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Özet: Bu bildiride sendika ve konfederasyonların toplumsal cinsiyet e#itli!i politikaları
masaya yatırılmı#tır. Bu amaçla, sendika üyeli!i ve yönetsel temsilde kadınların sayısal
görünümü ele alındıktan sonra, sırasıyla, sendika ve konfederasyonların e#itlik/kadın
komisyonları, e!itim faaliyetleri, tüzükleri, yayınları, ba!ıtladıkları toplu i# sözle#meleri ve grevler toplumsal cinsiyet merce!iyle analiz edilmi#tir. Ayrıca, seçilmi# sendika
ve konfederasyonların uzmanlarıyla yapılandırılmı# görü#meler de gerçekle#tirilmi#tir.
Bunlara ek olarak, ülkemizde kadınlardan olu#an alternatif sendikal örgütlenmelere ve
sendikalardaki erkek egemen yapıyı de!i#tirmeye dönük giri#imlere de yer verilmi#tir.
Anahtar Kelimeler: sendika, toplumsal cinsiyet e#itli!i, kadın eme!i.
Abstract: The aim of this paper is to discuss the gender equality policies of the trade
unions and confederations. For that aim, the statistical data on women participation
in unions’ administrative bodies is analysed. Also, equality/women commissions, education seminars, constitutions, publications, collective agreements, and strikes of
three workers confederations and thirteen trade unions are examined respectively
through a gender lens. Furthermore, the structured interviews are conducted with a
sample of experts in the organizations. Additionally, this study includes the cases of
alternative trade union organization consisted of only women and initiatives to
change patriarchal structures of trade unions.
Keywords: trade union, gender equality, female labour.

G!R!$
"#gücü piyasasında cinsiyete dayalı ayrımcılık yansımalarını geleneksel sendikal
yapılarda da göstermekte, gerek örgütlü kadın i#çi sayısı gerekse kadınların sendikalardaki yönetsel temsili oldukça dü#ük düzeylerde seyretmektedir. Söz konusu
durum yalnızca sendikalardaki erkek egemen yapıdan kaynaklanmamakta; aynı
zamanda kadınların özellikle formel sektörde dü#ük istihdam düzeyi, kadınların
belirli sektör ve mesleklerde ayrı#ması, toplumsal cinsiyet rolleri ile kadınlara yüklenen aile içi sorumluluklar da kadınların örgütlenmesinin önünde engel olu#turmaktadır (Toksöz ve Erdo!du, 1998). Ülkemizde sendikaların bu engellerle sava#mak ve kadınların sendikal temsilini artırmak yönünde adım atıp atmadıkları
ve atılan adımların sonuçları sorgulanmaya muhtaçtır. Bu amaçla bu çalı#mada
öncelikle i#çi sendikaları ve konfederasyonlarında kadın çalı#anların niceliksel ve
niteliksel varlı!ına ili#kin mevcut tablo sergilenecek, ardından sendikaların kadın
çalı#maları irdelenecektir. Sendikalarda kadın çalı#anların konumu ele alınırken,
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aynı zamanda sendikaların toplumsal cinsiyet e#itsizli!i sorununa ili#kin tutumları; kadın üye sayısını artırmaya ve kadın çalı#anların çalı#ma ya#amındaki sorunlarını çözmeye yönelik çabaları da analiz edilecek ve yorumlanacaktır. Bu
amaçla üç i#çi konfederasyonu ve kadın istihdamı yo!unlu!una göre seçilmi# altı
i#kolunda her üç konfederasyona ba!lı i#çi sendikalarının yakın dönemde gerçekle#tirdikleri etkinlikler, toplantılar, tüzük de!i#iklikleri, eylem ve kampanyalarla
ba!ıtladıkları toplu i# sözle#meleri toplumsal cinsiyet merce!iyle incelenmi#tir.
Aynı zamanda, konfederasyonlar ve seçilmi# sendikaların genel merkezlerinden
ilgili uzmanlarla telefon veya internet kanalıyla sendika faaliyetleri hakkında
yapılandırılmı# görü#meler yapılmı#tır. Seçilmi# i#kollarını tekstil, gıda, otellokanta, belediye, kimya ve büro hizmetleri olu#turmaktadır. TÜRK-"$, D"SK VE
HAK-"$’in yanı sıra sözü edilen i#kollarında faaliyet gösteren TEKS"F, TEKST"L, ÖZ
"PL"K-"$, TEKGIDA-"$, ÖZ GIDA-"$, TOLEY"S, OLEY"S, BELED"YE-"$, GENEL-"$,
H"ZMET-"$, PETROL-"$, TEZ-KOOP-"$ VE SOSYAL-"$ sendikaları ara#tırmamız
kapsamında incelenmi#tir. Kadın i#çileri örgütlemeye dönük kampanyalar, kadın
(cinsiyet e#itli!i) büroları kurulması, kadın konferansları düzenlenmesi, toplumsal cinsiyet e#itli!ine odaklanan sendika e!itimleri, tüzükler ve toplu i# sözle#meleriyle cinsiyet ayrımcılı!ını önlemeye dönük düzenlemeler yapılması, yönetsel
düzeyde kadın temsilini artırmayı amaçlayan olumlu eylem programları gibi ilgili
her tür sendikal faaliyet analiz edilmi#tir. NOVAMED ve TEKEL grevi gibi kadın
i#çilerin damgalarını vurdukları grevler ve söz konusu grevlerin kadın dayanı#ması ve örgütlenmesine etkileri de analizimize dâhil edilmi#tir.
Çalı#mamamızın omurgasını geleneksel sendikal yapılarda kadınların konumu olu#turmakla birlikte, kadın i#çilere yönelik alternatif sendikal örgütlenmeler
ve sendikalarda erkek egemen yapıyı yıkmaya dönük giri#imlere de kısaca de!inilecektir.
I. SAYILARDA GÖRÜNMEYEN KADINLAR:
SEND!KALARDA KADIN ÜYELER VE YÖNET!C!LER
Ülkemizdeki pek çok di!er veri gibi sendikal istatistikler de eksik ve güvenilmezdir.
Görü#me yapılan sendika ve konfederasyon yetkililerinin ço!u üye sayılarına ili#kin
kesin rakamlar vermekten kaçınmı#lardır. Sendikal istatistiklere ili#kin en yetkili
makam olan Çalı#ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı!ı ise 2009 yılından bu yana verileri açıklamamaktadır. Bakanlı!ın 2009 verilerine göre sendikalı i#çi sayısı 3 milyon
232 bin 679’dur. Toplam üye sayısının % 17’si kadındır. Kadın üye sayısının en fazla oldu!u sektör ise tekstildir (ETUC, 2010: 16). Ancak D"SK, HAK-"$ ve TÜRK-"$
kadın üye oranları % 10’lar düzeyinde seyretmektedir. Dolayısıyla güncel oranın %
10 düzeyinde oldu!u öngörülebilir. TEKS"F kadın üye oranı % 27, TEKST"L kadın
üye oranı yüzde 28, e!itim, büro, ticaret i#kolunda örgütlü bulunan TEZ-KOOP-"$
ve SOSYAL-"$’in kadın üye oranları % 40-45 düzeyindedir. Aynı biçimde
otel/lokanta sektöründe örgütlü olan TOLEY"S sendikasının üyelerinin yüzde 39’u
kadındır. Bu durum de!erlendirildi!inde, en yüksek kadın sendikalı oranına sahip
i#kolunun tekstil de!il, hizmetler sektörü oldu!u ileri sürülebilir.
Sendika yönetimlerinde kadının konumuna baktı!ımızda, son derece dü#ük
olan % 10-15’lik kadın üye oranının yönetsel temsile yansımadı!ı görülmektedir.
Çalı#mamızın oda!ında yer alan üç büyük i#çi konfederasyonuna göz attı!ımızda
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hiçbirinin merkez yönetim kurulunda kadın üye olmadı!ı görülmektedir. Yönetim kurulu 5 erkek üyeden olu#an TÜRK-"$’e üye 35 sendikadan hiçbirinde kadın
genel ba#kan yoktur ve yalnızca 3 üye sendikanın yönetim kurulunda kadın yer
almaktadır. Üstelik 13 bölge temsilcisi ve 69 il temsilcisinin tamamı erkektir. D"SK
Yönetim Kurulu dokuz erkekten olu#maktadır. 17 üye sendikanın içinde yalnızca
DEV SA%LIK-"$ genel ba#kanı kadındır1 ve 4 üye sendikanın yönetim kurulunda
kadın yer almaktadır. HAK-"$ Yönetim Kurulu üyelerinin be#i de erkektir.13 üye
sendikanın hiçbirinin en yüksek yönetim organında kadın yer almamaktadır.
Ku#kusuz salt sayısal veriler, sendikaların kadın politikaları konusunda fikir
vermekten uzaktır. Bununla birlikte kadınların yönetsel düzeyde hiç temsil edilmemesi, sendikaların en yüksek karar organlarında kadınlara yönelik politikalar
üretilmemesi ve kadın üyelerin örgütlenmesini artırma yönünde adımlar atılmamasında önemli bir nedendir. Kirton ve Haley’in (1999) çalı#ması, sendikalarda
kadın yönetici ve aktivistlerin bulunması halinde, çocuk bakımı, i#yerinde cinsel
taciz, uzun çalı#ma saatleri gibi sorunların i#verenlerle pazarlık masasına getirilmesinde ve “benzer benzerini örgütler” prensibiyle kadın üyelerin örgütlenmesinde artı# ya#andı!ını ortaya koymu#tur.
Geç saatlere kadar uzayan toplantı saatleri, sendikalardaki cinsiyetçi dil ve uygulamalar, erkek egemen örgütlenme ve toplu pazarlık süreci, literatürde sendikalarda kadın temsilinin dü#üklü!üne ili#kin temel nedenler olarak sıkça dile getirilmektedir. "# ve aile sorumluluklarıyla birlikte çifte vardiya yapan kadınların
sendikalardaki uzun çalı#ma ve toplantı saatleri nedeniyle üçüncü bir vardiyayı
üstlenmesi mümkün olmamaktadır (Franzway, 2000; Kirton ve Haley, 1999; Roby
ve Uttal, 1993). Aynı biçimde ülkemizde yapılan ara#tırmalarda da, evli ve çocuklu olmak, erkek egemen sendikal yapılar, erkek sendikacılar tarafından engellenmek, kadınların sendikal temsili önündeki ba#lıca nedenler olarak ortaya konmu#tur (Toksöz ve Erdo!du, 1998; Türk-"#, 2004; Yirmibe#o!lu, 2006).
II. TOPLUMSAL C!NS!YET MERCE%! ALTINDA
SEND!KA FAAL!YET VE POL!T!KALARI
Batılı ülkelerde bir yandan sendikaların güçleri ve üyeleri hızla azalırken, bir yandan da özellikle hizmetler sektöründe artan kadın i#gücü ve bu alanlarda örgütlü
sendikalarda kadın üye sayısının göreli yükseli#i, sendikaları güç kazanmak üzere
kadınların örgütlenmesine önem vermeye ve kadın sorunlarını gündeme almaya
zorladı. Ülkemizde dü#ük kentsel kadın istihdamı düzeyi sendikaların yeni bir güç
kayna!ı olarak kadınlardan yararlanma yönünde bilinçli bir tavır göstermelerini
engellese de, 1980’lerden itibaren kadın hareketinin yükselmesinin ve yurtdı#ındaki sendikal örgütlenmelerin2 baskısının etkisiyle doksanlı yıllardan itibaren Türkiye’deki sendikalarda da kadın sorunları görünürlük kazandı. Kamu
emekçileri sendika ve konfederasyonlarında gerek kadın üye sayısının gerekse
kadın üyelerin e!itim ve vasıflılık düzeyinin daha yüksek olması, sendika politikalarında kadın sorunlarına daha erken dönemde yer vermelerine ve yönetsel dü1

