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ÖZ
Sendikal örgütler erkek ege-

men bir yapıda gelişmiştir ve bu 
yapı içerisinde sendikalı kadın-
ların, sendikalarda uzman olarak 
istihdam edilen kadınların tem-
siliyetleri ve sorunları geri planda 
kalmıştır. Kadın uzmanlar sendi-
kaların bu erkek egemen yapıları 
altında çeşitli ayrımcılıklara maruz 
kalmış ve zaman zaman görmez-
den gelinmiştir. 

Özellikle kadın uzmanların so-
runlarına odaklanılan bu çalışma-
da önce özetle kadınların sendi-
kalarla olan ilişkilerini etkileyen 
faktörler ele alınmış ardından ise 
erkek üyelerin yoğunlukta olduğu 
Türk Metal sendikasında, istihdam 
edilen kadın sendika uzmanlarıyla 
nitel araştırma yöntemiyle yapılan 
derinlemesine görüşmeler çeşitli 
temalar altında değerlendirilmiş-
tir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda 
kadınların sendikalarda daha faz-
la örgütlenmesi, uzman olarak is-

tihdam edilmesi ve yönetimde yer 
alması için toplumsal cinsiyet rol-
lerinin paylaşılması ve erkek ege-
men sendikal yapı anlayışının son 
bulması gerektiğine ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sendikalar, 
Kadın Sendika Uzmanı, Türk Metal, 
Sendika Uzmanlığı.

TRADE UNIONISM FROM THE 
PERSPECTIVE OF WOMEN 
TRADE UNION EXPERTS: INS-
TANCE OF TURK METAL UNION

ABSTRACT
Trade union organizations have 

developed with a male-dominated 
structure. The union represen-
tations of women workers who 
are members of a union among 
union organizations and women 
workers who work as experts in 
unions have been put into the ba-
ckground. Women trade unions 
experts were exposed to various 
discriminations under the umbrel-
la of the male-dominated structu-
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re in the unions and mostly women 
workers were ignored.

In this study, which focuses es-
pecially on the issues of women 
trade union experts, the factors 
affecting women's relations with 
unions will be discussed first. Af-
terwards, in-depth interviews 
with women trade union experts 
employed in the Turk Metal uni-
on, where male members are con-
centrated, will be evaluated under 
various themes.

According to the results obtai-
ned from the interviews, it was re-
vealed that the trade union mem-
bership of women workers should 
be increased, more women should 
be employed in unions, less atten-
tion should be paid to gender equa-
lity in the administrative staff, and 
the male-dominated union struc-
ture mentality should be avoided.

Keywords: Trade Unions, Wo-
men Workers, Women Trade Uni-
onist, Turk Metal, Trade Union Ex-
pert.

GİRİŞ
Türkiye’de kadın istihdamı er-

keklerden daima düşük olmuş, bu 
durum sendikalaşma oranlarına 
dolayısıyla kadınların sendikalar-
daki temsil oranına da yansımış-
tır. Buna bağlı olarak sendikalarda 
aktif görev alan kadınların oranla-
rının da düşük olduğu ve sendika-
ların erkek egemen yapılar olduğu 
göz önüne alınarak bu araştırma 
kapsamında öncelikle kadınla-

rın sendikalarla olan bu sorunlu 
ilişkisine sebep olan faktörler ele 
alınacak, sonrasında ise yine bu 
faktörlerle paralellik gösteren ka-
dın uzman istihdamı değerlendiri-
lecektir. 

Kadınların sendikalarla olan 
ilişkisini belirleyen birçok faktör 
vardır. Bunların başında istih-
dam, toplumsal cinsiyet rolleri ve 
sendikalaşma oranları gelmek-
tedir. Sendikalara üye olmasının 
önündeki istihdamın yapısından 
kaynaklanan engellerin başında 
ise daha çok, özel hizmetler sek-
töründe, geçici, kısa süreli ve gü-
vencesiz işlerde ve enformel sek-
törde yoğunlaşması gelmektedir. 
Toplumsal cinsiyet rollerinin de 
etkisiyle kadınlar sendikalaşma-
nın dışına itilmiştir. Zamanla da 
kadınları sendikaların dışına itme-
nin sendikaları zayıflatacağı dü-
şüncesi ortaya çıkmış, bu düşünce 
de kadın-sendika ilişkisinde çok 
önemli bir geçiş noktası olmuştur. 
Sendika üyeliğinin önünü açsa da 
yöneticilikte aynı etkiyi gösterme-
miştir. Bu yüzden kadın çalışanlar 
ve kadınları ilgilendiren konular 
her zaman arka planda kalmıştır 
(Kopuk ve Taşoğulları, 2019: 77,78).

Sendikalarda aktif görev alan 
kadınların oranlarının düşük oldu-
ğu ve sendikaların erkek egemen 
yapılar olduğu bilinmektedir. Sen-
dika işinin erkek işi olduğu algısıy-
la birlikte kadın uzman istihdamı 
da erkeklere oranla düşüktür. Bu 
araştırma sendikaların erkek ege-
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men yapıları içerisinde istihdam 
edilen kadın uzmanların düşünce-
lerini ve sıkıntılarını gözler önüne 
sermeyi amaçlamaktadır. 

Araştırma iki bölümden oluş-
maktadır. Birinci bölümde kadın-
ların sendikalarla olan zayıf ilişki-
sine sebep olan faktörlerin ortaya 
konulmuş, kadınların istihdamını 
dolayısıyla örgütlenmesini ve sen-
dikalarda çalışmasını engelleyen 
faktörler oluşturulan çeşitli veri-
lerle değerlendirilmiştir. Sendika-
larda görev alan kadın uzmanlara 
geçmeden önce sendika uzman-
lığı kavramı incelenmiş ve uzman 
istihdamının gerekliliğiyle birlikte 
çeşitli sendikaların kadın uzman 
istihdamına yer verilmiştir. İkin-
ci bölümde ise sendikalarda görev 
alan kadın uzmanların yaşadığı 
sorunlar ve görüşleri derinleme-
sine görüşmeler yapılarak çeşitli 
temalar altında ele alınmıştır. Alan 
araştırması kadınların görece az 
olduğu metal işkolunda örgütlü 
olan Türk Metal sendikasının ka-
dın uzmanlarıyla yapılmıştır. Nitel 
araştırma yönteminin benimsen-
diği bu araştırma kapsamında 6’sı 
şubelerde 2’si Genel Merkez olmak 
üzere 8 kadın uzmanla görüşül-
müştür. 

1. KADIN-SENDİKA İLİŞKİSİ
Kadınların sendikalaşma oran-

larının, sendikal faaliyetlere katı-
lımlarının ve temsil düzeylerinin 

erkeklere göre daha zayıf olması 
birbiriyle bağlantılıdır (Urhan, 2014: 
7). Kadınların sendikalarla olan 
ilişkisini belirleyen birçok faktör 
vardır. Bunların başında kadınların 
istihdamı, toplumsal cinsiyet rol-
leri ve sendikalaşma oranları gel-
mektedir. Sendikalarda aktif gö-
rev alan yönetici ve uzman olarak 
istihdam edilen kadınların sayısı 
ise oldukça azdır. Bu bölümde önce 
kadınların sendikalaşmasının 
önündeki engellere değinilecek 
ve sonrasında sendika uzmanlığı 
kavramı anlatılacaktır. 

1.1. Kadınların Sendikalarda-
ki Konumu ve Sendikasızlığın 
Cinsiyeti1

Çalışan kadınların sendikalara 
gerek üyelik düzeyinde gerek yö-
netim kademelerinde yetersiz ka-
tılımının gerisinde istihdam yapı-
sına dayalı engeller vardır (Toksöz, 
1994: 440). Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK) 2021 Mayıs ayı verile-
rine göre 15 ve daha yukarı yaşta 
olan nüfusun 31 milyon 357 bini 
erkeklerden, 31 milyon 963 bini ise 
kadınlardan oluşmaktadır. Toplam 
istihdam oranı 43,3’dür. 15 yaş ve 
yukarı yaştaki erkek nüfusunun 
yüzde 60,5’i istihdamdayken kadın 
nüfusunun yalnızca yüzde 26,3’ü 
istihdamdadır. Nüfusun yakla-
şık olarak yarısının kadın olduğu 
düşünüldüğünde kadın istihdam 
oranının çok düşük olduğu görül-

 1“Sendikasızlığın Cinsiyeti” başlığı, Aziz Çelik ve Meryem Koray’ın “Himmet, Fıtrat, Piyasa” kitabındaki Aziz Çelik’in 
“AKP Döneminde Sendikal Haklar: Sendikasız-Grevsiz Kaynaşmış Bir Kitleyiz!” adlı makalesinden alınmıştır.
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mektedir. Toksöz’e göre, düşük 
istihdam sorunu aslında kadın is-
tihdamının düşüklüğü sorunudur 
(2007: 59). Kadın istihdamının dü-
şüklüğü de dolayısıyla kadınların 
sendikalaşmasının önündeki en 
büyük engellerden biridir.

