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FİNANS SEKTÖRÜNDEKİ KADIN EMEKÇİLERİN GÜNCEL DURUMUNA İLİŞKİN RAPOR 

1. SUNU 

Kadın başlığı, tarih boyunca verilen eşitlik ve özgürlük mücadelesinde temel gündemlerden birisi oldu.  Bu mücadelede 
oy hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı, eşit vatandaşlık hakkı gibi çeşitli kazanımlar elde edilmiş olmakla birlikte özellikle 
son yıllarda krizin derinleşmesi ve sistematik gerici saldırılar sonucu kadınlar için ideolojik, ekonomik ve toplumsal alanda 
eşitsizlikler giderek arttı ve son kertede yaşamsal bir soruna dönüştü.  

OECD tarafından 2019 yılında hazırlanan raporda, Türkiye, OECD ülkeleri içinde kadına şiddet konusunda birinci sırada 
yer almıştır1.   

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından hazırlanan 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’nda, kadınların ekonomiye 
katılımı, fırsat eşitliği, eğitim imkanları, sağlık gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan cinsiyet eşitliği listesinde Türkiye 
153 ülke arasında 130. sırada yer aldı2. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Haziran 2020 yılı itibari ile 15-64 yaş aralığı için kadınların iş gücüne 
katılma oranı %34,8, istihdam oranı %29,7 ve işsizlik oranı %14,8 olarak tespit edilmiştir3.   Bu veriler, kadın nüfusunun 
önemli bir bölümünün çalışamadığını ve istihdam edilebilir nüfus içerisinde çok düşük orana sahip olduğunu gösteriyor.  

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan rapora göre dünya genelinde kadınlara ortalama olarak %20 
oranında ve Türkiye’de %12 oranında daha az ücret ödeniyor4.   

Birkaç başlıkta örneklendirilmiş olmakla birlikte Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve eşitsizlik giderek derinleşiyor.  Bu 
uğrakta, kadınların yoğun olarak istihdam edildiği finans alanında çalışan kadınların güncel durumunu yansıtmak ve 
Tekel, Flormar ve Simo Tekstil örneklerinde olduğu gibi bankalarda da kadın emeğinin savunulmasına katkı sağlamak 
üzere bu rapor hazırlanmıştır. 

2. SAYISAL VERİLER 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Haziran 2020 tarihinde yayınlanan İşgücü İstatistikleri’ne göre kadınlar yoğun olarak 
hizmet sektöründe çalışmaktadır5.  Nitekim Türkiye Bankalar Birliği tarafından Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan ve 
bankalara ilişkin 2019 yılına ait verileri içeren raporda, sektörde çalışan kadın oranının %51 olduğu ifade edilmiştir6.  Aynı 
rapora göre bankalarda çalışan kadın sayısı ise 95.522’dir.  

Bankalarda istihdam edilme oranında kadın-erkek eşitliği sağlanmış gibi görünmekle birlikte, bu oran yönetim 
kademesindeki görevlendirmelere yansımamaktadır.  Örneğin, toplamda 10.433 kadın, 6.198 erkek çalışanı bulunan Yapı 
ve Kredi Bankası’nın İcra Kurulu’nda sadece bir kadın yönetici bulunmaktadır.  Benzer şekilde, İş Bankası nezdinde 12.252 
kadın, 11.801 erkek çalışan var iken genel müdür yardımcılarından sadece üçü kadındır.  Garanti Bankası’nda 10.539 
kadın, 8.245 erkek istihdam edilirken sadece üç kadın üst yönetici bulunmaktadır.  Denizbank’ta 6.604 kadın, 5.675 erkek 
çalışan var iken otuz kişilik üst kurulda ise sadece 3 kadın çalışan bulunmaktadır.  Sonuç olarak, %51 oranında kadın 
çalışanın istihdam edildiği bankalarda bu oran yönetim kademesine yansımamaktadır.   