14. D"SK Genel Kurulu’nda tek kadın sendika ba#kanı olan Arzu Çerkezo!lu Yönetim
Kurulu’na aday olmu# ancak seçilememi#tir.

2

Avrupa sendikalarının cinsiyet e#itli!i politikalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. ETUC
(2010).
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zeyde kadın temsili gibi alanlarda öncü adımlar atmalarına yol açtı. Bununla birlikte 90’lı yıllar i#çi sendika ve konfederasyonlarında da küçük adımların atılmaya
ba#landı!ı yıllar oldu. Bu adımlar en çok sendikaların 8 Mart kutlamalarında belirginlik kazandı (Toksöz ve Sayılan, 1998).
Günümüzde gelinen noktada i#çi sendika ve konfederasyonlarının tamamına
yakını 8 Martlarda kadına yönelik çe#itli faaliyetler gerçekle#tirir hale geldi. Bu
faaliyetler bazı sendikalarda kadınlara yönelik e!itimler, grevdeki kadın i#çilerle
dayanı#ma toplantıları ve ziyaretleri, kadın eme!i ve kadın çalı#anların haklarına
ili#kin bro#ürler çıkartılması gibi toplumsal cinsiyet bilincini artırmaya ve kadın
dayanı#masını yükseltmeye yönelik faaliyetlerken, bazı sendikalarda da kadın
üyelere özel yemek, tatil, konser düzenlenmesi, hediye veya karanfil verilmesi gibi
etkinliklerden olu#maktadır. Sendikaların 8 Martlarda kadın üyelerine yönelik
etkinlikler düzenlemeleri olumlu olmakla birlikte, ço!u sendikanın kadın üyelerine yönelik faaliyetleri yalnızca yılda bir güne sıkı#mı# durumdadır. Bu durum
sendikaların cinsiyet e#itli!i politikalarını ana program ve politikalarına dâhil etmemelerinden kaynaklanmaktadır. Kadınları örgütlemek ve kadın sorunlarını
dillendirmek 1980 sonrası sendikalarda ya#anan kan kaybını önlemek için bir
adım olarak görülmemekte, aksine kadın sorunları sendikal gündemin son sıralarında yer almaktadır. Geçti!imiz 10 yılda ta#eronla#tırma, kıdem tazminatının
kaldırılması tartı#maları, esnek çalı#ma, çalı#ma hayatına ili#kin yasal de!i#iklikler
gibi önemli dönü#ümlerin gerçekle#mesi de sendikalarda kadın sorunun tek
ba#ına bir gündem olu#turmasını engellemektedir. Her ne kadar söz konusu tespit
analizimizde yer alan i#çi sendikaları ve konfederasyonlarının tamamına yakını
için geçerliyse de, bazı sendika ve konfederasyonların kadın üye sayısını ve
kadınların sendikadaki yönetsel temsilini artırmaya, cinsiyet e#itli!ini sa!lamaya
yönelik adımları vardır. Bu adımları altı grupta topladık. Son olarak yer verdi!imiz
grevler bölümünde, NOVAMED ve TEKEL grevlerinde kadınların rolünü ve kadın
dayanı#masının sendikal mücadeleye etkisini ele aldık. Her ne kadar bu grevler
sendikalar tarafından kadın mücadelesini yükseltmeye yönelik adımlar olarak
planlanmamı# olsa da, sonuçları itibariyle bu grevleri bu bölümde de!erlendirmeyi uygun bulduk.
1. Kadın Büro, Komisyon ve Komiteleri
"#çi sendikaları ve konfederasyonlarında kadın büro ve komisyonlarının kurulmaya ba#laması, kadınların sendikalarda görünür olmaya ba#ladı!ı doksanlı
yıllara tekabül etmektedir. Kuruldukları yıllarda bu yapıların ba#lıca varlık nedeni
8 Mart kutlamalarını organize etmek ve kadın üyelere yönelik e!itim seminerleri
vermektir (Toksöz ve Sayılan, 1998). Daha sonraki yıllarda bazı sendikaların kadın
yapıları atıl kalırken, bazıları kadınların sendikal temsili ve toplumsal cinsiyet
e#itli!inin sendikal politikalara yansımasında önemli roller oynamı#lardır. Sendikalardaki kadın yapılarına getirilen temel ele#tiri, bu tarz yapılanmaların,
kadınları ve kadın konusunu sendikal faaliyet içinde gettola#tırdı!ı, bu yapılar
içinde yer alan kadınların genel sendikal sorunlardan dı#landı!ı yönündedir.
Kadın sorunları marjinalle#erek yalnızca sendikanın kadın komitelerine hapsolur.
Cinsiyet e#itli!ine ili#kin meselelerin sendikaların genel gündemlerinde yer bulamayıp, yalnızca kadın bürolarının uzmanları veya kadın komisyonu üyelerince
ele alınan meseleler haline gelmesi, gerçekten de ülkemizdeki pek çok sendika
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örne!inde görülmektedir. Ancak uluslararası sendikal deneyimler, kadın komitelerinin tüzük güvencesine, seçimle gelen demokratik bir yapıya ve çalı#maları için
gereken mali kaynaklara kavu#tukları sürece marjinalle#mediklerini ortaya koymu#tur (Toksöz ve Erdo!du, 1998: 58).
TÜRK-"$ Kadın "#çiler Bürosu 1980 askeri darbesinin ardından Asya-Amerika
Hür Çalı#ma Enstitüsü’nün (AAFLI) katkılarıyla kurulmu#tur. 1989’da “Çalı#an
Kadınlar Birinci Ulusal Kurultayı” düzenlenene dek, bu büronun düzenledi!i e!itimler a!ırlıkla aile planlaması ve i#çi sa!lı!ı konularına yo!unla#mı#, 90’lı
yıllardan itibaren sendikalarda kadın komitelerinin örgütlenmesi, kadın i#çi taban
e!itimleri, yönetici kadınlara ve kadın komitesi üyelerine yönelik toplantı ve seminerlerin düzenlenmesi gibi çalı#malar yürütmü#tür. 1990’ların sonundan 2005
yılına kadar büro faaliyetleri duraklama dönemine girmi#tir (Toksöz ve Sayılan,
1998). 1995 yılında yapılan TÜRK-"$ Kadın Kurultayı’nda, TÜRK-"$ bünyesinde
bir kadın komisyonu kurulmasına karar verilmi#se de bu hedef gerçekle#memi#tir.
8 Mart 2005’te TÜRK-"$ Kadın "#çiler Bürosu ile Uluslararası Çalı#ma Örgütü (ILO)
ve Birle#mi# Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) i#birli!i ile hayata geçirilen Kadın
Eme!i Platformu projesi kamuoyuna tanıtılmı#tır. Kadınların çalı#ma hayatındaki
sorunlarının giderilmesi ve bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılarak mevcut
mevzuatın uygulanması için itici güç olmayı amaçlayan platform, devlet kurum
ve kurulu#larından, üniversitelerden, sivil toplum örgütleri ve sendikalardan temsilcilerin katılımıyla olu#turulmu#tur.3 Platform tanıtım toplantısından önce kurulan uzmanlık komisyonlarında Platform üyeleri ve konuyla ilgili kurulu# temsilcileri birlikte raporlar hazırlamı#lar ve kadın eme!ine ili#kin temel sorun alanlarını belirlemi#lerdir. Tanıtım toplantısında komisyonların raporları bir bro#ür
halinde katılımcılara da!ıtılmı#tır. Bro#ür hazırlanması dı#ında, çalı#ma gruplarında geli#tirilen somut politika önerileri arasında TÜRK-"$ üst düzey yöneticileri ile birlikte, konuyla ilgili üst düzey kamu yöneticileri ve hükümet temsilcilerinin ziyaret edilmesi ve taleplerin bu yetkililere iletilmesi dü#ünülmü#tür. Ancak
bro#ür hazırlanıp basıldıktan sonra TÜRK-"$ yöneticileri konunun takipçisi olmamı#tır. Emeklerinin bo#a gitti!ini dü#ünen ve bu durumu protesto etmek isteyen platform üyesi kadınlar, 2006 yılı 8 Mart toplantısına katılmak üzere TÜRK-"$
tarafından davet edildiklerinde, gitmemeyi tercih etmi#, böylece Kadın Eme"i Platformu amaçlarını yerine getiremeden fiilen ortadan kalkmı!tır (Özar, 2012). Büro son
dönemde 8 Mart organizasyonlarının yanı sıra, TÜRK-"$’i temsilen ilgili toplantılara katılmak, TÜRK-"$’e ba!lı sendikaların Kadın "#çiler Bürosu çalı#anları
ve/veya kadın konusunda çalı#ma yapan uzman ve yöneticileri ile aralıklarla bir
araya gelmek ve e!itimler düzenlemek biçiminde i#lev görmektedir.
Ara#tırmamızda ele aldı!ımız TÜRK-"$’e ba!lı sendikalardan TEKGIDA-"$ ve
TOLEY"S sendikalarının kadın büro ve komisyonları bulunsa da aktif biçimde i#lev gördükleri söylenemez. TÜRK-"$’e ba!lı sendikalardan en etkin kadın
yapılanmasına sahip sendika PETROL-"$ sendikasıdır. 26. Genel Kuruldan sonra
#imdiye kadar PETROL-"$ Sendikası Kadın Dergisi çatısı altında sürdürülen kadın
çalı#maları PETROL-"$ Kadın Servisi adı altında kurumsalla#mı# ve tüzüksel bir
teminat kazanmı#tır.
3