Kadınların istihdamındaki en 
önemli sorun alanlarından birisi 
ise kayıt dışılıktır. Kayıt dışı istih-
dam herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna bağlı olmadan çalı-
şanların toplam çalışanlar içinde-
ki payını gösteren orandır (TÜİK). 
Kayıt dışılığın Türkiye’de kadınla-
rın işgücüne katılımını etkileyen 
ve düşük olmasına neden olan bir 
faktör olması kadınların istihda-
ma katılımını etkileyen temel un-
surlardan biri olarak ön plana çık-
maktadır (Uşen ve Delen, 2011:155). 
TÜİK 2021 Mayıs ayı verilerine 
baktığımızda kadınlarda kayıt dı-
şılık oranı yüzde 34 iken erkek-
lerde bu oran yüzde 25,48’dir. Bu-
nunla birlikte kadın istihdamının 
küçük işyerlerinde yoğunlaşmış 
olması da kayıt dışı çalışmayı ve iş 
güvencesi kapsamı dışında olma-
ları nedeniyle sendikalaşmasını 
zorlaştıran nedenler arasındadır 
(Urhan, 2014: 20). 

Kadınların istihdam edildikle-
ri işlerin niteliğine baktığımızda, 
genel olarak nitelik veya mesleki 
vasıf gerektirmeyen tarım, hiz-
metler gibi işlerde çalışanların ço-
ğunluğunu kadınlar oluşturmak-
tadır. Nitekim TÜİK 2021 Mayıs ayı 
işgücü istatistiklerine göre cinsi-
yete ve iktisadi faaliyetlere göre is-
tihdam oranı incelendiğinde; tarım 

sektöründe kadın istihdam oranı 
yüzde 20,97, inşaat sektöründe 
0,88, sanayi sektöründe yüzde 
17,1, hizmet sektöründe ise bu oran 
yüzde 61,05 olarak gerçekleşmiş-
tir.

Kadınların istihdamını ve işgü-
cüne katılımını etkileyen bir diğer 
önemli faktör ise toplumsal cinsi-
yet rolleridir. Toplumsal cinsiyet, 
bireyin belli bir cinsten olduğuna 
ilişkin bilgiye, bu bilgi dâhilinde ol-
mak üzere toplumsal düzlemde bi-
reyden beklenenlere ve toplumda 
bireye biçilen konuma işaret eder 
(Vatandaş, 2007: 29). Bu bağlamda 
kadın ve erkeği, kadınlık ve erkek-
lik olarak nitelendiren toplumsal 
rol ve statüler bütünüyle özdeşleş-
tiren toplumsal cinsiyet kavramı, 
kadınların lehine olmayan birçok 
eşitsizlikte başrolde yer almak-
tadır (Bingöl, 2014: 108). Kadınlara 
yüklenilen rollerin başında kadın-
ların istihdamını etkileyen ev işleri, 
aile ve çocuk bakımı gelmektedir. 
TÜİK 2021 Mayıs verilerine göre, 
15 ve daha yukarı yaşta olan 31 
milyon 963 bin kadın nüfusunun 9 
milyon 635 bini ev işleriyle meşgul 
olduğundan, 2 milyon 608 bini ise 
ailevi ve kişisel nedenlerden dola-
yı işgücüne dâhil olamadığını ifade 
etmiştir. Görüldüğü üzere kadınla-
rın işgücüne dâhil olamama nede-
ninin büyük kısmı toplumun kadı-
na atfettiği rollerden oluşmaktadır. 
Bununla birlikte kadınlar, hane-
halkı ve aile bakımına ayırdığı or-
talama vakit ile işgücünden, istih-
damdan soyutlanmakta ve aileye 
bakmakla yükümlü olduğu için 
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toplumsal rolleri işgücüne tercih 
etmek zorunda kalmaktadır.

Kadın istihdamının niteliği, iş-
gücüne katılım oranının düşük 
olması, esnek ve güvencesiz ça-
lışma, aile içi rol ve sorumluluklar; 
bunlar karşılıklı olarak birbirlerini 
etkileyerek kadınların sendika-
laşma olanak ve eğilimlerini dü-
şürmektedir (Urhan, 2017: 46). Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığının (AÇSHB) Temmuz 2020 
istatistiklerine baktığımızda top-
lam 3 milyon 967 bin olan kadın iş-
çinin yüzde 9’una tekabül eden 361 
bin kişinin örgütlü olduğunu görü-
yoruz. Bu oran yukarıda belirtilen 
nedenlerin bir sonucu olmakla bir-
likte kadınların sendikasızlığının 
ne derece düşük olduğunu gözler 
önüne sermektedir (Grafik 1).

Kadınların üye olarak sendika-
larda yer almaları kadar; sendika-
ların karar alma, yönetim ve idare 

mekanizmalarında ne oranda yer 
buldukları da dikkate değer, araş-
tırılması gereken konulardandır 
(Beken, 2015: 172). Sendikaların 
kadınlarla olan ilişkisini ve kadın-
ların sendika içindeki konumlarını 
belirleyen temel faktörlerden bi-
risi, sendikal yönetimlerde tem-
sil edilme düzeyleridir. Kadınların 
sendika içindeki görünürlüklerinin 
artması, sorunlarının gündeme 
gelmesi yönetici kadın sayısının 
artmasına bağlı olarak değerlendi-
rilmektedir. Fakat Türkiye’de böy-
le bir gelişme kaydetme ihtimali de 
zayıf görünmektedir (Urhan, 2017: 
47).

Nitekim en fazla üyeye sahip 3 
işçi konfederasyonu olan Türkiye 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikala-
rı Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu (DİSK) ve bu konfederas-

Grafik 1. Cinsiyete Göre Sendikalaşma Oranları

Kaynak: Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAEM)
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yonlara bağlı sendikaların genel 
merkez yönetim kurullarına bak-
tığımızda; TÜRK-İŞ’e bağlı 33 sen-
dikada 62 , HAK-İŞ’e bağlı 20 sendi-
kada 63 , DİSK’e bağlı 21 sendikada 
ise 144  kadın yer almaktadır.

Kadınların sendikalarda düşük 
oranda temsili ve sendikaların er-
kek egemen yapılar olması sendi-
kalarda çalışan kadın uzmanlara 
da yansımaktadır. Kadınların işgü-
cüne katılımının önündeki faktör-
ler sendikaların ataerkil yapılarıy-
la birlikte kadınların sendikalarda 
çalışmalarını ve aktif rol almalarını 
da engellemektedir. Sendika uz-
manlığı ve kadın sendika uzman-
ları bu çalışmanın ana konusunu 
oluşturacağından öncelikle aşağı-
da alt başlık olarak incelenecektir.

1.2. Sendika Uzmanlığı
Sanayi devriminden sonra işçi 

sınıfının sömürülmesiyle birlik-
te sınıfsal çelişkiler artmış ve bu 
süreçte aydınların burjuvaziye 
başkaldırarak, sömürülen bağımlı 
çalışanlara öncülük ettiği görül-
müştür (Dereli, 1974: 37). Kapitalist 
sistemde ezilenler yani emeği ile 
geçinenler sömürülmemek hak 
ve çıkarlarını savunabilmek için 
kendilerini bilinçlendirmek zorun-
dadır. Sermayenin baskıcı tutumu 
karşısında bu bilinci kendi başla-
rına edinemeyecekleri için kendi 
organik aydınlarını yaratmalı ve 

onların bilinçlendirmesini sağla-
malıdırlar. Lenin’e göre “burjuva 
ihtiyaçlarıyla gözünün kararması-
na kendisini bırakmamış” aydınlar, 
bu bilinci sendikalara, işçi hare-
ketlerine dışarıdan vereceklerdir 
(Işıklı, 2003: 36). Günümüzde bu 
bilinci, desteği aydınlar dışarıdan 
vermeye devam etmekle birlikte 
sendikaların uzman kadrolarında 
istihdam edilerek de gerçekleş-
tirmektedirler. Sendika uzmanla-
rı “organik aydınlar”dır (Er, 2011: 
281). 

