının yüksek olduğu hallerde bile kadınların, yönetimde ve sendikal 
faaliyetlerde üye sayılarıyla orantılı olarak temsil edilmedikleri bilinmektedir (Toksöz ve 
Erdoğdu, 1998: 40). Bu nedenle kadınlar ile sendikalar arasındaki ilişki, genel olarak sorunlu bir 
alan olarak görülmektedir. Ancak sendikalar,  kadınlara yönelik geleneksel yapıyı destekleyerek, 
erkek egemen istihdam yapısını da sürdürmeye çalışmaktadırlar.   (Seçer, 2009: 43). Bununla 
birlikte, kadın ve erkek arasındaki sendikal katılım farklarını açıklarken, sadece toplumsal 
cinsiyet rolleriyle yetinmemek gerekir (Toksöz ve Erdoğdu, 1998: 40). Çünkü çalışan kadınların 
sendikalara gerek üyelik düzeyinde gerekse yönetim kademelerinde yetersiz kalmasının 
gerisinde öncelikle istihdam yapısından kaynaklanan engeller mevcuttur (Toksöz, 2002: 
440).  Bu bağlamda, sendika yönetimlerinde kadınların yer alamamasını açıklarken, durumun 
nedenlerini yapısal ve sübjektif engeller olarak ikiye ayırıp inceleyebiliriz. 
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3.1. Yapısal Engeller

3.1.1. Türkiye İşgücü Piyasasında Kadının Görünümü

Türkiye işgücü piyasasında kadınların görünümüne baktığımızda ilk göze çarpan, 
kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olmasıdır. Uzun vadede hizmet sektörünün 
ekonomi içindeki payının artması, 2.Dünya Savaşı’ndan sonra, başta sanayileşmiş ülkeler olmak 
üzere tüm dünyada kamu hizmetlerindeki artış ve yaygınlaşma, doğum oranlarındaki düşme ve 
okullaşma oranlarının kız çocuklar için de artması kadının ücretli istihdam içinde daha fazla 
yer almasını etkileyen unsurlar olmuş ve kadınlar yığınlar halinde ücretli istihdama girmeye 
başlamışlardır. Ancak bu hızlı artışa rağmen, dünyanın hiçbir bölgesinde, kadınların İşgücüne 
Katılım Oranı (İKO)’nda eşitlik sağlanabilmiş değildir. Kadın ve erkeklerin kayıtlara geçen 
ekonomik katılım oranlarındaki fark büyüklüğünü korumaktadır. Yüksek gelirli OECD ülkeleri 
de dâhil olmak üzere dünyanın her yerinde kadının İKO erkeklere göre düşüktür (Toksöz ve 
Erdoğdu, 1998: 41-42). 

Tablo 2. Türkiye’de 2004-2013 Yılları Arasında İşgücüne Katılım Oranları

TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜNE KATILMA ORANLARI

YILLAR
TOPLAM KIR KENT

KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK

2004 23,3 70,3 36,7 73,3 17,7 69,1

2005 23,3 70,6 33,9 72,0 18,7 70,0

2006 23,6 69,9 33,1 71,3 19,5 69,3

2007 23,6 69,8 32,5 71,0 19,8 69,3

2008 24,5 70,1 32,9 71,6 20,8 69,5

2009 26,0 70,5 34,6 72,0 22,3 69,9

2010 27,6 70,8 36,3 71,6 23,7 70,4

2011 28,8 71,7 37,5 73,3 24,8 71,0

2012 29,5 71,0 36,9 71,2 26,1 71,0

2013 30,8 71,5 36,7 - 28,0 -

Kaynak: TÜİK, 2014.
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Tabloda da görüldüğü gibi Türkiye’de İKO’larında olumsuz bir seyir mevcuttur ve İKO 
açısından kadın ve erkekler arasında belirgin bir fark söz konusudur (Kesici, 2011: 90). Örneğin, 
2013’te erkeklerin İKO % 71,5 iken bu oran kadınlarda % 30,8 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye işgücü piyasasında kadınların önündeki bir diğer engel düşük İKO’ların bir 
yansıması olarak   istihdam olarak istihdam oranlarının da düşük olmasıdır. Esasen Türkiye 
genelinde düşük olan istihdam oranı kadınlar da çok daha düşüktür. Nitekim TUİK 2014 
verilerine göre, Türkiye genelinde %45,5 olarak gerçekleşen istihdam oranı, erkeklerde %64,8 
seviyesinde iken kadınlarda ise, %26,7 olarak gerçekleşmiştir  (www.tuik.gov.tr) .

Türkiye işgücü piyasalarında kadınlarla ilgili bir diğer önemli gösterge istihdamının 
sektörel dağılımıdır. İstihdamın sektörler itibariyle dağılımı bir işgücü piyasası göstergesi 
olmakla birlikte aynı zamanda gelişmişlik düzeyini gösteren önemli bir göstergedir (Mehmet 
ve Kılıç, 2009: 50). Gelişmiş ülkelerde ekonomik kalkınmayla birlikte sanayi ve hizmetler 
sektöründe istihdam artarken tarın sektöründe istihdam azalmaktadır. (Berber ve Yılmaz Eser, 
2008: 6). Türkiye’de istihdamın sektörel dağılımına yıllar itibariyle bakıldığında gelişmiş ülke 
yaşandığı şekilde işlemediği görülmektedir (Mehmet ve Kılıç, 2009: 51). 

Ülkemizde uygulanan makroekonomik politikaların istihdam üzerine etkilerine tarihsel 
açıdan bakıldığında, 1950’lerden itibaren kapitalist piyasa ilişkilerinin ve mekanizasyonun 
tarıma girmesiyle geçimlik üretimin düşüşe uğradığı ve işgücüne duyulan ihtiyacın azaldığı 
görülmektedir. Bu durum kadın emeğinin durumunu da etkilemiştir (Toksöz, 2013: 290). Şöyle 
ki, Türkiye’de kadınların istihdam statüleri incelendiğinde istihdam edilen kadınların önemli bir 
kısmının ücretsiz aile çalışanı olduğu göze çarpmaktadır. (Biçerli, 2011: 75).  

Özellikle tahıl üretiminin yapıldığı bölgelerde yaygınlaşan makine kullanımı, işgücü 
fazlasını açığa çıkarmış ve tarımsal üretim aracılığıyla geçinme imkânı azalan kitlelerin kırdan 
kente göçünü hızlandırmıştır (Toksöz, 2013: 190). Köyden kente göçün hızlanmasıyla birlikte 
kentlerde sanayi ve hizmetler sektöründe, daha eğitimli ve hareketli olan erkek işgücüne göre 
kadınların iş bulma şanslarının az olması (Toksöz ve Erdoğdu, 1998: 42) nedeniyle eğitimsiz 
kadın işgücü tarım kesiminde ücretsiz aile çalışanı olarak istihdam imkânı bulurken, şehirde 
sahip olduğu düşük beşeri sermaye ile ya işgücü piyasasına giriş yapmamakta ya da kayıt dışı 
ekonomiye kaymaktadır (Biçerli, 2011: 75). 
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Tablo:3 İstihdam Edilenlerin Yıllar  ve Yıllar ve Cinsiyet İtibariyle Sektörel Dağılımı

Türkiye Geneli (%) Erkek (%) Kadın (%)

Yıllar Tarım Sanayi Hizmetler Tarım Sanayi Hizmetler Tarım Sanayi Hizmetler

2005 25,7 26,3 48,0 18,6 29,9 51,1 46,3 16,6 37,0

2006 24,0 26,8 49,2 17,2 30,4 52,4 46,3 16,4 40,0

2007 23,5 26,7 49,8 16,8 30,4 52,8 42,7 16,1 40,0

2008 23,7 26,8 49,5 17,1 30,8 52,1 42,1 17,5 42,2

2009 24,6 25,3 50,1 18,1 29,1 52,7 41,6 15,3 43,1

2010 25,2 26,2 48,6 18,3 30,3 51,4 42,4 15,9 41,7

2011 25,5 26,5 48,1 18,7 31,1 50,3 42,2 15,2 41,7

2012 24,6 26,0 49,4 18,4 30,7 50,9 39,3 14,9 42,6

2013 23,6 26,4 50,0 17,8 31,1 51,0 37,0 14,9 45,6

2014 21,1 27,9 51,0 16,1 32,4 51,5 32,9 17,1 50,0

Kaynak: TUİK, 2015.