                                                           
1 OECD, Society at a Glance 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/soc_glance-2019-
en.pdf?expires=1602109460&id=id&accname=guest&checksum=05CE4451EB9E80FE992EFF5E118092C5. 
2 World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2020, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf. 
3 Türkiye İstatistik Kurumu, İş Gücü İstatistikleri, Haziran 2020, (çevrimiçi)  
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33790.  
4 International Labour Organisation, Women Business Management, 2020, 
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_735949/lang--en/index.htm.  
5 TÜİK, İşgücü İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33790. 
6 Türkiye Bankalar Birliği, Bankalarımız,  2019, https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7678/Bankalarimiz_2019.pdf. 
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Diğer yandan, sektör genelinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi alan kadın sayısının 7.787, erkek sayısının 7.937; 
Yükseköğretim eğitimi alan kadın sayısının 79.579, erkek sayısının 67.667 olduğu; Ortaöğretim eğitimi alan kadın 
sayısının 7.854, erkek sayısının 16.903 olduğu ve İlköğretim eğitimi alan kadın sayısının 302, erkek sayısının 808 olduğu 
dikkate alındığında kadınların eğitim durumunun erkeklere göre daha aşağıda olmamasına rağmen yönetici 
kademesindeki sayılar incelendiğinde terfilerde fırsat eşitliği tanınmadığı sonucu çıkmaktadır7.    

Öğrenim durumlarına göre bankalarda istihdam edilen kadın ve erkek sayısı incelendiğinde dikkate değer bir diğer nokta 
da Lisans, Yüksek Lisans, Doktora eğitimi alan çalışanların istihdamında kadın erkek dengesi korunuyorken bu oranının 
orta ve ilköğretim mezunu çalışanlarda sağlanmadığı görülmektedir.   Dolayısıyla eğitim kademesi düştükçe kadınların 
bankalarda iş bulma ihtimalinin azaldığı görülmektedir.  

TÜİK tarafından 2019 yılında yayınlanan İstatistiklerle Kadın raporunda8 yıllık brüt ücret kadınlar için 46.208 TL, erkekler 
için 50.297 TL olarak tahmin edilmiştir.  Aşağıda yer verilen tabloya göre tüm eğitim kademelerinde kadınların erkeklere 
göre daha düşük ücret aldığı anlaşılmaktadır. 

Cinsiyet ve eğitim durumuna göre yıllık ortalama düzenli brüt ücret, 2018 

 

Aynı rapora göre, kadınların 6 bin 428 TL ile en yüksek aylık ortalama brüt ücretini "finans ve sigorta faaliyetleri" 
sektöründen elde ettiği ifade edilmiştir.  Yukarıda da değinildiği üzere, kadınların en yüksek brüt ücretini finans ve sigorta 
sektöründen elde etmesinin nedeninin bu sektörde ilk ve ortaöğretimden ziyade lisans ve yükseköğretim mezunu 
kadınların istihdam edilmesinden kaynaklanması mümkündür.  Bununla birlikte, eğitim durumu ne olursa olsun aynı 
eğitim seviyesindeki kadınlar erkeklerin gelir düzeyine ulaşamazken, banka finans sektöründe yoğun şekilde çalışan 
yüksekokul mezunları arasında kadınların ortalama gelirinin erkeklerinkinin ancak %80’ine ulaştığı görülmektedir. 

Banka Çalışanlarının Cam Tavan Sendromuna İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik 2017 yılında yayınlanan yüksek 
lisans tezi9 hazırlanırken araştırmacı tarafından banka şubeleri ziyaret edilerek dağıtılan anket formlarından elde edilen 
verilere göre aşağıdaki tablolarda yer alan bilgilere ulaşılmıştır.  

                                                           
7 Eğitim durumuna göre çalışan sayısı verileri TBB tarafından yayınlanan rapordan alınmıştır.  
8 TÜİK, İstatistiklerle Kadın, 6 Mart 2020, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33732. 
9 Nur Kaloğlu, 2017, Banka Çalışanlarının Cam Tavan Sendromuna İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 
http://acikerisim.ikc.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11469/333/221-YLT%20Nur%20KALO%C4%9ELU%202017%20-
13.05.2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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Bu tablolarda, yaş ilerledikçe kadınların bankalarda istihdam oranının azaldığı, kadınlar arasında çocuk sahibi 
olmayanların oranı %37,6 iken bu oranın erkeklerde %30,1 olduğu, kadın çalışanların %64,4’ü evli iken erkeklerde ise bu 
oranın %69,9 olduğu görülmektedir.  

