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ÖZET 

Günümüzde dünya nüfusunun yaklaĢık yarısı kadınlardan oluĢmaktadır. 

Ekonomik ve toplumsal yaĢamın bir yanını kadınlar, diğer yanını da erkekler teĢkil 

etmektedir. Fakat kadınların ekonomik yaĢama yaptıkları katkı ile toplumsal ve 

ekonomik kalkınmadan yararlanma düzeyleri doğru orantılı değildir. Kadınların yazılı 

medyada daha çok yayın bölümlerinde görev aldığı belirlenmiĢtir. TÜĠK rakamlarına 

göre editörlük, grafikerlik ve yazı iĢleri alanında çalıĢan kadın sayısının, erkeklere 

yakın olduğu konusuna değinilmiĢtir. Medyada çalıĢan nitelikli, entelektüel iĢ gücü 

söz konusu olduğunda kadının önünün hızla kesildiği, ulusal-uluslararası siyasetin 

yorumlanmasında ve analizinde ekranlarda neredeyse sadece erkek sunucuların 

olduğundan bahsedilmiĢtir. Kadınların ise gündüz kuĢakları, yemek piĢirme, sanat, 

kültür ve magazin gibi “hafif” programlarda çokça boy gösterdiği konusuna 

değinilmiĢtir. 

Bu çalıĢmada medyada görev alan kadınların karĢılarına çıkan engellerin 

neler olduğu, toplumsal cinsiyet rollerinin iĢ üzerindeki etkilerinin neler olduğu, ücret 

sorunları, terfi sorunları, yönetsel pozisyon sorunları gibi konular ele alınacak, 

aĢağıda yer alan sorularla yapılacak olan anketlerle gerekli bilgi alınmaya çalıĢılarak 

sorulan sorulardan elde edilen cevapların analizi SPSS 21 programında analizleri 

yapılacak, elde edilen bilimsel sonuçlar ve öneriler tüm ilgili tarafların bilgisine 

sunulacaktır.  

Bu çalıĢmanın amacı öncelikle aĢağıdaki problemlere cevap oluĢturacak 

bilimsel bulgu ve önerilere ulaĢmaktır: 

 

 Medya sektöründe çalıĢan erkek yöneticiler kadın çalıĢanlara karĢı 

egosantrik (ben merkezli davranıĢ) davranıĢlar sergiliyor mu? 

 Medyada çalıĢan kadınlar cinsiyet ayrımcılığına maruz kalıyor mu? 

 Medya iĢletmelerinde kadın çalıĢanlar daha az giriĢim fırsatı mı buluyor? 

 Medya iĢletmelerinde çalıĢan kadın çalıĢanlara saygılı davranılıyor mu? 

 Medya endüstrisinde kadın çalıĢanlar ideolojik tercihler nedeniyle sınıf 

ayrılıklarına tabi tutuluyor mu?  

 Medya iĢletmelerinde kadınların iĢe alımında fiziki ve dıĢ görüntüsü daha 

fazla dikkate alınıyor mu?  

 

Ayrıca bu çalıĢmada, kadına karĢı ön yargılı davranılması ile kadınların cinsel 

obje olarak düĢünülmesi arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıĢtır. 

Kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi ile kadına karĢı ön yargılı davranılması, 
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kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ve kadınlara karĢı mobbing uygulanması 

düzeyleri arasındaki iliĢki için; kadınların cinsel bir obje olarak görülmesi, kadınlara 

karĢı ön yargılı tutum sergilenmesine ve kadınların medya sektöründe sorun 

yaĢamasına neden olduğu belirtilmiĢtir. Bu nedenle, kadınların cinsel bir obje olarak 

düĢünülmesini engellemek amacıyla, kadınların da bir birey olarak değerlendirilmesi 

için tüm ilgili tarafların giriĢimlerde bulunulması önerilmiĢtir. 

Yapılan regresyon analizleri sonucunda, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması 

ve kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi ile kadına karĢı ön yargılı davranılması 

arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir. Kadına karĢı ön yargılı davranılması ile 

kadınlara negatif ayrımcılık yapılması, kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve 

kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi düzeyleri arasındaki iliĢki için; medya 

sektöründe üst kademe yöneticilerinin iĢletmelerdeki istihdam yapılarını oluĢtururken 

erkek ve kadınlara aynı Ģekilde muamele etmesi ve her iki cinse de aynı oranda 

değer vermesi iĢletme verimliliğini arttıracağı konusuna değinilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ġstihdam, Kadın Ġstihdamı, Medya, Kadın, Etik, Meslek 
Etiği.  
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SUMMARY 

Today, about half of the world's population is women. One side of economic 

and social life is women and the other is male. However, women's contribution to 

economic life and their level of social and economic development are not directly 

proportional. It has been determined that women have more publications in the 

written media. According to TURKSTAT figures, the number of women working in 

the field of editorial, graphic designer and editorial staff and the fact that they are 

close to men are mentioned. When the qualified, intellectual labor force working in 

the media is mentioned, it is mentioned that the woman is quickly cut off, and that 

there are almost only male servers on the screens in the interpretation and analysis 

of national-international politics. It was also mentioned that women showed a lot in 

“light“ programs such as daytime zones, cooking, art, culture and magazines. 

In this study, it will be discussed the obstacles against women in the media, 

the effects of gender roles on the job, wage problems, promotion problems, 

managerial position problems, and the questions asked by trying to get the 

necessary information. The analysis of the responses will be analyzed in the SPSS 

program, and the scientific results and suggestions will be presented to all interested 

parties. 

The aim of this study is to reach the scientific findings and suggestions that 

will answer the following problems: 

 

• Are media workers subject to severe working conditions? 

• Is there social discrimination on media workers? 

• Are there social security and wage issues on media workers? 

• Are there insecurity on media workers? 

• Are there glass ceiling problems on the media employees? 

• Do women in the TV more harassed than other branches of the media? 

• Do male managers working in the media sector display egosantric behavior 

towards female employees? 

• What is the ratio of the number of female journalists working in the media 

sector to the number of male journalists working in the same sector? 

• I think that women employees have less opportunity to work in media 

companies. 

• Are female employees working in media businesses treated with respect? 

• Are women in the media industry subject to class separation due to 

ideological preferences? 
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• Is the physical and external appearance of women recruited more in the 

media business?  

 

 As a result of the regression analysis, a significant difference was found 

between negative discrimination against women and considering women as sexual 

objects and prejudice against women. For the relationship between women's bias 

against women, negative discrimination against women, mobbing against women, 

and thinking of women as sexual objects; In the media sector, it has been 

mentioned that upper level managers will treat men and women in the same way 

while creating the employment structures in the enterprises and they give the same 

value to both sexes and will increase the operational efficiency. 

In addition, in this study, it was found that there was a significant difference 

between women's prejudice and female sexual object. For the relationship between 

women being considered as sexual objects and prejudice against women, negative 

discrimination against women and application of mobbing against women; women 

are seen as a sexual object, prejudiced attitudes towards women and women are 

reported to cause problems in the media sector. For this reason, it has been 

suggested that all interested parties should take initiatives to evaluate women as an 

individual in order to prevent women from being considered as a sexual object. 

 

Keywords: Employment, Women Employment, Media, Women, Ethics, 

Professional Ethics.  



  V 
 

ĠÇĠNDEKĠLER 

                 SAYFA 

ÖZET ........................................................................................................................ I 

SUMMARY ..............................................................................................................III 

ĠÇĠNDEKĠLER .......................................................................................................... V 

KISALTMALAR LĠSTESĠ ....................................................................................... IX 

TABLOLAR LĠSTESĠ .............................................................................................. X 

ÖN SÖZ .................................................................................................................. XI 

GĠRĠġ ....................................................................................................................... 1 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM ..................................................................................................... 4 

KADIN ĠSTĠHDAMI .................................................................................................. 4 

1.1. ĠSTĠHDAM VE EMEK KAVRAMLARI ............................................................. 4 

1.1.1. Ġstihdam Kavramı .................................................................................. 4 

1.1.2. Emek Kavramı ...................................................................................... 4 

1.1.3. ĠĢ Ortamında Kadın ............................................................................... 5 

1.1.4. ĠĢ Ortamı DıĢında Kadın ....................................................................... 6 

1.2. KADIN ĠSTĠHDAMINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER .......................................... 7 

1.2.1. Ücret ..................................................................................................... 8 

1.2.2. Kadınların Eğitim Seviyesi .................................................................... 9 

1.2.3. Kadınların YaĢı ..................................................................................... 9 

1.2.4. Ücretsiz Aile ĠĢçiliği ..............................................................................10 

1.2.5. Kayıt DıĢı Ġstihdam ...............................................................................11 

1.2.6. Ġktisadi Kalkınma ..................................................................................12 

1.2.7. Kadınların Medeni Hali .........................................................................12 

1.2.8. Ġstihdam Yapısı ....................................................................................13 

1.3. KADIN ĠSTĠHDAMININ ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR ..........................14 

1.3.1. Evlilik ve BoĢanmalar ...........................................................................15 

1.3.2. Tek Ebeveyne Sahip Aileler .................................................................15 

1.3.3. Nüfus Kaynaklı Problemler...................................................................17 

1.3.4. Çocuk Bakımının DıĢsallaĢtırılması ......................................................17 

1.3.5. Yalnız YaĢama .....................................................................................18 

1.3.6. ĠĢ Bölümlerinin Toplumsal Cinsiyete Dayalı Yapılması .........................18 

1.3.7. Mobbing (Psikolojik Taciz) ...................................................................19 

1.4. KÜRESELLEġMENĠN KADIN ÇALIġANLARA ETKĠSĠ .................................20 

1.4.1 Eğitim Farkları, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı .................................21 

1.4.2 Ekonomik Büyüme, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı ..........................22 

1.4.3 Enflasyon, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı ........................................22 

1.4.4 Kayıt DıĢı Ġstihdam, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı ..........................24 

1.4.5 Göçler, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı .............................................24 

1.4.6 Yasal Düzenlemelerdeki Yetersizlikler, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı

 ......................................................................................................................24 

1.4.7 Gelir Dağılımında EĢitsizlik, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı ..............25 

1.4.8 Ücret Ayrımcılığı, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı ..............................26 

1.5. TÜRKĠYE’DE KADIN ĠSTĠHDAMININ SEKTÖREL DAĞILIMI .......................27 

1.5.1. 2000-2017 Yılları Arası Kadın Ġstihdamı ...............................................27 

1.5.2. 2000-2017 Yılları Arası Medyada Kadın Ġstihdamı ...............................28  



  VI 
 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM .......................................................................................................29 

ETĠK, MESLEK ETĠĞĠ ............................................................................................29 

2.1. ETĠK VE MESLEK ETĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR ......................................29 

2.1.1. Etik Kavramı ........................................................................................29 

2.1.2. Meslek Etiği Kavramı ...........................................................................30 

2.1.3. ÇalıĢanlar Açısından Etiğin Önemi .......................................................31 

2.1.4. ĠĢletmeler Açısından Etiğin Önemi .......................................................32 

2.1.5. Toplum Açısından Etiğin Önemi ...........................................................33 

2.2. ETĠK TÜRLERĠ .............................................................................................33 

2.2.1. Betimleyici Etik .....................................................................................34 

2.2.2. Normatif Etik ........................................................................................35 

2.2.2.1. Erdemlilik Etiği .........................................................................36 

2.2.2.2. Teolojik Etik .............................................................................36 

2.2.2.3. Pragmatik Etik ..........................................................................37 

2.2.2.4. Deontolojik Etik ........................................................................37 

2.2.3. Meta-etik ..............................................................................................38 

2.3. ETĠK DAVRANIġ ĠLKELERĠ .........................................................................40 

2.3.1. Adalet ..................................................................................................40 

2.3.2. Tarafsızlık ............................................................................................40 

2.3.3. Sorumluluk ...........................................................................................41 

2.3.4. Doğruluk ..............................................................................................42 

2.4. KADIN ÇALIġANLAR AÇISINDAN ETĠK ......................................................42 

2.4.1. KiĢisel-Örgütsel Düzeyde YaĢanan Çıkar ÇatıĢmasından Kaynaklanan 

Etik Sorunlar ..................................................................................................42 

2.4.2. KiĢisel-Toplumsal Düzeyde YaĢanan Çıkar ÇatıĢmasından 

Kaynaklanan Etik Sorunlar.............................................................................43 

2.4.3. Örgütsel-Toplumsal Düzeyde YaĢanan Çıkar ÇatıĢmasından 

Kaynaklanan Etik Sorunlar.............................................................................44 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ..................................................................................................45 

TOPLUMSAL CĠNSĠYET, AYRIMCILIK, MEDYA VE KADIN .................................45 

3.1. TOPLUMSAL CĠNSĠYET VE MEDYA ĠLE ĠGĠLĠ KAVRAMLAR .....................45 

3.1.1. Toplumsal Cinsiyet Kavramı ................................................................45 

3.1.2. Geleneksel Medya ...............................................................................47 

3.1.3. Yeni Medya ..........................................................................................48 

3.1.4. Yeni ĠletiĢim Teknolojileri ile Medya .....................................................49 

3.2. AYRIMCILIKLA ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR ...........................................................50 

3.2.1. Doğrudan Ayrımcılık ............................................................................50 

3.2.2. Dolaylı Ayrımcılık .................................................................................51 

3.2.3. Yatay ayrımcılık ...................................................................................51 

3.2.4. Dikey ayrımcılık ...................................................................................52 

3.3. CĠNSĠYETE DAYALI AYRIMCILIK ................................................................53 

3.3.1. Kadın ÇalıĢanların Medya Sektöründeki Yeri .......................................53 

3.3.2. Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ile Toplumsal Cinsiyet ĠliĢkileri ...................54 

3.3.3. Kadın Ġstihdamı ve Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ....................................54 

3.3.4. Medya Sektöründe Kadın Ġstihdamı ve Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ......55 

3.4. MEDYA SEKTÖRÜNDE AYRIMCILIK ..........................................................55 

3.4.1. Cinsiyet Ayrımcılığından Korunma Hakkı .............................................55 

3.4.2. Cinsiyet Ayrımcılığına Maruz Kalanların EĢit Muamele Görme Hakkı ..56 



  VII 
 

3.4.3. Cinsiyet Ayrımcılığı YaĢayanlar ile Benzer ġartlarda ve Durumda Olmak

 ......................................................................................................................57 

3.4.4. Medya Sektörünün Ayrımcılıktan Arındırılmasının Önemi ....................57 

3.4.5. Kadınların Medyada Temsil Edilme Biçimleri .......................................58 

3.4.6. Medya Sektöründe Kadın Temsil Sorunları ..........................................59 

3.4.7. Kadının Medyada EĢitlikçi Bir Temsil Olanağına KavuĢmasıyla ĠliĢkili 

Yasal Düzenlemeler .......................................................................................59 

3.4.8. Medya Sektöründeki Kadın ÇalıĢanların Medya Ürünleri Üzerindeki 

Etkisi ..............................................................................................................60 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM .............................................................................................61 

MEDYA SEKTÖRÜNDE ÇALIġAN KADINLARIN SORUNLARINA YÖNELĠK BĠR 

ARAġTIRMA ..........................................................................................................61 

4.1. ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ ...............................................................61 

4.1.1. AraĢtırmanın Amacı .............................................................................61 

4.1.2. AraĢtırmanın Önemi .............................................................................62 

4.1.3. AraĢtırmanın Kapsamı .........................................................................62 

4.1.4. AraĢtırmanın Problemi .........................................................................62 

4.1.5. AraĢtırmanın Modeli .............................................................................63 

4.1 6. AraĢtırmanın Sınırlılıkları......................................................................63 

4.1.7. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklem Büyüklüğü .......................................63 

4.1.8. AraĢtırmanın Varsayımları ...................................................................63 

4.1.9. AraĢtırmanın Hipotezleri ......................................................................63 

4.1.10. AraĢtırmanın Veri Toplama Tekniği ....................................................65 

4.1.11. Güvenilirlik Analizi ..............................................................................65 

4.1.12. Demografik Özellikler .........................................................................67 

4.1.13. Faktör Analizi .....................................................................................68 

4.1.13.1. Medya ĠĢletmelerinde Kadın Sıkıntıları Ölçeği Ġçin Faktör 

Analizi ...................................................................................................70 

4.1.14. Veri Analizi .........................................................................................71 

4.1.14.1. YaĢ ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları 

Arasındaki ĠliĢki.....................................................................................72 

4.1.14.2. Medeni Hal ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları 

Arasındaki ĠliĢki.....................................................................................73 

4.1.14.3. Eğitim Durumu ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların 

Sorunları Arasındaki ĠliĢki .....................................................................74 