Tablo’dan da görüldüğü üzere, Türkiye’de tarım sektöründe kadın istihdamı azalırken, 
sanayi sektöründe anlamlı bir artış olmamış, artış daha ziyade hizmetler sektöründe olmuştur. 
Hizmetler sektöründe ise, enformel istihdam biçimleri yaygınlaşmıştır (Toksöz, 2007: 27).  

Sendikal faaliyette ve sendika yönetiminde az sayıda kadının yer almasının ilk nedeni, 
kadınların İKO’nın bu denli düşük olması iken; ikinci sorun ücretli olarak imalat sanayinde 
çalışan az sayıda kadının önemli bir kısmının çalışma şartlarının ağır ve kaçak işçi çalıştırmanın 
yaygın olduğu işyerlerinde istihdam edilmesidir (Toksöz, 2002; 440).  

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan enformel istihdam kadınlarda daha yaygın 
olmakla birlikte kadınların sendikalaşmasının da önündeki engellerden biridir. Örneğin, 
2014 yılı verilerine göre enformel istihdam oranı %32,8 olan bu oran erkeklerde %29,3 iken, 
kadınlarda %48,4 olarak gerçekleşmiştir. Yine kadın istihdamının yoğun olarak yaşandığı tarım 
sektöründe kadınların kayıt dışılık oranı %94,4 gibi çok yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir 
(www.tuik.gov.tr). Buradaki temel sorun aslında kadınların, küçük aile işletmelerinde ücretsiz 
aile işçisi olarak çalışıyor olmalarıdır.

Kadınların sendikal katılımını etkileyen diğer bir faktör de, kadınların istihdamının küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin yaygın olduğu, sendikalaşmanın zor olduğu hizmet sektöründe 
yoğunlaşmasıdır. Sanayileşmiş ülkelerde kadın işçilerin %75-80’i hizmet sektöründe çalışırken 
%15-20’si sanayide istihdam edilmektedir. Tarımda çalışan kadın işçi oranı ise %5 civarındadır. 
Gelişmekte olan ülkelerde de bir ücret karşılığı çalışan kadınlar ağırlıklı olarak hizmet sektöründe 
istihdam edilir ve her türlü sosyal güvenceden yoksun kişisel hizmetler bunun içinde önemli bir 
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yer tutar. Kadınlar ofis, satış işleri ve hizmetleri işgücünün büyük bir kısmını teşkil ederken 
yönetsel işlerden büyük ölçüde dışlanmışlardır (Toksöz ve Erdoğdu, 1998: 44).

Türkiye’de sanayi sektöründe, kadınların en fazla istihdam edildiği işkollarına baktığımızda 
geleneksel işkolları olarak bilinen konfeksiyon ve deri eşya, dokuma, metal, madeni eşya ve 
makine ile gıda, içki ve tütün işkolları olduğunu görmekteyiz. Ancak, bu işkollarının hiçbirinde 
kadınlar çoğunluğu oluşturmamaktadır (Toksöz, 2009: 216). Hizmetler sektöründe ise, kadın 
işgücü en fazla toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetlerde bulunmaktadır. 2000- 2006 
yılları arasında kadınlar için istihdam artışı toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler ile 
ticaret otel ve lokantalarda yakın miktarlarda olup, bunları bankacılık ve sigortacılık hizmetleri 
oldukça geriden izlemektedir (Toksöz, 2008: 253).

Toplum hizmetleri ve sosyal hizmetlerde çalışanlar genellikle kamu görevlileri 
olarak memur sendikalarında örgütlenmektedir. Ticaret, otel ve lokanta işkollarında ise, 
küçük işletmelerin yaygın olmasına bağlı olarak örgütlenme çok güç olmaktadır (Toksöz, 
2008: 254). Sendikalaşmayla ilgili bir diğer sorun, kentlerde hizmetler sektöründe kişisel 
hizmetlerde gündelikçi olarak çalışan kadınların sayısının artmasına karşılık İş Kanunu’nun 
bunları kapsamaması ve sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalmalarıdır. Tek bir işverene de 
bağlı olmamaları nedeniyle sendikalaşma imkânları da bulunmamaktadır. Bu bağlamda, 
örgütlenebilecek olan kadınlar sanayi, ticaret ve hizmetler sektöründe sosyal güvenlik 
kapsamında çalışan kadınlar ve memur kadınlar olmaktadır. 

Kadın istihdamındaki sınırlı artış ve kadınların ücretli çalışma biçimlerinin sınırlılığı 
sendikal örgütlenme ve kadınların sendikalarda yer almalarının önündeki engellerin başında 
gelmektedir (Toksöz, 2008: 255).  Bunların yanı sıra kadınlar,   istihdam içerisinde de birçok 
ayrımcı politikaya maruz kalmaktadırlar. Kapitalist üretim ilişkileri içerisinde kadın emeği her 
zaman uysal ve ucuz emek olarak görülmüştür bu nedenle istihdam içerisinde kadınlar daha 
çok enformel sektörde çalıştırılmakta, formel sektörde çalışanlar ise, ucuz, esnek ve güvencesiz 
işlerde yoğunlaşmaktadır (Kaya, 2013: 8).

1980’lerde küreselleşme sürecinde uygulanan yapısal uyum programları ve ihracata dayalı 
büyüme stratejileri kadın emeği açısından çeşitli fırsatların yanı sıra çeşitli sorunlar getirmiştir. 
Dünya pazarlarına yönelik üretim ve fiyat rekabetinde başarılı olabilmek için hükümetler 
daha fazla kuralsızlaşmaya yönelmiş, işgücünü koruyucu yasal düzenlemeler katılık yarattığı 
gerekçesiyle ya kaldırılmış ya da esnekleştirilmiştir (Toksöz, 2007: 1).  Bu rekabet ortamında 
kısmi çalışma, geçici işçilik, çağrı üzerine çalışma, kendi hesabına çalışma, evde çalışma, hata 
sonu çalışma, işin paylaşılması, işin bölünmesi, esnek çalışma saatleri gibi atipik istihdam 
biçimleri, işgücü maliyetlerinin düşürülmesini sağladığı için hızla yaygınlaşmıştır. Bu atipik 
istihdam biçimleri, nitelikleri gereği sendikalaşmanın zor hatta bazı hallerde imkânsız olduğu 
alanlardır. Bu istihdam biçimleri ise, kadın ağırlıklı olarak belirmektedir (Toksöz ve Erdoğdu, 
1998: 44-45).  Örneğin, ülkemizde de 1980 sonrasında tekstil sektörünün sağladığı başarının 
etkenleri arasında, iş güvencesinden yoksun, düşük ücretli ve mal talebinin dalgalanmalarına 
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göre esnek bir sunum sağlayan ucuz kadın emeği kullanımı ilk sırayı alır (Çağlayan, 2002: 325).