Sonuç olarak, kadın istihdam oranı bankaların genelinde %51’e ulaşmakla birlikte, özellikle yükseköğretim eğitimi altında 
kalan eğitim durumlarına sahip kadınların istihdam edilmesinde ve terfilerde/karar alma mekanizmalarında kadınların 
temsilinde büyük bir eşitsizlikle karşılaşılıyor.   

Bunun yanı sıra, istihdam edilme sürecinde yakalanan sayısal eşitlik, evli, çocuk sahibi veya ileri yaşlardaki kadınlar için 
korunmuyor.  

3. YASAL HAKLARIMIZ/UYGULANMA ORANI/FİİLİ ENGELLEMELER 

Geçmişte verilen mücadeleler sonucunda, kadının üretim sürecinin ve toplumsal hayatın dışına itilmesini engellemek 
üzere birtakım yasal düzenlemeler yapılmıştır.   

Anayasa’da kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu, kadın erkek eşitliğinin hayata geçirilmesi için alınacak 
tedbirlerin eşitliğe aykırılık olarak yorumlanmayacağı düzenlenmiştir.  

İş Kanunu’nda da özellikle doğum öncesi ve sonrası kadın işçinin işini kaybetmemesi, çalışma hayatına dönebilmesi, kadın 
sağlığının korunması, eşit işe eşit ücret ilkesinin sağlanması amacı ile aşağıdaki şekilde düzenlemelere yer verilmiştir: 

 Eş değer işlerde cinsiyet ayrımı nedeniyle farklı ücretlerin verilemeyeceği açıkça hüküm altına alınmıştır.  
 Kadın işçilere doğumdan önce 8 hafta doğumdan 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile analık izni 

tanınmıştır. 
 Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verileceği kabul edilmiştir.  



  
 

    Sayfa 5/8
 

 Gerekli olması halinde doktor raporu ile hamile kadın işçinin sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılabileceği 
ve bu durumda ücrette herhangi bir indirime gidilemeyeceği düzenlenmiştir.  

 İsteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık 
süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin hakkı tanınmıştır.  

 Bir yaşından küçük çocukların emzirilmesi için kadın işçilere, hangi saatlerde ve kaç bölümde kullanılacağını 
işçinin belirlediği, çalışma süresinden sayılmak üzere günde toplam 1,5 saat süt izni verilmiştir.  

Yukarıda sayıldığı gibi belli başlı yasal düzenlemeler ile asgari birtakım haklar güvence altına alınmakla birlikte toplu iş 
sözleşmeleri ile bu haklar daha da genişletilebiliyor.  Örneğin, İş Bankası’nda imzalanan toplu iş sözleşmesinde yasada 
günlük 1,5 saat olarak belirlenen süt izni 2 saate çıkarılmıştır.  

Asgari hakları içeren yasal düzenlemelerin örgütlü davranarak genişletilmesi mümkün olmakla birlikte, kazanılan hakların 
uygulanma oranı oldukça düşüyor.  

Lansinoh 2017 Uluslararası Emzirme Araştırması’nda Türkiye’de ev dışında çalışan annelerin sadece %60’ının, iş yerinde 
yasal 1,5 saatlik süt izin hakkının kullanabildiği, kadın işçilerin %36’sının servis saatlerinin uygun olmaması veya iş yerinin 
evine uzaklığı, %23’nün yöneticinin tutumu ve %41’nin ise iş yoğunluğu nedeni ile süt izinlerini kullanamadığı ortaya 
konulmuştur10.  Bankalar da bu durumdan azade değil, süt izni kullanması nedeni ile iş akdi feshedilen kadın bankacının 
davası gibi somut örnekler bulunuyor11.   