Platformun kurulu# deklarasyonu ve ayrıntılı katılımcı listesi için bkz. http://www.turkis.
org.tr/source.cms.docs/turkis.org.tr.ce/docs/file/kepe_yonelik_gorusler.pdf.
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D"SK’in tüzü!ünde özgün kadın örgütlenmesine ili#kin hiçbir madde olmamakla birlikte, 2005 yılından beri ba!lı sendikalardan kadınların sürekli katıldı!ı
Ankara ve "stanbul kadın komisyonları vardır. Komisyonların amaçları arasında
sendika yönetim kademelerini tabandan tavana kadar kadınların da söz ve karar
sahibi olabilece!i #ekilde de!i#tirmek, D"SK tüzü!ünü toplumsal cinsiyet e#itli!ini
sa!layacak biçimde yeniden düzenlemek, i#yerlerine girerek kadınlarla bulu#mak
ve kadınları örgütlemek, kadınların e!itim ve örgütlenme çalı#ması için maddi ve
manevi destek almak yer almaktadır. Bununla birlikte kadından sorumlu daire
ba#kanının dahi erkek olması, kadın komisyonlarının taleplerine üst yönetim kademelerinden olumlu cevap almalarını ve toplumsal cinsiyet politikasının konfederasyon düzeyinde merkezile#mesini engellemektedir. Ara#tırmamıza konu olan
D"SK’e ba!lı sendikalardan SOSYAL-"$ Sendikası, genel kurul kararı ve tüzük de!i#ikli!i ile birlikte #ubelerinde kadın komisyonları kurmaya ba#lamı#tır.
Muhafazakâr bir çizgiye sahip olan HAK-"$ ise, kadın komitesini 2011 yılından
itibaren tüzük güvencesine kavu#turmu# ve kadınların sendikal katılımını konfederasyon ve tüm ba!lı sendikalar düzeyinde artırmak için temel prensipler belirlemi# tek konfederasyondur.4 HAK-"$ Kadın Komitesi 1994 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Ba!lı sendikaların Genel Merkez Kadın Komitesi Ba#kanlarından olu#an Komite gündemli ve ola!an olarak yılda en az üç kez toplanmaktadır. Yılda bir toplantısı HAK-"$ ve ba!lı sendikaların genel Ba#kanları ile
yapılmakta, faaliyetler de!erlendirilmektedir. HAK-"$’e ba!lı sendikaların tamamına yakınında Kadın Komitesi kurulu# çalı#maları yapılmı# olmakla birlikte,
henüz tamamlanmamı#tır. Ara#tırmamızda ele aldı!ımız HAK-"$’e ba!lı sendikalardan H"ZMET-"$ ve ÖZ "PL"K-"$ sendikalarının tüzük güvencesine sahip ve bütçeli kadın komiteleri vardır. Kadın komiteleri e!itim, ara#tırma ve sosyal diyalog
projeleri gibi faaliyetleri aktif olarak yürütmektedir. Bununla birlikte konfederasyon genel politikasına içkin olan toplumsal cinsiyet bakı# açısı, geleneksel
kadınlık rollerini de!i#tirmeksizin, kadınların i#gücüne ve sendika üyeli!ine
katılımını artırmaya dayalıdır.
2. E#itimler
Gerek konfederasyon, gerek sendika düzeyinde a!ırlıkla kadın yöneticiler, i#çi
temsilcileri, kadın komisyonu üyeleri ve kimi zaman sendika üyesi i#çilere yönelik
düzenlenen toplumsal cinsiyet e#itli!i e!itimleri, ayrımcılık uygulamalarının
aslında ortak bir sorun oldu!unu ve kadın çalı#anların sorunlarının çözümünün
bu yönde bilinçli politikaların geli#tirilmesine ba!lı bulundu!unu kavrama
4