Çalışma koşullarının yasalara göre düzenlendiği işyerlerinde daha çok genç ve eğitim 
düzeyi göreli olarak yüksek olan kadınlar iş bulabilmekte ve buralarda çalışanlar kendilerini 
şansı olarak görmekte; bunların dışındakiler ise, yasal düzenlemelerin uzağında uzun çalışma 
saatleri, düşük ücretler ve sosyal güvencesizlik riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar (Toksöz, 
2009: 222).   Bu nedenle kadınınlar genellikle, verimlilik ve ücret düzeyi düşük fazla beceri 
gerektirmeyen işlerde atipik iş sözleşmeleriyle güvencesiz çalışmaktadır (Erdut, 2005: 34). 
Kadınlar küçük işletmelerde, kısmi süreli istihdam ile enformel istihdamdan erkeklerden 
daha fazla etkilenmektedirler. Kadınlar genellikle sendikalaşma imkânlarının daha zor olduğu 
koşullarda çalışmakta ve bu nedenle sendikaya üyelikleri zorlaşabilmektedir. Ayrıca kadınların 
kötü ve güvencesiz çalışma koşullarından dolayı daha fazla iş değiştirmeleri sonucunda 
sendikalar ile yakınlaşamamaktadırlar (Seçer, 2009: 30). 

Kadınların tercihi doğal olarak formel istihdamdan yanadır. Ancak ekonomik gelişme 
sürecinde formel sektörde yeterli düzeyde istihdam yaratılamaması sonucu formel istihdam 
imkanı bulamayan kadınlar enformel ekonomik faaliyetlere atölyelerde fason üretim, evlerde 
parça başına çalışma, seyyar satıcılık ve çeşitli hizmet faaliyetleri üzerinden katılmaktadır 
(Toksöz, 2009: 208-209). Özetle, kadın istihdamının daha çok geçici, kısa süreli ve güvencesiz 
işlerde ve enformel sektörde yoğunlaşması kadınların sendikalaşma eğilimini ve olanaklarını 
azaltmaktadır (Urhan, 2009: 89). 

3.1.2. Cinsiyete Dayalı İş Bölümü

Kadın ve sendika ilişkisinin sorunlu olmasının bir diğer yapısal nedeni cinsiyete dayalı 
işbölümü ve bu işbölümünün ideolojik yansıması, olarak sendikaların hiyerarşisi ve işleyişinde 
somutlaşmasıdır (Çağlayan, 2002: 327). 

Kadınların enformel çalışma biçimlerinde yoğunlaşması ve formel istihdama dahil 
olanların bile çeşitli ayrımcılıklarla karşılaşması, kadın işgücü arzı üzerinde belirleyici olan 
toplumsal ve kültürel faktörlere de bağlıdır. Bunların başında da tüm dünyada egemen olan 
cinsiyete dayalı işbölümü ve bu işbölümünün kadınların çocuk ve yaşlı bakımından, gündelik 
ev işlerinden sorumlu tutulması gelmektedir (Toksöz, 2008: 246). Türk toplumunun işleyişinde 
de egemen olan ataerkil ve muhafazakâr aile yapısının temelinde güçlü bir cinsiyete dayalı iş 
bölümü bulunmaktadır (Toksöz, 2009: 222- 225).   Bu geleneksel cinsiyet temelli işbölümü 
çerçevesinde kadınlar, doğuran, bakan, büyüten ve piyasaya katılmadıkları için üretici kabul 
edilmeyen kişilerdir (Toksöz, 2013: 285).   

Kadınların aile temelli küçük atölyelerde veya evde parça başına çalışması, kadın emeği 
üzerindeki geleneksel denetimin sürmesine neden olmakta ve ataerkil toplumsal cinsiyet rollerini 
yeniden üretmektedir (Toksöz, 2009: 222-225). Çünkü kadınların bakım yükümlülükleri 
nedeniyle işgücü piyasasına kesintili veya kısmi zamanlı katılımı, kadına verilen düşük nitelikli 
işlerin ve ödenen düşük ücretin gerekçesini oluşturmakla beraber, cinsiyete dayalı bu işbölümü 
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sonucu kadınların daha düşük ücretli iş yapması, erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenliğini 
de pekiştirmektedir (Toksöz, 2013: 185). 

Kadının ücretli işe girmesinin ailenin erkek bireylerinin iznine bağlı olduğu bu tarz 
çalışma kadının hane içindeki anne, eş konumunda bir değişiklik yapmamaktadır. Kadının aile 
– akraba – komşuluk ilişkisi içinde gerçekleşen çalışması çoğunlukla ev içindeki rollerinin bir 
devamı ve geçici bir faaliyet olarak görülmektedir (Toksöz, 2009: 222-225). Kadın emekçilerin 
bu yapılar ve ilişkiler içinde sendikalarla olan ilişkisine daha yakından baktığımızda, ilk olarak 
emekçilerin toplumsal cinsiyet açısından bölünmüş olduğunu görüyoruz. Bu bölünmenin hane 
ile işgücü piyasasındaki ortaya çıkış ve yaşayış biçimi, kadın ve erkek emekçilerin sınıfsal aidiyet 
ve deneyimlerini farklılaştırmaktadır (Sayılan, 2008: 271).  Bu kapsamda yapılan araştırmalar, 
çalışan kadınların sendikalaşma eğiliminin zayıf olmasının nedenlerinden biri olarak, kadınların 
işyerindeki sorunların yanı sıra, ev ve aile ile ilgili sorumluluklarını ön plana çıkarmalarıyla 
ilgili olduğunu ileri sürmektedir. Buna göre, çalışan kadın geleneksel aile sorumluluklarını 
üzerine aldığından evde ikinci bir işgünü yaşamaktadır. Çocuk bakımı ve aile yükümlülüklerine 
daha az zaman ayırıp sendika yönetimi ve diğer aktivitelerde etkili olan kadınlar için ise üçüncü 
bir işgünü söz konusu olmaktadır. Aile sorumluluklarından kaynaklanan zaman darlığı ve 
aşırı yükler kadınların sendika üyeliğine ve sendikal etkinliklere katılmadaki isteksizliklerini 
açıklayan unsurlar olarak öne çıkmaktadır (Urhan, 2009: 89-90).

Sendikal faaliyetin eşiği olan toplantılara katılma konusu, kadınlar açısından elverişli 
hale getirilmiş değildir. Kadınların sendikalarda aktif rol alabilmesi için öncelikle toplantılara 
katılmalarının sağlanması gerekmektedir. Kadınları evde bekleyen işler ve çocuklar, toplantı 
saatlerinin bu sorumluluklara uymaması, toplantı yerinin elverişsiz olması, kadınların 
katılını engellemektedir. Aynı zamanda kadınlar katıldıkları ortamı ve üslubunu kendilerine 
uzak bulmaktadırlar. Toplantılarda söz söyleme, kendilerini ifade etme, iddialı olma 
gibi sosyal becerileri edinme konusunda erkek emekçiler daha avantajlı konumdadırlar. 
Kadınların hayatının ev ve iş arasında bölünmüş olması nedeniyle, toplantılara erkekler gibi 
odaklanamamaları onları daha çekingen yapmaktadır (Sayılan, 2008: 274-275).  Dolayısıyla bu 
faktörler kadınların sendikal faaliyete katılımını engellemekle birlikte kadınların sendikalarda 
yönetim kademelerinde ilerlemesinin de önüne geçmektedir. Bu koşullar altında sendikada 
görev almaya istekli ya da sendikada neler olup bittiğiyle ilgilenen kadınlar daha çok genç 
kadınlardır. Koray’ın araştırmasında görev alma isteğini dile getiren kadınların yarısı 30 yaşın 
altında, %71’i 35 yaşın altındadır. Ecevit’in araştırmasında ise, sendikaya en çok ilgi gösterenlerin 
eğitim düzeyleri göreli yüksek, çoğunlukla henüz evlenmemiş, evli olsa bile genellikle çocuksuz 
kadınlar olduğu görülmektedir (Toksöz, 2002: 442-443).