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 
uyarınca, yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların 
bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından kreş açılması zorunludur.  Buna 
karşılık, doğum yapan ya da çocuk yetiştiren kadınların çalışma hayatına geri dönüşü için elzem olmakla birlikte birçok 
bankada kreş bulunmuyor12 veya var olan kreşlerin de kapatılabileceği ifade edilebiliyor13.   

Sonuç olarak, emzirme odaları ve kreşlerin açılmaması ya da süt izni hakkını kullanmak isteyen banka çalışanının işine 
son verilmesi şeklinde yasal hakların yürürlüğe dahi konulmadığı ortaya çıkıyor.  Mücadeleler sonucunda elden edilen 
yasal kazanımlar yeniden mücadele konusu haline dönüşüyor.   

4. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NELER KAYBETTİK? 

Türkiye’de bankaların varlığı cumhuriyetin öncesine kadar dayanırken, Türkiye işçi sınıfının bir parçası olarak banka 
emekçilerinin mücadele tarihi de oldukça zengin. Türkiye’de sınıf siyaseti ve solun yükselmesine paralel olarak Türkiye 
işçi sınıfının örgütlülüğünün ve sendikal faaliyetlerin de arttığı 1960-1980 yılları arasında banka emekçisi kadınlar da iş 
yerlerinde pek çok hak kazandılar. 

1970’li yıllar boyunca bankalardaki kadın emekçi sayısı ve toplam banka emekçileri arasındaki oranı istikrarlı bir şekilde 
artmıştı. 1950’de 10.166 olan sayı, 1980’de 46.068’e yükselmiş, toplam emekçiler içerisindeki oran da % 35,1’e 
ulaşmıştır. O yıllarda iş yerlerinde kreş açılması gündemde dahi değildi, hatta patronlar kadın emekçilerin doğum 
yapmasını bile neredeyse yasaklıyordu. 1970’li yıllarda, BANK-SEN, kadınların doğum yapmasının istismar edilmesini 
engelleyen iş güvencesine ilişkin düzenlemeleri ve büyük iş yerlerinde kreş kurulması hakkını toplu sözleşmelerle patrona 
kabul ettirmişti14.  

                                                           
10 Lansinoh 2017 Uluslarası Emzirme Araştırması, https://lansinoh.com.tr/lansinoh-2017-uluslararasi-emzirme-arastirmasi-
calisirken-emzirmek/. 
11 https://www.haberler.com/sut-izni-davasini-kazanan-bankaci-anne-9268129-haberi/. 
12 https://www.paramedya.com.tr/devami/38029/bankaci-annenin-hukuk-zaferi. 
13 https://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/bankasi-emekcilerinin-kres-talebine-tehdit-tuzladakini-de-kapatiriz-232886. 
14 BANK-SEN’Lİ YILLAR Başlangıcından Beri Türkiye’de Bankacılık, Turhan Ata- Faruk Türkoğlu, s. 495. 
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Örneğin Nisan 1980’de Yapı ve Kredi Bankası ile imzalanan 4. dönem toplu iş sözleşmesinde çalışma koşulları ve 
ücretlerdeki pek çok iyileşmeye ek olarak Yapı ve Kredi Bankası’nda patrona öncelikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de kreş 
açma zorunluluğu getirilmiş, istenildiği gibi kullanılabilecek doğum izni 6 aya çıkarılmıştı15. Kamu bankalarında çalışan 
kadın emekçiler bu dönemde yasal sınırların daha üzerinde doğum izin süreleri kazandılar. Bu bankalarda çalışan kadın 
emekçiler, hakları üzerinde kararlılıkla durarak ve örgütlü mücadele ile doğum yapan anneler için iki yıla kadar ücretsiz 
izin hakkı elde etmiş, özlük hakları açısından erkek çalışanlarla eşit duruma gelmeyi sağlayan düzenlemeleri sözleşmelere 
dahil etmiştir.  