4.1.14.4. Hizmet Yılı ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları 

Arasındaki ĠliĢki.....................................................................................76 

4.1.14.5. ÇalıĢma Pozisyonu ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların 

Sorunları Arasındaki ĠliĢki .....................................................................77 

4.1.15. Regresyon Analizi ..............................................................................78 

4.1.15.1. Kadına KarĢı Önyargılı Davranılması ile Kadınlara Negatif 

Ayrımcılık Yapılması, Kadınlara KarĢı Mobbing Uygulanması ve 

Kadınların Cinsel Obje Olarak DüĢünülmesi Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki 

Ġçin Regresyon Analizi ..........................................................................79 

4.1.15.2. Kadınlara Negatif Ayrımcılık Yapılması ile Kadına KarĢı 

Önyargılı Davranılması, Kadınlara KarĢı Mobbing Uygulanması ve 

Kadınların Cinsel Obje Olarak DüĢünülmesi Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki 

Ġçin Regresyon Analizi ..........................................................................81 



 VIII 
 

4.1.15.3. Kadınlara KarĢı Mobbing Uygulanması ile Kadınlara Negatif 

Ayrımcılık Yapılması, Kadına KarĢı Önyargılı Davranılması ve Kadınların 

Cinsel Obje Olarak DüĢünülmesi Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki Ġçin 

Regresyon Analizi .................................................................................83 

4.1.15.4. Kadınların Cinsel Obje Olarak DüĢünülmesi ile Kadına KarĢı 

Önyargılı Davranılması, Kadınlara Negatif Ayrımcılık Yapılması ve 

Kadınlara KarĢı Mobbing Uygulanması Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki Ġçin 

Regresyon Analizi .................................................................................84 

SONUÇ VE ÖNERĠLER ..........................................................................................87 

KAYNAKÇA ...........................................................................................................93 

EKLER ..................................................................................................................... - 

EK-A KiĢisel Bilgi Formu ....................................................................................... - 

EK-B Medya Endüstrisinde ÇalıĢan Kadınlara Yönelik Yapılan Ayrımcılık 

Ġfadelerine ĠliĢkin GörüĢleri Ölçeği ......................................................................... - 

 
  



  IX 
 

KISALTMALAR LĠSTESĠ 

 

  

A.G.E : ADI GEÇEN ESER 

BM : BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER 

CÜ : CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ 

ÇSGB : ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI 

IKV : ĠKTĠSADĠ KALKINMA VAKFI 

Ġ.Ġ.B.F : ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

KMÜ : KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 

KSGM : KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

OECD : EKONOMĠK ĠġBĠRLĠĞĠ VE KALKINMA TEġKĠLATI 

S : SAYFA 

SS : SAYFALAR 

T.C. : TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ 

TBBM : TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ 

TEPAV : TÜRKĠYE EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ARAġTIRMA VAKFI 

TUSĠAD : TÜRK SANAYĠCĠ VE Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ 

VB : VE BENZERĠ 

VD : VE DEVAMI 



  X 
 

TABLOLAR LĠSTESĠ 

SAYFA 

Tablo-1 Güvenilirlik Katsayısı Tablosu ...................................................................66 

Tablo-2 Güvenilirlik Analizi .....................................................................................66 

Tablo-3 Demografik DeğiĢkenler Tablosu ..............................................................67 

Tablo-4 Medya ĠĢletmelerinde Kadın Sıkıntıları Ölçeği Ġçin Faktör Analizi Tablosu .70 

Tablo-5 YaĢ ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları Ġçin Varyans Analizi 

Tablosu .......................................................................................................72 

Tablo-6 Medeni Hal ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları Ġçin F-Testi 

Tablosu .......................................................................................................73 

Tablo-7 Eğitim Durumu ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları Ġçin 

Varyans Analizi Tablosu ..............................................................................74 

Tablo-8 Hizmet Yılı ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları Ġçin Varyans 

Analizi Tablosu ............................................................................................76 

Tablo-9 ÇalıĢma Pozisyonu ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları Ġçin 

Varyans Analizi Tablosu ..............................................................................77 

Tablo-10 Kadına KarĢı Ön Yargılı Davranılması ile Kadınlara Negatif Ayrımcılık 

Yapılması, Kadınlara KarĢı Mobbing Uygulanması ve Kadınların Cinsel Obje 

Olarak DüĢünülmesi Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki ...........................................79 

Tablo-11 Regresyon Sembollerinin KarĢılıkları .......................................................80 

Tablo-12 Kadınlara Negatif Ayrımcılık Yapılması ile Kadına KarĢı Ön Yargılı 

Davranılması, Kadınlara KarĢı Mobbing Uygulanması ve Kadınların Cinsel 

Obje Olarak DüĢünülmesi Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki...................................81 

Tablo-13 Regresyon Sembollerinin KarĢılıkları .......................................................82 

Tablo-14 Kadınlara KarĢı Mobbing Uygulanması ile Kadınlara Negatif Ayrımcılık 

Yapılması, Kadına KarĢı Ön Yargılı Davranılması ve Kadınların Cinsel Obje 

Olarak DüĢünülmesi Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki ...........................................83 

Tablo-15 Kadınların Cinsel Obje Olarak DüĢünülmesi ile Kadına KarĢı Ön Yargılı 

Davranılması, Kadınlara Negatif Ayrımcılık Yapılması ve Kadınlara KarĢı 

Mobbing Uygulanması Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki ........................................84 

Tablo-16 Regresyon Sembollerinin KarĢılıkları .......................................................85 

 

  



  XI 
 

ÖN SÖZ 

Yüksek Lisans Tez sürecinde olduğu kadar, aynı zamanda Ġstanbul GeliĢim 

Üniversitesi’ndeki eğitimim sırasında da desteğini benden esirgemeyen değerli 

danıĢman hocam Dr. Öğr. Üyesi Semiha Ümit Arat’a ilgi ve anlayıĢından dolayı 

teĢekkürlerimi sunarım, saygılarımla. 

 

Esra YÜKSEKDAĞ 



1 
 

GĠRĠġ 

Kadınlar, aile içi yükümlülüğün toplumsal olarak daha çok kadına atfedilmesi, 

algılarla kadının iĢ yaĢamına katılamaması, iĢe alımlarda cinsiyet ayrımcılığı, 

mobbing ve tacize uğrama gibi pek çok olumsuz durumla karĢılaĢmaktadır. Gün 

geçtikçe yaĢanan geliĢmelerle çeĢitli iĢ gücü kollarında hizmet ve üretim sağlayan 

kadın emeği tam olarak karĢılığını bulamamıĢtır. Kadınların iĢ yaĢamını zorlaĢtıran 

sebepler; kadının doğası gereği üreme sağlığını riske atabilecek; fiziksel Ģart ve 

koĢullar, elveriĢsiz alanlar, yetersiz iĢ güvenliği, koku, dokunma yoluyla oluĢabilecek 

hastalık riskleriyle karĢı karĢıya kalınan çalıĢma ortamları vb. durumlar olmaktadır. 

Kadınların iĢ hayatında yaĢamıĢ olduğu bu sorunlar, medya sektörü baĢta olmak 

üzere bütün sektörlerin cinsiyet ayrımcılığı uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Toplumsal cinsiyet ve kadın hakları, dünya genelinde 1970’li yılların baĢında 

baĢlamıĢ, Türkiye’de ise 1980’lerden sonra kamusal alanda görünürlük kazanmıĢtır. 

Kadınların kimliği ile toplumsal rollerinin tekrar belirlenmesi, kadınlara yönelik 

çalıĢmaların yapılmasını da hızlandırmıĢtır. Kadınlara yönelik yapılan çalıĢmalar, 

kadınların medya sektörü baĢta olmak üzere bütün sektörlerde yer almaya 

baĢlamasını sağlamıĢtır. Medya sektörü, toplumun tam odak noktasında olması, bu 

sektörün erkeklerin sahip olduğu bir alan olduğu kanısını da ortaya çıkarmıĢtır. 

Medya sektörünün sahip olmuĢ olduğu bu cinsiyetçi yapı, çalıĢan bireylerin içinde 

bulunmakta oldukları ideolojilerden kaynaklanmaktadır.  

 

ĠletiĢim, yani medya sektörü kadınları;  eĢ, anne, ev kadını gibi geleneksel bir 

rol ile çekicilik, sansasyon ve en çok izlenme gibi kadının bedeninin teĢhir edilmesi 

Ģeklinde iki farklı kalıp içine sokmaktadır. Kadınlara yönelik geliĢtirilen bu kalıpların 

yanında, medya sektörü, cinsiyet ayrımcılığının yapıldığı mesleklerin baĢında yer 

almaktadır. Kadın çalıĢanlar kariyerlerinde erkekler ile eĢit yol alsalar bile, karĢılık 

konusunda negatif ayrımcılıkla rastlaĢmaktadırlar. Birçok önemli iĢletme, muayyen 

düzeyde mesuliyet isteyen makamlara kadınları istihdam etmeleri konusunda, 

kadınların hamilelik ve annelik ile alakalı psikolojik hallerini gerekçe belirterek, 

ayrımcılık yapmaktadır. 

 

Kadınların medya alanında sayıca çoğalamasının cinsiyetçi simgelemeleri 

dönüĢtürmede gerekli etkiyi gösteremediği konusunda hemen hemen bir fikir 

birliğine ulaĢılmıĢtır. Medya sektöründe çalıĢan kadın iĢçilerin sayısının 

yükselmesinin temsillerinin değiĢimini sağlamasına ve kadınların bu sistem 
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içerisinde daha fazla söz sahibi olmaları, bu alanların eĢeye göre ayrıĢtırılmaması, 

kadınların arasında bağlar kurulması, türlü eğitimlerle sosyal cinsiyet farkındalığının 

pekiĢtirilmesine ve benzer çabalara gereksinim duyulmaktadır. Kadınların medya 

ustaları içerisinde ağ üretme ve de danıĢmanlık benzeri araçlar ile medya 

sektöründe çalıĢmakta olan kadınların kuvvetlenmelerine ve de kariyer yollarındaki 

engelleri aĢmalarına yardım da bulunmak önemlidir. 

 

Bu kapsamda çalıĢma dört bölüm olarak hazırlanmıĢtır. Bölümlerde iĢlenen 

konular Ģu Ģekilde sıralanabilir;  

 

Birinci bölümde “Kadın Ġstihdamı” ana baĢlığı altında; istihdam ve emek 

kavramları açıklanmıĢ, ayrıca iĢ ortamında ve iĢ dıĢında kadının yer aldığı 

konumdan bahsedilmiĢtir. Ardından ücret, kadınların eğitim seviyesi, kadınların yaĢı, 

ücretsiz aile iĢçiliği, kayıt dıĢı istihdam, iktisadi kalkınma, kadınların medeni hali ve 

istihdam yapısı gibi kadın istihdamını etkileyen faktörler üzerinde durulmuĢtur. Daha 

sonra, kadın istihdamının ortaya çıkardığı sorunlar baĢlığı altında; evlilik ve 

boĢanmalar, tek ebeveyne sahip aileler, nüfus kaynaklı problemler, yalnız baĢına 

yaĢama, iĢ bölümlerinin toplumsal cinsiyete dayalı yapılması ve mobbing yani 

psikolojik taciz konularına açıklık getirilmiĢtir. KüreselleĢmenin kadın çalıĢanlara 

etkisi baĢlığı altında; ekonomik büyüme, küreselleĢme ve kadın istihdamı, enflasyon, 

küreselleĢme ve kadın istihdamı, kayıt dıĢı istihdam, küreselleĢme ve kadın 

istihdamı, göçler, küreselleĢme ve kadın istihdamı, yasal düzenlemelerdeki 

yetersizlikler, küreselleĢme ve kadın istihdamı, gelir dağılımındaki eĢitsizlik, 

küreselleĢme ve kadın istihdamı ile ücret ayrımcılığı, küreselleĢme ve kadın 

istihdamı konuları incelenmiĢtir. Son olarak bu bölümde; 2000-2017 yılları arası 

kadın istihdamı, 2000-2017 yılları arası medyada kadın istihdamının nasıl olduğu 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Ġkinci bölümde “Etik, Meslek Etiği” baĢlığı altında; etik ve meslek etiği ile ilgili 

kavramlardan etik kavramı, meslek etiği kavramı, çalıĢanlar açısından etiğin önemi, 

iĢletmeler açısından etiğin önemi ve toplumsal açıdan etiğin önemi irdelenmiĢtir. 

Akabinde, betimleyici etik, normatif etik ve meta-etik gibi etik türleri ele alınmıĢtır. 

Daha sonra adalet, tarafsızlık, sorumluluk ve doğruluk gibi etik davranıĢ ilkelerine 

açıklık getirilmiĢtir. Son olarak bu bölümde; kiĢisel-örgütsel düzeyde yaĢanan çıkar 

çatıĢmasından kaynaklanan etik sorunlar, kiĢisel-toplumsal düzeyde yaĢanan çıkar 

çatıĢmasından kaynaklanan etik sorunlar ve örgütsel-toplumsal düzeyde yaĢanan 

çıkar çatıĢmasından kaynaklanan etik sorunlar konusu üzerinde durulmuĢtur.  
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Üçüncü bölümde “Toplumsal Cinsiyet, Ayrımcılık, Medya ve Kadın” baĢlığı 

altında; toplumsal cinsiyet kavramı, geleneksel medya kavramı, yeni medya ve yeni 

iletiĢim teknolojileri ile medya konuları incelenmiĢtir. Daha sonra ayrımcılıkla ilgili 

kavramlar baĢlığı altında; doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık, yatay ayrımcılık ve 

dikey ayrımcılık konularına açıklık getirilmiĢtir. Ardından cinsiyete dayalı ayrımcılığı 

ortaya koyan; kadın çalıĢanların medya sektöründeki yeri, cinsiyete dayalı ayrımcılık 

ile toplumsal cinsiyet iliĢkileri, kadın istihdamı ve cinsiyete dayalı ayrımcılık, medya 

sektöründeki kadın istihdamı ve cinsiyete dayalı ayrımcılık baĢlıkları ele alınmıĢtır. 

Son olarak ise bu bölümde; medya sektöründe ayrımcılık hususunda; cinsiyet 

ayrımcılığından korunma hakkı, cinsiyet ayrımcılığına maruz kalanların eĢit 

muamele görme hakkı, cinsiyet ayrımcılığı yaĢayanlar ile benzer Ģartlarda ve 

durumda olmak, medya sektörünün ayrımcılıktan arındırılmasının önemi, kadınların 

medyada temsil edilme biçimleri, medya sektöründe kadın temsil sorunları, kadının 

medyada eĢitlikçi bir temsil olanağına kavuĢmasıyla iliĢkili yasal düzenlemeler, 

medya sektöründeki kadın çalıĢanların medya ürünleri üzerindeki etkisi üzerinde 

durulmuĢtur.  

 

Son olarak dördüncü bölümde; “Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların 

Sorunlarına Yönelik Bir AraĢtırma” baĢlığı altında alan uygulaması yapılmıĢtır. 

Yapılan bu alan uygulamasından elde edilen veriler; güvenilirlik analizi, demografik 

özellikler, faktör analizi, veri analizi ve regresyon analizi yapılarak incelenmiĢtir. Bu 

analizler sonucunda elde edilen sonuçlar ise geliĢtirilen önerilerle birlikte “Sonuçlar 

ve Öneriler” baĢlığı altında ilgili taraflara sunulmuĢtur.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM  

KADIN ĠSTĠHDAMI 

Bu bölümde istihdam ve emek kavramları, kadın istihdamını etkileyen 

faktörler, kadın istihdamının ortaya çıkardığı sorunlar, küreselleĢmenin kadın 

çalıĢanlara etkisi, Türkiye’de kadın istihdamının sektörel dağılımı baĢlıkları üzerinde 

durulacaktır. 

 

1.1. ĠSTĠHDAM VE EMEK KAVRAMLARI  

 Bu kısımda; istihdam kavramı, emek kavramı, iĢ ortamında kadın ve iĢ ortamı 

dıĢında kadın baĢlıkları üzerinde durulacaktır.  

1.1.1. Ġstihdam Kavramı  

Ġstihdam bir kiĢiyi bir iĢte konumlandırma, görevlendirmedir. Ġstihdam, iĢ 

yaĢamına katılımı gösteren, ekonomik yapının içinde faaliyette bulunan kiĢilerin, o 

ülkenin bir yıl içerisindeki çalıĢma gücünün sahip olduğu potansiyeldir. Ġktisadi 

alanın önemli bir konusu olan istihdam aynı zamanda sosyal ve ekonomik 

politikaların da merkezinde bulunmaktadır. Ülkemizin en önemli problemlerinden biri 

istihdamla ilgili birçok politik çalıĢma yapılmakla beraber yapılan çalıĢmaların, 

sorunun çözümüne tam olarak katkıda bulunduğunu söylemek mümkün değildir. 