Kadınların işte yükselmelerini engelleyen nedenler, benzer şekilde sendikalarda da söz 
konusu olabilmektedir. Burada uzun yıllar çalışmış olmak ve zaman ayırabilmek iki önemli 
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem sendika hem de işyeri, işte uzun yıllar kesintisiz 
çalışmayı önemsemektedir. Kadınlar ise çocuk doğurma ve yetiştirme dönemlerinde işe ara 
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verebilmektedirler. Ayrıca kadınlar ikili iş yükü nedeniyle, işyerinde fazla zaman gerektirecek 
yükselmelerden kaçınmakla birlikte, sendikal faaliyetlere de yükselmeyi getirecek kadar 
katılamamaktadırlar (Sayılan, 2008: 275). 

3.2. Sübjektif Engeller

Sorunlu bir sendika-kadın ilişkisinin yapısal engellerinin yanı sıra, sübjektif engeller 
de mevcuttur. Örneğin, kadın emekçilerin sendikalara mesafeli duruşlarının arkasında, 
sendikaların gücünü asıl olarak erkek emekçilerin geleneksel anlayışından ve sayısal gücünden 
alan erkek egemen bir yapılanma içinde olmaları da yatmaktadır (Sayılan, 2008: 271). Bu 
anlayışın bariz bir örneğine 1995’te Türk-İş’in işçilerin eğitimine dair görüşlerini yansıttığı 
bir metinde rastlanmaktadır. Bu metne göre, “işçi eğitimi ayrıca işçilerin ailelerini, bilhassa 
karılarını da kapsamada almaktadır”.  Metinde de açıkça işaret edildiği üzere, Türk-İş’in çalışma 
yaşamına baktığında temel olarak erkek işçileri gördüğü, kadınları ise, işçilerin (ya da başka 
erkeklerin) karıları (veya aileleri) olarak nitelendirdiği söylenebilir. Bu bağlamda Türk-İş’in 
çalışma yaşamında ve dolayısıyla kamusal alanda kadınların görünmezliğini (eksik temsilini) 
toplumsal bir sorun olarak görmediği, sonucuna ulaşılabilir (Yeğen, 2000: 6). 

Sendikalar, belirli sektörlerde ve ülkelerde, ücretlerde ve çalışma koşulları ile bir düzeye 
kadar iş güvencesi konularında ilerleme kaydetmişlerdir. Ancak, sendikal hareket, erkek egemen 
bir hareket olarak gelişmiştir. Bu nedenle sendikalar, daha önce de belirtildiği gibi, kadınların 
haklarını savunurken bile kadınların önceliklerini göz önünde bulundurmadan, erkek egemen 
bir bakış açısı ile yapmaktadır. Aslında, bu anlayış sendikaların ortaya çıkış zamanlarından 
günümüze kadar varlığını sürdürmüştür (Urhan, 2009: 85).

Sendikalar kadınların evdeki ve işgücü piyasasındaki konumunu veri kabul ederek, 
erkek emekçilerin talep ve ihtiyaçlarına odaklanmakta ve kadınları ikincilleştirmektedir. 
Sendikalar bunu birkaç yoldan yapmaktadır. Örneğin sendikalar, erkek işçilerin çıkarlarını işçi 
sınıfının çıkarı olarak sunuyor, kadın emekçilerin çıkarları, talepleri kesimsel çıkarlar olarak 
marjinalleştiriliyor. Kadınların işyerinde cinsiyetçilik, adil iş dağılımı, cinsel taciz, eşit ücret, 
çocuk bakımı, mesleki eğitim talepleri göz ardı edilmekte ya da kadınların talepleri erkeklerinki 
kadar dikkate alınmamaktadır. Diğer yandan sendikal faaliyetin sürdürülme biçimi eril özellikler 
göstermektedir. Özellikle hak aramaya yön veren “kavga”, “direniş”, “kahramanlık”, “militanlık” 
söylemleri ve değerleri açıkça eril anlamlara bağlanmaktadır. Bu nedenle kadın işçiler sendikalara 
aidiyet geliştirme ve bağlanma konusunda zorlanmaktadır. Bu nedenle sendika ile ilişkileri 
çoğu zaman üyelik formu doldurmak ve aidat ödemek gibi biçimsel ilişkileri geçememektedir ( 
Sayılan, 2008: 273). Sendikal yapılar ve faaliyetler, kadın işçinin ihtiyaçlarına cevap vermeyecek 
şekilde örgütlendiği takdirde kadının sendikal faaliyete katılımı imkânsızlaşacaktır (Toksöz ve 
Erdoğdu, 1998: 50).

Sendikaların kadın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde örgütlenmeleri ise, sendika ve 
konfederasyon yöneticilerinin “kadın sorununa” bakış açısıyla doğrudan ilişkilidir. Ancak, 
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Yeğen’in 2000 yılında yapmış olduğu konuyla ilgili mülakatlarda yöneticilerin durumu farklı 
olarak ele aldıkları ve kökten bir çözümden uzak oldukları anlaşılmaktadır. Örneğin, bazı 
yöneticiler, kadın sorununun kökeninde istihdamı, ekonomiyi ve sanayileşmeyi gösteren 
nesnelleştirme olarak nitelendirilen sebeplere dayandırırken, bazıları kültür ve dini anlatan 
tarihselleştirme olarak nitelendirilen sebeplerle durumu açıklamaktadır. Bunların dışında 
diğer bir grup yönetici ise, “(...) bayanların artık o şeyini kırması gerekiyor; (…), sırf hayatını 
rahat yaşasın, geçindirsin anlayışından ziyade, artık ülkenin sorunlarında ben de söz sahibi 
olmalıyım, ben de belli yerlere gelmeliyim anlayışı hâkim olmalı; tabi bu birazda kadınlarımızın 
elinde” diyerek konuyu öznelleştirmektedir. İlk iki tutum, kadın sorununun çözümüne dair 
iradi ve köktenci müdahale biçimlerini geçersizleştirmekteyken; nesnelleştirme ve öznelleşme 
tutumları da, sendikaların, sendikacıların kadın sorununa ilişkin aktüel sorumluluklarını inkâr 
etme noktasında birleşmektedirler. Özellikle öznelci tutum, kadın sorununun kaynağını bizzat 
kadınların iradesizliğinde görmektedir (Yeğen, 2000: 19-20). 

Konunun çözümüne ilişkin sendika ve konfederasyon yöneticileri çoğunlukla eğitim 
konusunda birleşmektedirler. Ancak, kadın sorununun oluşumunda sendikaları ve sendikacıları 
sorumsuzlaştıran bu bakış açısına göre, çözüme katkıda bulunacak olan eğitimi sunacak olan 
devlet (sendika(cı)lar değil), eğitilecek olanlar da (yine sendika(cı)lar değil) başkalarıdır. Bu 
anlamda, sendikacıların hem eğitime katkıda bulunma sorumluluğu yok, hem de eğitilmeye 
ihtiyaçları da yoktur (Yeğen, 2000: 37).  