Bunun dışında kadın ve erkek tüm banka emekçileri, iş güvencesi, işten çıkarmalar için banka emekçilerinin parçası 
olduğu yetkili kurulların onayının alınması, performans değerlendirme sisteminin kaldırılması gibi hakları bu dönemde 
elde ettiler. Banka emekçileri, tayin ve terfilerde emekçilerin yazılı rızalarının alınması ve objektif şartların aranması, yıllık 
izin süreleri, örgütlenme özgürlüklerinin artması, yemek, çocuk, tatil, evlenme, yakacak ikramiyeleri, ölüm ve doğum 
yardımları, öğretim ödenekleri, 1 Mayıs ikramiyesi gibi yeni sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükleri örgütlü 
mücadeleleriyle patronlardan kazanmayı başarmıştı.  Bir bütün olarak emekçilerin elde ettiği önemli kazanımlar sonucu 
finans kapitalin patronlarının “personel masrafları” toplam mevduata oranlandığında Yapı Kredi ve Ziraat Bankası 
içerisinde % 3,5, İş Bankası’nda %2,8 artmıştı16.  

5. PANDEMİ SÜRECİNİN ETKİSİ 

Pandemi ile birlikte evden çalışma modelini en çok kullanan sektörlerden bir tanesi de bankacılık sektörü oldu. Özellikle 
genel müdürlüklerde çalışan personelin hayatına etkin bir biçimde giren evden çalışma modellerinin geliştirilmesi, 
bankacılığın son dönemlerde gelişim alanlarından biri olan dijitalleşme ile birlikte yürütülmek üzere sektörün temel 
hedefleri arasında yer almaya başladı. Bankaların insan kaynakları yönetimlerinin “yeni normal” adı altında lanse ettiği 
evden çalışma, aslen esnek çalışma sisteminin devreye sokulması, yıllardır dijitalleşme vasıtasıyla sektörde arttırılmaya 
çalışılan karlılığın bu modellerle pekiştirilmesi anlamına geliyor. Banka yönetimleri evden çalışmanın çalışan verimliliğini 
doğru organize olunduğu takdirde %40 oranında artırdığını iddia ededursun, bu verimliliğin ve doğru organizasyonun 
uzayan çalışma saatleri, kaybolan mola ve öğle yemeği araları, daha önce serviste geçirilen vakitlerin artık çalışarak 
geçirilmesi gerektiği imaları, her an telefon, bilgisayar başında ulaşılabilir olma zorunluluğu yönünde yapılan baskılar ile 
sağlandığı ve “yeni normal” in banka emekçilerinin aleyhine geliştiği sonucu ortaya çıkıyor17. 

Pandemi süreci, toplumsal iş bölümünde kadın aleyhine gelişen eşitsizliği daha fazla derinleştirdi.  Bu süreçte gündeme 
gelen evden çalışma koşulları kadınların mesai saatlerini çok daha fazla arttırdı, çalışma koşullarını zorlaştırdı ve cinsiyet 
eşitsizliğini derinleştirerek daha görünür kıldı. Ev içi iş bölümünde kadın ve erkek arasındaki eşitsiz dağılımın, günümüz 
koşullarında çalışan, modern ve eğitimli kadının da yüzleşmek zorunda kaldığı bir gerçek olduğu ve kadının sıyrılıp 
kopamadığı tarihsel dezavantajlı durumu su yüzüne çıktı.  Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 
karantina döneminde kadınların erkeklere oranla 4 kat daha fazla ev işi yaptığı ortaya konulmuştur18. 

Bu süreçte evden çalışmaya devam eden kadınlar üzerlerinde mesai ile eş anlı olarak devam ettirmek zorunda kaldıkları, 
evde ekstra hijyen koşullarının sağlanması, okulların kapatılması ile gündeme gelen çocuk bakımı, ev işleri için dışarıdan 
hizmet alımının durması ile tam zamanlı ev işleri, yaşlı bakımı gibi yükler ortaya çıkmaktadır. Bu durumun kadınların 
evden verimli çalışamamasına ve devamlı bölünmesine neden olduğu, birçok örnekte gün içinde bitmeyen işler için gece 
geç saatlerde tekrar bilgisayar başına geçildiği bilinmektedir. Pandemi döneminde yaşanan çaresizliği, çalışanlara evden 
çalışma fırsatı vererek kendilerini övme fırsatına dönüştüren banka yöneticileri, kadın çalışanların maruz kaldığı 