“Sendika uzmanlığı” ne sen-
dika hukuku ve sendikacılık lite-
ratüründe ne de Türk Meslekler 
Sözlüğü’nde tanımlanmış değildir. 
Büro elemanları sınıflandırmasına 
kısmen benzeyen özellikler taşısa 
da bilgi ve politika üreten yönleriy-
le bu sınıflandırmayı aşan özellik-
ler taşımaktadır (Er, 2011: 281,282). 
Sendikaların savunma hattının ilk 
sırasında yer alan uzmanlar, üye-
lerle doğrudan veya dolaylı temas 
ve ilişki kuran kişiler olmasıyla 
birlikte sendika yönetimi ve üyeler 
arasında da bir köprü görevi gör-
mektedir. Sendikaların ölçeğinin 
büyümesiyle beraber sendikada 
yerine getirilmesi gereken birçok 
görev uzmanlar tarafından yerine 
getirilmeye başlanmıştır (Uçkan 
Hekimler, 2020: 2091,2092). Sendi-
kalarda uzmanların üyelerden, yö-
neticilerden ve diğer ücretli sendi-

  2 https://ailevecalisma.gov.tr/media/3004/turkis.pdf, (Erişim Tarihi: 06.02.2021).
  3 https://ailevecalisma.gov.tr/media/3001/hakis.pdf,  (Erişim Tarihi: 06.02.2021).
  4 https://ailevecalisma.gov.tr/media/3000/disk.pdf, (Erişim Tarihi: 06.02.2021).
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ka çalışanlarından ayrıldığı temel 
görevleri ise; örgütlenme, toplu pa-
zarlık, üyeler ve işverenlerle olan 
ilişkileridir (Looker, 2015: 27). 

Sendikalarda daha kurumsal 
olması, daha sağlıklı bir iletişimle 
kamuoyu oluşturması, daha etkili 
ve düzgün toplu sözleşme hazır-
lanması gibi pek çok sendikal fa-
aliyet alanında yetkin uzmanlar 
gerekmektedir. Bu sendikaların 
rasyonel davranabilmesi için de 
vazgeçilmez bir gerekliliktir. Özel-
likle sendikaların faaliyet alan-
larının giderek çeşitlenmesine 
bağlı olarak ilgili alanlarda uzman 
istihdamı bu anlamda önem ka-
zanmaktadır (Urhan, 2014: 100). 

Sendikaların örgüt yapısı de-
ğişmekle birlikte genel olarak; 
üyeler, delegeler, sendika yöne-
timi, idari personel ve sendika 
uzmanlarından oluşmaktadır. 
Sendikalar üye sayılarıyla doğru 
orantılı olarak idari işleri yürütmek 
için sekreter, muhasebeci gibi çe-
şitli idari personel istihdam eder-
ken örgütlenme, toplu pazarlık, 
uluslararası ilişkiler gibi alanlarda 
da sendika uzmanları istihdam et-
mektedir (Uçkan Hekimler, 2020: 
2092, 2093). Ancak bazı sendika-
larda ve şubelerde iş ve görev ta-
nımı kesin olmadığı için uzmanlar 
çeşitli birimlere aynı anda bakabil-
mektedir. 

Kadınların istihdamının dü-
şüklüğü ve sendikaların erkek 
egemen yapıları düşünüldüğünde 
kadın sendika uzmanları bu iki so-
runun bileşimi haline gelmektedir. 
Urhan’a göre kadın yoğun sektör-

lerde kadınları örgütleyebilmek 
için evlerine gitmek kaçınılmaz bir 
durumdur. Çünkü kadınlara er-
kekler gibi iş çıkışı kamusal alan-
larda ulaşmak zordur. Örgütlemek 
adına özel alan durumundaki eve 
daha rahat gireceği düşünülerek 
bazı sendikaların kadın uzman is-
tihdam etmesinin dışında, yaratıcı 
yöntemlerinin olmadığı ortadadır 
(2014: 68). 

Kadınların istihdamının sek-
törel ve mesleki olarak ayrışma-
sı göz önüne alındığında kadınlar 
dokuma hazır giyim, deri ve tica-
ret, büro, eğitim ve güzel sanatlar 
işkolunda görece daha fazla istih-
dam edilmektedir. Bu işkollarında 
örgütlü olan en büyük iki sendika 
olan Türkiye Tekstil, Örme Giyim 
ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası 
(TEKSİF) 2 kadın uzman, Türkiye 
Ticaret, Kooperatif Eğitim, Büro ve 
Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası 
(TEZ-KOOP-İŞ) ise 10 kadın uzman 
istihdam etmektedir. Kadınların 
görece az olduğu Türk Metal, bir-
çok sendikaya göre daha fazla ka-
dın uzman istihdam etmektedir. 2. 
Bölümde sektör yapısına rağmen 
daha fazla kadın uzman istihdam 
eden Türk Metal’in uzmanlarıyla 
yapılan görüşmeler yer alacaktır. 

2. KADIN UZMANLARIN GÖ-
ZÜNDEN SENDİKACILIK: TÜRK 
METAL SENDİKASI ÖRNEĞİ 

2. 1. Araştırmanın Amacı, Kap-
samı ve Yöntemi
Sendikalarda aktif görev alan 

kadınların oranlarının düşük oldu-
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ğu ve sendikaların erkek egemen 
yapılar olduğu bilinmektedir. Sen-
dika işinin erkek işi olduğu algısıy-
la birlikte kadın uzman istihdamı 
da erkeklere oranla düşüktür. Hâl-
buki kadın erkek eşitliğine inanan, 
çalışma yaşamını kadın perspekti-
finden değerlendiren, çalışma iliş-
kilerinde kadınlara özgü sorunları 
tespit edip öneri getirebilen kadın 
uzmanların istihdamının, kadınla-
rın üyelik payı düşük olan sendi-
kalarda bile kadın çalışmalarında 
fark yarattığını gösteren örneklere 
rastlanması dolayısıyla önemli ka-
zanımlar sağlayacağını söylemek 
mümkündür (Urhan, 2015: 54,55). 
Kadınların sendikalarla ilişkisini 
etkileyen faktörlerin yanı sıra bu 
fikirden hareketle bu bölümde me-
tal işkolundaki Türk Metal’in kadın 
uzmanlarının görüşlerine yer ve-
rilecektir. Özellikle kadın istihda-
mının görece daha az olduğu me-
tal sektöründe kadın uzmanların 
sendikaların erkek egemen yapı-
larından kaynaklanan sorunlarına 
ek olarak sektör kaynaklı sorunla-
rı da bulunmaktadır. Bu araştırma, 
metal sektöründeki kadın sendika 
uzmanlarının mesleğe bakış açı-
larını ve sektörden kaynaklanan 
sıkıntılarını göz önüne sermeyi 
amaçlamaktadır.

Alan araştırması kadın istih-
damının görece düşük olduğu 
metal işkolunda örgütlü olan Türk 
Metal sendikasında çalışan kadın 
uzmanlar üzerinde yapılmıştır. 

Türk Metal sendikasında çeşitli 
birimlerde istihdam edilen toplam 
27 kadın uzman bulunmaktadır. 
Bunlardan 12’si Genel Merkez, 15’i 
ise şubelerde istihdam edilmekte-
dir. Genel Merkez’de çalışan erkek 
uzmanlar ise 20 kişiden oluşmak-
tadır. Uzmanlar eğitim, araştırma, 
basın, toplu sözleşme, dış ilişkiler, 
hukuk ve örgütlenme birimlerin-
de çalışmaktadır. Türk Metal sen-
dikasında yönetici5 olarak görev 
yapan 138 erkek ve 6 kadın bulun-
maktadır6. 1 kadın şube başkanı 
bulunmakla beraber yöneticilerin 
yüzde 4,02’si kadındır. Cinsiyete 
göre temsilci sayılarına baktığı-
mızda ise kadın temsilci oranı yüz-
de 7,35’tir.