4. SENDİKALAR AÇISINDAN KADIN YÖNETİCİLERİN ÖNEMİ

Günümüzde, batılı ülkeler incelendiği zaman sendikaların üyelerinin ve bununla doğru 
orantılı olarak da güçlerinin azaldığı görülmektedir. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren hem 
erkek hem de kadın sendika üyeliklerinde görülen azalış erkeklerde daha hızlıdır (Urhan, 2009: 
88). Sermaye sınıfı iktidarının en güçlü olduğu dönemi yaşadığı, buna karşılık olarak işçi sınıfının 
ise, sınıfsal bilinçten en uzak olduğu ve bu nedenle de bir araya gelip önemli bir güç yaratamadığı 
bir dönemde buluyoruz. (Mütüoğlu, 2007: 151). Yılların deneyimi de göstermektedir ki, işçi 
sınıfının karşılaştığı krizi atlatmakta sermaye cephesinin geliştirdiği yöntem ve politikalara 
değil, işyerindeki direniş ve örgütlenme özelliği taşıyan gruplara bakmak gerekiyor (Akkaya, 
2007: 232).   Bu bağlamda güç kazanmak isteyen sendikaların kadın örgütlenmelerine önem 
vermesi gerekmektedir (Ulaş ve Pala, 2012: 295). Çünkü sendikaların sürekli üye kaybettiği 
bir dönemde taşeron firmalar ve kaçak işçi çalıştıran işyerlerinde örgütlenmeye gitmesi, içinde 
bulunduğu krizden kurtulması için kaçınılmaz görülmektedir ve bu arada da kadın çalışanların 
üyeliğine ihtiyacı olduğuna kuşku yoktur (Toksöz, 2002: 440).

Sendikaların üye kaybetmesine paralel olarak geliştirilen “örgütlenme modeli ”’ne göre, 
düşmanca bir tutum sergileyen ve sendika kırma taktiklerini bir hayli geliştiren işverenlere karşı 
örgütlenebilmek için (1) hedelenen işçilerin özelliklerinin ve işverenlerin zayıf yönlerini özenli 
bir şekilde “haritalandıran”, (2) işçilerin şikâyetlerin kolektif bir dayanışmayı örgütleyecek 
şekilde “çerçevelendiren” ve (3) üye yapılması hedelenen işçilere bire bir odaklanan, ısrarlı 
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örgütlenme gayretlerine ihtiyaç duyan bir stratejiye ihtiyaç vardır. Bunun için öncelikle, üye 
tabanları güçlendirilmeli, özellikle de geleneksel olmayan işçilere yönelik yaratıcı örgütlenme 
stratejileri geliştirilmelidir. Diğer yandan ise, yeni örgütlenen üyelerin çıkarlarının kurum 
içinde layıkıyla temsil edilmesini garanti altına alınmalıdır (Bernaciak vd., 2014: 4-5). Bu 
bağlamda, sendikaların örgütlenmeleri açısından bakıldığında, kadın üye sayısını arttırmanın 
başlıca yolu olarak sendika içi demokrasiyi işler hale getirmek, sendika içindeki farklılıkların 
da sendikal yönetime dâhil edilmesi ön plana çıkmaktadır (Urhan, 2009: 93). Fakat sendika 
içi demokrasinin bahsedilen bu önemine rağmen, günümüzde dünyanın birçok yerinde zafiyet 
içinde bulunduğu bilinen bir gerçektir. Nitekim sendikal hareketin incelendiği çalışmalarda, çoğu 
ülkedeki sendikaların gücünün zayılamasında demokrasi eksikliğine de vurgu yapılmaktadır 
(Demirdüzen ve Lordoğlu, 2012: 227).  Bu bağlamda,  kadınların sendikal örgütlere katılımını 
geliştirmek ve arttırmak için katılımları oranında sendikaların karar alma ve strateji geliştirme 
organlarında yer almalarını sağlamak kaçınılmaz bir zorunluluktur. Buna rağmen,  günümüzde 
üye sayıları açısından kadın ve erkek arasında çok fazla farklılık bulunmayan sendikaların bile 
yönetim kademelerinde kadınların temsil edilebilirliği çok düşük şekilde gerçekleşmektedir 
(Urhan, 2009: 93). Ancak, ETUC değerlendirmesine göre, sendikaların 50’li yaşlardaki erkekler 
tarafından yönetildiği, bazı ülkelerde sendika üyesi olarak erkek işçi profilinin standartlaştığı, 
temsiliyet uygulamaları ve yapılarının bazı kesimlerin katılımının önlendiği ve sendika 
yöneticilerinin sıklıkla günlük çalışma hayatının gerçekliğinden uzak olarak nitelendirildiği 
görülmektedir (Çelik, 2007: 63).

Temsiliyet açısından çok geride kalan kadınların sendika üyeliğine ve sendikal faaliyetlere 
mesafeli olması yadırganmaması gereken bir durumdur. Mikro düzeyde Türkiye ve makro 
düzeyde tüm Dünya’da sendikacılığın bir erkek işi gibi algılanması da kadınların sendikal faaliyet 
ve organlarına katılımını zorlaştırmaktadır. Fakat değişen iş ilişkileri ve işgücünde meydana 
gelen köklü değişiklikler sendikaların “erkekler kulübü” görünümünü ve kemikleşen hiyerarşik 
yapılarını sarsmakta ve hareket alanlarını kısıtlamaktadır (Tenekeci, 2012: 26). 

Sendikaların hem üye sayılarını arttırmak hem de kaybettikleri güçlerini tekrar kazanmak 
adına kadınların sendikalaşma eğilimlerini arttırmaya ihtiyaç duydukları bir gerçektir. Bunu 
sağlamak için sendikal karar mekanizmaları ve organlarındaki kadın üye sayısını arttırmaları 
önem taşımaktadır. Kadın yöneticilerin sendikal örgütlerde sayılarının artması özellikle kadın 
işçilerin sorunlarına daha farklı açılardan bakılmasını ve çözüm önerileri getirilmesi aşamasında 
daha somut adımlar atılmasını sağlayacaktır. Kadınların hem Türkiye’de hem de Dünya’da sendikal 
faaliyetlere katılımındaki en belirgin engeller olan işgücüne katılım oranlarının düşüklüğü, 
kadınların belirli sektör ve mesleklerde ayrışması, atipik istihdam biçimleri, aile sorumlulukları, 
sendikal imaj ve kadınlara biçilen geleneksel roller (Toksöz ve Erdoğdu, 1998: 40-50) gibi 
engellerin aşılması noktasında kadın sendikacıların ve kadın sendika yöneticilerinin önemli 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle kadınların işyerindeki sorunlarının yanı sıra, 
aile yaşamına yönelik olarak da ortaya çıkan sorumluluklarının kadınları sendika üyeliğinden ve 
sendikal faaliyetlerden uzak tutan başlıca neden olduğu söylenebilir. Kadınlara adeta ikinci bir iş 
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günü yaşatan ev işleri ve evdeki sorumluluklar kadınların sendikal faaliyetlere zaman ayırmasına 
engel olmaktadır. Bir diğer temel sorun ise kadınların kendilerine özgü davranış farklılıklarından 
kaynaklanan, kadınlara özel sorun ve taleplerin erkek egemen sendikal örgütlerde dikkate 
alınmaması veya ikinci planda kalmasıdır. Özellikle kadın çalışanların sendikalardan gündeme 
getirilerek çözüme kavuşturulmasını beklediği çocuk bakımı, eşit çalışma şartları, iş yerinde 
cinsel taciz, eşit ücret gibi konular ve sorunlar önem taşımaktadır (Urhan, 2009: 90-92). Örneğin, 
Ecevit’in yaptığı araştırmada, tütün fabrikasındaki kadınların kreş sorunlarını anlatmak için 
sendikaya gittiklerinde kendileriyle görüşecek kimseyi bulamadıkları dile getirilmiştir. Bu tür 
tecrübeler, kadınların sendikaya ilişkin tavırlarının belirlenmesinde de temel etkendir (Toksöz, 
2002: 440). Bu sorunlara çözüm getirilmesi ve/veya bu sorunların gündeme getirilerek çözüm 
aranması konusunda, bu problemleri birebir yaşamış ve bu sorunları yaşayan kadın çalışanlarla 
daha kolay iletişim kurmaları açısından kadın yöneticiler önem taşımaktadır. Nitekim Kirton 
ve Haleyin’in çalışması, sendikalarda kadın yönetici ve aktivistlerin bulunması halinde, çocuk 
bakımı, işyerinde cinsel taciz, uzun çalışma saatleri gibi sorunların işverenle pazarlık masasına 
getirilmesinde ve “benzer benzerlerini örgütler” prensibiyle kadın üyelerinin örgütlenmesinde 
artış yaşandığını göstermektedir (Ulutaş ve Pala, 2012; 295).