Kadın çalı#anların örgütlenmesi ve kadın çalı#malarının artırılması için 2011 yılında
HAK-"$ tarafından hazırlanan temel prensiplerden bazıları #unlardır: tüm ba!lı sendikaların kadın komitesi kurulu# çalı#malarını tamamlaması; ana tüzüklerine kadınların sendikal faaliyetlere ve karar alma süreçlerine katılımını artırmaya yönelik te#vik edici hükümler eklenmesi, genel kurullarında kadın odaklı karar almaları; genel merkez ve #ube
genel kurulu delegeleri arasında asgari sendika ve/veya #ube kadın üye oranında olmak
üzere kadın delege olması; genel merkez ve #ube zorunlu organlarında kadınların bulunmasına özen gösterilmesi; web sayfalarında, süreli ve süresiz yayınlarında kadınlarla
ilgili bölümler olması, toplu i# sözle#melerinde kadın odaklı hükümlerin kadın üyelerin
ihtiyaç ve beklentilerine göre belirlenmesi; toplu i# sözle#mesi hazırlık çalı#malarına ve
müzakere süreçlerine kadın üyelerinin katılımını sa!laması.
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imkânı vermektedir (Toksöz ve Sayılan, 1998). Pek çok sendika toplumsal cinsiyet
e#itli!ine dönük e!itimleri söz konusu ba#lık altında veya di!er e!itimlerin bir
parçası halinde zaman zaman vermi# olsa da, bu e!itimlerin hiçbir sendika veya
konfederasyonda i#çi sa!lı!ı i# güvenli!i e!itimleri gibi kurumsalla#mı# ve gelenekselle#mi# oldu!u söylenemez. Bu e!itimler genellikle 8 Mart, 25 Kasım gibi
günlerde, kutlama programının bir parçası olarak gerçekle#tirilmektedir.
D"SK "stanbul Kadın Komisyonu 2011 yılında Konfederasyon yöneticileri
ba#ta olmak üzere, tüm yöneticilerin katılaca!ı, ardından da tüm üyelere yaygınla#tırılacak toplumsal cinsiyet ba#lıklı bir e!itim önermi# olsa da, bu öneri
sonuca ula#mamı#tır. Ancak ara#tırmamıza konu olan D"SK’e ba!lı sendikalardan GENEL-"$ ve SOSYAL-"$ “toplumsal cinsiyet e#itli!i ve sendikalarda kadın”
ba#lı!ı altında e!itimler vermektedirler. Bununla birlikte GENEL-"$ sendikasına
üye kadın oranı % 8 düzeyinde oldu!u için, karma gruplara verilen bu e!itimlere kadın katılımı oldukça dü#ük olmu#tur. SOSYAL-"$ kadın-erkek üyelere yönelik kadın sorununu ele aldı!ı atölye çalı#malarının yanı sıra, #ube yönetim, denetim ve disiplin kurullarında yer alan üyelere yönelik kadın i#çi örgütlenmesi,
sendikalarda kadın ba#lıklı e!itimler de vermi#tir. Ayrıca i#yeri bazında bazı i#yeri e!itimlerinde de toplumsal cinsiyet e#itli!i konulu sunum ve atölye çalı#maları yapılmı#tır.
TÜRK-"$ i# sa!lı!ı ve güvenli!i seminerlerinde kadına yönelik #iddet ve mobbing konusunu da i#lemektedir. Bunun yanı sıra, kadınlara yönelik ayrımcılı!ın
önlenmesi, erkeklerin cinsiyet e#itli!i konusuna duyarlı hale getirilmesi,
kadınların bilinç düzeyinin artırılması, yasal ve sendikal haklarını ö!renmesi,
sendikal faaliyetlere katılımlarının sa!lanması ve i#yeri temsilcisi, #ube yöneticisi
ve genel merkez yöneticisi seçilmelerinin te#vik edilmesi gibi konularda kadın i#çi
e!itim seminerleri de vermektedir.
TÜRK-"$’e ba!lı TEZ-KOOP-"$ Sendikası “Sendikal Harekette Kadınların Yeri ve
Bir Deneyim”, “Kadın Kimli!iyle Sendikal Mücadele Deneyimi” ba#lıkları altında
kadın üyelerine yönelik e!itimler vermi#tir. TEKGIDA-"# Sendikası ise kadın
çalı#anların sorunlarına dair özel e!itim ve seminerler düzenlemektedir. PETROL"$ Sendikasında 22 bin üyenin yalnızca 1450’si kadın üyelerden olu#tu!u halde,
kadın servisi uzmanlarının etkisi ve yöneticilerin deste!i ile toplumsal cinsiyet
e#itli!i politikalarını ana sendikal politikalara dahil etmeyi ba#armı#lardır. Bunun
yansıması olarak, cinsiyet e#itli!i derslerini de kurumsalla#tırabilmi#lerdir. Sendikada üç yıldır sendikanın genel üye e!itimleri içine karma gruplara yönelik bir
toplumsal cinsiyet dersi konulmu#tur ve derslerde verili cinsiyet rollerini sorgulayan egzersizlere de yer verilmektedir. Ancak e!itimlerin genel olarak bir hafta gibi
uzun sürelerde ve sendika merkezine yakın yerlerde olması nedeniyle çocuklarını
ve ev i#lerini bırakıp gelebilen kadın sayısı dü#üktür. Kadın üyelerin kendi i#yerlerinde e!itim yapılması talebi ise henüz sa!lanamamı#tır.
HAK-"$ kadın üyelerine mobbing ve mobbingle mücadele yöntemleri e!itimi
vermi# oldu!u gibi, kadınların hedef grup olarak belirlendi!i istihdam odaklı mesleki e!itim projeleri gerçekle#tirmekte ve e!itim alan kadınların örgütlü olunan
i#yerlerinde i#e giri#leri ve sendika üyelikleri sa!lanmaktadır. ÖZ "PL"K-"$ Sendikası, Tekstil Sektöründe Çalı#an Kadınların Çalı#ma Ko#ullarının "yile#tirilmesi
Projesi kapsamında Kayseri’deki üyelerine, belediye ba#kanının ve i#veren temsilcilerinin de katıldı!ı, toplumsal cinsiyet e#itli!i e!itimi vermi#tir.
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3. Ara"tırma ve Yayınlar
Ara#tırmamıza konu olan sendika ve konfederasyonların tamamı 8 Mart’larda
kadınlara ili#kin bülten veya bro#ür yayınlamakta ve web siteleri ile o ayki süreli
yayınları içinde 8 Mart’a ve kadın çalı#anlara yönelik bilgilere yer vermektedirler.
Bununla birlikte kadınların sendikal katılımını artırmaya, çalı#ma ya#amından
kaynaklı sorunlarını çözmeye, cinsiyet e#itli!ini sa!lamaya ve kadın üyelerini
bilinçlendirmeye dönük yayınlarına süreklilik kazandırmı# tek sendika PETROL"$’tir. Sekiz yıldır periyodik olarak çıkan PETROL-$# Kadın dergisi5, ilk senesini
doldurduktan sonra sendikanın kadın çalı#malarını da yürütmeye ba#lamı# ve
sendikanın kadın faaliyet ve politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamı#tır. Di!er bir periyodik yayın ise Sosyal-"# Sendikası’nın iki ayda bir çıkan
dergisindeki dört sayfalık kadın ekidir. Di!er sendika ve konfederasyonlar da dönem dönem kadın haklarına ve çalı#ma hayatında kadın sorunlarına ili#kin
yayın ve ara#tırmalar yapmı#lardır. Söz konusu yayınları a#a!ıdaki Tablo 1’de
toplamaya çalı#tık.
4. Tüzükler
TÜRK-"$ Tüzü!ünde kadınların sendika ve sendika yönetimine katılmasına,
cinsiyet e#itli!ine veya ayrımcılı!a ili#kin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.
HAK-"$ Tüzü!ünde yapılan son de!i#iklikle, ilkeleri arasına “HAK-$#; kadının
çalı!ma ya!amına etkin olarak katılmasına, toplumdaki ve sendikal hareketteki rol ve
statüsünün yükseltilmesine yönelik çalı!malar yapmayı sendikal öncelikleri arasında
görür” hükmü ile kadın komitesinin kurulu#unu eklemi#tir.
D"SK Tüzü!ünde Konfederasyon görev ve yetkileri arasında kadın i#çilerin sorunlarının çözüme ula#tırılmasını sa!lamak, bu amaçla gerekli giri#imlerde bulunmak sayılmı#tır. Ayrıca cinsiyet ayrımcılı!ı yapılmaması Konfederasyonun
ilkeleri arasında yer almı#tır. Konfederasyonun çalı#malarının düzenli ve verimli
yürütülmesi için kurulan uzmanlık daireleri arasında Kadın "#çiler Sorunları ayrı
bir daire olarak belirtilmi#tir. Sendikalarda Erkek Egemenli!ine Kar#ı Kadın "nisiyatifi, D"SK’in 10 $ubat 2012’de gerçekle#en 14. Genel kurulunda, cinsiyet e#itli!inin sa!lanması, kadına yönelik ayrımcılı!ın, taciz, tecavüz, mobbing ve her türlü #iddetin ortadan kaldırılması, daha fazla kadın temsiliyetinin sa!lanmasına
ili#kin düzenlemeleri de kapsayan bir tüzük de!i#ikli!i önermi#se de, bu de!i#iklik
gerçekle#memi#tir.
TÜRK-"$’e ba!lı TEKS"F Sendikası Tüzü!ünde de cinsiyet ayrımcılı!ı yapılmayaca!ı hükme ba!lanmı#tır.
PETROL-"$ Sendikası’nın tüzü!ü, toplumsal cinsiyet bakı# açısı ile gözden geçirilerek geçti!imiz Ekim ayı içinde yapılan 26. genel kuruldan sonra kadın-erkek
e#itli!ini gözetecek biçimde de!i#tirilmi#tir. Sendikanın görev ve yetkilerinin
tanımlandı!ı 4. Madde’ye “Kadın-erkek e!itli"ini savunmak, bu e!itli"in in!ası için
evde, i!yerinde ve sendikada gereken her türlü önlemin alınması ve uygulanması için
çaba sarf etmek, bu amaçla kadın büroları ve komisyonları kurmak, kadına yönelik her
5

PETROL-$# Kadın dergisinin yayına ba#laması ve sendikanın toplumsal cinsiyet politikalarının kurumsalla#masına ili#kin ayrıntılı bilgi için bkz. Urhan (2012).
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Tablo 1: Sendika ve Konfederasyonların
Kadın Haklarına #li"kin/Kadın Üyelere Yönelik Yayınları
Sendika/
Konfederasyon
Türk-!"
Türk-!"
Türk-!"
Türk-!"
Türk-!"
D!SK
Hak-!"
Hak-!"
Hak-!"

Türü
Kitapçık
Kitapçık
Kitapçık
Kurultay
Notları Kitabı
Kitap
Kitapçık
Panel Notları
Kitap
Kitap

Belediye-!"

Kitap

Genel-!"
Genel-!"

Bro!ür
Ara!tırma
Raporu
Kitap
Ara!tırma
Raporu

Tekgıda-!"
Öz !plik-!"
Oleyis
Petrol-!"
Petrol-!"

Bro!ür
Kitapçık
Kitap

Yayın Adı
Dünyada Sendika ve Kadın
Türkiye’de Kadın #!çiler
Türkiye’de Kadın #!çiler
21. Yüzyılda Türkiye’de Çalı!an Kadın Profili
Kurultayı
Kadın Eme"i Platformu Komisyon Raporları
Çalı!an Kadınlar
Çalı!ma Hayatı ve Kadın
Çalı!ma Hayatı ve Kadın
Kadın Çalı!maları El Kitabı: Çalı!an Kadınlar Hakları
ve Yeni Yasal Düzenlemeler
Uluslararası Belgeler ve Avrupa Birli"i Direktifleri
I!ı"ında Çalı!ma Hayatımızda Kadın Erkek E!itli"i
Kadın Emekçilerin Talepleri
Sosyo-Ekonomik Ya!amda Kadın
Gıda #!çisi Kadının El Kitabı
Tekstil Sektöründe Çalı!an Kadınların Sorunlarını
Tespit Etmeye Yönelik Anket Çalı!ması Sonuç
Raporu
Kadın Sorunları ve Olumlu Ayrımcılık
Kadınlara Sendikalar Sendikalara Kadınlar
Novamed Grevi, Küresel Sermayeye Kar!ı Küresel
Kadın Dayanı!ması

Yayın
Yılı
1999
1999
2000
2004
2005
1995
1998
2012
2008
2011
2004
2005
2007
1997
2007
2008

!