Nitel araştırma yönteminin be-
nimsendiği bu araştırma kapsa-
mında 8 kadın uzmanla görüşme 
yapılmıştır. Görüşme yapılan uz-
manlardan 6’sı şubelerde 2’si ise 
Genel Merkez’de görev almakta-
dır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak derinlemesine görüşmeler 
yapılmış, görüşmeler ortalama 1,5 
saat sürmüştür. Görüşmelerin bir 
kısmı yüz yüze, bir kısmı telefon 
görüşmesi, bir kısmı da Zoom üze-
rinden gerçekleştirilmiştir. Görüş-
me sırasında kaydedilen ses kayıt-
ları, görüntülü konuşmalar deşifre 
edilmiştir. 

Katılımcıların yaş ortalaması 
29’dur ve 5’i bekâr 3’ü evlidir. Ka-
tılımcıların 5’inin Çalışma Ekono-
misi ve Endüstri İlişkileri bölümü 

  5 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yönetici, “Kuruluşun ve şubesinin yönetim kurulu üyeleri” 
    olarak tanımlanmaktadır (md. 2/i ).
  6  http://www.turkmetal.org.tr/subelerimiz/, (Erişim Tarihi: 06.02.2021).
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mezunu olmasıyla birlikte bütün 
katılımcılar üniversite mezunudur7

• Görüşmelerde katılımcılara 
yöneltilen sorular şu başlıklar al-
tındadır: 

• Sendikadaki kadın erkek tem-
sil oranlarına dair düşünceler,

• Kıyaslama yapıldığında top-
lumsal cinsiyet temelli sendikal 
temsiliyet açısından neler uyan-
dırdığı,

•  Bunun kaynağı ya da kaynak-
ları,

•  Erkek işçilerin çoğunlukta 
olduğu işkolunda uzman olmanın 
avantajları ya da dezavantajları,

•  İşyerinde cinsiyete dayalı ay-
rım ve pozitif ayrımcılık,

•  İş yaşam dengesi”,
• Kadın uzman-yönetim ilişkisi. 
Görüşmelerden kesitler akta-

rılırken görüşmecilerin isimleri 
veya demografik özellikleri belir-
tilmemiş, numaralandırılmıştır. 
Görüşmeler deşifre edilerek metne 
aktarılıp elde edilen veriler sınıf-
landırılarak kategorize edilmiştir. 
Kategorize edilen temalar Bulgular 
başlığı altında değerlendirilecektir.

2.2. Bulgular

2.2.1. Sektör Yapısı ve Temsili-
yet 
Metal sektörü tehlikeli işlerin 

olduğu ve genellikle fiziksel güç 
gerektirdiği dolayısıyla kadınların 

tercih etmediği ya da edilmediği 
bir sektördür. İşkollarındaki işçi 
sayıları ve sendikaların üye sayıla-
rına ilişkin Ocak 2021 istatistikle-
rine bakıldığında, metal işkolunda 
çalışan 1 milyon 719 bin işçi vardır 
ve örgütlü olan işçi sayısı 283 bin 
678’dir. Türk Metal sendikasın-
da örgütlü olan işçi sayısı ise 209 
bin 529’dur (RG, 01 Ocak 2021, sayı 
31381). Metal işkolundaki tüm iş-
çilerin yüzde 12,86’sı, örgütlü olan 
işçilerin ise yüzde 73,86’sı Türk 
Metal üyesidir. TAEM istatistikle-
rine göre üyelerinin yüzde 9,97’sini 
kadın işçiler oluştururken yüzde 
90,03’ünü erkek işçiler oluştur-
maktadır (Grafik 2).

Grafik 2. Cinsiyete Göre Türk 
Metal Sendikası Üyelerinin Oran-
ları (%) 

Kaynak: TAEM

Yapılan görüşmelerde metal 

 7  Diğer 3 görüşmecinin okuduğu üniversite bölümü, kimliklerinin anlaşılacağı düşünülerek belirtilmemiştir.

9,97%

90,03%

Kadın

Erkek
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sektörünün erkek egemen sektör 
olması dolayısıyla kadınların tem-
silinin az oranda olduğu hakkın-
daki görüşlerini araştırma kapsa-
mında görüşülen kadın uzmanlar 
şu sözlerle ifade etmişlerdir; 

“Erkekler çok baskın bir şekil-
de fazla. Temsilcilerde de sendika 
çalışanlarında da bu durum böy-
le. Metal sektörü daha ağır sektör 
olduğu için erkekler daha fazla 
kadınlar daha az çünkü güç ge-
rektiren işler bunlar. Klasik olarak 
dünya genelinde de metal sektö-
ründe kadın çalışan daha az. Bu 
da dolayısıyla temsile yansıyor.” (1 
numaralı görüşmeci)

Erkek egemen sektör yapısı 
beraberinde uzun zamandır süre-
gelen erkek uzmanlarla çalışmayı 
ve kadın uzmanların geri planda 
kalmasını da beraberinde getir-
miştir. Görüşülen 3 ve 5 numaralı 
kadın uzmanlar erkek işçilerin ka-
dın uzmanları yetersiz gördüğünü 
erkek uzmanlarla çalışmak iste-
diklerini ifade etmişlerdir; 

“Erkeklerin çok olduğu yerde 
kadınla konuşamıyorlar çok fazla 
onlar kendi dilinden anlayan insan 
istiyorlar erkek istiyorlar yani. Er-
kek işçiler erkek istiyorlar. Erke-
ğin daha kuvvetli daha istediğini 
koparacağını düşünüyorlar kadın 
hakkımızı arayamaz diyorlar.” (5 
numaralı görüşmeci)

“Bazen işçiler kadın olduğum 
için bana güvenmiyor. Ben arayıp 
işi anlatıyorum sonra şubemizde-
ki diğer erkek uzmanı arayıp teyit 

etme ihtiyacı duyuyorlar. Erkekler, 
erkek uzmanlara daha fazla güve-
niyor, onlarla çalışmak istiyorlar.” 
(3 numaralı görüşmeci)

Kadın uzmanlar, Türk Metal 
sendikasının şube ve Genel Mer-
kez yönetiminde kadınların az 
olmasını ya da olmamasının ne-
deninin genel olarak istihdamın 
azlığından olduğu görüşündedir. 
Çünkü istihdam artarsa kademeli 
olarak temsilci de artacak, yöne-
timde de kadınlar olacaktır. Bazı 
kadın uzmanlar ise temsil oranla-
rının metal sektörü olması itiba-
riyle normal olduğunu şu şekilde 
belirtmişlerdir;

“5 yöneticiden 1’i kadın; eğitim 
sekreteri. Üyelerde de 10 binde 9 
bini erkek bini kadın. Temsil oranı 
açısından daha bin kişilik kadın 
işçiye yönetimde bir kişi düşmüş 
oluyor bu oranın iyi olduğunu dü-
şünüyorum. Metal işkolunda erkek 
egemen bir çalışma durumu var. 
Daha fazla erkek istihdam ediliyor. 
Bu da yöneticilere yansıyor. Kadın 
istihdamının fazla olduğu işkolun-
da kadın yönetici yoksa bu bir so-
run ama metal sektöründe böyle 
olduğunu düşünmüyorum.” (6 nu-
maralı görüşmeci)

“A işyerinde çok fazla erkek 
varsa orda erkek temsilci fazla ol-
ması çok normal. Erkek egemen 
bir işyerinde sadece erkeklerin 
temsil edilmesini kastetmiyorum. 
Temsil oranı eşit değil ama her 
yerde de eşit olmasını söylemiyo-
rum orantılı olmalı. Burada da böy-
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le.” (8 numaralı görüşmeci)
Bir diğer kadın uzman ise işkolu 

nedeniyle kadınların az olmasına 
karşı çıkıp kadınların erkeklerden 
daha iyi temsil edeceği yalnızca bu 
fırsatın verilmesi gerektiği görü-
şündedir:

“İşkolumuz sebebiyle bizde 
daha az kadının olması normal gö-
rünüyor. Şöyle bir algı var; ne ka-
dar erkek varsa o oranda erkek ne 
kadar kadın varsa o oranda kadın 
olmalı diye düşünülüyor. Bence bu 
yanlış bir düşünce kadınlar hem 
kadınları hem de erkekleri temsil 
edebilir. Aslında yeri gelince erkek 
temsilciler kadınları çok iyi temsil 
edemeyebiliyorlar fakat kadınlar 
iki cinsiyeti de temsil edebiliyor 
bence. Çünkü kadınlar daha ob-
jektif daha ince bir bakış açısıyla 
yaklaşabiliyorlar meseleye. Yal-
nızca fırsat verilmeli.” (3 numaralı 
görüşmeci)