5. KADINLARIN SENDİKAL YÖNETİME KATILIMLARININ ARTTIRILMASI 
İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Feminist hareketin oluşturduğu basınçla kadınların eğitim, istihdam ve siyaset gibi 
alanlarda eşit temsil ve katılımının sağlanmasına yönelik politika ve uygulamalar gündeme 
gelmeye başlamıştır. Sendikalar da 1986’dan bu yana kadınların sendikalarda eşit temsil ve 
katılımını sağlamak için olumlu eylem programları uygulamakta ve bunu yaparken de kadın 
işgücünün çalışma hayatındaki ve evdeki konumunu değiştirmeyi hedeleyen politikaları 
birlikte ele almaktadırlar (Sayılan, 2008; 279).   Bu yönde geliştirilen stratejilerle kadınların 
sendika yönetimlerinde daha fazla yer alması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Geliştirilen stratejilerden ilki, sendika ve konfederasyonlarda kadın bürosu, kadın 
komisyonu veya kadın komitelerinin kurulmasıdır. İşçi sendikaları ve konfederasyonlarında 
kadın büro ve komisyonlarının kurulmaya başlanması, kadınların sendikalarda görünür 
olmaya başlandığı doksanlı yıllara tekabül etmektedir. Kuruldukları yıllarda bu yapıların başlıca 
varlık nedeni 8 Mart kutlamalarını organize etmek ve kadın üyelere yönelik eğitim seminerleri 
vermekti. Daha sonraki yıllarda bazı sendikaların kadın yapılanmaları atıl kalırken, bazıları 
kadınların sendikal temsili ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sendikal politikalara yansımasında 
önemli roller oynamışlardır (Ulutaş ve Pala, 2012: 296). 

Sendikalarda kadın komiteleri kurulması oldukça yaygın bir uygulamadır. Sendikaların 
kadın komitesi tüzük kuruluşu olmalı ve üyeleri seçimle gelmelidir. Ancak yine de, birçok 
sendikada kadın komitesi atamayla kurulmakta ve genel sekretere bağlı olarak işlev görmektedir. 
Bu komiteler kadın ve eşitlik sorunlarının sendika gündemine getirilmesi ve kadınların 
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kendilerine olan güvenlerinin artırılması açısından son derece önemlidir. Dünya sendikalarının 
deneyimi göstermektedir ki kadın komitelerinin olmadığı yapılarda kadın ve genel olarak eşitlik 
konuları kolaylıkla gündem dışına çıkabilmektedir (Toksöz ve Erdoğdu, 1998; 57). 

Türkiye de dâhil olmak üzere birçok ülkede sendikacılar, kadın-erkek eşitliği, kadınlara 
karşı ayrımcılık yapılmaması, kadının yönetimlerde yer alması gibi konularda çok iddialı sözler 
etmelerine rağmen kadın komitelerinin tüzük kuruluşu haline getirilmesi konusunda ısrarlı bir 
tutum gösterememektedirler. Tüzük hükmüne göre kurulmuş, seçimle gelmiş, düzenli toplantı 
yapan, kadın bürosu tarafından desteklenen, sendika bütçesinden pay alan kadın komiteleri 
sendikal ve konfedere düzeyde kurulmadıkça, sendikaların kadın konusunda atacakları diğer 
adımların kadınlar için kalıcı kazanımlar sağlayacağını söylemek zordur.  Ayrıca Avrupa’da kadın 
komitesine ve kadın bürosuna sahip olan konfederasyonlarda, kadınların sendikal yapılarda 
ve sendika yönetimlerinde temsil oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir (Toksöz ve 
Erdoğdu, 1998: 58-59; 35). 

Diğer bir strateji olarak, sendikalarda son yıllarda gelişen bir uygulama olan genel 
kurullar öncesinde düzenlenen kadın konferanslarını gösterebiliriz. Bu konferanslarda kadın 
delegeler, eşitlik sorunlarına ilişkin programlarını geliştirirler; genel kurul deneyimi edinirler. 
Genel kurullara sunulacak karar taslakları ve sendikal yapıların değiştirilmesine yönelik tüzük 
değişikliği önerileri de bu konferanslarda hazırlanır. Kadın konferanslarının sendika genel 
kurulları ile aynı tarihlerde, genel kuruldan hemen önce toplanmasında yarar vardır. Böylece 
kadın konferansına katılacak delegelerin genel kurula da delege olma şansı fazlalaşır ve kadın 
üyeler genel kurul döneminde gözle görünür bir varlık ortaya koymak, sendikal camianın ve 
kamuoyunun dikkatini eşitlik sorununa çekme fırsatı bulurlar (Toksöz ve Erdoğdu, 1998; 59-
60). 

Yine son dönemlerde kadınların sendika yönetimlerinde daha fazla temsil edilmesini 
sağlamak için geliştirilen bir başka strateji de sendikanın yönetim organlarında kadınlara belirli 
sayıda sandalye ayrılmasıdır. Yönetim organlarında, (mevcut erkek sayısı azaltılmadan) kadın 
üye için ek sandalye ayrılması kadınların sendika yönetimlerine gelmesini bir tüzük hükmü 
haline getirir. Böylece kadınların yönetim organlarındaki sayısı ilk genel kurul döneminde 
hemen artar ve bu artış kadın için ayrılmış sandalyenin varlığı tüzük hükmü olduğundan 
sürekli korunur. Ancak yönetimdeki bu kadın üyenin sembol olarak değerlendirilmesi tehlikesi 
de bulunmaktadır. Yönetim organın diğer üyeleri, kadın üyenin yalnızca kadın konularıyla 
ilgilenmesini ve genel sendika sorunlarına karışmamasını bekleyebilirler. Bu nedenle kadınlara 
ayrılan sandalye aracılığıyla yönetime gelen kadının, kendine yakıştırılan roller dışında aktif 
çalışma yapması önem taşır. Ayrıca kadın için ayrılan sandalye tek ise ve yalnızca bir düzeyde, 
örneğin en üst yönetim organı düzeyinde olup da diğer yönetim organlarında bu uygulama 
yoksa tek sandalyenin yararı sınırlı olacaktır (Toksöz ve Erdoğdu, 1998; 60). 
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Yönetim organlarında sandalye ayrılmasına benzer bir girişim de nispi temsil ve kota 
uygulamalarıdır. Sendikalarda kadınların nispi temsil 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. Kota, kadınların sendika yönetimlerinde temsilinin 
belirli bir yüzdenin altına düşürülmemesi politikasıdır (Toksöz ve Erdoğdu, 1998; 61). Bu 
cinsiyet kotaları esasen, kadınların sayısal olarak eksik temsil edildikleri, tarihsel olarak ayrı 
kaldıkları çeşitli kamusal birim ve pozisyonlarda dengeli bir cinsiyet dağılımı gerçekleştirmek 
ve bu alanların giderek kadınlar açısından daha ulaşılabilir hale getirmek üzere cinsiyetler arası 
minimum bir dengenin veya yüzdenin garanti ve/veya teşvik edilmesini sağlayan bir olumlu 
ayrımcılık politikasıdır (Öztan, 2004: 219).  