ĠġKUR, istihdam sorununda aktif olarak çalıĢmalar yürütmekte ancak yapılan 

araĢtırmalarda sorunun çözümünde yeterli olmadığını ortaya çıkarmaktadır. ĠĢsizlikle 

mücadelede pasif istihdam politikaları ile ilgili çalıĢmalar görülmektedir1.  

 

1.1.2. Emek Kavramı  

Sosyolojik iliĢkileri meta üzerinden tanımlayan iktisat teorisi, ekonominin 

belirleyicisi olmayan ancak üretimin en önemli faktörü olan emek kavramını sorun 

olarak görmektedir. Emeğin ve üretimin yok sayılması emeğin gücünü meta haline 

dönüĢtürmektedir. Üretim ve hizmet süreçlerinde yaĢanan geliĢmeler emek ve emek 

gücü kavramlarının değiĢtiğini, bu geliĢmelerin ticari döngü ve toplumsal iliĢkileri 

etkilediği söylenmektedir2.  

 

 

 

                                                           
1
 Rebii SavaĢır, Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde KOBİ’ler Açısından İstihdam Politikaları, 

Kamu-ĠĢletmeleri ĠĢverenleri Sendikası, Ankara, 1999, s. 81. 
2
 Fuat Ercan ve ġemsa Özer, “Emek Piyasası Teorileri ve Türkiye’de Emek Piyasası ÇalıĢmalarına 

EleĢtirel Bir BakıĢ”, Toplum ve Bilim, 2000, Cilt: 86, Sayı: 2, 22-71, s. 30. 
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1.1.3. ĠĢ Ortamında Kadın 

Uzun yıllar kadınların iĢ hayatındaki yeri ve hakları üzerine yapılan 

çalıĢmaların, kadınlar açısından yeterince karĢılığını bulabilmesi için daha önemli 

adımların atılması gerektiği söylenebilir. Kadınların iĢ hayatında karĢılaĢtıkları 

olumsuzluklara örnek olarak; aile içi yükümlülüğün toplumsal olarak daha çok 

kadına atfedilmesi, algılarla kadının iĢ yaĢamına katılamaması, iĢe alımlarda cinsiyet 

ayrımcılığı, mobbing ve tacize uğrama Ģeklinde sıralamak mümkündür. Ayrıca iĢ yeri 

olumsuzluklarına ek olarak; daha çok mesai harcayarak çalıĢmasına rağmen çoğu 

zaman yöneticilik gibi terfi konularında ikincil durumlarda kalma, daha fazla efor sarf 

edip, daha az maaĢlarla çalıĢtırılma, eĢit haklar elde edebilmek için daha fazla emek 

ve yıpranma, sigorta gibi yasal haklardan yoksun bırakılma örneği verilebilir. Kadın 

iĢ gücünün iĢ hayatına katılımı Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkmıĢtır. Böylelikle 

kadının görünmeyen emeği tarımsal faaliyetlerin dıĢında hizmet alanında da kendini 

göstermiĢtir. SanayileĢmeyle birlikte değiĢen iĢ gücü ihtiyacı; kadını ev içi üretimine 

katkı sağlayan ücretsiz iĢçi emeğinden çıkarıp, tarımsal faaliyetlerinin dıĢına, tekstil 

gibi fabrikalarda çalıĢma yaĢamına katılımını sağlamıĢtır3.   

 

Tarihsel süreç içerisinde yaĢanan geliĢmelerle çeĢitli iĢ gücü kollarında hizmet 

ve üretim sağlayan kadın emeğinin tam olarak karĢılığını görmediği 

düĢünülmektedir. Ülkelerin yaĢadığı toplumsal, siyasi ve ekonomik sıkıntıların 

çözümünde kadın istihdamının arttırılması önemli bir adım olarak görülmektedir. 

Ülkemize bakıldığında kadınların iĢ gücü istihdam oranlarının istenilen rakamlara 

henüz ulaĢmıĢ olduğu söylenemez. ĠĢ yaĢamını zorlaĢtıran sebeplerden biri, kadının 

doğası gereği üreme sağlığını riske atabilecek; fiziksel Ģart ve koĢullar, elveriĢsiz 

alanlar, yetersiz iĢ güvenliği, koku, dokunma yoluyla oluĢabilecek hastalık riskleriyle 

karĢı karĢıya kalınan çalıĢma ortamları sayılabilir. Kadın sağlığına etki edecek 

faktörlerin belirlenip gerekli önlemlerin alınması konuyla ilgili karĢılaĢılabilecek 

sıkıntıların yaĢanmaması adına önemli bulunmaktadır. ĠĢ gücüne katılımı olumsuz 

etkileyen faktörlerin iyileĢtirilmesi, kadının istihdam oranını arttırmakla birlikte halk 

refah düzeyi yüksek, yaĢam kalitesi geliĢmiĢ ülkeler oluĢmasına etki edebilecektir. 

Mutlu ve okur-yazar çocukların yetiĢmesinde ebeveynlerin önemi vurgulanmaktadır. 

ÇalıĢma koĢullarından memnun ve emeğinin karĢılığını alabilen kadın, ev giderleri 

ve çocukların ihtiyaçlarına katkıda bulunduğu gibi sosyal ve psikolojik geliĢimlerine 

de olumlu etkilerinden söz edilmektedir. ĠĢ dünyasında yer alan mevcut kadın 

                                                           
3
 MüĢerref Küçük, “ÇalıĢma Hayatında Kadınlar ve KarĢılaĢtıkları Sorunlar: Bir ĠĢverene Bağlı Olarak 

ÇalıĢan Emekçi Kadınlara ĠliĢkin Bir AraĢtırma”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2015, Cilt: 7, Sayı: 1, 1-
17, s. 3. 
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haklarının düzenlenmesi, eksikliklerin onarılması çalıĢan sağlıklı birey ve kaliteli 

üretimin çıktısı için önemli bir unsur olduğu anlatılmaktadır. ĠĢverenin, çalıĢma 

ortamındaki yeterli fiziki ve psikolojik Ģartların sağlanması, çalıĢanlara maddi manevi 

destek, iĢ dıĢında motivasyonu arttıracak baĢka alanlarla ilgili bilgi edinme gibi 

olanakların olumlu sonuçları ortaya konmaktadır4. 

 

1.1.4. ĠĢ Ortamı DıĢında Kadın 

Ev içi sorumluklar ve iĢ hayatındaki yoğun çalıĢma saatleri kadını yıpratmakta, 

ev, iĢ arasındaki sorumluluklarını yürütebilmek için gösterdiği üstün emeğin kadını 

sosyal faaliyetlerden, günlük yaĢamdan uzaklaĢtırdığı görülmektedir. Maddi gelir 

kazancının düĢük olması kadının yaĢadığı güçlüklerden en önemlisi sayılmaktadır. 

ÇalıĢan kadın, çocuk bakımında maddi geliri düĢük olması sebebiyle bir baĢka 

kiĢiden yardım alamamakta bu da çocukların tek baĢına, düzensiz bir Ģekilde 

büyümelerine yol açmakta ve ileride sorunlu yetiĢkinler olmalarında sebep olarak 

gösterilmektedir. Bu durum kadını psikolojik olarak olumsuz etkilemekte ve kadın 

kendini sıkıĢmıĢ hissetmektedir. Kadının sadece iĢ yaĢamında zorluklar yaĢamadığı, 

iĢ dıĢında bulunduğu ortamlarda da cinsiyetçi ayrıma maruz kaldığı, baskı altında 

hissettiği, fazlaca sorumluluk yüklenildiği, kadının yeri evidir düĢüncesinin var olduğu 

anlaĢılmaktadır. Erken yaĢta evlilik yapan kadınların eğitimini tamamlayamaması iĢ 

gücü niteliği yüksek iĢlerde yer alma olasılığını azaltmakta, bu nedenle koĢulları 

daha düĢük iĢlerde, daha düĢük maaĢlarla çalıĢmasına sebep olmakta bu da kadını 

zorlamaktadır. Kadın Ģartları daha normal iĢlerde çalıĢabilmek için ilerleyen yaĢlarda 

eğitimini tamamlamak istemekte, bu da hem çalıĢma hem eğitim hayatını birlikte 

yürütmekte olan kadını zorlamaktadır5.  

 

Son dönemlerde zaman, mekan ve saatlerdeki değiĢiklikler istihdamın 

atipikleĢtiğini göstermekte bu biçim de, iĢ çalıĢma saatlerinin ve dinlenme zaman 

kavramlarının belirsizleĢmesine sebep olmaktadır. ÇalıĢan ve iĢ yaĢamı dıĢında ev 

içinde yükümlülüklerini beraberinde yürütmekte olan kadın, teknolojik geliĢmelerle iĢ 

yerindeki çalıĢma saatlerinin dıĢında iĢ yükünün eve de taĢındığı günümüzde, bunca 

sorumluluğu olan kadının hayatını daha zora sokmakta olduğu anlaĢılmaktadır. 

Sosyal statü ve konum nedenleriyle bu çalıĢma biçimleri görülmektedir. Bu tez iĢ 

faaliyetlerinin iĢ çalıĢma saatlerinin dıĢında, dinlenme zamanında, iĢ yeri dıĢında 

üretim yaklaĢımını kabul etmemektedir. ÇalıĢmanın boĢ zaman içinde 

                                                           
4
 Hülya Gül, Nilgül Yalçınoğlu ve Zahide Ceren Atlı, "Türkiye'de ÇalıĢma YaĢamında Kadının Konumu 

ve Sorunları", TAF Preventive Medicine Bulletin, 2014, Cilt: 13, Sayı: 2, 169-176, s. 196. 
5
 Küçük, a.g.e., s. 8. 
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gerçekleĢtirilen bir faaliyet olduğu hem çalıĢmak hem de boĢ zaman ihtiyacını 

değerlendirmek anlamına geldiğini varsayan bir yaklaĢım olduğu görülmektedir. Bu 

yaklaĢım kiĢinin alıĢılagelmiĢ çalıĢma koĢullarının belirli bir alanda üretimi 

gerçekleĢtirmek, uygulanan saatler içerisinde çalıĢma zamanının değiĢimini ortaya 

koymakta ve istihdam biçimindeki değiĢikliklere vurgu yapmaktadır. YaĢanan 

geliĢmelerle çağdaĢ kapitalizmle beraber çalıĢma saatlerinin esnekliği, zaman ve 

mekandan bağımsız iĢ gücü yaratma, günümüzün istihdam biçimini oluĢturmakta ve 

belirlenmiĢ saatlerin aksine esnek çalıĢma saatleri oluĢturmaktadır. Dijital 

teknolojilerin geliĢmesiyle maddi olmayan emek ve bunlarla birlikte meydana gelen 

yeni istihdam biçimleri gelecekte nasıl bir oluĢum ortaya çıkaracağı, toplumsal 

yaĢam biçiminde ne gibi değiĢiklikler yaratacağı konusu belli bir varlık ortaya koysa 

da bir soru iĢareti içermektedir. ÇalıĢma saatlerinin dıĢında kalan zaman için bu 

istek, politik uygulamalar haricinde değerlendirilmektedir. Klasik çalıĢma biçimlerinde 

iĢ gücü, bireyin yaĢamının büyük bir alanını kaplamakta birey bu kapitalist sistemde 

iĢ dıĢı faaliyetler oluĢturabilmek için gönüllü olmakta ortaya çıkan yeni istihdam 

biçimleri ve çalıĢma düzenlerinin bu durumu tehdit ettiği görülmektedir. Post-fordist 

anlayıĢın oluĢturduğu istihdam biçimi, dijital tabanlı iĢ gücü ve yoğun emek ve ağır 

çalıĢma koĢullarından dolayı fordist anlayıĢın klasik iĢ gücü sonuçlarını 

doğurabilmektedir6.  

 

1.2. KADIN ĠSTĠHDAMINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER  

Sosyo-kültürel, nüfus dağılımı ve ülke ekonomisi gibi unsurlar kadınların 

çalıĢma hayatına katılımlarında belirleyici faktörlerdendir. Bu faktörler ülkeden 

ülkeye değiĢiklik gösterebildiği gibi bazı etkenlerin de değiĢmediği görülmektedir. 

Kadının yaĢı, evli olup olmadığı, kendisinin ve eĢinin eğitim seviyesi, çocuk sahibi 

olup olmadığı, yasal olarak uygulanan sosyal politikalar, toplumsal ve kültürel 

algılarla kadına bakıĢ, cinsiyete dayalı ücret eĢitsizliği ve kayıt dıĢı istihdam 

Türkiye’de kadınların çalıĢma hayatıyla ilgili belirleyici rol oynamaktadır. Ekonomi 

üzerinde kadınların çalıĢma hayatına katılmalarının öneminin yanı sıra ekonominin 

büyümesi için yapılan çalıĢmalarda da kadın istihdamı önemli bir yer tutmaktadır. 

ÇalıĢan kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olması sağlık ve eğitim için daha çok 

bütçe ayrılmasına, kazancın artmasıyla harcama alıĢkanlıklarına, doğurganlık 

                                                           
6
 Emek Önder Ünlü, “ÇalıĢma ve BoĢ Zaman Üzerine TartıĢmalar”, International Journal of 

Academic Value Studies (Javstudies), 2017, Cilt: 3, Sayı: 15, 303-318, s. 310. 
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oranına, çocuk ölümlerinin azalmasına ve bunların etkisiyle mevcut ekonominin 

büyüme ve kalkınmasına yansımaları önemlidir7.  

 

Bu kısımda ücret, kadınların eğitim seviyesi, kadınların yaĢı, ücretsiz aile 

iĢçiliği, kayıt dıĢı istihdam, iktisadi kalkınma, kadınların medeni hali ve istihdam 

yapısı baĢlıklarına yer verilmiĢtir. 

 

1.2.1. Ücret  

Toplumsal cinsiyet algısı gözetilmeksizin, kadın haklarına yönelik yapılan 

çalıĢmalar kadın-erkek arasında kültürel, ekonomik, toplumsal uçurumlar 

oluĢturabilmektedir. Ülkelerin kalkınması için belirleyici olan politika, ekonomi, eğitim 

alanlarında yapılan uygulamalarda kadın-erkek eĢitliğinin önemli unsurlardan biri 

olduğu görülmektedir. DüĢük maaĢ, çalıĢanlar arasında ücret ayrımcılığı iĢ hayatının 

önemli problemleri arasında sayılabilir. Ücret ayrımcılığının erkeğe göre kadında 

daha belirgin olması kadının iĢ gücüne katılımını etkileyebilmektedir. Aynı tecrübeye 

sahip, aynı iĢi yapan kadın-erkek arasındaki ücret eĢitliğinin sağlanması kadınların 

iĢ gücü devamlılığı ve motivasyonu açısından belirleyici olduğunu söylemek 

mümkündür8.   

 

Kadın istihdamının tarihsel geliĢimine bakıldığında gerçek anlamda kadın iĢ 

gücünün konuĢabildiği baĢlangıç olarak sayılabilecek Sanayi Devrimi öne 

çıkmaktadır. Kadına atfedilen geleneksel rollerin yerine getirildiği, çalıĢma hayatında 

görülmeyen kadınlar, Sanayi Devrimi ile birlikte emek-ücret karĢılığı iĢ gücü 

piyasasında yer almaya baĢlamıĢtır. Konunun tarihsel geliĢimi araĢtırılırken iĢ 

gücüne katılımın ilk görüldüğü Sanayi Devrimi dönemi ele alınacaktır. Ücret 

eĢitsizliği ve istihdamda yer alamama nedenlerinden biri kadınların belirlenen 

alanlarda sıkıĢtırılması, toplumsal sebeplerden ötürü erkeklerle daha çok iletiĢimin 

kurulduğu satıĢ, hizmet, üretim ve ulaĢtırma gibi sektörlerde daha çok erkeklerin yer 

aldığı görülmektedir. Eğitim seviyesi düĢük kadınların yüksek ücretli iĢlerde istihdam 

edilmemesi, kadınların daha çok emek gücü gerektiren düĢük ücretli iĢlerde yer 

                                                           
7
 Gülsen Kıral ve Selin Karlılar, “Türkiye’de Kadın ĠĢ Gücüne Katılımını Etkileyen Faktörler: Adana Ġli 

Üzerine Bir Uygulama”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, Cilt: 26, Sayı: 3, 272-286, s. 
272. 
8
 Adem Korkmaz ve Gülsüm Korkut, “Türkiye’de Kadının ĠĢ Gücüne Katılımının Belirleyicileri”, 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012, Cilt: 17, Sayı: 2, 

41-65, s. 57. 
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almasına, bu da aynı zamanda çocuk bakım ve sorumluluğu olan kadınların, düĢük 

ücretlerde çalıĢmaktansa ev içinde kalmayı tercih etmesine sebep olmaktadır9.  