Grafik 3. Türk Metal Sendikası 
Üyelerinin Cinsiyete Göre İşçi Kı-
dem Süreleri (%)

Kaynak: TAEM

Sektörden kaynaklanan bir di-
ğer sorun ise cinsiyete göre işçi 
kıdem sürelerine bakıldığında ka-
dınların metal sektöründe uzun 
yıllar çalışmıyor olmasıdır (Grafik 
3). Bu da dolayısıyla sendikaların 
yönetim kadrolarına ve görüşme-
cilere göre yine kadın uzman is-
tihdamına yansımaktadır. Çünkü 
fabrikalarda yer almayan, alama-
yan kadın işçiler olmayınca metal 
sektöründe de onların derdinden 
anlayacak, sorunlarına çözüm ge-
tirecek kadın uzmanlara ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Bunu bir gö-
rüşmeci şu şekilde ifade etmiştir:

“Fabrikada kadın yok. Olan ka-
dınlar da kısa süre sonra gidiyor, 
ayrılıyor işten. E onlar gidince ka-
dın olmayınca, kadın uzmana da 
gerek duymuyorlar. Çünkü maale-
sef genelde kadınların sıkıntılarını 
yalnızca kadın uzmanlar dinler, 
çözer, yönetime iletir.” (7 numaralı 
görüşmeci)

2.2.2. Erkek Egemen Sendikal 
Gelenek
Sendikal hareketlerin tarihi 

geçmişten günümüze gelen süreç-
te incelendiğinde, erkek egemen 
bir yapıda doğduğu ve geliştiği gö-
rülmektedir. Sanayi devrimi ile bir-
likte başlayan sendikal hareket-
lerin başlangıcında çalışma ve işçi 
örgütlerine üye olma konusunda 
sınırlamalarla karşılaşan kadınlar, 
“evin geçimini sağlayan erkektir” 
düşüncesi ve esnek, düşük ücretli 
işlerde çalıştırılmalarından dola-

0,2%
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1.3%

1,2%
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yı işçi hareketinde gerçek üye gibi 
kabul görmemişlerdir (Alican ve 
Gül, 2008: 60). Sendikaların bu er-
kek egemen yapısını görüşmeciler 
aşağıdaki gibi değerlendirmişler-
dir;

“Sendikalarda kadın çok az. 
Biz de yeni olarak geldiğimizde bu 
çok benimsenemedi bu da zorlan-
malara sebep oldu. Sendikal bir 
gelenek var erkeklerin sendika-
larda fazla olması gerektiğine dair 
ve bu geleneği aşmak zor oluyor. 
Kadın istihdamı gibi düşünebiliriz. 
Geçiş sürecindeysek sendikadaki 
durum da farklı değil kabul edil-
me sürecinde. Heves kırıyor. Ama 
daha sonra motivasyonumu sağ-
lıyor. Sırf bu direnci kırmak adına 
burada olmam gerektiğini düşü-
nüyorum bu da beni motive edi-
yor.” (8 numaralı görüşmeci)

Görüşmeciler kadınların sen-
dikalarda görev alırken sırf kadın 
olmalarından dolayı işi yapamaya-
cakları düşüncesinin hâkim oldu-
ğunu düşünüyorlar;

“Sendika işi mücadele işi. Ka-
dınların naif ve kırılgan olduğu dü-
şünülerek sendikaların o çatışma-
cı kimliğini kaldıramayacaklarını 
düşünüyorlar.” (4 numaralı görüş-
meci)

“Bu zamana kadar hep erkek 
sendikacılarla çalışmışlar kadın 
geldiği zaman sendikacılık yap-
mayacak daha kadın işleriyle uğ-
raşacak gibi bir algı var. Evrak işi 
yapsın, masasının başında otur-
sun nasıl grevlere katılacak?” (3 

numaralı görüşmeci)
Kadın uzmanlar birlikte çalışı-

lan yöneticinin desteğinin ve ka-
dınları işe dâhil etmesinin büyük 
önem taşıdığını belirterek önce 
yöneticilerin bu düşüncelerden 
kurtulması gerektiğini düşün-
mektedir.

“İşçiler de şaşırıyor. Sahada hiç 
kadın sendikacı görmemişler ki. 
Hep erkek hep erkek. Bu zihniyet 
şubelere giden kadın uzmanlarla 
kırılıyor artık. Tabi oradaki başka-
nın seni mücadelenin içerisine dâ-
hil etmesi de çok önemli bu nokta-
da.” (4 numaralı görüşmeci)

“Türk Metal için değil ama bun-
dan önceki çalıştığım sendikada 
şube başkanım bana ‘Kadından 
uzman olur mu? Şubedeki kadın 
işlerine baksın işte’ dedi. Öyle bir 
gelenek var ki sendikada çalışmak 
erkek işiymiş gibi. Hayır değil. Biz 
de bu mücadeleyi erkeklerle omuz 
omuza verebiliyoruz.” (5 numaralı 
görüşmeci)

Türk Metal sendikasında kadın 
uzmanlara erkek uzmanlara göre 
aldığı ücretlerin düşük olup olma-
dığı sorulduğunda bir görüşmeci 
dışındaki diğer görüşmeciler eşit 
ücretlerde istihdam edildiklerini 
söylemişlerdir. Erkek uzmanların 
daha fazla ücret aldığına dair görüş 
şu şekilde ifade edilmiştir;

“Erkek uzmanlar kadın uz-
manlardan daha yüksek maaş 
alıyorlar. Çünkü onlar fabrikalara 
görüşmelere daha hakim oluyor-
lar ve bir noktada iş yükleri daha 
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fazla olacağı düşünülüyor. Hâlbuki 
böyle değil biz de onlar kadar ça-
lışıyoruz. Erkek uzmanlar kadın 
uzmanlardan daha fazla çalışacak 
gibi düşünülüyor kamera arkasın-
da ikimiz de varız. Toplu iş sözleş-
mesi tasladığını beraber hazırlıyo-
ruz evrakları beraber hazırlıyoruz 
ama işçi toplantısında ben olma-
dığım için o benden daha fazla iş 
yapılıyor gibi görüntü oluşuyor. 
Kendilerince bu yüzden fazla ücret 
alıyor gibi oluyorlar.” (7 numaralı 
görüşmeci)

Kadınların sendikal katılımı-
na ilişkin yaygın düşünce, kadın 
çalışanların, üyelerin sendikada-
ki faaliyetlere ilgisinin olmadığı 
yönündedir. Bu, erkek yöneticiler 
tarafından dile getirildiği gibi, sen-
dika içinde emeği ve mücadele-
si sonucu bir yerlere gelmiş olan 
kadınlar tarafından da ifade edil-
mektedir (Toksöz, 1994: 440). Ka-
dınların sendikalarda görev almak 
istememeleri uzmanlar tarafından 
şöyle değerlendirilmiştir;

“Sendikalarda kadın çalışanın 
az olmasını yapılan işin zorlukları, 
fabrika gezileri vb. sebepler göste-
rilerek normal bir durummuş gibi 
gösteriliyor. Kadınlar da sendika 
uzmanlığına bir adım geri duru-
yorlar. Özellikle metal sektörü için. 
Çünkü gittiğimiz fabrikalarda er-
kek işçi çoğunlukta. Bu kadın ar-
kadaşların gözünü korkutuyor ve 
çalışmak istemiyorlar.” (3 numa-
ralı görüşmeci)

“Grevler eylemler var sert bir 

sektör oradan oraya yeri geliyor 
koşuşturmalar oluyor bu yüzden 
kadınlar sendikada çalışmak is-
temiyor. Bu kadar erkeğin içine 
girmesine ailesi ya da eşi de izin 
vermiyor. Çoğu kadın bir holdingde 
tık tık topuklularını giyip yürümek 
istiyor ama burası böyle bir alan 
değil, mücadele ettiğin eylemlerde 
bulunduğun bir alan. Gideyim işimi 
göreyim çıkayım diyemiyorsun.” 
(6 numaralı görüşmeci)

Sendikalarda aktif görev alan 
kadın oranlarının düşük olması 
nedenleri arasında erkek egemen 
örgütlenmenin yanı sıra, cinsiyet-
çi dil ve uygulamalar, geç saatlere 
kadar süren toplantılar, TİS pazar-
lıklarının uzun ve yorucu olması 
da yer almaktadır (Toksöz ve Er-
doğdu, 1998; Urhan, 2014). 