Bazı sendikalar tüzüklerinde yaptıkları değişiklikle kadınlar için kota sistemini 
getirmişlerdir. Kota uygulamasında sayısal hedelerin gerçekçi olması, kotaların sendika 
yapıların tümüne uygulanması gereği göz önünde tutulmalıdır. Kadınlara yönetimde sandalye 
ayrılması olduğu gibi, kota uygulamasında da dikkat edilmesi gereken husus, eşitlik konusunda 
benimsenmiş politikalar olmadıkça kota uygulamasının tek başına sorunları çözemeyeceğidir. 
Bu uygulamaya karşı olanlar ise, ister sabit bir oran olarak belirlensin isterse nispi temsil 
esasına göre belirlensin sendikalarda kota yüzdelerini dolduracak yeterli sayıda kadın aday 
olmadığını öne sürmektedirler (Toksöz ve Erdoğdu, 1998; 61). Ancak, sandalye ayrılması ve 
kota uygulamasının başarılı sonuçları da olmuştur. Örneğin, 1983 yılında yapılan ICFTU 13. 
Genel Kurulu’nda tüzük değişikliği yapılarak 100.000’den fazla üyesi olan konfederasyonların 
en az bir kadın delege getirmesi koşulu konmuştur. Ayrıca 1983 yılında ICFTU Yönetim 
Kurulu’nda Kadın Komitesi başkanı ve başkan yardımcısı için sandalye ayrılmış, daha sonra bu 
sayı 5’e çıkarılmıştır. Bu girişimler sonunda 1988 yılında %13 olan kadın delege oranı 1992’de 
%20’ye yükselmiştir. Benzer şekilde ETUC’a bağlı bir konfederasyon olan CFDT Fransa’nın 
yönetimindeki 8 kadın yönetici bu sistemle gelebilmişlerdir (Toksöz ve Erdoğdu, 1998; 31-35). 
Almanya’da IG Metall Sendikası, “Sendikada Teşvik Programı” adı altında 1986 yılında aldığı 
karara göre, kadın erkek eşitliğinin sağlanması için önce sendika içinde bunu pratiğe uygulamak 
gerekir. Kadınları teşvik programının ilk öngördükleri arasında şube yönetimlerinde kadınların 
üyelik oranlarına uygun biçimde temsil edilmesi, aynı durumun bölge konseyleri ve genel 
merkez kurulları için de geçerli olması yer almaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların 
sonucunda IG Metall sendikasında 1986 Genel Kurulunda kadınları teşvik programının kabul 
edilmesinden 3 yıl sonra 1989’da sendika yöneticileri arasında kadınların oranı %8’den %12’ye 
çıkmıştır (Toksöz, 2002: 453).

ETUC’un 2002 yılındaki 38. Genel Kurulu’nda katılım kotasını güncellemiştir. Karara 
göre, her düzeyde katılım kadın ve erkeklerin gerçek üye sayılarıyla orantılı olacak; bu durum 
üye olan her federasyon ve sendika için geçerli olacak; Her durumda her cinsiyet için temsil 
oranı %20’nin altında olmayacaktır. Bu kararda yer alan kota sistemi sayesinde İspanya’da 
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Union General de Trabajadores (UGT)’de tüm yapıların genelinde kadınların katılımı artmıştır 
(ETUC, 2002: 110).  Günümüzde İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu (LO) konfederasyon 
ve bağlı kuruluşların yönetimlerinde 2016 yılına kadar kadın ve erkeklerin eşit şekilde temsil 
edilmelerini kararlaştırdı. Bunu da %50 kadın kotası uygulayarak başarmayı planlamaktadır. 
Şu anda LO ve bağlı kuruluşlarında erkekler %66;  kadınlar %34 oranında temsil edilmektedir. 
İzlenecek strateji sayesinde, 2016 yılına kadar aradaki fark kapanacak, konfederasyon ve bağlı 
kuruluşlarda kadın ve erkekler eşit şekilde temsil edileceklerdir (www.bestanucel.eu).  

Türkiye’de ise, Sendikalarda Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi ile PETROL-İŞ 
Kadın Dergisi çalışanlarının ortak tüzük çalışması sonucunda kadın kotası PETROL-İŞ Yönetim 
Kurulu’na sunulmuş, ancak kadın üyelerin toplam üyelerinin %6’sını oluşturması nedeniyle 
kabul edilmemiştir (Ulutaş ve Pala, 2012: 301). Bununla birlikte bunu başarabilmiş sendikalar da 
mevcuttur. Örneğin, Tek Gıda-İş Sendikası 2007 yılındaki genel kurulunda %30 kadın kotasını 
kabul etmiştir (www.memurlar.net). Ayrıca, Tez-Koop İş Sendikası, sendika tüzüğünde kota 
uygulaması olmamasına rağmen İstanbul 5 No’lu şubesinde delege seçimlerinde her birimde 
mutlaka kadın delege seçilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Uygulanan bu resmi olamayan kota 
uygulaması, olumlu sonuç verdi ve şube yönetiminde kadın sayısı iki katına çıktı (www.bianet.
org). 

Bir başka strateji de sendikal faaliyetin kadınlar göz önünde tutularak yeniden 
düzenlenmesidir. Bu kapsamda alınacak önlemler arasında toplantı saatlerinin değiştirilmesi, 
toplantılar sırasında çocuk bakım olanaklarının sağlanması, toplumsal cinsiyet açısından duyarlı 
dil kullanılması, kadın çalışanlar ve kadın sendikacılar arasında haberleşme ağının kurulması 
gösterilebilir. Sendika güçleri ölçüsünde toplantıları iş saatleri içinde yapılmasını işverene 
kabul ettirebilmekte ve bu durumda kadın işçilerin sendika toplantılarına katılımı daha yüksek 
düzeyde olmaktadır (Toksöz ve Erdoğdu, 1998; 61-62). 

Kadınların sendika yönetiminde daha fazla yer almalarını sağlamaya yönelik son strateji 
olarak eğitimi sayabiliriz. Çünkü kadınların sendikal faaliyete katılımını artırmak açısından 
sendikal eğitim büyük önem taşır. Bu eğitim programları, kadının kendine güvenini artıracak 
ve ona sendikal vasılar kazandıracak şekilde düzenlenmelidir  (Toksöz ve Erdoğdu, 1998; 62). 
Ancak, eğitimlerin özellikle akşam saatlerine ve hata sonu tatillerinde yapılması kadınların 
ikili iş yükü koşullarına uymadığı için katılma düzeyi kadınlarda düşük kalmaktadır. Bununla 
birlikte, kürsü kullanımı, sendika lokalinin kullanımı gibi toplumsallaşma biçimleri ve mekânları 
da sendikalarda görülen erkek yanlısı örüntüler nedeniyle, kadınların bu toplumsal birimler 
içinde kendiliğinden öğrenme fırsatları da ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle kadın çalışanlar, 
gerek sistematik eğitim programlarının gerekse kendiliğinden eğitici ortamların, kadınlar 
lehine özel düzenlemeler yapılmadığı sürece dışlanacaklardır (Toksöz ve Sayılan, 1998: 300- 
301).    Öte yandan, erkek üyeler ve erkek yöneticiler de eşitlik konularında eğitilmelidir (Toksöz 
ve Erdoğdu, 1998; 62).



144

Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
The Journal of KAU IIBF | Vol 6 * Issue 11 * Year 2015

KAÜ İİBF Dergisi, 2015, 6(11): 125-148

Kadınların kota ve sayısal hedelere ulaşmasında eğitim, kaldıraç olarak kullanılmaktadır 
(Sayılan, 2008: 279-280). Bu amaçla, özellikle sanayileşmiş ülkelerdeki sendikalar, bünyelerindeki 
erkek egemen yapıyı kadınlar lehine dönüştürmeyi hedeleyen ve sendika demokrasisinin 
de gelişmesine katkıda bulunmak için geliştirdiği politikalar içerisinde eğitim programları 
özel olarak öne çıkmaktadır. Kadınları güçlendirmeyi hedeleyen bu programların zaman, 
süre ve mekân açısından kadınların ihtiyaçlarına uyarlanması, işçi ailelerine çocuklarını da 
getirebilecekleri bakım olanaklarının sağlandığı eğitim imkânları konfederasyonlara önerilmiştir 
(Toksöz ve Sayılan, 1998: 301).