                                                           
15 BANK-SEN’in Dünü Bugünü Yarını, 1993, s. 50-52. 
16 Cumhuriyet Dönemi Türk Bankacılık Sistemi, Aslan Yüzgün, Der Yayınları, s. 124-125. 
17 https://www.ntv.com.tr/galeri/ekonomi/pandeminin-yeni-normali-evden-calisma-patron-mutlu-calisan-
yorgun,ZgnsTZNzlkOaioJmUQrO-g. 
18 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 6 Ağustos 2020, 
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/pressreleases/2020/08/time-use-survey.html. 
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dezavantajlardan asla bahsetmemektedir. Kadın çalışan sayısının artırılmasıyla övünmeye devam eden ve kadına yönelik 
sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkmaya çalışan bankalarda, aslında kadınların birçoğu hali hazırda devam eden kadın 
erkek arasındaki ücret eşitsizlikleriyle, hamilelik ve çocuk bakımı sebepleriyle bahane edilen terfi ve performans 
sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Evden çalışmanın getirdiği ilave yükleri sırtlanmak zorunda kalan kadın çalışanlar 
için performans düşüklüğü, terfi sorunları, ücret eşitsizlikleri, işten çıkarma, iş bulamama gibi konuların bundan sonrası 
için etkisi artan tehditler haline geleceği öngörülebilir. Ayrıca evden çalışma sebebiyle izolasyon sürecinde kadınların ev 
içi şiddete ve sömürüye de daha fazla maruz kaldığı açıktır. Çeşitli haberlerde karşımıza çıktığı üzere bu şiddete banka 
emekçisi kadınlar da karşı karşıya kalabilmektedir. 

6. İŞ YERLERİNDE SIKLIKLA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE MÜCADELE YÖNTEMİ 

Kadına yönelik şiddet ve eşitsizlik çok yönlü, ölçeği bankalara çevirdiğimizde ise özellikle eşit işe eşit ücret, çocuk 
bakımı/kreş hakkı, gebelik döneminde iş ve terfi kayıpları, terfilerde eşitsizlik, iş yerinde kadın sağlığı, regl izni, iş 
yerlerinde cinsel saldırı ve istismar gibi başlıklar ön plana çıkıyor19.    

Yasal düzenlemeler ile yasaklanmış, yaptırıma bağlanmış olsa dahi kadın emekçilerin iş yerlerinde uğradığı mobbing, 
psikolojik ve fiziksel saldırı veya cinsel taciz temel mücadele başlıkları olmaya devam ediyor.  Hak arama mücadelesinin 
sonuçsuz kalması ve iş kaybetme korkusu nedeni ile çoğu zaman yapılan cinsel taciz ve saldırılar, psikolojik ve fiziksel 
baskılar dile dahi getirilemiyor.   

Kadın yüzünün yoğun olarak kullanıldığı bankalarda cinsel, fiziksel, psikolojik saldırılar hem müşterilerden hem de banka 
içinden olmak üzere çift yönlü meydana geliyor.   

Çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve taciz, yaşamsal bir tehdit haline dönüşürken bir yandan da kadınların 
saygın ve insana yakışır bir şekilde çalışmasının önünde ciddi bir engel oluşturuyor. 

İşe alım süreçlerinde, terfi dönemlerinde kadınlar için medeni hal ve çocuk sahibi olma durumu bir kriter olarak ortaya 
çıkıyor.  Temel bir hak ihlali anlamına gelmesine rağmen ev ve çocuk bakımının kadının görevi olduğu düşüncesi ile evlilik 
ve çocuk sahibi olma planları sorulabiliyor, çalışırken çocuk sahibi olmak isteyen kadınların terfileri geri plana itilebiliyor 
ya da doğrudan iş akdi feshedilebiliyor.   

Süt izninin kullanılması engellenebiliyor.  Kadınlar, sütünü gerekli sıklıkta ve sürede, hijyenik koşullarda sağamadığı için 
sütü kesiliyor, meme sağlığını yitiriyor, bebeğine sağlıklı süt götüremiyor.  