“Toplu sözleşme görüşmeleri 
çok uzun sürüyor bu da kadınların 
sendikalarda çalışmama nedenini, 
olumsuz düşüncelerini destekliyor 
dolayısıyla. Çünkü gece yarılarına 
kadar dışarda erkeklerle birlikte 
sözleşme masasında olmak doğru 
bulunmuyor.” (3numaralı görüş-
meci)

“Etrafımdakiler sendikada ça-
lıştığımı öğrenince ’-yaa sendika-
da herkes erkek olur, kadınlar bu 
işi yapamaz, ayak uyduramazsın’ 
dediler. Sendikada tulumlarını 
giymiş erkek işçiler düşünüyorlar 
kadınların var olduğunu düşüne-
miyorlar. Dışarıdan böyle bir algı 
var. Önce toplumdaki bu algıyı 
yıkmamız gerekiyor.” (2 numaralı 
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görüşmeci)
Neredeyse tüm görüşmeciler 

Türk Metal sendikasının şubele-
rinde ve Genel Merkez’inde yöne-
timde olmasa da uzman kadro-
sunda geleneksel erkek egemen 
sendikacılık anlayışını kırmaya 
çalıştığını bunu da TAEM bünye-
sinde yetiştirilen kadın uzmanla-
rı şubelere göndererek yaptığını 
söylemişlerdir. Bununla birlikte bir 
kadın uzman görüşmeci ise bu-
nun yapıldığını fakat mesele aktif 
görevlerde uzman tercih etmeye 
geldiğinde yine erkek uzmanların 
tercih edildiğini ve erkek uzman-
ların da bunu desteklediğini şu şe-
kilde ifade etmiştir:

“Sendika işinin cinsiyetini aş-
maya çalışıyorlar evet ama mesele 
tercihe kaldığında erkek seçiliyor. 
Ayrımcılık olarak değil de eğer o iş 
için birisi tercih edilecekse yapa-
cak tek uzman sen değilsen erkek 
tercih ediliyor. Erkek uzman arka-
daşların bakışı da önemli aslında. 
Ya siz kadınsınız biz hallederiz ola-
yına giriyorlar. Birlikte çalıştığım 
arkadaşlarımda da bu işin cinsiyet 
algısı var. Bunu aşmamız lazım.” (1 
numaralı görüşmeci)

2.2.3. Toplumsal Roller ve İkili 
Vardiya 8

Sendika üyesi kadınların sen-
dikal faaliyetlere katılımlarının dü-
şük olmasının gerisinde de erkek 
yanlısı üretilen politikalar ile top-

lumsal cinsiyete dayalı iş bölümü-
nün bir sonucu olan çocuk bakımı 
ve ev işleri gibi, ev içi sorumluluk-
lar yatmaktadır (Toksöz, Sayılan 
1998: 300). Dolayısıyla cinsiyete 
dayalı işbölümü kadınların sendi-
kalardaki konumunu ve sendika-
larla olan ilişkisini belirleyen temel 
bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır.

Urhan’a göre; yönetici düzeyin-
deki erkekler, kadınların temel ro-
lünün ev ve aile olduğuna ilişkin ön 
kabule sahiptir. Cinsiyete dayalı iş 
bölümü, annelik ve kadınlık ideo-
lojisinin, kadınların sendikalardaki 
üyelik oranlarının düşük olması-
nın, sendikaların güç yapılarından 
dışlanmasının ve toplumsal cin-
siyet eşitsizliğinden kaynaklanan 
çalışma sorunlarına yönelik sen-
dikaların eylemsizlik ve politika-
sızlığını meşrulaştırmada etkili 
bir yargı olarak kullanılmaktadır 
(2016: 116-117).

Ev içi sorumluluklar çoğu za-
man kadınlara iş saatlerinden son-
ra sendikal faaliyetlere ayırmak 
için zaman bırakmamaktadır. Bu 
faaliyetlere zaman ayırabilen ka-
dınların genellikle çocuğu ya da en 
azından bakma sorumluluğu de-
vam eden küçük çocuğu yoktur. 
Ayrıca birçok kadın için sendika işi, 
kişisel ilişkilere, sosyal aktivitelere 
ayrılan zamanın azalması demek-
tir (Toksöz ve Erdoğdu, 1998: 49)

Burada karşımıza9 “iş yaşam 
dengesi”  çıkmaktadır. Toplum-

  8“İkili vardiya” 5 numaralı görüşmeci tarafından toplumsal rollerle birlikte iş yaşam dengesini sağlayamadığını anla-
tırken kullanılmıştır.
 9 İş yaşam dengesi kısaca çalışanın işte olan yaşamı ile evde olan yaşamı arasında denge kurmasıdır.
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sal rollerle iş yaşam dengesi iç 
içe geçmiş durumdadır. İş yaşam 
dengesinin sağlanabilmesi için ka-
dının üzerindeki toplumsal roller 
paylaşılmalı ve bunların yalnızca 
kadının görevi olduğu algısı yıkıl-
malıdır. Görüşmecilere “İş yaşam 
dengesini sağlayabiliyor musu-
nuz?” sorusu sorulduğunda bekâr 
kadın uzmanların bu dengeyi ku-
rabildikleri fakat evli kadın uz-
manların bu dengeyi kuramadık-
ları saptanmıştır. 

“Evde iş bitmiyor işte iş bitmi-
yor. Kısacası kadının işi hiçbir yer-
de bitmiyor. Erkek gibi işten çıkıp 
yemeğini yiyip dinlenmek diye bir 
şey yok bizde. Eve gidiyoruz evde 
işler başlıyor bu sefer. Tabii ki zor-
lanıyorum. Bunu aşmak için de 
toplumun değişmesi lazım aslında. 
Erkekler de artık bir şeyleri görüp 
ellerini taşın altına koymaya baş-
lamalılar.” (1 numaralı görüşmeci)

“Mesai bitmiyor mesai evde 
devam ediyor. Eve git, yemek yap, 
çocuğa bak bir sürü şey. Resmen 
ikili bir vardiya içerisindeyim. Hem 
çalışıp hem de bunları yapmam 
gerekiyor. İkili sorumluluk beni 
çok yoruyor.” (5 numaralı görüş-
meci)

Metal sektöründe kadın uz-
man olarak çalışmanın iş yaşam 
dengesi açısından karakteristik 
ve psikolojik sonuçları olduğunu 
görüşmeci aşağıdaki gibi ifade et-
miştir;

“İş yaşam dengesine psikolojik 
olarak baktığımızda sağlayamı-

yorum. Metal sektöründe olduğum 
için tabiri yerindeyse daha güçlü 
daha sert ve maskülen bir tavır 
sergilemek zorunda kalıyorum. 
Çünkü bizim sektörde başarılı ol-
man için bu gerekiyor. Ama eve 
gittiğimde ailemin benden bek-
lediği tam tersi; daha naif ılımlı 
bir yapı. Bu konuda zorlanıyorum 
çünkü kimlik karmaşası yaşıyo-
rum. Bu konuda dengeyi sağlamak 
çok önemli, eve gittiğinde o sendi-
ka kimliğini bırakman gerekiyor 
ama gününün yarısını orda geçi-
riyorsun artık bu senin karakterin 
haline geliyor.” (3 numaralı görüş-
meci)

Araştırmalar, sendika üyeliği ve 
daha fazla zaman alması beklenen 
sendikal faaliyetlere aktif olarak 
katılımda eş, baba ve aile deste-
ğinin ne denli önemli olduğunu 
göstermiştir. Bu desteği alamayan 
kadınların sendikal faaliyetlere 
katılması da daha zor hale gelmek-
tedir. Çünkü kadının sendikal faa-
liyete katılması evin ve çocukların 
ihmali olarak değerlendirilmekte-
dir. Eş doğrudan müdahale etmese 
de ev işlerini, çocuk bakımını veya 
evdeki diğer sorumlulukları pay-
laşmayarak da kadının sendikal 
faaliyetlere katılımını engelleyebi-
lir (Toksöz ve Erdoğdu, 1998: 50). 