türlü !iddete kar!ı mücadele etmek” biçiminde bir fıkra eklenmi#tir. Bunun yanı sıra
Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri’nin tanımlandı!ı 23. maddeye de
“kadın-erkek e!itli"ini sa"lamak amacıyla toplumsal cinsiyet e"itimleri vermek, kadın
büroları ve komisyonları kurmak” #eklinde bir bölüm eklenerek, kadın ve e#itlik
çalı#maları teminat altına alınmı#tır. Ana tüzükteki devrim niteli!indeki de!i#iklik ise sendika içindeki disiplin cezalarının tanımlandı!ı 123. maddede olmu#tur.
Bu maddeye, disiplin kurulları, “kadına yönelik cinsel taciz, mobbing ve !iddet uygulayanlar hakkında a!a"ıdaki disiplin cezalarını vermeye yetkilidir. Kadınlara yönelik
!ikayetlerde, kadının beyanı esastır, kar!ı taraf aksini ispatla yükümlüdür” paragrafı
eklenmi#tir. Böylece Türkiye’de i#çi sendikaları tarihinde bir sendika ilk defa,
kadına yönelik suçlarda kadının beyanını esas almı#tır. Söz konusu de!i#iklikler
Sendikalarda Erkek Egemenli!ine Kar#ı Kadın "nisiyatifi ile PETROL-"$ Kadın Dergisi çalı#anlarının ortak tüzük çalı#masının sonucunda gerçekle#mi#tir. De!i#iklik
önerilerinden bir tek kadın kotası, kadın üyelerin toplam üyelerin % 6’sını olu#turması nedeniyle kabul görmemi#tir.
Genel kurul sonunda yayımlanan ve sendikanın önümüzdeki dört yıl içindeki
genel politikasını olu#turan kararlar içinde kadın eylem planına da önemli bir yer
ayrılmı#tır. Bu plan içinde sendikanın bir dahaki genel kurula kadar gerçekle#tirece!i kadın faaliyetleri tanımlanmı#tır. Bunlardan ilki di!er karde# sendikalarla
birlikte düzenlenecek olan, kadına yönelik #iddetin önlenmesi kampanyası, di!eri
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ise üye kadınların çalı#ma ko#ullarının düzeltilmesine yönelik çalı#malardır (örne!in, i#yerinde cinsel taciz, e#it de!erde i#e e#it ücret).
TEKGIDA-"$ 2007’de tüzü!ünde pozitif ayrımcılık üzerine düzenleme yapmı#
olmasına ra!men hiçbir kadın yöneticisi bulunmamaktadır.
HAK-"$’e ba!lı ÖZ "PL"K-"$ Sendikası ile OLEY"S Sendikası’nın tüzüklerinde,
sendika görev ve yetkileri arasında “kadın komiteleri kurmak” yer almaktadır.
ÖZ GIDA-"$ Sendikası’nın 10-11 Eylül 2011 tarihli 12. ola!an genel kurulunda
yapılan tüzük de!i#ikli!i ile, “kadın ve erkek üyelerimize kar#ı her alanda e#it ve
haklı davranılması” prensibi benimsenmi#tir. Tüzü!e, “delege seçimlerinde kadın
üyelerin katılımı konusunda özendirici uygulamalar yapılır” ibaresi eklendi!i gibi,
“Genel Merkez ve $ubelerde Kadın ve Gençlik Çalı#ma Komisyonları olu#turmak
ve bunların çalı#ma ko#ullarına ili#kin yönetmelikleri çıkartmak” konusunda genel yönetim kurulunu yetkili kılan bir hüküm de eklenmi#tir.
D"SK’e ba!lı SOSYAL-"$ Sendikası, 2012 yılında yaptı!ı tüzük de!i#ikli!iyle,
“Sendikanın Amaç ve "lkeleri” ba#lıklı maddeye, “kadına yönelik her türlü !iddet,
ayrımcılık ve sömürüye kar!ı toplumsal cinsiyet e!itli"ini esas alarak mücadele etmek ve
politika üretmek” ifadelerini eklemi#tir. Ayrıca tüzükte Sendika bünyesinde Kadın
Komisyonları olu#turulması da düzenlenmi#tir.
5. Toplu !" Sözle"meleri
T"S’lerde cinsiyet e#itli!ine ili#kin düzenlemelere yaygın biçimde rastlanmamakta, daha da önemlisi sözle#me hazırlanma ve pazarlık sürecine kadın
katılımı ço!unlukla söz konusu olmamaktadır. Bununla birlikte son dönemde
bazı sendikaların ba!ıtladıkları T"S’lerde kadına yönelik #iddeti engellemeye ve
8 Mart günlerinin kadın i#çilere tatil edilmesine dönük düzenlemelere rastlanmaktadır. Örne!in D"SK’e ba!lı GENEL-"$ Sendikası ile TÜRK-"$ üyesi BELED"YE-"$ Sendikası’nın bazı belediyelerle yaptıkları sözle#melerde “e#ine #iddet uygulayan i#çinin maa#ının yarısının e#ine verilmesi” ya da “kuma getiren e#in
i#ten atılmasına” yönelik düzenlemeler yer almaktadır. D"SK/SOSYAL-"$ Sendikası’nın T"S imzaladı!ı i#yerlerinde ise 8 Mart kadın i#çiler için ücretli izin günü
sayılmaktadır. D"SK üyesi SOSYAL-"#’in "stanbul Barosu’nda Ocak 2012’de imzaladı!ı T"S’te “kadın i!çilere 6 ay emzirme, 9 ay bakım izni olmak üzere toplam 15 ay;
günde 2 saat ücretli emzirme ve bakım izni verilir” hükmü yer almı#tır. PETROL-"$
Sendikası’nın SÜPERLAS i#yeriyle imzaladı!ı 14.12.2011 tarihli toplu i# sözle#mesinde a#a!ıdaki madde yer almı#tır: $!veren i!yerinde “Türkiye’nin taraf oldu"u
Uluslararası Sözle!meler, T.C Anayasası ve yasal mevzuat gere"i, kadın erkek e!itli"ine ili!kin düzenlemelerin ya!ama geçirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Buna yönelik
olarak sendika ile ortak, i!yerinde cinsiyet ayrımcılı"ının önlenmesine ili!kin e"itim
vb. çalı!malar yapar. Çalı!an kadınlara yönelik olası, fiziksel, psikolojik, sözel ve cinsel her türlü taciz ve !iddetin önlenmesi için i!yerinde gerekli önlemleri alır. Kadın ve
erkekler arasında fırsat e!itli"ini sa"layacak, mesleki e"itim ve kariyer ilerlemesi olanaklarından kadın çalı!anların yeterli biçimde yararlanması için gerekli tedbirleri alır.
Kadın ve erkek çalı!anlar arasında ücret e!itli"inin temini için, e! de"erde i!e e!it ücret
prensibini esas alır.”
HAK-"$’e ba!lı H"ZMET-"$ Sendikası’nın ba!ıtladı!ı toplu i# sözle#melerine, i#verenlerin açtıkları/açacakları kre# ve anaokullarından i#çi çocuklarının ücretsiz
veya indirimli yararlanmasına ili#kin maddeler konmaktadır.
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6. Grevler
a. NOVAMED Grevi: “Küresel Sermayeye Kar!ı Küresel Kadın Dayanı!ması”6
NOVAMED, küresel piyasaya diyaliz ürünleri süren ve Avrupa’daki 12 merkezde
faaliyet gösteren Almanya merkezli çokuluslu FMC #irketinin Antalya Serbest
Bölge’de üretim yapan alt #irketidir. Depo ve sterilizasyon bölümü dı#ında,
çalı#anların tamamı kadındır (Tokat ve Pehlivaner, 2009).
2004 yılında ba#ını iki erkek i#çinin çekti!i bir grup i#çi, ücretlerini ve
çalı#ma ko#ullarını7 iyile#tirmek amacıyla PETROL-"$ Sendikası’na üye olmak
üzere harekete geçmi# ve 2005’te 264 i#çinin 158’i örgütlenmi#tir. NOVAMED
$irketi örgütlenmeye kar#ı kampanya ba#latarak i#çilere gözda!ı vermi# ve bir
kısım i#çinin üyelikten çekilmesine yol açmı#tır. Her #eye ra!men PETROL-"$
2005 yılında ÇSGB’den yetki belgesini alarak 2006 yılında T"S için masaya
oturmu#, ancak görü#meler uyu#mazlıkla sonuçlanmı#tır. Hakemlik sürecinin
de olumsuz sonuçlanmasının ardından grev oylaması yapılmı#; oylamaya
katılan 287 i#çinin 199’unun olumlu oyuyla greve çıkma kararı alınmı#tır (Kurto!lu ve Fougner, 2010).
Bu karar uyarınca 26 Eylül 2006 tarihinde PETROL-"$ üyesi 85 i#çi greve
çıkmı#tır. Bu i#çilerin 83’ü kadın 2’si erkektir. Greve çıkan kadınların sergiledi!i
direni#, ülkemizdeki tüm sendika ve kadın örgütlerinin gündemine girdi!i gibi,
uluslararası alanda da önemli bir sendikal dayanı#ma ve kadın dayanı#ması örne!i
olmu#tur. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu’nun (ETUC) yanı sıra, uluslararası i#kolu sendikaları konfederasyonları, çe#itli ülkelerden sendikalar ve bu sendikaların kadın örgütlenmeleri
yazdıkları mektuplar ve yaptıkları eylemlerle greve destek vermi#lerdir (PETROL"$, 2008). PETROL-"$ Kadın Dergisi çalı#anlarının hem uluslararası sendikaların
kadın örgütlenmeleriyle hem de Türkiye’deki kadın hareketi bile#enleriyle temasa
geçmesi, greve ulusal ve uluslararası düzeyde kadın deste!ini yaygınla#tırmı#tır
(Kurto!lu ve Fougner, 2010: 320). Pek çok ilde NOVAMED Greviyle Dayanı#ma
Kadın Platformu olu#turulmu#, bu platformda çe#itli partiler, meslek odaları ve
di!er demokratik kitle örgütlerinden kadınların yanında feminist örgütlerden
kadınlar da yer almı#tır.8 Bir kadın grevi olması, grev süresince gerçekle#tirilen
eylemlerin de di!erlerinden farklı olmasına yol açmı#tır. Örne!in "stiklal Meydanında toplanan yakla#ık 30 kadın i#çi, “Novamed Grevi ile Kadın Dayanı#ması”
yazılı pankart ve “E# de!er i#e e# de!er ücret”, “Sendika, sigorta, 8 saat i# günü”
yazılı dövizlerle gösteri yaptıktan sonra, i#yerinden #ikâyetlerini yazıya döktükleri
kâ!ıtları, gerdikleri bir ipe mandalla asmı#lardır.9
448 günlük grevin ardından i#verenle masaya oturularak 18 Aralık 2007’de 3
yıllık T"S imzalanmı# ücret artı#ı ve ek ödeneklere ilave olarak “hakaret, onur kırıcı
6

Bu slogan hem grev sürecine damgasını vurmu#, hem de grevi belgelemek amacıyla PETROL-"$ tarafından çıkarılan kitaba adını vermi#tir.