 

1.2.2. Kadınların Eğitim Seviyesi 

Türkiye’de kadınların iĢ yaĢamına katılımını belirleyen sebeplerden birinin 

eğitim durumu olduğu belirtilmektedir. ĠĢ gücüne katılım faktörlerinde, eğitim seviyesi 

iki açıdan etkilidir. Eğitim, nitelikli iĢ gücü dıĢında daha yüksek ücretleri sağlayan 

emek piyasasında yer almayı, böylelikle yüksek maliyetleri olan eğitimin karĢılığı iĢ 

gücüne katılımla sağlanmaktadır. Kadın iĢ gücü katılım oranlarına bakıldığında 

istatistiksel olarak Türkiye’nin, diğer ülkelerden oldukça geride kaldığı ortaya 

çıkmaktadır. Kadınların piyasadaki iĢ gücüne katılımın az olma sebepleri; çoğu 

zaman toplumsal algılardan kaynaklı düĢük eğitim seviyesi, toplumsal cinsiyet algısı, 

aile içi yapı, iĢ gücünün erkek egemen talebi ve hukuksal haklardaki eksiklikler 

Ģeklinde sıralanabilir10.  

 

Dünyada kadın iĢ gücüne katılım ve istihdam oranlarının erkeklere göre daha 

az olduğu görülmektedir. Kadınların iĢ gücüne dahil olamama nedenleri arasında; 

çalıĢma koĢulları, doğurganlık, aile yapısı, toplumsal cinsiyet algısı, kültürel olgular 

dıĢında en etkili faktörlerden birinin eğitim seviyesi olduğu söylenebilir. Dünyada 

kadınların iĢ gücü katılımı ve istihdamını belirleyen sebeplere, ülkemiz açısından 

bakıldığında da eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Eğitim seviyesinin artması 

kadınların iĢ hayatında daha önemli bir rol oynayacağını göstermekle birlikte 

sebebin sadece buna bağlı olmadığı yapılan çalıĢmalarla ortaya konulmaktadır11. 

 

1.2.3. Kadınların YaĢı  

Kadınların iĢ gücüne katılımını belirleyen en önemli faktörlerden olan eğitim 

durumu son 20 yıl içerisinde yüksekokul seviyesinde artmasına rağmen beklenenin 

aksine kadınların iĢ gücüne katılım oranlarının azaldığı görülmektedir. Bu duruma 

çeĢitli unsurların yanı sıra kadının yaĢı, yaĢamını sürdürdüğü yerlerdeki iĢ gücü 

istihdam alanları ve evlilik hali de etkili olmaktadır. Belli yaĢ aralığında kadınların iĢ 

gücüne giriĢi yüksek oranlarda görülürken belli bir yaĢ aralığında ise istihdama giriĢ 

oranının azalmakta olduğu belirtilmektedir. Uzun vadede kadının çalıĢma hayatında 

yer almasını evlilik ve çocuk sahibi olma kararlarının etkilediği görülmektedir. 

                                                           
9
 Mustafa Özer ve Kemal Biçerli, “Türkiye’de Kadın ĠĢ Gücünün Panel Veri Analizi”, Sosyal Bilimler 

Dergisi, 2003-2004, Cilt: 3, Sayı: 1, 55-86, s. 56. 
10

 Dilek Kılıç ve Selcen Öztürk, “Türkiye’de Kadınların ĠĢ Gücüne Katılımı Önündeki Engeller ve Çözüm 
Yolları: Bir Ampirik Uygulama”, Amme İdaresi Dergisi, 2014, Cilt: 47, Sayı: 1, 107-130, s. 118. 
11

 ġebnem Er, “Türkiye’de Kadınların ĠĢ Gücüne Katılım Oranını Etkileyen Faktörlerin Bölgesel Analizi”, 
Öneri, 2013, Cilt: 10, Sayı: 40, 35-44, s. 35. 
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Kadınların ortalama iĢ yaĢam sürelerine bakıldığında ülkemizde bu oranın düĢük 

olduğunu söylemek mümkündür. Evlilik, çocuk sahibi olma ve ev içi sorumluluklar 

kadınların çalıĢma hayatına katılımlarını etkilemekte, 30’lu yaĢlara gelindiğinde bu 

sebeplerden dolayı kadının istihdamdaki payının azaldığı görülmektedir. Türkiye’de 

iĢ hayatında yer alan kadınların yaĢ grupları açısından oranlarına bakıldığında 15-19 

ile 20-25 yaĢ arasında birinci en yüksek seviyeleri gösterirken, 25 ile 40 yaĢ arası 

çalıĢan kadın istihdamının azaldığı görülmekte, 40-45 yaĢ arası ise ikinci en yüksek 

katılım görülürken 45 yaĢ sonrası sayı azalmaktadır. YaĢ grupları açısından 

kadınların çalıĢma oranları değerlendirildiğinde çok görünür olmasa da “M” tipi 

olduğu açıklanmaktadır12.  

 

Kadınların istihdam edilme olasılıklarını etkileyen en önemli faktör olan eğitim 

unsurunun dıĢında yaĢ faktörü de önemli bir unsur olmaktadır. Evlilik ve çocuk 

sahibi olma gibi nedenlerle kadınların daha çok 25-35 yaĢ aralığında iĢ gücü 

istihdamında yer aldığı görülmektedir. Ekonomilerin kalkınmasında kadınların 

istihdam oranlarının artması ciddi anlamda etkili olmaktadır. Bu oran incelendiğinde 

kadın istihdamının beklenenden çok daha az olduğu ortaya çıkmaktadır13. YaĢ 

faktörünün de etkilendiği unsurlardan olan çocuk büyütme sebebiyle 25-35 yaĢ 

aralığında bir kısım kadının iĢten ayrıldığı veya yarı zamanlı iĢlerde çalıĢtığı, 

sorumlulukların azalmasıyla birlikte yine bir kısmının tam zamanlı çalıĢma 

koĢullarına devam ettiği görülmektedir. Ancak bu durum kadın istihdamına olumsuz 

etki ederek, iĢ hayatında yükselmesine ve uzun vadede süreklilik olmamasından 

kaynaklanan düĢük maaĢlarla çalıĢmasına neden olmaktadır. Kadınların iĢ ve sosyal 

hayattaki haklarının güçlendirilmesi için öne çıkan yasal düzenlemelerdeki eksiklikler 

vurgulanmaktadır14. 

 

1.2.4. Ücretsiz Aile ĠĢçiliği 

Üretim ve hizmet anlayıĢının değiĢimiyle kırsaldan kente geçiĢ, tarlada ev 

üretimine katkıda bulunan kadının iĢlevini ev içine taĢımıĢtır. Bu yapısal geliĢme 

kadını, üretim ve istihdamın dıĢına çıkarmıĢtır. Tarımsal üretimde faaliyet gösteren 

kadınların, kent ekonomisinde yer bulamamaları kırsalda daha yoğun yer aldığını 

göstermektedir. Ekonomik kalkınmada önemli bir paya sahip, eğitim ve tecrübe 

gerektirmeyen ürün, kadını daha ucuz iĢ gücü olarak konuĢlandırmaktadır. Tarım 

                                                           
12

 Özlem Ayvaz Kızılgöl, “Kadınların ĠĢ Gücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik Bir Analiz”, 
Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2012, Cilt: 13, Sayı: 1, 88-101, s. 100.  
13

 Aslı Tunç, “Türk Medyasında Kadın Olmak”, t24.com.tr/haber/turk-medyasinda-kadin-olmak,392149 
(EriĢim Tarihi: 04.03.2019). 
14

 SavaĢ Erdoğan ve Sema YaĢar, “Türkiye’de Kadın Ġstihdamının GeliĢimi: Konya-Karaman Örneği”, 
KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2018, Cilt: 20, Sayı: 34, 18-28, s. 18. 
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istihdamında iĢ gücünün yüksek olmasının sebebi, çoğunluğu oluĢturan ücretsiz aile 

iĢçisi kadına bağlanırken, genel olarak bakıldığında kırsaldan kente göç tarımsal 

istihdamda görünür bir azalmaya neden olmaktadır. Kırsal alanda üretim yapan 

kadın, büyük Ģehirlere göçtüğünde tarım dıĢı sektörlerde yer alamadığı için ev içinde 

kalmaktadır15. 

 

Kadın iĢ gücü istihdamının giderek azaldığı ve buna bazı olumsuz sebeplerin 

neden olduğu ortaya konulmuĢtur. Kırsalda faaliyet gösteren kadının, kente göçle 

birlikte istihdamın içinde yer bulamaması bu olumsuzluğun baĢlıca sebeplerinden 

biri olarak gösterilmektedir. Sosyal güvence ve ekonomik haklara sahip olmayan 

ücretsiz aile iĢçisi kadın, istihdamın içine dahil edilirken kentte ev içine sıkıĢtırılan 

kadın, iĢ gücünden yoksun bırakılmaktadır. ĠĢ gücü istihdamına yönelik yürütülen 

çalıĢmaların içine, iĢsiz statüsünde değerlendirilmeyen ev içindeki kadınların 

alınmaması sorunu çözümsüz bırakmaktadır. Kırsalda ev içi üretimine katkı 

sağlayan kadın ücret, sigorta, güvenlik, sağlık gibi normal çalıĢan haklarından 

yoksun bırakılmakta ancak iĢ gücü oranlarında çalıĢan nüfus içinde 

değerlendirilmektedir16.  

 

1.2.5. Kayıt DıĢı Ġstihdam 

Kayıt dıĢı istihdam kadınların çalıĢma hayatına katılım oranlarını etkilemenin 

yanı sıra iĢ gücüne dahil olmalarının önünde bir engel olarak görülmektedir. Verilere 

bakıldığında çalıĢma hayatında aktif olmayan kiĢilerin kayıt dıĢı çalıĢanlar olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Sosyal güvenceden uzak kayıt dıĢı istihdam, ek maliyetlerden 

kaçınan gündelik çalıĢma biçimiyle ortaya çıkan tekstil alanlarında kendini 

göstermektedir. ÇalıĢan kadınların yaĢadığı en önemli sorunlardan çocuklarını 

bırakabilecekleri kreĢ gibi eğitim merkezlerinin yüksek maliyetleri kayıt dıĢı 

istihdama sebep olan nedenler arasındadır. Çocukların bakımını kendi üstlenmek 

durumunda kalan kadınlar, ev içerisinde üretim yapabileceği alternatifler iĢ fırsatları 

yaratarak maddi gelir kaynağı oluĢturmaktadırlar. Kadın-erkek ücret farklılıkları, eĢit 

Ģartların sağlanmaması iĢ gücüne katılımı belirleyen olumsuz birçok neden arasında 

gösterilmekte ve bu durumun sonucu kayıtlı iĢ gücü varlığının oluĢumuna tehdit 

olarak görülmektedir17.  

 

                                                           
15

 Gülferah Bozkaya, “Kadınların ĠĢ Gücüne Katılımını Belirleyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir 
Analiz”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, Cilt: 3, Sayı: 5, 69-89, s. 71. 
16

 Nurcan Önder, “Türkiye'de Kadın ĠĢ Gücünün Görünümü”, Çalışma Dünyası Dergisi, 2013, Cilt: 1, 
Sayı: 1, 35-61, s. 36. 
17

 Merve Yılmaz ve Yeliz Zoğal, “Kadının ĠĢ Gücüne Katılımının Tarihsel GeliĢimi ve Kadın Ġstihdamını 
Etkileyen Faktörler: Türkiye ve Avrupa Örneği”, 18-20 August, 2015; IRES, Torino, Italy, 1-25, s. 18. 
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KüreselleĢmeyle birlikte 1980’lerde değiĢen ekonomi politikaları iĢ gücü emek 

piyasaları üzerinde değiĢiklikler yaratmıĢ ve istihdamı doğrudan etkilemiĢtir. Bu 

geliĢmeler bilinen çalıĢma koĢullarının dıĢında farklı çalıĢma biçimlerini ortaya 

çıkartmıĢ, belli baĢlı meslek gruplarına yenilerinin eklenmesine yol açmıĢtır. ĠĢ 

gücünün en önemli sorunlarından kayıt dıĢı istihdam, çalıĢanlara hiçbir güvence 

vermeyen, emeğin düĢük ücretlerle karĢılandığı, kiĢiyi yasal tüm haklarından yoksun 

bırakmaktadır. Kayıt dıĢı istihdama en çok eğitim seviyesi düĢük, nitelikli iĢ gücü 

eksik, meslek sahibi olamayan, gelir düzeyi az kiĢiler mecbur kalmaktadır. YaĢanan 

siyasi, ekonomik ve toplumsal geliĢmelerle artan kayıt dıĢı istihdam, olumsuz 

çalıĢma Ģartlarını barındırmakta ve toplumsal olarak gelir seviyesini düĢürmektedir18.  

 

1.2.6. Ġktisadi Kalkınma  

Birçok sebepten dolayı iĢ yaĢamında çeĢitli zorluklarla mücadele eden 

kadınlar, istihdama katılım ve iĢ devamlılığını sürdürebilmekte eskiden beri sıkıntılar 

yaĢamaktadır. Dünyada kadınların iĢ gücüne katılım oranlarına bakıldığında 

Türkiye’de bu oranın daha düĢük olduğu görülmektedir. Kadınların iĢ gücü 

piyasasındaki varlıklarının önemi yapılan politik çalıĢmalar, çeĢitli yasal 

düzenlemelerle vurgulanmıĢ ancak çalıĢmalar yeterli bir sonuca ulaĢamamıĢtır. 

1950’lerde kadının iĢ gücüne katılım ve istihdam sorununun gerilediği ancak 

Cumhuriyet Dönemi’nden bugüne kadar sorunların çözümü ile ilgili yürütülen 

çalıĢmaların devamlılığının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ekonomik kalkınma ve 

kadınların iĢ gücü piyasasına katılım sayıları “U” Ģekilli bir iliĢki üzerinden 

incelenmektedir. Temel ekonomik gelirin tarım olduğu dönemlerde kadınların iĢ gücü 

katılım oranları yüksek seviyelerde ölçülürken, ekonomik kalkındırma çalıĢmalarıyla 

köyden kente kayan iĢ gücü istihdamı, tarlada üretim yapan kadını kentte ev içine 

sokmuĢtur. Kadının, pazar üretimi için aranan vasıflara sahip olmamasının 

istihdamın önündeki engeller olarak gören “U” Ģekilli iliĢki biçimi sebepleri; eğitim 

seviyesi, çocuk, aile içi sorumluluk ve toplumsal algılarla sıralamaktadır19. 

 

1.2.7. Kadınların Medeni Hali  

Kadının evli veya bekar olması iĢ gücüne katılımı belirleyen faktörlerden biri 

olarak görülmektedir. Evliliğin kadın istihdamı ile iliĢkisi incelendiğinde evlenmemiĢ 

ve boĢanmıĢ kadınların iĢ gücüne katılım oranının, evli kadınlara oranla daha 

yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Maddi sebeplerden dolayı kadınların boĢanma 

                                                           
18

 Melek Ġpek, “Kayıt DıĢı Ġstihdamda Küresel Etkiler ve Sosyal Örüntüler”, Çalışma ve Toplum, 2014, 
Cilt: 40, Sayı: 1, 163-186, s. 163. 
19

 ġerife Durmaz, “ĠĢ Gücü Piyasasında Kadınlar ve KarĢılaĢtıkları Engeller”, Ahi Evran Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, Cilt: 2, Sayı: 3, 37-60, s. 37. 
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sonrası çalıĢma hayatına katılımları çoğalmaktadır. Evli olan kadınların iĢ gücüne 

katılımını engelleyen sebeplerden dolayı istihdamda daha az olduğu, evli çalıĢan 

kadın sayının daha çok kısmi çalıĢma saatlerinde yer aldığı ve ülkemizde bu sayının 

oldukça yüksek olduğu belirtilmektedir. Evli ve çocuklu kadının sorumluluğundaki ev 

içi iĢlerinin yanında, çalıĢma hayatına girmesi ile birlikte eklenen iĢ yükümlülüğü 

kadının sıkıntılar yaĢamasına sebep olmaktadır. Çocuk sayısının artmasıyla birlikte 

durumun daha da zorlaĢtığı ancak, bu noktada aile yakınlarının desteği 

görülmektedir. ĠĢ yaĢamında yer alan kadın oranlarında evli ve çocuk sahibi kadın 

sayısının daha az olduğu ortaya çıkmaktadır. Ortalamaya bakıldığında kadınların 

doğum yaĢ aralığında sahip olduğu çocuk sayısı genel tablo üzerinden 

değerlendirildiğinde istihdama katılması beklenen iĢ gücünü olumsuz etkileyeceği 

öngörülmektedir20.    