“Eş ve aileler daha fazla vakit 
istiyor. Ev içerisindeki bireyler ka-
dının iş hayatına saygı gösterme-
yebiliyor. Hem işe hem aileme yet-
meye çalışarak yıpranıyorum… E 
bu da tabi ki performansıma yan-



42 KADIN UZMANLARIN GÖZÜNDEN SENDİKACILIK: TÜRK METAL SENDİKASI ÖRNEĞİ / Suay Işık PEKÖZ

sıyor.” (1 numaralı görüşmeci)

2.2.4. Pozitif Ayrımcılık
Toplumdaki dezavantajlı grup-

ların toplumdan dışlanmaması, 
soyutlanmaması adına yapılan 
ve diğer insanlarla eşitlemek için 
verilen çeşitli haklar pozitif ay-
rımcılık olarak adlandırılmaktadır. 
Görüşmecilere işyerinde yapılan 
pozitif ayrımcılıklara ilişkin dü-
şünceleri sorulduğunda ise 2 farklı 
görüş ortaya çıkmıştır. Bunlardan 
ilki pozitif ayrımcılığın iyi bir şey 
olduğu ve yapılması gerektiği gö-
rüşüdür. Bu görüşe sahip bütün 
kadın uzmanların evli olmaları 
dikkat çekmektedir. Pozitif ayrım-
cılığa ilişkin ilk görüş aşağıdaki gi-
bidir;

“Fabrikalara çok sık gitmiyo-
rum bu yöneticim tarafından da 
böyle tercih ediliyor. Benim rahat-
sız olabileceğimi düşündüğünden 
erkeklerin içine çok fazla götür-
memeyi tercih ediyor. Evli olma 
faktörüm de var. Bu konuda yapı-
lan pozitif ayrımcılık benim hoşu-
ma gidiyor açıkçası çünkü ben de 
öyle olmasını istiyorum.” (1 numa-
ralı görüşmeci)

“Uzun sürecek toplu iş sözleş-
melerine katılmak istemedim yö-
neticim de buna olumlu tepki verdi. 
Toplantı saatlerini bana göre ayar-
layabiliyorlarsa ayarlıyorlar yoksa 
katılmıyorum. Buna izin veriliyor 
olmasına da çok mutlu oluyorum.” 
(3 numaralı görüşmeci)

“Evde işin varsa izin istediğin-

de çok rahat izin alabiliyorsun. 
İzin istediğinde saygı gösteriyorlar. 
Kadınlar daha kolay izin alabiliyor. 
Klasik yine kadınların hayattaki 
rolleri devreye giriyor bu rollerden 
ne kadar kurtulmak istesek de 
bunu çok başaramıyoruz ama bu-
rada en azından saygı gösteriyor-
lar.” (6 numaralı görüşmeci)

İkinci görüş ise birinci görüşün 
tam tersi olarak pozitif ayrımcılığın 
yapılmaması gerektiği yönünde-
dir. Çünkü yapılan pozitif ayrımcı-
lığın kadınların işten uzaklaşma-
sına sebep olduğu ve özgüvenini 
zedelediği düşünülüyor. Burada ise 
bu görüşe sahip kadın uzmanların 
bekâr olduğu görülmektedir. 

“Pozitif ayrımcılık gibi gösterip 
toplumun yüklediği rolleri uygu-
latıyorlar sana aslında. Bu esnek 
çalışmaya benziyor. İyi bir şey gibi 
gösteriliyor kadınların aile haya-
tıyla uyumlaştırılması olarak gös-
terilip aslında onları iş hayatından 
çekmek gibi. Altyapısında böyle 
bir şey var. Ona benziyor.” (5 nu-
maralı görüşmeci)

“Toplu iş sözleşmesi görüşme-
leri bazen gece yarılarına kadar 
sürüyor. Yöneticiler pozitif ayrım-
cılık olarak değerlendirip kadın 
uzmanları bu uzun süren görüş-
melere götürmüyor. Gittiğimde de 
geç olunca Başkan da sorumluluk 
hissediyor ve beni eve bırakıyor 
bu da beni rahatsız ediyor çünkü 
beni eve bırakmak kimsenin göre-
vi değil. Ama onlar bunu bir görev 
biliyorlar korumak istiyorlar kadın 
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olarak az olduğumuz için korun-
maya ihtiyaç duyuyor gibi oluyo-
ruz. Bu da özgüveni zedeliyor.” (7 
numaralı görüşmeci)

“Örgütlenmeye çalıştığım bir 
işyerinde fabrikanın önünde şube 
personeli bekliyordu ben de git-
mek istedim. Şaşırdılar ne işin var 
dediler. Ama ben gitmek istedim 
gittim de. Çünkü ben bu işi yapı-
yorsam o ortamı da görmek için-
de bulunmak zorundayım. Bu po-
zitif ayrımcılık olarak beni dışarı 
bıraktıklarında ben işin özünden 
ayrı kalıyorum ve aslında bu iş bil-
gime performansıma da yansıyor.” 
(4 numaralı görüşmeci)

“Pozitif ayrımcılık aslında doğ-
ru ve güzel bir şeymiş gibi görünü-
yor ama bence pozitif ayrımcılık 
adı altında kadınlar istemeden de 
olsa geri plana düşmüş oluyorlar.” 
(8 numaralı görüşmeci)

Uzmanlara yönetimle olan iliş-
kileri sorulduğunda ise tüm uz-
manların ortak cevabı ılımlı ve 
uzmanına değer veren bir yönetim 
anlayışı sergilendiği yönündedir. 
Şubelerde çalışan tüm uzmanlar 
şube başkanının kendisine değer 
verdiğini ifade etmişlerdir. Fakat 
burada yine karşımıza pozitif ay-
rımcılık çıkmaktadır. Burada uy-
gulanan pozitif ayrımcılık ise ka-
dın uzmanlara cinsiyetçi bir dille 
konuşulmamasına dikkat edilme-
sidir. Erkek uzmanlarla görüşülür-
ken böyle bir dikkatin söz konu-
su olmadığının altını çizerek bazı 
kadın uzmanlar ne kadar dikkat 
edilse de bunun ara sıra gerçekleş-

tiğini fakat dikkat edildiğinin his-
settirilmesi nedeniyle rahatsızlık 
vermediğini dile getirmişlerdir. 

2.2.5. Diğer
Burada görüşmelerden elde 

edilen genel başlıklar altında de-
ğerlendirilmeyen, görüşmecilerin 
diğer ilgi çeken düşünceleri akta-
rılacaktır. 

2.2.5.1. Kadının olduğu yerde 
seviye yükseliyor!
Araştırma kapsamındaki bü-

tün kadın uzmanların ortak görü-
şü kadının her yerde olması gerek-
tiğinin yanı sıra erkek işçilerin ve 
yöneticilerin hâkim olduğu metal 
sektöründe kadınların yer alma-
sının o ortamların seviyesini yük-
selttiği ve çağdaşlık getirdiğidir. 
Gerek toplu pazarlık masalarında 
gerek gittikleri fabrikalarda bunun 
gerçekleştiğini gözlemlediklerini 
aktarmışlardır;

“Bu işte kadın olmanın bir gü-
zelliği de her zaman seviye, sınır 
korunuyor. Yüz göz olmuyorsun. 
Örneğin erkek erkeğe yaptıkla-
rı muhabbetleri benim yanımda 
yapmıyorlar. Yanımızda hanım var 
diye susuyorlar o ortama çeki dü-
zen veriliyor aslında. Kadın erke-
ğin birlikte olduğu ortamlar daha 
nezih oluyor. Ben geldikten sonra 
birçok şeye dikkat ettiklerini gör-
düm. Buranın seviyesini yükselt-
tim (gülüyor).” (6 numaralı görüş-
meci)
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2.2.5.2. Birlikten kuvvet doğar!
Görüşmecilerin hepsi daha 

fazla kadın uzman istihdam et-
tirilmesi gerektiği görüşündedir. 
2 numaralı görüşmeci şubelerde 
fabrikalara giden tek kadın uzman 
olduğunda kendisinin de rahat his-
setmediğini, çekimser tavırlar ser-
gilediğini ve bunun yalnızca daha 
fazla kadın istihdamıyla çözülece-
ğini söylemiştir;