7

Sendikalı i#çiler üretim sürecinde a#a!ılanmaya maruz kaldıklarını, hamilelik için sıraya
girmek zorunda bırakıldıklarını, tuvalet kullanımlarının izlendi!ini, evlenmek için i#yerinden izin aldıklarını, i#çiler arası ileti#imin sınırlandı!ını belirtmi#lerdir.

8

Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.bianet.org/kadin/kadin/101591-kadinlar-patriyarkalkapitalizme-karsi-birlesiyor.

9

http://www.haberler.com/kadin-isciler-sikayetlerini-mandalla-ipe-asarak-haberi/.
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davranı#, cinsel tacizin haklı i#ten ayrılma nedeni sayılaca!ı” T"S’te yer almı#tır.
NOVAMED Grevi gerek az sayıda genç kadın i#çinin haklarına sahip çıkması
açısından gerekse ulusal ve küresel bazda sınıf ve kadın dayanı#ması örne!i olu#turması açısından önemlidir. Aynı zamanda sendikanın, kadın üye sayısı yüksek
olmamasına ra!men uzun yıllardır yürüttü!ü kadın çalı#ması, NOVAMED grevinde ekinlerini vermi#tir.
Bununla birlikte, firmanın grev sonrası sendikaya kar#ı olumsuz tavrını ve
sendikalı i#çilere yönelik baskısını sürdürmesi, hatta birkaç sendikalı i#çiyi i#ten
çıkarması sendikanın yetki kaybetmemek üzere örgütlü i#çi sayısının artırılmasını
yakıcı bir sorun haline getirmi#tir. Bu durum, fabrikada örgütlü kadınların toplumsal cinsiyet e#itli!ine ili#kin adımlar atmalarının önünde bir engel olu#turmu#, yalnızca örgütlenme sorununa odaklanmalarına yol açmı#tır.
b. TEKEL Direni!i: “Kadının Sesi ve Haykırı!ı”
Tekel’in sigara ve tütün bölümünün özelle#tirilmesi sonucunda, özelle#tirmeyi
alan firma 10 bin 818 tekel i#çisinden 8 bin 247’sinin i# akdini feshetmi#, hükümet i#çileri ba#ka bir devlet kurumunda aynı statüde istihdam etmek yerine, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C10 hükmü uyarınca istihdam etmeyi
önermi#tir. Söz konusu karara kar#ı TEKGIDA –"$ Sendikası’na ba!lı TEKEL i#çileri
15 Aralık 2009 günü Ankara’ya gelerek 78 gün süren eylem sürecini ba#lattılar.
Ankara’da kaldıkları sürece TÜRK-"$ binası önünde çadır kurarak direnen TEKEL
i#çilerine, ulusal sendika ve konfederasyonlar uyarı eylemleri ve genel grev ile destek verirken, eylem ICFTU ve Avrupa Parlamentosu gibi uluslararası sendika ve
örgütlerden de destek gördü.11
Tekel direni#i, güvencesiz istihdamı kamuoyu gündemine ta#ıması ve yürütmeyi bu konuda görece iyile#tirici düzenlemeler yapmak zorunda bırakmasının
yanı sıra (Gülmez, 2010: 61), gerek sınıf dayanı#ması gerekse kadınların sendikal
mücadelesi açısından önemli bir eylem olarak sosyal mücadeleler tarihindeki yerini aldı. TEKEL grevi her ne kadar kadın ve erkek i#çilerin kolektif direni#i de olsa,
çok sayıda kadının katılması, kadın hareketinin eylem sürecini sahiplenmesi ve
kadın i#çilerin güçlenmesini beraberinde getirmesi nedenleriyle, aynı zamanda
bir kadın grevidir. Nitekim Bitlis Yaprak Tütün "#letmesi’nden eyleme katılan Nimet, eylem sürecinin kadın i#çilere etkisini a#a!ıdaki sözlerle açıkça ifade etmektedir (Türkmen, 2012: 152):
Burada çok deneyimim oldu, çok de!i#tim. Kadının sesi oldu bu eylem,
haykırı#ı oldu. Hani kendini ifade etme özelli!ini buldum burada. Toplumsal
kitle örgütleriyle tanı#tım… Hani kuvvetin, deste!in, sevginin, saygının yani
daha güçlü bir irade olu#unu bize gösterdi en azından… Burada her #eyde bir
kadının da bir erkek kadar özgür bir hakkı oldu!unu, yani davranabilece!imi
gördüm, daha bilinçlendiriyor insanı.

Ankara’daki farklı feminist çevreler eylem boyunca desteklerini sürdürmü#tür.
TEKEL eylemi i#çi kadınlarla feminist kadınlar arasında bir dayanı#ma yarattı!ı
gibi, kadın hareketi içindeki farklı çevrelerin de ortakla#masını ve dayanı#masını
10

Söz konusu hükmün ayrıntılarıyla ilgili bkz. Gülmez (2010).

11

http://www.tekgida.org.tr/.
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sa!lamı#tır. Kadın hareketinin çe#itli bile#enleri, birlikte fonlar olu#turup, i#bölümü yaparak i#çi kadınlara ula#mı#, kadın ve erkek i#çilerin ihtiyaçlarını tespit
ederek gidermeye çalı#mı#lar ve i#çilerin eylemlerine destek olmu#lardır. Eylem
süreci, bir araya gelmesi mümkün görünmeyen farklı grupları bir araya getirdi!i
gibi, dayanı#ma ruhu cinsiyete dayalı önyargıların yıkılmasını dahi sa!lamı#tır.
Pembe Hayat LGBTT Dayanı#ma Derne!i’nin eylem alanına yaptı!ı dayanı#ma
ziyaretini TEKEL i#çisi bir kadın “Geçenlerde e#cinsellerden, travestilerden olu#an
250 ki#ilik bir grup bizi ziyarete geldi. Kendi bedenlerini satarak para kazanan insanlar bize kazandıkları paralarla yemek getirdiler” biçiminde dile getirmi#tir.
Direni#teki kadın i#çilerin % 58.5’i, erkek i#çilerin % 95.2’i evlidir (Kumlu,
2012: 135). Eylemdeki çocuklu kadınların çocuklarına 78 gün boyunca babaları
veya aile büyükleri bakmı#tır. Bununla birlikte kadınlar telefonla da olsa annelik
rollerinin onlara yükledi!i sorumlukları yerine getirmeye devam etmi#lerdir. Bir
i#çi kadın bu durumu #öyle ifade etmi#tir: “Çocuklarım okula gidiyor. Sabahları
buradan uyandırıyorum. Ben uyandırmazsam okula geç kalıyorlar. Annelik burada da devam ediyor” (Petrol-$! Kadın, Sayı 34, $ubat 2010, s. 33). Direni#
çadırlarında da evdeki i#bölümünü sürdüren davranı# kalıpları devam etmi#, evde kadınlar tarafından yerine getirilen i#ler, çadırlarda da onlara yüklenmi#tir.12
Bununla birlikte kadınların e# ve annelik rollerini bırakarak 78 gün boyunca eylem alanını terk etmemeleri, kadınların liderli!ine ve sendikal bilincine ili#kin
geleneksel erkek-egemen yargıları önemli düzeyde kırmı#tır. Ancak TEKEL eyleminde kadınların bu önemli rolü, hükümetle pazarlık sürecinde i#çi heyetinde
bir tane bile kadının temsil edilmesini sa!layamamı#tır. Bu durum, sendikal
yapılardaki dönü#ümün birden bire gerçekle#mesinin sa!lanamadı!ını da gözler
önüne sermi#tir.
III. SEND!KALARDAK! ERKEK EGEMEN YAPIYI
DE%!$T!RMEYE DÖNÜK G!R!$!MLER
1. SGBP Kadın Koordinasyonu
2011 yılında TÜRK-"$’teki mevcut yönetim ve politikalara kar#ı bir araya gelen
TEZKOP-"$, BELED"YE-"$, BASIN-"$, PETROL-"$, DER"-"$, KR"STAL-"$, HAVA-"$,
TEKGIDA-"$, TÜMT"S ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, Sendikal Güç Birli!i Platformu’nu (SGBP)kurdular. Bu sendikaların içinden kadın temsilciler ise Sendikal
Güç Birli!i Kadın Koordinasyonu’nu olu#turdu.13 Koordinasyon bile#enleri 8 Mart
kutlamalarını birlikte örgütledikleri gibi, Billur Tuz, Kampana, Savrano!lu ve
THY’de greve çıkan i#çilere dayanı#ma ziyaretleri gerçekle#tirmi#lerdir. Koordinasyon, #iddetten, tacizden, mobbingden arındırılmı# i#yerleri; 8 Mart’ın resmi
tatil olması; sendikalarda her düzeyde daha fazla kadın temsili ve kadın yapıları
kurulması; çalı#ma ya#amındaki kadın erkek ayrımının ortadan kaldırılması ve
e#de!erde i#e e#it ücret gibi ortak taleplerini açıklamı#tır. Henüz çok yeni bir
yapılanma olmakla birlikte TÜRK-"$’e ba!lı 10 sendikanın kadın temsilcilerinin
bir araya gelmesi ve ortak bir kadın politikası olu#turması açısından umut vaat
etmektedir.
12