Doğum izninin kullanıldığı süreler kıdem/terfi alma sürelerine dahil edilmiyor.   

Hemen hemen hiçbir bankada kreş bulunmuyor, açılan kreşlerin de kapatılabileceği rahatlıkla ifade edilebiliyor.  

Büyük mücadeleler sonucunda kazanılan yasal düzenlemeler iş yerinde kadını korumaya yetmiyor; bu kurallar dahi ihlal 
ediliyor ve şiddet, baskı ve cinsiyete dayalı ayrımcılık kıskacında kadın emeği üzerindeki sömürü giderek arttırıyor.   

Cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kalkması ancak eşitlikçi bir toplumsal yaşamın kurulması ile mümkün olacaktır.  
Dolayısıyla kadın emeğini ikincilleştiren bu düzene karşı mücadele edilmesi bugün iş yerlerimizdeki en önemli 
başlıklarından birisidir.  

7. SONUÇ 

Kapitalist sistemde “ucuz” iş gücü olarak görülen kadın emeğinden vazgeçilmiyor, kadınlar daha ağır sömürü koşullarına 
ve baskı ve şiddet altında çalışmaya mahkum ediliyor.  Bir yandan kadınların iş güvencesi olmaksızın ucuz iş gücü olarak 
çalışmasının önünü açan, işçi sınıfının örgütsüzlüğünü besleyen diğer yandan ev ve çocuk bakımının kadının rolü olduğu 
düşüncesini pekiştiren esnek çalışma modelleri, kadınların lehine imiş gibi topluma sunuluyor. Bu şekilde, daha 
                                                           
19 https://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/banka-ve-finans-emekcisi-kadinlar-anlatti-somuru-ayrimcilik-mobbing-230862. 
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“yönetilebilir” ve “ucuz” olduğu düşünülen kadın emek gücüne dayatılan esnek, örgütsüz, güvencesiz ve kendisine biçilen 
toplumsal rolü yerine getirebilecek şekilde eve hapseden çalışma modelleri ile kadınlar aleyhine eşitsizlik yeniden 
üretiliyor.  

Eşitsizlik ve sömürü derinleştikçe kadınlar aynı eğitimi alsalar, aynı işi yapsalar dahi daha az kazanıyor.   

Çalışabilir yaştaki nüfusun yarısından fazlasını kadınların oluşturmasına rağmen, kadın nüfusunun önemli bir bölümü 
çalışamıyor ve kadınlar, istihdam edilebilir nüfus içerisinde çok düşük oranda yer alıyor.  

Kadına yönelik toplumsal baskının ve şiddetin her türlüsü istisnasız bir biçimde iş yerlerinde de yaşanıyor.  

Kadının toplumsal hayata ve üretim sürecine katılmasına ket vuracak tüm engellerin kaldırılması gerekirken işe alım 
süreçlerinde ve terfilerde annelik durumu ve medeni durum bir kriter haline dönüşüyor. 

Eşitsizlik ve sömürü üzerine kurulu bir toplumda günden güne kadın emeği üzerindeki sömürü derinleşiyor; kadınlar 
şiddetin, baskının ve tacizin kıskacında yaşamaya ve çalışmaya mahkum ediliyor.  Ancak kadının toplumda insana yakışır 
bir şekilde yer alması, kadın emeğini ikincilleştirilmesinin ve kadın aleyhine eşitsizliği yeniden üretilmesinin önüne 
geçilmesi eşitlikçi bir düzenin kurulması ile mümkün.  

Emekçi kadınların iş yerlerinde uğradığı eşitsizliği, ayrımcılığı, fiziksel ve cinsel saldırıyı ve baskıyı görünür kılmak, iş 
yerlerinde kadın emeğini savunmak, sosyal ve ekonomik saldırılara cevap vermek işçi sınıfının eşitlik mücadelesinde en 
önemli başlıklardan birisi.  Emekçi kadınlar bir araya gelerek, hakkını arayarak, boyun eğmeyerek yaratılan bu karanlık 
tabloyu tersine çevirebilir.  