 

1.2.8. Ġstihdam Yapısı  

Ülkemizde çalıĢma çağındaki (15-64) nüfus oranı artarken, nüfus artıĢ hızının 

ise azaldığı görülmektedir. Doğurganlık oranının yüksek olduğu geçmiĢ dönemin 

neslinin bugün iĢ gücünde aktif olması Türkiye’de çalıĢma hayatına katılım 

oranlarının yüksek olmasına olumlu katkı sağlamaktadır. Ülkelerin ekonomik ve 

demografik alanlarındaki değiĢimler, ülke istihdamının gereksinimleri üzerindeki 

ihtiyaçların belirlenmesinde önemli bir faktör olmakta, bu alanlarda yapılan 

çalıĢmaların ve politika faaliyetlerinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’deki iĢ 

gücü piyasası değerlendirildiğinde ortalamada OECD ülkelerinin altında olduğu, 

iĢsizlik oranının yüksek olduğu, özellikle genç nüfusun iĢsizlik oranının göze çarptığı, 

istihdam içindeki kadınların toplamının az olduğu, tarım iĢçiliğinde kayıt dıĢı istihdam 

durumunun devam ettiği görülmektedir. Ġstihdamın, iĢ gücü piyasalarının 

anlaĢılmasında ve ihtiyaçlarının belirlenmesindeki önemi vurgulanmaktadır. Ġstihdam 

basit anlamıyla bakıldığında emeğin gücünün hizmete katılımı, geniĢ anlamıyla ise 

tüm hizmet faaliyetlerinin üretime dahil olması demektir. Kadınların iĢ gücüne 

katılımını etkileyen en önemli sebeplerden biri ücretsiz aile iĢçisi olarak tarımda 

çalıĢan kadının kayıt dıĢı istihdamı belirtilmektedir. Kayıt dıĢına istihdamda faaliyet 

gösteren kadının bu talebinin sebebi sosyal güvenceli kurumlarda iĢ bulamaması 

gösterilmektedir. Sosyal güvence, hak ve hukuklardan kayıt dıĢı istihdamda bulunan 

kadın faydalanamamakta ve bu hakların dıĢında kalmaktadır. Kayıt dıĢı istihdamda 

yer alan kadın, birçok yasal haklardan hemen hemen hiç fayda görememektedir. 

Aynı zamanda kamu haklarından da yoksun kalmakta veya çok az bir hizmet 

                                                           
20

 Erdoğan ve YaĢar, a.g.e., s. 27. 
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alabilmektedir. Resmi güvencesi, yasal hakları olan iĢlerde çalıĢanların, resmi 

olmayan kayıt dıĢı istihdamda çalıĢan kiĢilere oranla daha yüksek ücretler 

kazandığı, erkeklere oranla ise kayıt dıĢı istihdamda çalıĢan kadınların maddi olarak 

daha yoksul olabilme ihtimali görülmektedir21.  

 

 

1.3. KADIN ĠSTĠHDAMININ ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR 

Kadınların iĢ yaĢamındaki sorunları ve kariyer odaklı yaĢadıkları sıkıntıların 

sebepleri aĢağıdaki gibi anlatılmaktadır: Kadınların kariyerlerine mecburi ara 

vermesi ve iĢ hayatında zorluklar yaĢamasına aile içindeki rolü ve çocuk yetiĢtirme 

sorumlulukları etkilemektedir. DüĢük eğitim seviyesi kadınların iĢ hayatında 

yükselmesini engelleyen sebeplerdendir. Çocuk sahibi olan birçok kadın ya kendi 

isteğiyle iĢten ayrılmakta ya da iĢten uzaklaĢtırılmaktadır. ĠĢe tekrar baĢlayan kadın 

ise ara verdiği için mesleki konumunun düĢtüğünden Ģikayet etmektedir. Rol 

çatıĢmasının kadınların kariyerlerini negatif etkilediği görülmektedir. Kadınlara 

toplumsal ve geleneksel normlarla yüklenen eĢ, çocuk, ev gibi sorumlulukların 

yanında kadının iĢ hayatında da yer alması bir çeliĢki olarak görülmekte buna sebep 

olan kültürel öğretilerin kadınların iĢ yaĢamında yer almasını ve yükselmesini 

etkileyen nedenler olarak sayılmaktadır. Kariyer noktasında belli bir yere ulaĢmıĢ, 

ücret olarak daha yüksek kazançlar elde eden elit meslek sahibi kadınlar 

kariyerlerini riske atmamak için çocuk bakımında dıĢarıdan baĢka bir kadından 

yardım almakta ve böylece sorumluluklarını bu Ģekilde dengeleyerek mesleki 

konumunu korumaktadır. MeslektaĢlarıyla evli olan kadınların iĢ hayatı olumlu olarak 

devam etmekte ve iĢ hayatının sürekliliği konusuna katkı sağlamaktadır. Aynı sektör 

alanında, benzer iĢlerde çalıĢan bir erkekle evlilik yapan kadının mesleğiyle ilgili 

bazı durumlarda evliliğin olumlu yansıması olduğu görülmektedir22.  

 

Bu kısımda kadın istihdamının ortaya çıkardığı sorunlar baĢlığı altında; evlilik 

ve boĢanmalar, tek ebeveyne sahip aileler, nüfus kaynaklı problemler, yalnız baĢına 

yaĢama, iĢ bölümlerinin toplumsal cinsiyete dayalı yapılması ve mobbing yani 

psikolojik taciz baĢlıkları ele alınacaktır.  

 

 

 

                                                           
21

 Ferhat ġentürk, “Türkiye’de ĠĢ Gücü Piyasası ve Ġstihdamın Yapısı”, Sosyal Güvence, 2015, Sayı: 7, 
113-143. s. 141. 
22

 Faruk Kocacık ve Veda B. Gökkaya, “Türkiye’de ÇalıĢan Kadınlar ve Sorunları”, CÜ İktisadi ve İdari 
Bilimler Dergisi, 2005, Cilt: 6, Sayı: 1, 195-219, s. 210. 
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1.3.1. Evlilik ve BoĢanmalar  

Kadınların iĢ gücü piyasasına katılımını engelleyen faktörlerin yanında 

kadınların iĢ gücünde yer alması da bazı sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Evliliklerin 

azalması, boĢanma oranlarındaki artıĢın sebepleri ile kadınların iĢ yaĢamında yer 

alması arasında bir iliĢki kurulmaktadır. Kadının evlenme durumu, çocuk sahibi olma 

isteği, boĢanma gibi kararlarında içerisinde bulunduğu iĢ hayatının etkisinin yanında, 

kadının evli veya bekar olup olmadığı durumu da istihdam oranını belirlemekte 

etkilidir. BoĢanma ve doğurganlık oranlarının kadınların iĢ gücüne katılımıyla 

etkilendiği görülmektedir. Emek piyasasındaki değiĢimle birlikte kadının 20. yüzyılda 

iĢ gücü katılımının arttığı görülmekte, sebebi batı ülkelerinde ekonomik refahın 

sonucu meydana gelen hizmet alanındaki değiĢimlere bağlanmaktadır. Maddi gelire 

sahip kadının çocuk bakımı ve ev iĢleri için ayırabileceği bütçe olanaklarına sahip 

olması, zamanını daha verimli hale getirmektedir. Ancak bu durum boĢanma halini 

daha kolay kılıp, evliliğin önemini azaltmaya sebep olarak gösterilmektedir. 

Evliliklerde boĢanma olasılıklarının artması, boĢanma sonrası çocuk 

sorumluluğunun zorluğundan dolayı doğurganlık oranını etkilemektedir. Evliliklerin 

sonlanması durumunda yaĢanabilecek bütçe sorunlarına karĢı önlem, boĢanma 

sonrası çalıĢma durumuna katılımın daha çok olması, kadının iĢ gücü piyasasındaki 

varlığını daha görünür hale getirmektedir23. 

 

1.3.2. Tek Ebeveyne Sahip Aileler  

Dünyada birçok ülkede tek ebeveynli aileler çoğalırken aynı durumun 

ülkemizde de arttığı görülmektedir. Tek ebeveynli ailelerin yapısını ve resmini 

çıkartabilmek için geniĢ araĢtırmaların sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek 

ebeveynli ailelerin araĢtırılmasındaki amaç bu yapısal özellikte yaĢayan bireylerin 

nasıl bir ortamda bulundukları, yaĢadıkları zorluklar ve neye ihtiyaç duydukları gibi 

durumları anlayabilmektir. Tek ebeveyn olarak çocuğunu yetiĢtirecek olan kadınların 

durumla baĢ baĢa kaldığı ilk zamanlarda tedirgin oldukları belirtilmiĢtir. Annelerin 

yaĢadığı bir diğer tedirginlik ise günlük hayatta yaĢadığı sıkıntılar ve tek ebeveyn 

olarak maddi ihtiyaçların karĢılanma zorluğudur. Toplumsal algılardan kaynaklanan 

ön yargılar, tek ebeveynli aile olma durumunu bireylerin açısından zorlaĢtıran bir 

baĢka sıkıntı olarak görülmektedir. Tek ebeveynli bireylerin ruhsal durumlarının 

korunması veya gerekli koĢullarda destek olunması mutlu aile yapısına bu da 

sağlıklı bir toplumun temellerinin oluĢması adına önemli bulunmaktadır. Özgüvenli, 

                                                           
23

 Aziz Kutlar vd., “Kadınların ĠĢ Gücüne Katılması ile Doğurganlık, BoĢanma ve Ücret Haddi 
Arasındaki ĠliĢki: Türkiye Üzerine Bir AraĢtırma”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2012, Cilt: 7, 

Sayı: 1, 149-168, s. 154. 
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mutlu, saygı ve sevginin korunduğu kuvvetli aile yapısının, sağlıklı bir toplumun 

oluĢumundaki önemi vurgulanmaktadır. Erkek ya da kadın, tek ebeveynli aile 

yapısında yaĢanan baĢlıca ortak sorunun ekonomik güçlük olduğu belirtilmektedir. 

Belirli bir aylık maddi geliri olan ailelerin, tek ebeveynli aile bireyi olma durumlarında, 

alıĢma süreçleri ve yükümlülükleri yerine getirebilmekte ekonomik durumun etkisi 

anlatılmaktadır24.  

 

BoĢanma, ölüm, bir nedene bağlı olarak ayrı yaĢama gibi durumlarla bir veya 

birden fazla çocuğun anne ya da babasıyla birlikte yaĢamını sürdürdüğü aile yapısı, 

tek ebeveynli aile yapısını tanımlamaktadır.  Akrabalık bağı olan aileler arasında tek 

ebeveynli aileler de dahil olmak üzere bir iletiĢim mevcuttur. Çekirdek aile arasında 

para, hizmet, bakım, ortak mal, duygusal olarak birbirine tutunma ve yardımlaĢma 

söz konusudur. Her iletiĢim grubunda olduğu gibi çekirdek aile yapısında da 

anlaĢamama, çözüm bulma, birlik olma ve rekabet yaĢanmaktadır. SanayileĢme-

kentleĢme sürecinde çekirdek aile yapısı, geniĢ aile yapısının bazı özelliklerine 

devam etmektedir. Akraba olmadan aynı evi paylaĢan, yalnız oturan, sadece anne 

ya da babadan birinin çocuklarıyla birlikte yaĢadıkları, akrabalık iliĢkisi olanların bir 

arada olduğu yaĢantılar vardır. Kadın aile içinde sözü geçen, aktif olan, düzeni 

sağlayıcı kiĢidir. GeniĢ ya da çekirdek kadın egemenliğinin olduğu aile biçimleri 

anaerkil aile tipi olarak tanımlanmaktadır. Sayıca daha az yapıdaki ailelerde 

egemenliğin anaerkil olabileceği görülmektedir. Anaerkil yapıyı gördüğümüz bir diğer 

yapı ise tek ebeveynli ailelerde ebeveynin anne olma durumundadır. Ebeveynliğin iki 

kiĢi arasında paylaĢımına alıĢkın olan birey, tek ebeveynlik rolünü üstlendiğinde bu 

değiĢikliğe alıĢma durumu söz konusudur. Bu durumda tek ebeveynli ailelerin 

çevresindekilerden, diğer aile bireyleri ya da arkadaĢlarından duyacağı ihtiyaçtan 

söz edilmektedir. Toplumsal algılarla eleĢtirilen tek ebeveynli aile yapısındaki anne 

ya da babaya çekirdek aile destek vermektedir. Ölüm, evliliğin sonlanması, bir seçim 

veya farklı sebepler dolayısıyla tek ebeveynli aile yapıları oluĢmaktadır. Maddi 

anlamda sıkıntılar, çocuğun bakımıyla ilgili sorumlulukların çoğalması, zaman 

bulamama, sosyal hayattan uzaklaĢma, ev ile ilgili tüm yükümlülüklerde tek olma, 

tüm bunlarla birlikte ebeveynlik görevini tam olarak sağlayamama tek ebeveynli aile 

yapısında yaĢanan sorunlar olarak görülmektedir25.  

 

 

                                                           
24

 Semiha Feyzioğlu ve Ceren KuĢçuoğlu, “Tek Ebeveynli Aileler”, Aile ve Toplum, 2011, Cilt: 7, Sayı: 
26, 97-110, s. 97. 
25

 Rahime Beder ġen vd., Tek Ebeveynli Aileler, T.C. Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1 Baskı, Ankara, 2018, 1-152, ss.19-20. 



17 
 

1.3.3. Nüfus Kaynaklı Problemler  

Bilgi toplumunun doğuĢuna sebep olan dünyadaki yapısal ve ekonomik 

geliĢmeler, günümüzde hızla değiĢen dünyanın kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu 

değiĢim süreci küreselleĢme ve ülkelerin uluslararası boyuttaki iliĢkilerinin önemini 

arttırmakta ve istihdamın boyutunu değiĢtirmektedir. BaĢlıca en önemli sorunlardan 

biri olan iĢsizlik, sadece ekonomik temelli değil, hem sosyal hem de politik açıdan 

farklı birçok soruna yol açmaktadır. Ülkelerin kalkınması ve süreklilik 

gösterebilmesinde günümüzün önemli sorunlarından kadınların iĢsizlikle mücadelesi 

için yapılan istihdam çalıĢmalarının önemine vurgu yapılmaktadır. Kadınların iĢ 

gücüne katılımının ehemmiyeti ekonomik kalkınma ve giriĢimciliğe katkısının ne 

kadar önemli ve gerekli olduğunun altı çizilmektedir. 2023 yılında ülkemizin 

dünyanın en büyük 10 ekonomiye sahip ülkeler arasında yerini alabilme hedefinin 

gerçekleĢmesinde, ekonomik temelli ihtiyaçlara bakıldığında kadının giriĢimcilikle 

ekonomiye katkı etkisinden söz edilmektedir. ĠĢ gücünde yer almayan kadınlar 

incelendiğinde iĢ talebi olmamakla birlikte çalıĢma için hazır durumda olduğu 

belirtilmektedir26.  

 

1.3.4. Çocuk Bakımının DıĢsallaĢtırılması  

Annenin çalıĢma durumunun ortaya çıkardığı en önemli sonuçlardan birinin 

çocuğun bakımının dıĢsallaĢtırılması görülmektedir. Çocuk sahibi olan kadınların iĢ 

hayatına engel olarak görülen çocuk bakımları, devletin kadına destek amaçlı 

hizmet verdiği alanları ortaya çıkarmıĢtır. DıĢsallaĢtırılan çocuk bakım ve 

yetiĢtirilmede ev dıĢında geçirilen zaman, yaĢ, cinsiyet gibi durumların çocuklarda 

ruhsal ve fiziksel açılardan farklı olumsuz etkiler yarattığı ve yaratabileceği durumu 

nöroloji, psikoloji ve pediatri uzmanlık alanlarında yapılan çalıĢmalarla 

anlatılmaktadır. Çocuk bakımlarına yönelik hizmet veren yerlerin koĢulları, 

çocukların beyin geliĢimlerine olumsuz etki edebilmekte ve ilerleyen yaĢlarda 

psikolojik olarak bazı Ģartlarla mücadele edebilme durumlarını güçleĢtirebilmektedir. 