http://www.haberler.com/tekel-direnisinin-simgesi-kadinlar-haberi/.
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Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.sendikalgucbirligi.org/?page_id=175.
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2. Sendikalarda Erkek Egemenli#ine Kar"ı Kadın !nisiyatifi
"çinde D"SK ve E!itim-Sen’den kadınların yanı sıra, meslek odaları, partiler ve
kadın örgütlerinden kadınların yer aldı!ı Sendikalarda Erkek Egemenli!ine Kar#ı
Kadın "nisiyatifi 2010 yılında sendikalarda cinsiyet e#itli!inin sa!lanması, kadına
yönelik ayrımcılı!ın, taciz, tecavüz, mobbing ve her türlü #iddetin ortadan
kaldırılması ve daha fazla kadın temsiliyetinin sa!lanması amaçlarıyla bir araya
geldi. "nisiyatif, sendikalara yaptıkları ça!rının ardından, önerileri do!rultusunda
kadın erkek e#itli!i konusunda ne gibi çalı#malar yaptıklarını ö!renmek amacıyla
sendikalara mektup gönderdiler. Ancak az sayıda sendikadan mektuplarına yanıt
alabildiler. "ngiltere, Almanya ve Avusturya’dan sendikal örgütlerin ve Avrupa
düzeyinde kurulmu# sendikal birliklerin tüzüklerini inceleyen "nisiyatif, 2011
yılı Haziran ayında Türkiye’deki sendika ve konfederasyonlar için cinsiyetçilikten arındırılmı# ve cinsiyet e#itli!ini sa!lamayı hedefleyen bir tüzük önerisi
hazırladı.14 Kadınların ve ayrımcılı!a u!rayan tüm bireylerin sendika içinde grup
ve komiteler kurması, pozitif ayrımcılık uygulamaları, kadınlara yönelik cinsel suç
tanımının yapılarak bu suçu i#leyen sendika üyesi ya da sendika yöneticisine suçun a!ırlı!ına göre uyarı, uzakla#tırma veya üyelik iptali cezası verilmesi tüzük
tasla!ında yer alan öneriler asasındadır. "nisiyatif’in önerileri, PETROL-"$ Sendikası’nın son genel kurulanda büyük oranda dikkate alınarak tüzük de!i#ikli!i gerçekle#tirilmi#, ancak di!er sendika ve konfederasyonlar henüz böyle bir adım atmamı#lardır.
IV. KADINLARIN ALTERNAT!F SEND!KAL ÖRGÜTLENMELER!
Son yıllarda tüm dünyada oldu!u gibi ülkemizde de kadınların atipik ve enformel
istihdamı giderek artmasına kar#ın, geleneksel sendikal yapıların söz konusu istihdam biçimlerindeki kadın i#çileri örgütlemeye dönük bir çabaları bulunmamaktadır. Bu durum ülkemizde ev hizmetlerinde ve ev-eksenli olarak dü#ük ücretle, güvencesiz çalı#an kadınları kendi örgütlerini kurmaya yöneltmi#tir. Bununla
birlikte a#a!ıda kısaca örneklerini verece!imiz EV-EK-SEN ve EV-"D-SEN’in haklarında kapatma talebiyle dava açılmı#tır ve yargı süreci devam etmektedir.
1. Ev-Eksenli Çalı"an Kadınlar Sendikası
Ev-eksenli çalı#an kadınlar, 1994’ten bu yana çe#itli illerde kooperatifler bazında
örgütleniyorlardı. 2007’de Türkiye HomeNet Ev-Eksenli Çalı#an Kadınlar Dayanı#ma A!ı’nı olu#turan ev eksenli çalı#an kadınlar, 2009’da çe#itli illerden bir
araya gelerek "stanbul’da Ev-Eksenli Çalı#anlar Sendikası’nı (Ev-Ek-Sen) kurdu. Eveksenli çalı#an kadınlar Sendika kurulu# deklarasyonunda aslında bo# zamanlarını
dolduran ev kadınları de!il, parça ba#ı i# alan i#çiler olduklarını belirtmi# ve düzensiz i# akı#ı, dü#ük gelir, sosyal güvenceden yoksunluk gibi çalı#ma #artlarının
olumsuz yönlerine dikkat çekmi#lerdir. Ayakkabı dikiminden motor parçası montajına kadar farklı i#kollarında ev-eksenli çalı#ma söz konusu oldu!u için bu istihdam biçiminde örgütlenme, ülkemizde mevcut i#kolu düzeyinde örgütlenme biçimine uygun dü#memektedir. De!i#ken i#ler yaptıkları için farklı sa!lık risklerine, ev halkıyla birlikte maruz kalan ev-eksenli çalı#anlar, sendikala#ma amaçlarını
14

Tüzük metninin tamamı için bkz. http://www.keig.org/duyuru.aspx?id=98.
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çalı#ma ko#ullarını iyile#tirmek ve sosyal güvenlik #emsiyesine dâhil olmak biçiminde açıklıyorlar. Talepleri arasında, sendikalar yasasının tüm güvencesiz
çalı#anları da kapsayacak #ekilde düzenlenmesi de yer alıyor.15
2. Ev !"çileri Dayanı"ma Sendikası
2009 yılında bir grup ev i#çisinin D"SK/GENEL-"$ Sendikası’na ba!lı Konut $ubesi’nde toplantılar yapmasıyla ba#layan örgütlenme çabaları, 2010 yılında hız kazanmı# ve 2011’de dernek inisiyatifi üyelerinin haklarını korumanın ve Türkiye’deki bütün ev i#çilerinin çalı#ma ko#ullarını iyile#tirmenin en iyi yolu olarak
bir sendika kurma kararı almı#lardır. Ev "#çileri Dayanı#ma Sendikası (EV"D-SEN)
15 Haziran 2011 tarihinde "stanbul Valili!i’ne resmi ba#vuruda bulunmu#tur.
Sendikanın 2012 yılı için öncelikli hedefleri #öyle belirlenmi#tir: planlama, strateji geli#tirme, kampanya yürütme, ileti#im gibi konularda gelece!in i#çi liderlerini
ve örgütleyicilerini yeti#tirmek amacıyla e!itim çalı#maları yapmak; kadınları
güçlendirmeye yönelik psikoterapi seansları düzenlemek; ev toplantıları ve yüz
yüze görü#meler yaparak fiili örgütlenme çalı#maları yürütmek. Temel talepleri
arasında, ev i#inin ve ev i#çili!inin yasalar nezdinde tanınması; çalı#ma saatleri,
dinlenme saatleri, fazla mesai, yıllık izin, ücret haklarının düzenlenmesi; Hükümetin Uluslararası Çalı#ma Örgütü’nün (ILO)189 sayılı sözle#mesini imzalayarak
buna uygun iç mevzuatı yeniden düzenlemesi; i# sa!lı!ı ve güvenli!i, cinsel istismar ve #iddet konularında koruyucu önlemler alınması ve göçmen ev i#çileri için
de ek düzenlemeler yapılması yer alıyor.16 Sendika temsilcileri çe#itli toplantılarda
SGK, i#veren sendikaları ÇSGB ve ILO yetkilileriyle bir araya gelerek taleplerini
dile getiriyorlar. Tek tek evlerde atomize edilmi# bir #ekilde çalı#tıkları halde, ya#am alanlarının yakınlı!ı, çalı#tıkları evlerin yakınlarındaki parklarda, sitelerin
ortak ya#am alanlarında bir araya gelme olanaklarının bulunması, örgütlenmelerini kolayla#tırıyor.
3. !mece Kadın Sendikası Giri"imi
2001 yılında çe#itli mesleklerden bir grup kadın "stanbul Esenyurt’ta, Kadın
Ara#tırmaları ve Dayanı#ma Merkezi’ni (KADMER) kurmu#; örgütlenmenin
yaygınla#masıyla birlikte, 2003 yılında "mece isminde bir kooperatif, ardından da
bir dernek kurmu#lardır.
Kooperatif, bürokratik formalitelerle u!ra#mamak için bir süre sonra kapatılmı#, "mece Kadın Dayanı#ma Derne!i yola devam etmi#tir. Ev eksenli
çalı#anlarla atölye çalı#maları, ev i#çileriyle bir anket çalı#ması yürütülmü#tür.
Gündelikçi kadınları, onlara yönelik mesleki standartlar, ücretlerin ortakla#tırılması gibi konularda hizmet üreterek derne!e çekmeye çalı#salar da, gündelikçi kadınlar arasında bir dayanı#ma geli#tirilmesinde tam bir ba#arı sa!lanamamı#, kendilerine i# bulunmasını isteyen kadınlar ba#kalarına i# bulma konusunda bir adım atmamı#tır. Ancak 2006 yılında ev i#çileri konusunda belgesel
yapmak isteyen Emel Çelebi’nin derne!e ba#vurarak “Gündelikçi” belgeselini
15