“Fabrikaya gittiğin zaman çok 
dikkat çekiyorsun kadın olduğun 
için evet onlar hareketlerine dik-
kat etmeye çalışıyor ama gözler 
üstünde olduğu için sen de çalışı-
yorsun ve rahat hissedemiyorsun. 
Tek kadın olunca zor oluyor. Bu 
anlamda kadın çalışan fazla olsa 
daha iyi olabilirdi birlikten kuvvet 
doğar.” (2 numaralı görüşmeci)

2.2.5.3. Sendikaya güç katıyoruz! 
Türk Metal sendikasının üni-

versitelerle birlikte çeşitli etkin-
likler ve eğitim programları dü-
zenlemektedir. Kadınların varlığı 
sendikaya bakış açısını değiştirip 
daha çağdaş bir görüntü sağla-
maktadır. Bunun sendikanın gü-
cüne güç kattığını da 4 numaralı 
görüşmeci şu şekilde ifade etmiş-
tir;

“Oradaki kadınların hepsi oku-
muş değil düşüncelerini rahat ifa-
de edemiyorlar bunu başkaları 
aracılığıyla yönetime iletmek on-
ları rahatlatıyor aslında. O yüzden 
benimle konuşarak sorunları çöz-
mek, iletmek istiyorlar. O yüzden 

de onları burada temsil ediyor ol-
mak çok gurur verici. Kadın uz-
manlara bu yüzden de çok ihtiya-
cımız var. Erkek yoğun sektörde 
kadın uzman sayısının gün geçtik-
çe artması dışarıdan Türk Metal’e 
olan algıyı bakışı değiştiriyor as-
lında. İşkolu erkek yoğun, sendi-
kacılık desen erkek yoğun bir alan, 
Türk metal sendikasının kimliğini 
daha da ileri taşıyor daha saygın 
ve daha çağdaş bir yapıya bürün-
dürüyor. Türk Metal sendikası üni-
versitelerle hocalarla etkinlikler 
düzenleyen bir sendika eğitime 
önem veren bir sendika. Bu etkin-
liklerde hocalar bile kadın uzman-
ları görünce şaşırıp seviniyorlar. 
Sendikanın gücüne güç katmış 
oluyoruz.” (4 numaralı görüşmeci)

2.2.5.4. Güçlü hissediyorum!
Erkek işi olarak görülen sen-

dika işlerinin kadınların başarıyor 
olmasının özgüven artırıcı oldu-
ğunu ve kendilerini daha güçlü 
hissettirdiğini ifade ederek, bunun 
kadınların başaramayacaklarını 
düşünen herkese cevap olduğunu 
düşünüyorlar.

“Yaptığım işten haz duyuyorum 
çünkü bu erkek işi diye dayatıldı 
bize. Erkek işi denilen bir işi başar-
maktan haz duyuyorum. ‘Vaaay, 
bir kadın da bunu yapabiliyormuş!’ 
diyorlar, fabrikaya girdiğimde tak-
dir ediyorlar. Özgüvenim yükseli-
yor. Daha önce hiç bu kadar güçlü 
hissetmemiştim.” (5 numaralı gö-
rüşmeci)
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“Erkek yoğun olan sektörde uz-
man olmak, onların sözleşmelerini 
yapıp saygılarını kazanmış olmak 
kadınların her şeyi yapabileceğini 
kanıtlıyor. Gerçekten burada ka-
dın olarak kendini kabul ettirmen 
zorlu bir süreç. Ama kabul ettirip 
o saygıyı sevgiyi alınca da o kadar 
güçlü hissediyorsun ki! Kendini 
kanıtlamış oluyorsun çünkü.” (7 
numaralı görüşmeci) 

SONUÇ
Geçmişten günümüze kadın-

ların gerek örgütlenme gerek ça-
lışma alanında sendikalarla olan 
sorunlu ilişkisi bilinmektedir. Ka-
dınların sendikalarla olan ilişkisini 
belirleyen faktörlere baktığımızda 
istihdam sorunları, kadın istihda-
mının sektörel dağılımı, kayıt dışı 
çalışma, küçük işyerinde çalışma 
ve toplumsal cinsiyet rolleri gibi 
sorunlar karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında görü-
şülen Türk Metal sendikasının ka-
dın uzmanlarının en büyük şikâ-
yeti genel olarak toplumsal roller 
ve erkek egemen sendikacılık 
anlayışıdır. Hemen hemen bütün 
kadın uzmanlar bu sendikacılık 
anlayışının Türk Metal sendikası 
tarafından kırılmaya çalışılsa da 
algıların ve değişimin çok zor ol-
duğu görüşündedir. Ayrıca metal 
sektörünün erkek egemen yapısı, 
kadın örgütlenmesinin az olması 
sendikanın yönetim kadrolarına 
ve uzmanlarına da yansımaktadır. 
Dolayısıyla uzmanlar bu sorunun 

öncelikle fabrikalardan başlayarak 
çözülmesi gerektiğini düşünmek-
tedir. Öncelikle fabrikalarda kadın 
istihdamının artırılmasına yönelik 
politikalar oluşturulmalı ve sendi-
kalar da bunu kadın politikalarıyla 
desteklemelidirler. 

Toplumsal roller kadınların iş-
gücüne katılımını ve istihdamını 
büyük oranda etkilemektedir. Bu 
durum sendikada çalışan kadın 
uzmanlara geldiğinde de durum 
farklı değildir. Sendikalarda çalış-
manın erkek işi olduğu düşüncesi 
kadınların özgüvenini kırmak-
ta ve sendikalara olan ilgilerini 
azaltmaktadır. Bununla birlikte 
toplumsal cinsiyet rolleriyle kadı-
na yüklenen eş ve annelik görev-
leri kadınların iş yaşam dengesini 
sağlayamayarak hayatlarını zor-
laştırmalarına sebep olmaktadır. 
Araştırma kapsamındaki evli olan 
kadın uzmanların hepsi iş yaşam 
dengesini sağlayamadıklarını dile 
getirmişlerdir. Bununla ilgili sen-
dikalar eğitimler vermeli, kadın-
ların bakım sorumlulukları toplu iş 
sözleşmelerinde değerlendirilmeli 
ve bunun kadın sorunu olmasının 
dışına çıkılması sağlanmalıdır. 

Türk Metal sendikası kadın uz-
manları sektörden kaynaklı olarak 
kendilerini daha güçlü hissettik-
lerini dile getirmişlerdir. Çoğun-
lukla erkeklerin örgütlü olduğu 
bu sektörde, sektörün de etkisiyle 
kadınların erkek işi olarak görü-
len bu görevleri başaramayacağı 
görüşünde olan erkeklerin kadın 
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uzmanlarla çalışması ve başardık-
larını görmeleri kadın uzmanlara 
özgüven katmaktadır. Ayrıca bu 
özgüvenin altyapısında Araştırma 
ve Eğitim Merkezi’nde şubeler-
de görevlendirilmek üzere yetiş-
tirilmeleri önem arz etmektedir. 
Sendikanın bu eğitimi aldırıp gön-
derme politikası kadınlara bilgile-
rinden kaynaklı bir özgüven sağ-
lamakta ve sorunlarla nasıl başa 
çıkabileceğini önceden öğretmek-
tedir.

Sendikada kadınlara yapılan 
pozitif ayrımcılık (geç saatlere ka-
dar süren toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerine götürmemek gibi) 
bazı kadın uzmanlar tarafından 
hoş karşılanırken bazı kadın uz-

manların kendilerini yetersiz gör-
melerine sebep olmaktadır. Pozitif 
ayrımcılık işten çekmeye yönelik 
olarak değil işe teşvik ederek ol-
malıdır. Örneğin toplu iş sözleş-
mesi görüşmelerine götürmemek 
değil, toplantıların saatlerini daha 
makul ayarlamak gibi olabilir. 

Son olarak Türk Metal’in 7 böl-
gede kadın kolları temsilcileri bu-
lunmakla beraber bunun kalıcı ve 
düzenli hale getirilmesi için bütün 
uzmanların ortak görüşü; Genel 
Merkez bünyesinde Kadın Büro 
su’nun kurulması ve işçilerin veya 
kadın uzmanların sorunlarının dile 
getirilebileceği bir alan oluşturul-
masıdır.
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