Çocuklukların geliĢimsel ve duygusal ihtiyaçlarının eksikliği ileriki yaĢamlarını 

zorlaĢtırdığı gibi alkol ve anti deprasan kullanımlarına yol açmaktadır27. 

 

 

 

                                                           
26

 ÇSGB, “Kadın Ġstihdamı Eylem Planı”, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 17 Mayıs 
2016, 1-24, s. 5. 
27

 Seyhan BüyükcoĢkun, “Kadın Ġstihdamının Ortaya Çıkardığı Anne-dıĢı Bakım Sorunu ve Türkiye’nin 
Kadın Ġstihdamı Politikasının Muhtemel Sonuçları”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2017, 
Sayı: 73, 85-105, s. 87. 
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1.3.5. Yalnız YaĢama   

1995 yılında Dünya Kadın Konferansı Eylem Planında, kadınların iĢletmelerde 

istihdam edilmesi ile ilgili olarak “yoksulluğun kadınlaĢması” kavramına yer 

verilmektedir. Yapılan ampirik çalıĢmalarda bu kavramın ilk olarak, BirleĢik 

Devletlerdeki tek ebeveynli aileler (kadın+çocuk) ile tek baĢına yaĢayan yoksul 

kadınlar için kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Bu yüzden kadınların yoksulluk düzeyinin 

daha iyi anlaĢılabilmesi için yoksulluğu belirleyen faktörlerin de ele alınması gerekir. 

Dolayısıyla, kadınların eğitim imkânından faydalanabilmesi için iĢletme piyasaların 

konumu büyük önem taĢımaktadır. Ülkemizde, iĢ piyasalarında çalıĢan kadınların, 

genellikle ikinci derecede yer aldığını gösteren birçok veri bulunmaktadır. Genellikle 

kadınlarda, iĢ gücü piyasalarına katılım düĢük olmakta, iĢe katılım sağlansa bile 

düĢük ücretle iĢe alınmakta, fason çalıĢtırılmakta, ücretsiz aile iĢçiliği 

yapmaktadırlar. Ayrıca kadınlar, kayıt dıĢı sektörlerde çalıĢtırılmakta, kazanç elde 

edilen gelirlerden yoksul olmakta, kırsal kesimlerde söz sahibi olamadıklarından 

farklı göstergelerde değerlendirilmektedirler. Yoksulluk, sadece kadınlar ile ilgili bir 

sorun olmamakta, mekâna ve zamana göre değiĢebilmekte, belli sosyal sınıf, belli 

bir etnik grup ya da göçmenlerle iliĢkili olabilmektedir. Azınlık grup içerisinde 

bulunan erkek ve kadın yoksulluğu farklı biçimde yaĢayabilmekte, yoksulluk 

sürecinde ise erkek ve kadınları değiĢik Ģekillerde etkileyebilmektedir28. 

 

1.3.6. ĠĢ Bölümlerinin Toplumsal Cinsiyete Dayalı Yapılması  

Nitelikli kadın iĢ gücünü arttırmak için yapılan siyasi ve ekonomik politika 

çalıĢmalarının düzenlenmesi ve hayata geçirilmesinde, kadınların iĢ gücü 

piyasasına katılım özelliklerini sağlayacak durumların oluĢturulması için gerekli olan 

kültürel ve iĢlevsel vasıfların ön planda tutulması, kadının iĢ gücü piyasasında yer 

edinmesi ve eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eĢitliği sorununun aĢılması adına 

önemli bir unsur olarak görülmektedir. Toplumsal cinsiyet eĢitsizliğinin yok 

edilebilmesi için önemli olan adımlardan eğitim ve iĢ alanlarında yapılacak 

düzenlemeler, kadının iĢ gücüne katılımını arttırmak ve istihdamda yer edinmesi 

adına olumlu sonuçlar doğurmasına fayda sağlayacaktır. Kadınların birincil görevi 

olarak algılanan ev-içi iĢler ve çocuk bakımı, kültür ve gelenek ekseninde oluĢan 

toplumsal cinsiyet anlayıĢına bağlı olarak geliĢmekte, erkeklerden farklı olarak 

istekleri yok sayılarak görevi haline getirilen sorumluluklar, kadının çalıĢma 

hayatındaki varlığının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Ev içi sorumluluklar her on 

kadından altısının iĢ gücüne katılmasını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. ĠĢ 

                                                           
28

 Ülker ġener, Kadın Yoksulluğu, TEPAV, Türkiye Ekonomi Politikaları AraĢtırma Vakfı, 
Değerlendirme Notu, Eylül 2009, 1-11, s. 2. 
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gücüne katılımı kısıtlayan ev-içi sorumlulukları kadınların evli olup olmadığı ile 

iliĢkilendirilmektedir. Yapılan araĢtırmalar sonucunda büyük Ģehirlerde çalıĢan kadın 

oranına bakıldığında iĢ hayatının içerisinde yer alan evli kadınların düĢük sayıda 

olduğu ön plana çıkmaktadır29. 

 

1.3.7. Mobbing (Psikolojik Taciz) 

Mobbing durumuna daha çok maruz kalan, psikolojik etkisini daha çok 

hisseden kadınlar, erkeklere oranla bu durumla daha fazla karĢılaĢmakta ve 

yıpranmaktadır. Kadınların çokça karĢılaĢtığı mobbingin sebebi çalıĢan olmaktan 

daha çok kadın olmaktan dolayı yaĢanmaktadır. Duruma toplumsal algılar 

bağlamında bakıldığında kadın, iĢ yerinde cinsiyet ayrımcılığından dolayı mobbinge 

uğramaktadır. Ev iĢi ve çocuk bakımı sorumluluklarının yanında kadının iĢ yerinde 

mobbinge uğraması sıkıntılarını çoğaltmaktadır. Bu geliĢmeler sonucunda toplumsal 

cinsiyet eĢitsizliğinden kaynaklanan ayrımcılıklardan dolayı kadınların iĢ ve özel 

hayatında önemli sorunlar yaĢamasına sebep olmaktadır. Ev sorumlulukların 

yanında, iĢ hayatındaki mobbing eklenince kadının fiziksel ve psikolojik olarak 

sağlığı bozulmakta, buna yol açan sebepleri iĢten çıkarılmamak için göz ardı 

etmekte, baskı altında çalıĢmaya mecbur bırakılmakta, bu da huzursuz bir iĢ ortamı 

yaratmakta ve sonuç olarak iĢ saygısını kaybetmekte ve zorlamalar karĢısında iĢten 

ayrılmayı mecbur kılmaktadır. KiĢinin fiziksel ve ruhsal sağlığını zedeleyen 

mobbingin sağlık ve sosyal politikalar alanın bir sorunu olduğu görülmekte, bu 

neticeler sonucunda kadınların iĢ gücü istihdamında bulunma durumlarını olumsuz 

etkilemektedir30. 

 

Mobbing; iĢ yerinde çalıĢan kiĢi ve grupların bir baĢka kiĢi veya grubu söz ve 

davranıĢlarla taciz etme, huzursuz etme, değersiz hissettirme, zorlama ve psikolojik 

baskı kurmasıdır. Kurumsallığı düĢük, denetleyici organları eksik, alt üst iliĢkisinin 

kuvvetli olduğu iĢ yerlerinde konum veya kıdem olarak daha güçlü olanın daha zayıf 

olan üzerinde psikolojik savaĢ açma durumudur. Fiziksel taciz, çalıĢan kadın-erkek 

oranının denk olduğu yerlerde daha az görülmektedir. Fiziksel taciz daha çok erkek 

sayıları baskın iĢ ortamlarında görülürken, psikolojik taciz ise kadın çalıĢan sayısının 

çok olduğu yerlerde ortaya çıkmaktadır. Kadın çalıĢan sayısının daha yoğun 

istihdam edildiği kamu sektöründeki sağlık, eğitim, sosyal yardım kurumları 

                                                           
29

 Feride Acar vd., “Türkiye'de Cinsiyet EĢitliğine ElveriĢli Ortamın OluĢturulması”, BM Ortak Programı 
Taslak Rapor, Mayıs 2013, 1-187, s. 30. 
30

 Elif Özlem AĢkın ve Umur AĢkın, “ÇalıĢma YaĢamında Kadına Yönelik Mobbing: Bankacılık 
Sektöründe Bir AraĢtırma”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 
2018, Cilt: 9, Sayı: 24, 255-282, s. 256. 
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alanlarında mobbingin daha sık yaĢanması, kadının kadına uyguladığı psikolojik 

baskının daha yoğun olduğunu göstermektedir. Cinsiyet üzerinden mobbing ile ilgili 

yapılan araĢtırmaların sonucunda farklı değerlerin elde edilmesi, kadınların 

erkeklere oranla daha çok psikolojik tacize uğradığı gerçeğini değiĢtirmemektedir31.   

 

1.4. KÜRESELLEġMENĠN KADIN ÇALIġANLARA ETKĠSĠ  

Ġstihdam ve iĢsizlik geçmiĢten bugüne toplumların ekonomik, kültürel ve 

siyasal alanda önemli bir sorunu olmuĢtur. Toplumsal ilerleme ve refah düzeyini 

artırmak için iĢsizlik ve istihdam sorunlarının çözümü önemli bulunmaktadır. 

KüreselleĢmeyle birlikte kadınların emek piyasasında daha çok istihdam edildiği ve 

çalıĢma hayatına katılımlarının arttığı gözlemlenmiĢtir. Aile içi üretim ve tarım 

iĢçiliğinden sonra ekonomik geliĢmelerle birlikte ücretli çalıĢan statüsü kadının iĢ 

yaĢamına katılımını arttırmıĢ, üretimin sanayileĢmesiyle düĢük ücretlerle, 

sonrasında hizmet sektöründe erkeklere oranla kadın daha düĢük ücretlerle iĢ gücü 

alanlarında yer almıĢtır. Ücret karĢılığı çalıĢan kadınların iĢ hakları konusunda 

yapılacak çalıĢmalara katkı sağlamak ve birlik olmak amacıyla örgütlenmeleri, 

erkeklerin kendi haklarını savunmalarına oranla kısıtlanmıĢtır. KüreselleĢmenin 

kadınlar üzerinde etkili olan olumlu geliĢmeleri kadının nüfus olarak kentlerde 

yoğunlaĢmasıyla eğitim haklarına daha rahat ulaĢılmasını sağlamakta bu da yüksek 

düzeyde eğitim alma Ģansını yükseltmekte, böylelikle sosyo-kültürel alanda 

kendilerini geliĢtirme imkanı bulan kadın, iĢ gücü hizmet sektöründe yer alarak 

kariyer yolunda önemli katkılar yaĢamaktadır32. 

 

Bu kısımda küreselleĢmenin kadın çalıĢanlara etkisi baĢlığı altında; ekonomik 

büyüme, küreselleĢme ve kadın istihdamı, enflasyon, küreselleĢme ve kadın 

istihdamı, kayıt dıĢı istihdam, küreselleĢme ve kadın istihdamı, göçler, küreselleĢme 

ve kadın istihdamı, yasal düzenlemelerdeki yetersizlikler, küreselleĢme ve kadın 

istihdamı, gelir dağılımındaki eĢitsizlik, küreselleĢme ve kadın istihdamı ile ücret 

ayrımcılığı, küreselleĢme ve kadın istihdamı baĢlıkları irdelenecektir. 

 

1.4.1. Eğitim Farkları, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı  

Ülkelerdeki kadın istihdamı, o ülkenin kalkınma seviyesinin belirleyicileri 

arasında en önemli unsur olarak görülmektedir. Yoksulluğun kadınlaĢması kavramı 

dünya geneline bakıldığında beklenen oranlara ulaĢmayan kadın istihdamına dikkat 

                                                           
31

 Gökalp Ġzmir ve Aygül Fazlıoğlu, İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri 
Komisyon Raporu, TBMM Basımevi, Ankara, 2010, 1-89, s. 3.  
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 BüĢra Sağlık ve Hacer Yeliz Çelik, “KüreselleĢen ÇalıĢma Hayatında Kadının Rolü”, Fırat 
Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2018, Cilt: 2, Sayı: 2, 95-120, s. 95. 
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çeken en önemli unsurdur. ĠĢ hayatında kendine yer bulmakta zorlanan kadın, düĢük 

ücretlerle yaratıcılık gerektirmeyen iĢlerde çalıĢmak zorunda kalma, ev katkısı için 

ücretsiz tarım iĢçisi olarak istihdam etme, kendi kazancında söz hakkı olmama, 

emeğin karĢılığını alamama, ikinci sınıf muamele görme nedenleri kadının, iĢ gücü 

piyasasına dahil olmasını kısıtlamaktadır. Erkeklere göre kadınların eğitim 

imkanlarına ulaĢma ve faydalanması, az geliĢmiĢ ülkelerde en önemli 

sorunlardandır. Eğitim düzeyi kadının hangi alanlarda istihdamda bulunacağını 

belirlemektedir. Eğitim düzeyinin azalması elde edilen gelirin düĢük olmasına iĢaret 

etmekte, böylelikle az gelir, yoksullukla mücadelenin önüne geçmekte ve kalıcı 

kılmaktadır. Toplumu kalkındıran üretim, hizmet, istihdam alanlarındaki eĢitsizlikleri 

azaltmayı amaçlayan kapsayıcı büyüme çalıĢmaları, olanaklardan tüm kesimin 

faydalanmasını amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyet temelli, kadına yönelik ayrımcı 

tutumlar her alanda kendini göstermekte, ülkelerin ekonomik kalkınmayı amaçlayan 

çalıĢmaları bu durumun önüne geçememektedir. KüreselleĢmenin yarattığı 

değiĢimler kadının toplum ve kültür alanlarındaki konumlarını etkilemektedir. Kadının 

eğitim derecesinin yükselmesi gelir seviyesini de doğrudan etkilemektedir. Aile 

içindeki toplumsal roller kadının eğitim derecesinin yükselmesiyle birlikte istihdama 

katılımıyla değiĢiklikler göstermektedir. ÇalıĢma hayatına giren kadın kendisine 

atfedilen ev içindeki sorumluluklarını destek alarak veya hizmet veren kurumlar 

aracılığıyla halletmekte böylelikle aile içi geleneksel roller farklılık göstermektedir33. 

 

1.4.2. Ekonomik Büyüme, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı 

KüreselleĢmenin etkisiyle bir tarafta farklı iĢ alanlarının ortaya çıktığı ve 

istihdamın arttığı, diğer bir tarafta ise küresel iĢsizlik kavramının ortaya çıktığı 

görülmektedir. Birçok alanda yansımaları görülen küreselleĢmenin, ekonomik yapıya 

en ciddi etkisinin istihdam olduğu anlaĢılmaktadır. Teknoloji alanındaki geliĢmelere 

de yol açan küreselleĢme, alanında uzmanlaĢmıĢ kalifiye eleman ihtiyacını 

doğurmaktadır. Üretimle ilgili yöntemlerin değiĢmesi, çalıĢanlarda aranan özellikleri 

değiĢtirmekte düĢük vasıflı iĢçi sayısında artıĢ gözlemlenmektedir. Teknoloji 

alanındaki geliĢmeler değiĢen iĢ gücü ihtiyacını bilgi iĢçilerine çevirmiĢtir. ĠĢ gücü 

ihtiyacındaki değiĢimler çalıĢma yaĢamında yer almak isteyen kiĢiler için göçe sebep 

olmaktadır. Kadınların ücret karĢılığında çalıĢma hayatında yer alması Sanayi 

Devrimi ile birlikte gerçekleĢmiĢtir. Bu dönem ile birlikte kadınların istihdam oranı 

görünür olarak artmaya baĢlamıĢtır. Esnek çalıĢma saatlerinin özellikle Batı Avrupa 

ülkelerinde evli ve çocuk sahibi kadınların istihdam oranlarını arttırdığı 
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 Gökhan DemirtaĢ ve Nuray Yayla, “Küresel Entegrasyonun Kadın Ġstihdamı Üzerine Etkisi: Ampirik 
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görülmektedir. Teknolojik geliĢmeler ve üretim modellerinin değiĢmesi kadınların yer 

aldığı imalat sanayisindeki eleman ihtiyacının farklılaĢtırdığını ve bunun da kadın iĢ 

gücü kayıplarına neden olduğu görüĢleri de yer almaktadır. Ancak hizmet 

sektöründe eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, turizm gibi alanlarda oluĢan ihtiyaçlar, 

kadın istihdamının geniĢlemesini sağlamaktadır34.  