EV-EK-SEN Kurulu# Deklarasyonu ve Güç Birli!i Ça!rısı için bkz. http://e-kutuphane.
egitimsen.org.tr/pdf/4199.pdf.
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çekmesinin ardından, ev i#çileri ve dernek görünürlük kazanmı#; festival ve toplantılarda “ne zaman sendika kuracaksınız” sorusu dillendirilmeye ba#lanmı#tır.
Böylece ortaya çıkan "mece Kadın Sendikası Giri#imi’nin faaliyetleri halen sürmektedir. EV"D-SEN’den farklı olarak kurucuları farklı meslek gruplarından
kadınlar olan "MECE, gündelikçi kadınlara ula#mak ve onları örgütlemekte zorluk
çekmektedir. Ev i#çilerinin ya#adıkları i# kazaları, Giri#im’in temel gündemini
olu#turmaktadır. Giri#im hem kendi tanıtımlarına hem de i# kazasında ya#amını
yitiren ev i#çisi Fatma Aldal’a ili#kin iki belgesel çalı#ması yürütmektedir. Ayrıca
ILO’nun 189 sayılı Sözle#mesi’nin imzalanması, ev i#çilerinin güvenceli çalı#ma
ko#ullarına kavu#ması üzerine imza kampanyaları örgütlemektedir. "MECE Sendika Giri#imi ev i#çilerine yönelik çalı#malarını ev-eksenli çalı#an kadın i#çiler, ücretsiz ev i#çileri olan ev kadınları ve güvencesiz çalı#an tekstil i#çilerine do!ru geni#letmeyi planlamaktadır.
SONUÇ
1990’lı yıllardan itibaren cinsiyete dayalı e#itsizlikler ve kadın sorunları i#çi sendikalarının gündemine girmi#tir. Pek çok sendikanın kadın yapılanmaları, toplumsal cinsiyet e#itli!i e!itimi faaliyetleri ve kadın haklarına ili#kin yayınları bulunmaktadır. Bununla birlikte söz konusu yapı ve uygulamalar sendika ve konfederasyonların pek ço!unda tüzük güvencesine kavu#turulmamı#, toplumsal cinsiyet
politikaları kurumsalla#tırılamamı#tır. Toplumsal cinsiyet e#itli!i bakı# açısının
sendikaların ana politikalarında kendine yer bulamaması ve sendika karar mekanizmalarında kadınların görünmezli!i, sendika tüzük ve programlarına cinsiyet
e#itli!i bakı# açısının yansıtılamamasına, kadın çalı#anlara yönelik taleplerin olu#turulamamasına, kadın üye sayısını artırmaya dönük stratejiler geli#tirilememesine yol açmı#tır. Bununla birlikte ara#tırmamıza konu olan SOSYAL-"$ ve PETROL"$ Sendikalarının tüzük ve programlarında yaptıkları düzenlemelerle gerek
kadınların sendikal temsilini artırmak, gerek kadın üyelerini bilinçlendirmek ve
çalı#ma ko#ullarını düzeltmek yönünde önemli adımlar attıkları görülmektedir.
Biri hizmet sektöründe, di!eri imalat sanayinde iki farklı konfederasyonda örgütlü
olan bu iki sendikanın kadın üye oranları arasında da uçurum söz konusudur. Bu
durum bize, sendikaların cinsiyet e#itli!i politikalarını hayata geçirmelerinde tabandan gelen istek kadar, yöneticilerin heves ve deste!inin ve sendika içindeki
aktivist kadınların kararlılı!ının da önemli oldu!unu göstermektedir. Di!er yandan geli#en kadın hareketinin sendikalarda yarattı!ı dinamik göz ardı edilmemelidir. Son birkaç yılda, kamuoyu gündemine oturan DESA, TEKEL, NOVAMED gibi
kadınların ba#ını çekti!i grevler de sendikal mücadelede kadınların önemini gözler önüne sermi#tir. Cinsiyet e#itli!i yakla#ımının tüm sendikalara yayılmasının
ve kadınların sendikal temsilini artırmanın yolu, tüm sendikalarda tüzük güvencesine ve gerekli fonlara sahip kadın yapılarının olu#turulması, tüzükte kendisine
yer bulan pozitif ayrımcılık politikalarıyla sendika karar mekanizmalarında kadın
oranının artırılması, sendikal e!itim ve faaliyetlerin toplumsal cinsiyet e#itli!i
perspektifiyle yeniden gözden geçirilmesinden geçmektedir. Az sayıda da olsa,
son bölümde yer verdi!imiz sendikalardaki erkek egemen yapıyı de!i#tirmeye dönük giri#imler ve alternatif kadın sendikal örgütlenmeleri, geleneksel sendikalara
bu alanda örnek olabilir ve onların önünü açabilirler.
308!

Ça"la Ünlütürk Uluta! & Hatice Zuhal Pala

KAYNAKÇA
Balta, E., M. Öcal ve M. Tıkıro!lu (1997) Kadın Sorunları ve Olumlu Ayrımcılık, Ankara:
Oleyis Sendikası Yayınları.
Erdo!du, S. (1999) Dünyada Sendika ve Kadın, Ankara: TÜRK-"$ E!itim Yayınları.
Ertürk, $. (2008) Uluslararası Belgeler ve Avrupa Birli"i Direktifleri I!ı"ında Çalı!ma Hayatımızda Kadın Erkek E!itli"i, Ankara: BELED"YE-"$ Sendikası Yayınları.
ETUC (2010) Birlikte Çalı!mak: Avrupa Birli"i ve Türkiye’de Sendikalar, Belçika: ETUC.
Franzway, S. (2000) “Women Working in a Greedy Institution: Commitment and
Emotional Labour in the Labour Movement”, Gender, Work and Organization, 7 (4).
Gülmez, M. (2010) “4/C”, II. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu içinde, "stanbul: PETROL-"$ Sendikası Yayınları.
Kirton, G. ve G. Healey (1999) “Transforming Women Union: The Role of Women
Trade Union Officials in Union Renewal”, Industrial Relations Journal, 30 (1).
Kumlu, S. (2012) Neoliberal Ça"da $!çi Sınıfının Konumu ve Sınıf Hareketi: 4/C ve Tekel
Direni!i Örne"i, Yayınlanmamı# Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Ankara.
Kurto!lu, A. ve T. Fougner (2010) “Küresel Sermayeye Kar#ı Küresel Kadın Dayanı#ması:
Novamed Grevi ve Ötesi”, H. Durudo!an vd. (der.) Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet
Çalı!maları içinde, "stanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
ÖZ "PL"K-"$ (2007) Tekstil Sektöründe Çalı!an Kadınların Sorunlarını Tespit Etmeye Yönelik
Anket Çalı!ması Sonuç Raporu, Ankara: ÖZ "PL"K-"$ Sendikası Yayınları.
Özar, $. (2012) “Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Kadın Eme!i ve "stihdamı Politikaları: Kadın Hareketi, Sendikalar, Devlet ve "#veren Kurulu#ları”, G. Toksöz ve A.
Makal (der.) Geçmi!ten Günümüze Türkiye’de Kadın Eme"i içinde, Ankara: Ankara
Üniversitesi Yayınları.
Özkuzukıran, $. (2000) Türkiye’de Kadın $!çiler, Ankara: TÜRK-"$ E!itim Yayınları.
PETROL-"$ (2008) Novamed Grevi: Küresel Sermayeye Kar!ı Küresel Kadın Dayanı!ması,
Novamed $!çilerinin 448 Günlük Direni!lerinin Yankıları, "stanbul: PETROL-"$ Sendikası Yayınları.
PETROL-"$ (2007) Kadınlara Sendika Sendikalara Kadınlar, "stanbul: PETROL-"$ Sendikası Yayınları.
Roby, P. A. ve L. Uttal (1993) “Putting It All Together: The Dilemma of Rank-and-File
Union Leaders”, D. S. Cobble (der.) Women and Unions: Forging a Partnership içinde,
New York: ILR Press.
TEKGIDA-"$ (2005) Gıda $!çisi Kadının El Kitabı, "stanbul: TEKGIDA-"$ Sendikası
Yayınları.
Tokat, B. ve Ö. Pehlivaner (2009), “Happy Ending in Novamed Women’s Strike: Is It
Real?”, Feminist Yakla!ımlar (www.feministyaklasimlar.org).
Toksöz, G. ve F. Sayılan (1998) “Sendikaların E!itim Programları ve Kadın Çalı#anlar”,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi, 53 (1).
Toksöz, G. ve S. Erdo!du (1998) Sendikacı Kadın Kimli"i, Ankara: "mge Kitabevi
Yayınları.
TÜRK-"$ (2005) Kadın Eme"i Platformu Komisyon Raporları, Ankara: TÜRK-"$ Yayınları.
TÜRK-"$ (2004) 21. Yüzyılda Türkiye’de Çalı!an Kadın Profili Kurultayı, Ankara: TÜRK-"$
Yayınları.
309!

IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu
Türkmen, N. (2012) Eylemden Ö"renmek: Tekel Direni!i ve Sınıf Bilinci, "stanbul: "leti#im.
Urhan, B. (2012) “Sendika "çi Kadın Örgütlenmeleri: Karanlık Tablodan Yansımalar”,
M. N. Süalp, A. Güne#, Z. T. Akbal Süalp (der.) Sınıf $li!kileri: Sureti Soldurulmu! Bir
Resim mi? içinde, "stanbul: Ba!lam.
Ünal, A. (1998) Çalı!ma Hayatı ve Kadın, Ankara: HAK-"$ Yayınları.
Yirmibe#o!lu, G. (2006) “Turkish Women in Trade Union Leadership”, Ekonomik Yakla!ım, 19 (69).

310!