Türkiye’de ise pek çok sendika da, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitimler, söz 
konusu başlık altında veya diğer eğitimlerin bir parçası halinde zaman zaman verilmiş olsa 
da, bu eğitimlerin hiçbir sendika ve konfederasyondaki işçi sağlığı ve güvenliği eğitimleri gibi 
kurumsallaşmış ve gelenekselleşmiş olduğu söylenemez. Bu eğitimler genellikle, 8 Mart, 25 
Kasım gibi günlerde, kutlama programının bir parçası olarak gerçekleştirilmektedir (Ulutaş ve 
Pala, 2012: 299). Kadınlar ise, kendilerine yönelik eğitimlerde, özellikle, sendikalarda daha aktif 
olabilmelerini sağlayacak liderlik eğitimi verilmesini istemektedirler. Toksöz ve Erdoğdu’nun 
çalışmasında ilgili soruya yanıt veren 136 kadından %76’sının öncelikle istediği eğitim konusu 
budur. Liderlik eğitimine verilen önem, kadınların sendikaların politikalarında belirleyici olmak 
bakımından daha üst konuma gelmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu göstermektedir 
(Toksöz ve Sayılan, 1998: 304). Ülkemizde bu şekilde kadınların bilinç düzeyinin artırılması, 
yasal ve sendikal hakların öğrenilmesi, sendikal faaliyetlere katılımının sağlanması ve işyeri 
temsilcisi, şube yöneticisi ve genel merkez yöneticisi seçilmelerinin teşvik edilmesi yönünde 
eğitimlere TÜRK-İŞ’in eğitim programlarında rastlanılmaktadır (Ulutaş ve Pala, 2012: 299).

6. SONUÇ

Kadının işgücü piyasasına daha yoğun girmeye başladığı 1970’li yıllar, sendikaların da 
güç kaybetmeye başladığı yıllar olmuştur. Küreselleşmenin getirdiği sorunların neden olduğu 
bu gerileme günümüzde de etkinliğini korumaktadır. Sendikalar, bu gerilemeyi önlemek 
için çeşitli stratejiler geliştirmiştir.  Geliştirdiği bu stratejilerden biri de artan kadın işgücünü 
sendikaya çekmektir. Ancak bu stratejiyi hayata geçirmek kadın işgücünün sendikalaşmanın 
zor olduğu sektörlerde yoğunlaşması, toplumsal işbölümünün sendikalara da yansıması vb. 
birçok sorun nedeniyle sendikalar için hiç de kolay olamamaktadır. Ayrıca, sendikalar kadınlar 
arasındaki ilişki sorunlu doğmuş ve öyle de devam etmektedir. Bu sorunun en büyük göstergesi 
de kadınların sendika yönetimlerinde erkeklere oranla çok az yer almasıdır. Kadınların yetersiz 
temsili, kadınların sendikaya olan tavrını da etkilemektedir. Çünkü erkek yöneticiler kadınlara 
özgü sorunlara duyarsız kalmakta ve bu da kadınların sendikaya olan yaklaşımını olumsuz 
etkilemektedir.

1980’li yıllardan itibaren sendikalarda da güçlenen feminist akımın etkisiyle sendikalarda 
kadınlar eskiye oranla daha çok söz sahibi olmaya başlasalar da kadınların sendikal faaliyete 
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her düzeyde katılımının sağlanması için çeşitli stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejileri hayata 
geçirme noktasında ilk akla gelen sendika ve konfederasyonlarda kurulan kadın komite, 
komisyon veya bürolarıdır. Ancak, sendika ve konfederasyonlardaki bu kadın kuruluşlarının 
kurum içinde marjinalleşmemesi için tüzük hükmüne göre kurulmaları ve yönetimlerinin 
atamayla değil seçimle oluşturulması gerekmektedir. Fakat birçok sendikada kadın komite, 
komisyon ya da bürosunun başında bile atamayla gelen erkek yöneticiler mevcuttur.

Kadınların sendika yönetimlerinde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacak bir başka 
strateji de genel kurullar öncesinde düzenlenen kadın konferanslarıdır. Bu konferanslarda 
kadınlar hem kendilerini ilgilendiren sorunları tartışmakta hem de genel kurul öncesinde 
deneyim kazanmaktadırlar. Çünkü sendikaların erkek yapılarından dolayı genel kurullarda 
kullanılan argo sözler, jest ve mimikler gibi sert ifadeler nedeniyle kadınların söz almaları ve 
kendilerini ifade etmeleri zorlaşmaktadır. Bu konferanslar sayesinde kadınların kendine olan 
güvenleri artırılmaya da çalışılmaktadır.

Sendika ve konfederasyon yönetimlerinde kadınların yer almasını sağlamanın en etkili 
yolu ise, yönetimde sandalye ayırma ve kota uygulaması sistemleridir. Bu uygulamaları, tüzük 
hükmüne getiren sendika ve konfederasyonların yönetimlerinde kadın yönetici sayısında 
dikkate değer bir atış sağlanmıştır. Ancak sendika yönetimine bu şekilde gelen kadınlara da 
sadece kadınlara özgü sorunlarla ilgilenmesi konusunda baskı oluşturulmaktadır. Bu da 
kadınlara yapılan ayrımcılığın yönetim kademelerinde  devam kademelerinde devam ettiğini 
göstermektedir. Ayrıca sandalye ayrılması ve kota uygulaması, kadınların sendika yönetimine 
katılımını doğrudan etkileyip arttırsa da, tercih edilen durum bu uygulamalara gerek kalmadan 
kadın yöneticilerin sayısının kendiliğinden artmasıdır. Bu noktada, sendikaların kadınların 
yönetim konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları ve kendilerine daha fazla güvenmelerini 
sağlamak adına kullanabilecekleri bir araç olarak eğitimin önemi de büyüktür. 

Kadınların sendikal faaliyete her düzeyde katılımının sağlanmasına yönelik olarak 
geliştirilen tüm bu stratejilerin ayrı ayrı değil bir bütün olarak uygulanması gereklidir. Örneğin, 
tek başına sadece kota sistemini uygulamak kadınların yönetimdeki sayısını arttırsa da, kadınların 
yönetimde daha fazla söz sahibi olabilmeleri için yöneticilik becerilerinin geliştirilmesi ve 
kendilerine olan güvenlerinin artırılmasını sağlamak adına kadın konferansları düzenlemek ve 
kadın emekçilerin eğitimini burada kaldıraç olarak kullanmak önemlidir.

Kadınların işgücü piyasasında ve sendikada karşılaştıkları ayrımcılığın kökeninin 
piyasa yapısından kaynaklandığını kabul etmekle birlikte, kadın işgücünün sendikaya 
çekilmesi noktasında kadın yöneticilerin etkinliği önem taşımaktadır. Bu nedenle sendika 
ve konfederasyonların bu stratejileri öncelikle tüzük hükmü olarak kabul edip daha sonra 
uygulamaya dönüştürmesi gerekmektedir. Tüzük hükmüne dönüşmeden uygulanan bu 
stratejilerin kalıcı olamayacağı ve erkeklerin gösterdiği bir lütuf olarak değerlendirileceği 
söylenebilir. Bu nedenle tüm bu stratejilerin bir bütün olarak ele alınıp tüzük hükmü haline 
getirildikten sonra kâğıt üzerinde kalmaması ve hükmün uygulanması sağlanmalıdır. 
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