 

1.4.3. Enflasyon, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı  

1980’lerle birlikte baĢlayan küreselleĢme süreci dünya ekonomisi üzerinde 

birçok önemli değiĢime yol açmıĢtır. Ekonomi piyasasında 1990’lı yıllarda kendini 

gösteren karma ve sosyal düzenin etkileri bu değiĢimlerden biridir. Bu geliĢmeler 

dünyanın ekonomi sistemlerini etkilediği gibi süreci yaĢayan ülkelerde de 

değiĢikliklere yol açmıĢtır. ĠĢ gücü piyasaları da küreselleĢmeyle birlikte yaĢanan bu 

ekonomik değiĢimden etkilenmiĢtir. Kadının iĢ gücü piyasasında yer alması için 

konuyla ilgili, iĢin niteliği ve istihdam alanlarındaki geliĢmelerin önemi 

vurgulanmaktadır. Ġstihdam konusuyla ilgili yapılan politik düzenlemeler, ekonomik 

büyüme ve kalkınma çalıĢmaları sonucunda kadının iĢ alanları üzerindeki öneminin 

etkisinin anlaĢılmasıyla birlikte ortaya çıkmıĢtır. Ülkelerin ekonomik kalkınmasında 

etkili olan faktörlerden kadın istihdamı sorununa dikkat çekilmesi, konuyla ilgili 

çalıĢmaları arttırmakta, ekonomi alanında yaratması beklenen olumlu geliĢmeler 

açısından önemli bulunmaktadır. Bu durum kadın istihdamını arttırma politikalarına 

yönelik geliĢmeleri öne çıkarmaktadır. Kadın istihdamının öneminin anlaĢılması 

ekonomi ve iĢ gücü alanında farklı sonuçlar ortaya çıkarmakta bu da yeni 

düzenleme ve ihtiyaçların doğmasına sebep olmakta ve kadın iĢ gücü piyasası için 

yapılması gereken yeni politik geliĢmelere yol açmaktadır. Az geliĢmiĢ ülkelerde 

kalkınmıĢlığın önemli bir göstergesi olan kadın iĢ gücünün önünü açacak olumsuz 

çalıĢma Ģartları, ikame edilecek iĢ alanları, iĢ hukukuyla ilgili eksikliklerin çalıĢmaları 

yapılmaktadır35. 

 

1.4.4. Kayıt DıĢı Ġstihdam, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı 

Kayıt dıĢı istihdam, iĢ hayatının olumsuzlukları düzeyinde konuya dikkat 

çekmek anlamında önemli bir noktaya iĢaret eden, kayıtlı istihdamın sağladığı tüm 

sosyal güvencelerin dıĢında kalan bir istihdam türüdür. KüreselleĢmenin etkisi, 

yaĢanan ticari ve teknolojik dönüĢümlerin etkisiyle üreticiler arasında artan rekabet, 
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üretim biçiminin değiĢimi, Post-Fordist düzene geçiĢ, süregelen çalıĢma 

sistemlerinin biçim değiĢtirmesiyle kayıt dıĢı istihdam daha görünür hale gelmiĢ ve 

bilinen sistemlerinin dıĢında farklı çalıĢma biçimlerini ortaya çıkarmıĢtır. Kayıt dıĢı 

istihdamı küreselleĢmenin biçim değiĢtirmesiyle ülkeler bazında hızlandıran 

sebeplere bakıldığında; siyasi ve ekonomi alanlarda yaĢanan dönüĢümler, iletiĢim 

ve teknolojinin geliĢimi, sanayileĢmede yaĢanan geliĢmelerle üretimin hizmet 

sektörüne doğru kayması, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanım alanlarının 

yaygınlaĢması, iĢ gücü niteliklerinin değiĢimi, neo-liberal politikalarla birlikte ticari ve 

ekonomik sıkıntıların çözümleri için oluĢturulan yöntemler görülmektedir. YaĢanan 

yapısal değiĢimler toplumsal olgular açısından değerlendirildiğinde, kayıt dıĢı 

istihdamın köyden kente göçle birlikte kentleĢme, istihdam edilecek nüfus oranındaki 

artıĢ, iĢveren ve iĢ istihdamı oranındaki ihtiyaçların farklılığı ile yoksulluk ve yeni 

yoksulluk olgularının ortaya çıkmasıdır. ĠĢ gücü yapısındaki değiĢiklikler 

küreselleĢme sürecinin etkisiyle kayıt dıĢı istihdamın artmasının nedenleri ve 

durumu oluĢturan sebepleri daha iyi anlayabilmek için önemli bulunmaktadır36.  

 

KüreselleĢme ile birlikte kadınlarda eğitim seviyesi yükselmekte ve iĢ gücüne 

katılım oranı artmaktadır. Bu yüzden, kadınların eğitim almalarına yönelik 

kampanyalarda ve sosyal aktivitelerde devlet desteği sağlanılmaktadır. SanayileĢme 

ile birlikte ekonomik geliĢmelerin hızlandırılması nedeniyle küreselleĢme yeni iĢ 

imkânları yaratmakta, iĢ gücüne olan katılım oranlarında da artıĢ göstermektedir. 

Tarımsal alanlarda, ekonomik açıdan güçlü olanlar ile olmayanlar yeni istihdam 

alanlarında iĢ bulabilmektedirler. KüreselleĢme neticesi büyüme sağlayan Ģehirli 

kadınlar sanayilerde yaratılan hizmetlerden ve istihdam kapasitelerinden gereği gibi 

faydalanamamaktadırlar. Kadınların kayıt dıĢı istihdamlara yönelmesi, iĢ gücünde 

oluĢan katılım oranlarının düĢmesini hızlandırmaktadır. Kentlerde yaĢam 

mücadelesi veren eğitim seviyesi düĢük kadınlar, kayıt dıĢı ve sigortasız iĢlerden 

aldığı ücretleri genel olarak; yemek piĢirme ve çocuk bakımında kullanmaktadırlar.  

Kayıt dıĢı sektörlerde çalıĢma Ģansları bulunan bu kadınlarda iĢ gücü arzı düĢük 

olduğu gibi, temizlik için ev iĢlerinde çalıĢtıklarında da ödenen paralar düĢük 

olmaktadır. Eğitim getirilerinin ve ücretlerin düĢük olması nedeniyle iĢ gücüne 

katılımlar zayıf olmakta, kız çocuklarının öğretimine daha az yatırım yapılmaktadır. 

Dolayısıyla bu durum, iĢ gücü piyasalarına yansıyarak iĢ gücü arzını azaltmakta ve 

ücretin daha düĢük seviyede olmasını sağlamaktadır37.  
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 Serap Palaz ve Olcay Çolak, “2008 Küresel Finans Krizi ve Türkiye'de Kadınların ĠĢ Gücüne 
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1.4.5. Göçler, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı  

Tüm dünyayı etkileyen küreselleĢme sürecinin iĢ gücü alanında yarattığı 

etkiler, ülkemizde de yapısal değiĢimler yaratmaktadır. Kırda tarımsal faaliyetlerde 

ücretsiz aile iĢçisi olarak çalıĢan kadın, sanayileĢmenin etkisiyle oluĢan istihdam 

ihtiyacından dolayı kentlere göç ederek, ev içi üretimden çıkmıĢ, dıĢarıda maddi 

gelir sağlayabildiği üretim alanlarında kendine yer edinmiĢtir. Daha çok tarım 

alanında faaliyet gösteren kadın, sanayileĢmeyle birlikte üretimin makineleĢmesi, 

emeğin yer değiĢtirmesi, iĢ alanlarının kentlere kurulması, tarımın önüne geçen 

giriĢimler, yerleĢimi kırdan kente geçen kadının, istihdama katılım oranlarının 

azalmasına sebep olarak gösterilmektedir. Medeni durum, çocuk sahibi olma, göç 

unsurları kadının iĢ gücüne katılımını etkilemektedir. Kadın emeğinin iĢ gücü 

alanında edindiği yer, cinsiyetçi bakıĢ açısıyla toplumsal olarak kadına biçilen iĢ 

bölümü, kadın emeğinin ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir38.  

 

1.4.6. Yasal Düzenlemelerdeki Yetersizlikler, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı  

GeliĢmiĢlik ya da az geliĢmiĢlik seviyelerine bakılmaksızın birçok ülke ve 

Türkiye’de kadınların iĢ gücü katılım ve istihdam oranları düĢük seviyeleri 

göstermektedir. Kadının birincil görevi görülen ev-içi sorumluluklar, farklı sebeplere 

bağlı oluĢan eğitim düzeyi, köylerden göçle kentlerde yoğunlaĢan nüfus, toplumların 

sosyal ve kültürel yapıları, olumsuz iĢ koĢulları, kadın hakları üzerine yapılan 

yetersiz çalıĢmalar ve hukuki düzenlemeler iĢ gücü piyasasında kadın çalıĢan 

oranlarını olumsuz etkilemektedir. Bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin sorumluluğu 

kadını tam zamanlı ve yasal haklarının korunacağı iĢ alanlarından uzak tutmaktadır. 

ĠĢ haklarından yoksun kadın maddi manevi daha düĢük Ģartlarda çalıĢmak zorunda 

bırakılmakta ve durum baĢka nedenlere yol açmaktadır. Var olan yasal haklardaki 

düzenlemeler, toplumsal olguların belirleyiciliği ile kadının içinde bulunduğu Ģartlar, 

iĢ gücünü belirsizleĢtiren piyasa koĢulları kadını var olan koĢullara mecbur 

bırakmaktadır. GeliĢmiĢ ülkeler açısından bakıldığında duruma daha fazla dikkat 

çekildiği, mevcut koĢulların iyileĢtirilmesi için daha farklı çalıĢmalar yapıldığı öne 

çıkmaktadır39. 

 

 

 

                                                           
38

 Nazan ġahbaz Kılınç, “Küresel Eğilimler Çerçevesinde Kadın Ġstihdamı”, Hak İş Uluslararası Emek 
ve Toplum Dergisi, 2015, Cilt: 4, Sayı: 9, 120-135, s. 122. 
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 Namık Hüseyinli ve Tahire Hüseyinli, “Çocuk Bakımının Kadın ĠĢ Gücü Üzerinde Etkileri ve Hukuki 
Düzenlemeler”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, Cilt: 16, 
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1.4.7. Gelir Dağılımında EĢitsizlik, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı  

Akademik çalıĢmalarda incelenen, birçok farklı alanda yapısal ve iĢleyiĢ 

biçiminde dönüĢüme sebep olan küreselleĢme kavramı, ekonomik açıdan 

değerlendirildiğinde ülkelerin maddi olarak geliĢimi ve kalkınmasını, ulus devlet 

olgusunu ve istihdam oranlarındaki artıĢları etkilemektedir. KüreselleĢmenin gelir 

dağılımı üzerindeki dengesizliği araĢtırmaların baĢlıca konularından biri olarak 

görülmektedir. Gelir dağılımındaki dengesizliğin küresel boyutta ne anlama geldiği, 

bu durumu oluĢturan faktörlerin sebeplerinin belirlenmesi boyutunda akademik 

olarak yapılan çalıĢmalarda, sorunun nasıl çözüleceği konusunda farklı alternatifler 

üretilmektedir. KüreselleĢmenin etkisiyle birlikte ülkeler bazında sermaye payının 

eĢit bir oranda gerçekleĢmediği, geliĢmiĢ, az geliĢmiĢ ülkeler arasındaki para 

dağılımının aynı düzeye ulaĢabilme durumu göstermediği, bu da ülkelerin 

tamamının kalkınmasında aynı etkiyi oluĢturmadığı, sürecin daha kuvvetli yansıdığı 

ülkelerin her tabanında aynı gücün meydana gelmediği, neo-liberal düĢünce 

savunucularının aksine bir kısım iktisatçılar tarafından ülkeler ve de ülkeler 

arasındaki eĢitsizliğin giderek çoğaldığı düĢünülmektedir40.    

 

Günümüz dünyasının karĢı karĢıya olduğu en ciddi problemlerden biri gelir 

dağılımındaki eĢitsizlik ve birçok faktörün sebep olduğu yoksulluk durumudur. 

GeçmiĢ zamanlardan günümüze kadar gelen maddi gelir dağılımındaki adaletsizliğin 

ülkelerin kalkınması önünde önemli bir engel olduğu kabul edilen bir sorun olarak 

görülmektedir. Bu durum tüm ülkeler bazında sosyal ve ekonomik açıdan 

kategorileĢtirilmeksizin genel bir probleme dikkat çekmektedir. Erkek egemen 

anlayıĢının ortaya çıkardığı toplumların Ģekillendirdiği toplumsal cinsiyet kavramı, 

yaĢayıĢ biçimi ve değer yargılarını oluĢturmakta ve kadın-erkek rollerinin tutumlarını 

belirlemektedir. Kültürel aktarımlarla beraber bu tutumlar, kiĢiler üzerinde 

alıĢılagelmiĢ bir duruma dönüĢmektedir. Bu ayrıĢmanın bir sonucu olarak aile 

içindeki sorumluluklar, yüklenen bazı kodlarla istihdama katılamama, iĢ gücü 

alanlarında yoğun olarak hizmet alanlarında yer alma, sosyal güvenlik haklarının 

yoksunluğu, maaĢ eĢitsizliği, çalıĢma koĢulları, cinsiyet ayrımcılığının net olarak 

görüldüğü alanlardır. Bu mantıkla yürütülen çalıĢmalar buna yakın politikalar 

üretmekte bu da dünya çapında yüksek bir gelir eĢitsizliği yaratmaktadır. Bir ülkenin 

geliĢmiĢliğini gösteren sosyal, ekonomik, toplumsal boyutların içinde en önemli 

göstergelerden biri, o ülkenin gelir dağılımındaki adaletidir. Gelir dağılımının 
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 Soner Uysal ve Nursen Vatansever Deviren, “KüreselleĢmenin Gelir EĢitsizliğine Olan Etkisinin 
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adaletsiz olduğu ülkelerde yoksulluk geliĢmiĢlik bakımından önemli bir tanımdır. 

Evrensel boyutta bir sorun olan yoksulluk durumunun iyileĢtirilebilmesi için adaletsiz 

gelir dağılımının ortadan kalkması, ekonomik gelirin en düĢük paylaĢıldığı alanların 

gelir düzeylerinin yukarı çekilmesi ve eĢit bir denge oluĢturabilmek, ülkelerin her 

açıdan kalkınması adına çok önemli bulunmaktadır41.   

 

1.4.8. Ücret Ayrımcılığı, KüreselleĢme ve Kadın Ġstihdamı 

Emek üzerinden okunan kadın üretiminin biçim, nitelik ve istihdam açısından 

ucuz iĢ gücü kaynağı olarak görülmesi, ucuz iĢ gücü talebi olan ekonomi piyasası 

için önemli bir durumdur. Sermaye piyasası için iĢ gücü dıĢındaki, kadını istihdam 

edebilecek duruma düĢük ücret ve kolay Ģartlarla ikna edebilecek koĢullar 

oluĢturması, emeğin değersizleĢtirilmesi, çalıĢmanın karĢılığında kazanılan ücretin 

toplumsal bakıĢ açısıyla “ikincil gelir” olarak okunması, ev içinde yükümlülüğü olarak 

görülen, çalıĢma hayatına girdikten sonra da hiçbir Ģekilde değiĢmeyen 

sorumlulukları iĢ hayatıyla birlikte yürütme zorunluluğu tam zamanlı çalıĢma 

sistemlerinin içerisinde olamamayı, bunun yerine  atipik çalıĢma sistemlerine uyum 

sağlamayı, koĢulları zor ve tekrarlayıcı iĢlerde yoğunluk göstermekte, mecburi 

Ģartları kabullenme, örgütlenememe, gözden kolayca çıkarılacak çalıĢan olarak 

görülmesi, ucuz iĢ gücü olarak değerlendirilen kadın iĢ gücünü çekici hale 

getirmektedir. Kadın ve erkeğin ücret eĢitsizliği, toplumun farklı alanlarında da 

görülen cinsiyet eĢitsizliğinin iĢ hayatındaki göstergelerinden biridir. Aynı değerdeki 

emeğe farklı ücret uygulaması, durumu açıklayan en belirleyici unsurdur. Kadınların 

cinsiyete dayalı ayrıĢtırılan iĢ bölümlerinde düĢük ücretlere tabi tutulan çalıĢma 

alanlarındaki sayısal yoğunluğu, durumu anlatan bir diğer sebep olarak 

gösterilmektedir. Sağlık sektörü de dahil farklı birçok alanda yatay ayrımcılığın 

oluĢturduğu ücret eĢitsizliği ortaya çıkmaktadır42. 

 

Kadınların daha düĢük ücretlerle, süreklilik gerektirmeyen, düĢük kaliteli iĢ 

alanlarında istihdam edilmesi, istihdam oranlarına katılıp katılmama oranlarını 

etkilemekte, kadınların iĢ gücü oranını azaltmakta, uzun yıllar kadının iĢ hayatında 

yer almasına engel olmaktadır. Kadınların iĢ yaĢamına katılımlarındaki en önemli 

sebeplerden biri olarak görülen aile bütçesine katkı düĢüncesi kadını niteliksiz, 

ihtiyaç halinde hangi iĢ olursa çalıĢabilecek, yeteneklerini ve performansına yatkın 
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iĢlerde sadece çalıĢmak, üretmek ve iĢ hayatında olmak için değil bir zorunluluktan  

dolayı çalıĢma algısı kadınları, yedekte bekletilen bir iĢçi olarak görmektedir. 1980 

sonrası Türkiye’de yaĢanan ekonomik sıkıntılar sonrası kadınların istihdam oranın 

yükseldiği görülmektedir. ĠĢ gücü alanında varlık gösteren kadınların en çok 

yoğunlaĢtığı alanlara bakıldığında üstlenilen emeğin daha fazla olduğu, kazanılan 

ücretlerin az, yoğun ve niteliği düĢük iĢlerde istihdam edildiği ortaya çıkmaktadır. 

Kadın istihdamının daha az değerde ve yedekte anlayıĢı, kadının bu alanlarda 

yoğunluk göstermesine sebep olarak düĢünülmekte, bunun yanı sıra iĢ yaĢamında 

kadın-erkek arasındaki dengesizliğe sebep olmaktadır. ĠĢ yaĢamında devam eden 

kadın-erkek arasındaki ücret eĢitliğinin sebepleri bu Ģekilde ortaya konmaktadır. 

Ülkemizdeki kadın-erkek arasındaki ücret eĢitsizliğini değerlendirebilmek için yeterli 

bilgi olmadığı görülmektedir. Ancak durumun diğer batılı ülkelere göre eĢit görüldüğü 

bazı kurumsal Ģirketlerin olduğuna dair bilgi tespit edilmektedir43.   

 

1.5. TÜRKĠYE’DE KADIN ĠSTĠHDAMININ SEKTÖREL DAĞILIMI 

Bu kısımda; 2000-2017 yılları arası kadın istihdamı, 2000-2017 yılları arası 

medyada kadın istihdamı baĢlıkları araĢtırılacaktır.  

 

1.5.1. 2000-2017 Yılları Arası Kadın Ġstihdamı 

Türkiye’de 2000 ile 2017 yılları arasındaki dönemlerde, tarım sektörlerindeki 

istihdamı sağlanan erkeklerin oranı düĢmekte iken inĢaat, hizmet sektörü ve 

sanayide arttığı görülmektedir. Yıllara göre iktisadi faaliyetler incelendiğinde ise 

ülkemizde tarım alanında istihdam edilen kadınların payı da giderek düĢmektedir. 

Yıllar içinde kırsal kesimden kentlere yapılan göçler nedeniyle kadınların tarım 

alanlarındaki istihdam payı erkeklere göre çok düĢük seyretmektedir. Türkiye’de 

kadınların, hizmet sektöründe ve sanayi kesiminde istihdam edilmesinde artıĢ 

olduğu halde inĢaat sektöründe cinsiyet ayrımcılığının henüz aĢılamadığı 

gözlemlenmektedir. Son zamanlarda kırsal kesimde yaĢayan kadınlarda iĢ gücü 

katılım oranları düĢmekte iken, kentlerde yaĢayan kadınlarda iĢ gücü katılım oranları 

daha da artmaktadır. Tarım alanında yevmiyeli veya ücretli olarak çalıĢan erkeklerin 

oranı kadınlara göre daha yüksek seviyelerde bulunmaktadır. ĠĢverenler açısından 

her iki cinsiyet de düĢük ve aynı seviyede ücret almakta iken, tarım alanındaki 

erkeklerin çoğunluğu kendi hesabına çalıĢmakta, kadınlarda ise bu oran düĢük 

seyretmektedir. Tarımda istihdamı sağlanan kadınların büyük bir kısmı ücretsiz aile 

iĢçiliği Ģeklinde çalıĢmakta, sosyal güvenceden ve ekonomik bağımsızlıktan yoksun 
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kalabilmektedir. ĠĢ hayatında kadınlar belli seviyelere kadar yükselebilmek, 

devamında ise daha çok ilerleme imkânı bulamamaktadır. Bu yüzden Türkiye’de, 

“cam tavan”ın halen istenen düzeyde kırılamaması nedeniyle kariyer basamakları 

arttıkça kadınların temsili de azalmaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı ücret farklılığı, 

kadınların istihdam edilmesini etkileyen önemli faktör olarak görülmektedir. 

Dolayısıyla bütün eğitim düzeyindeki kadınlar, aynı eğitim düzeyinde olan erkeklere 

göre daha düĢük seviyede ücret alabilmektedirler44.  

 

1.5.2. 2000-2017 Yılları Arası Medyada Kadın Ġstihdamı  

Sosyal medya açısından televizyonlar, insanların gündelik hayatına iliĢkin 

bilgilendirmeler yapmakta ve Türkiye’nin toplumsal gündemini hayli 

etkilemektedirler. Bu yüzden Türkiye’de, en popüler televizyon programlarını yerli 

diziler oluĢturmakta, kadınlar bu dizilerde farklı öyküleri farklı kurgularla 

sunabilmektedirler. Genellikle yerli televizyon dizilerindeki kadın tiplemelerinde 

kadınlar anne olarak sunulmakta ve aileler ile bir tutulmaktadır. 2000’de yapılan 

“Popüler Kültürde Kadın Ġstihdamını Etkileyebilecek Öğeler” adlı araĢtırmada, 

kadınların statü ve konumuna yer verilmektedir. Genellikle kadınların aile odaklı 

anne kimlikleriyle ya da ev kadını olarak temsil edildiği, ev dıĢındaki alanda 

erkeklerin, ev içi alanda ise kadınların olduğu dile getirilmektedir. Dolayısıyla, 

kamusal alanlar ve sokaklar daha çok erkeklere ayrılmakta, kadınlar ise çoğunlukla 

özel alan veya evler ile özdeĢleĢmektedirler. Ülkemizde kadın kahramanlar ve 

tiplemeler bulunsa da, gelenekselleĢen cinsiyetçi söylemler ağırlığını 

hissettirmektedir. Piyasadaki mevcut ürünlerde ise genellikle cinsiyetçi zihniyetler 

yansıtılmaktadır. Sektörlerde, çalıĢma koĢullarının yoğun olması, “erkek egemen” 

topluluğunun fazla olması sebebiyle kadına olan bakıĢ açıları ürünlere 

yansıtılamamaktadır. Televizyon dizilerinde kadınlarla ilgili olarak genellikle; kariyer 

ve evlilik ya da kariyer ve aĢk temalarına yer verilmektedir. Bu yüzden seçim 

yapılırken ya zorlu kamusal yaĢamlar ile erkeklerin himayesi arasında olmaları ya da 

çocuklar ile iĢ arasında olmaları gerekmektedir. Toplumumuzda kadın ve erkeğin 

bulunduğu karĢıt durumlarda kadınların istihdam edilmesi büyük önem arz 

etmektedir. Bu durumda çıkabilecek karĢıtlıklardan ilkini; ev içi iĢler ve çocuğun 

büyütülme iĢinin ataerkil toplumlarda kadına verilmesi ile özdeĢleĢmektedir. Ġkincisini 

ise, kısmen de olsa kamusal rekabet alanlarının erkeğin tekelinde olması sebebiyle 

kadınlara yönelik erkek baskınlarından kaynaklanmaktadır45.   
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ETĠK, MESLEK ETĠĞĠ 

Bu bölümde etik ve meslek etiği ile ilgili kavramlar, etik türleri, etik davranıĢ 

ilkeleri, kadın çalıĢanlar açısından etik baĢlıkları üzerinde durulacaktır. 

 

2.1. ETĠK VE MESLEK ETĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR  

Gelenek, görenek ve ahlak kavramlarıyla etik, benzer anlamda ifade edilmekle 

birlikte farklı anlamlarda da kullanılmaktadır. Etik, meslek etiği ve etik dıĢı kavramlar 

günümüzde insanların davranıĢları üzerinden tanımlanan ifadelerle birlikte çokça 

kullanıldığı görülmektedir. Ġnsanın yaĢamsal tüm davranıĢ biçimlerini etik değerler 

çerçevesinde ölçmek doğru olmamakla birlikte, insan davranıĢlarını ahlaki tutum ve 

normlardan uzak değerlendirmek de güçtür. Ġnsanın ve iletiĢimin olduğu her yerde 

etik davranıĢ biçiminden söz etmek ve etiğin tüm insan iliĢkilerinde çok önemli bir 

unsur olduğu belirtilmektedir. Bu kısımda etik kavramı, meslek etiği kavramı, 

çalıĢanlar açısından etiğin önemi, iĢletmeler açısından etiğin önemi ve toplum 

açısından etiğin önemi baĢlıklarına yer verilmiĢtir46. 

 

2.1.1. Etik Kavramı 

Etik, kiĢilerin toplumsal tutum ve davranıĢ biçimlerini tanımlayan bir kavramdır. 

Toplumsal normların belirlediği davranıĢ biçimlerinin oluĢturduğu ahlak kavramı, bu 

davranıĢları meydana getiren sebep ve tutumlar hakkında görüĢler ortaya 

koymaktadır. Etik, ahlaki kurallar ve davranıĢları meydana getiren ölçülerin 

kaynağını ve değerlerini anlamaya çalıĢan bir disiplindir. Ayrıca etik, bireylerin bir 

arada, daha iyi bir yaĢam için gereken koĢulların sağlanması adına düĢündükleri 

kiĢisel katkılar Ģeklinde tanımlanabilir. Bu bağlamda etik, iyi ve kötü arasındaki 

farklılığı ortaya koymaktadır. Toplumların kabul ettiği genel değerler çerçevesinde 

doğru-yanlıĢ, ödev-yükümlülük gibi tutumları etik, felsefi bir bakıĢ açısından 

görmeye çalıĢmaktadır. Etik kavramı ahlaki davranıĢ biçimi üzerine bilinçli bir Ģekilde 

düĢünmektir. Birey ortaya koyduğu davranıĢların sebeplerini ve hangi yollarla 

yaptığını kendince doğru olduğuna inanmadan ve bunun doğruluğuna ikna olmadan 

hayatını sürdürmesi mümkün görünmemektedir. Birey, ister istemez ahlaki davranıĢ 

biçimi çerçevesinde sorgulama yapmaktadır. Sadece insana ait olan ahlaki 
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yargılamalarda kiĢi doğru bulduğu Ģeye doğru veya haklı, yanlıĢ bulduğu Ģeye yanlıĢ 

veya haksız tanımlarını vermektedir47. 

 

Etiğin kabul edilen iki tanımının ilki Ģöyle açıklanmaktadır; toplumun genel 

kesimi tarafından kabul gören, toplumsal olarak alıĢılmıĢ ve öğrenilmiĢ, gelenek ve 

göreneklere uyumlu davranan birey etik davranıĢlar sergilemektedir. Bir diğer tanımı 

ile etik; bireye toplumsal olarak verilen, genel olarak kabul gören öğretilerin 

hangisinin doğru, hangisinin yanlıĢ olduğuna dair bireysel bir anlayıĢ biçimi 

geliĢtirmesidir. KiĢi inandığını ve yaĢam biçimini ona göre Ģekillendirdiği birey-

toplum-doğa iliĢkilerini etik değerler çerçevesinde ele almaktadır. Toplumların 

yaĢam biçimlerini etkileyen unsurlarla Ģekillenen bireyler, bu unsurların etkilediği 

ortak yaĢamsal faaliyetlerini meydana getirmektedir. Doğaya gösterilen etik 

davranıĢların kiĢinin kendisine ve topluma olan özeni ve gelecek nesillere karĢı olan 

mesuliyet duygularının aktarımı olarak görülmektedir48.  

 

2.1.2. Meslek Etiği Kavramı 

Meslek etiği, mesleklerin yürütülmesi için gerekli olan iĢleyiĢin meslek 

mensupları tarafından kabul gördüğü kurallardır. Meslek mensuplarının birbirlerine 

meslek etiği kuralları çerçevesinde, adil yaklaĢımı ve nasıl hizmet verdiği, kendi 

alanlarında diğer muhatapların güvenini ve inancını arttırmanın yanında gönül 

rahatlığıyla kendi tecrübe ve iĢleyiĢ yapısına olan güveni sağlamaktadır. Meslek etiği 

kavramı için yapılması gereken eylem, yerine getirilmesi beklenen görev ve 

üstlenilen vazife önem taĢımaktadır. Meslek mensubu kiĢiler meslek etiği 

hassasiyetini sadece kendi faydasına değil, diğer çalıĢan kiĢilere, topluma, hizmetin 

verildiği müĢteriye ve devlete karĢı aynı hassasiyet ve mesuliyetleri taĢıması 

gerektiği vurgulanmaktadır. Genel kabul görmüĢ kurallar çerçevesinde iĢ eylemini 

yerine getiren, zaman yönetimini kontrol edebilen, kullanılan kaynakların verimini 

artıran kiĢiler toplum tarafından da onay almaktadır. Bir meslek grubuna dahil kiĢinin 

bireysel faydanın yanı sıra toplumsal faydaları da gözeterek sorumlulukların 

bilincinde davranması gerekmektedir. Bir iĢin doğası gereği belirlenmiĢ olan iĢleyiĢ 

ve yönetim dinamikleri benimsenmiĢ ve o unsurlar göz önüne alınarak düzeni neyin 

bozup neyin bozmayacağı kurallarının bütünü meslek etiği kavramını 

açıklamaktadır. Toplumların, kiĢilerin, kurum veya kuruluĢların etik davranıĢ biçimi 
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meslek etiği kavramını etkilemektedir. Meslek etiği kavramı diğer meslek 

gruplarından, toplumun etik normlarından, devletin yasalarından etkilenmektedir49. 

 

ĠĢ etiği kavramı dünya ekonomisindeki küreselleĢmesi sebebiyle iĢ dünyası 

için vazgeçilmez bir hale gelmiĢtir. ĠĢletmelerin baĢarısı açısından iĢ etiği kavramını 

benimseyen ve uygulayanlar, rakiplerine göre daha avantajlı durumda ve daha uzun 

vadede devamlılıklarını sürdürürken, bu kavramı dikkate almayan iĢletmelerin geride 

kaldığı ve baĢarısız oldukları görülmektedir. Etik kavramını yapısal olarak 

gördüğümüz alanlardan iĢ etiği, çalıĢan kiĢiden beklenen üretimde, iĢin hangi 

koĢullarda doğru ve yanlıĢ yapılacağını farkında olmak ve doğru olanı yapmaya 

çalıĢmaktır. ĠĢletmeler belli bir üretim ve karĢılığında kar elde amacıyla hizmet veren 

ekonomik birimlerdir. Belli bir amaçla faaliyet gösteren bu kuruluĢlar sadece 

ekonomik açıdan değerlendirilmemektedir. ĠĢletmeler yapısal olarak etkilendikleri, 

içinde bulundukları toplumun kuralları, kültürel öğretileri, yaĢam biçimi ve 

değerlerinden ayrı düĢünülemez. ĠĢ etiğinin tek olmamakla birlikte birçok tanımı 

yapılmaktadır. ĠĢletmelerin ekonomik menfaat ve amaçları ile toplumun sosyal refahı 

arasındaki doğru iliĢki kurmak, kurallara ve inançlara dayalı bir bilinç oluĢturduğu 

düĢünülmektedir50.      

 

2.1.3. ÇalıĢanlar Açısından Etiğin Önemi  

ĠĢletmelerin, geliĢmekte olan ya da yeni oluĢan pozisyonlar ile ilgili bilgi sahibi 

olmaları mesleki etik açısından büyük önem taĢımaktadır. Bu yüzden iĢletme 

çalıĢanlarının yeniliğe açık olmasında; bireylerin iĢletme yönetimlerine dâhil olması, 

hizmetlerden istifade edilmesi açısından daha çok fayda sağlamaktadır. Dolayısıyla, 

kurum kararlarının vatandaĢa duyurulmasında ve karar alınma sürecinde etiksel 

davranıĢların ihmal edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca, iĢletmelerde gerekli olan 

resmi bilgi ve belgelerin yönetimden istenilmesine ve vatandaĢa karĢı tarafsız 

davranılmasına da meslek etiği olanak vermektedir. Kamu hizmetinde bulunan 

kurum ve kuruluĢlarında görev alan kiĢilerin; dürüst, adil, doğru tutum sergilemesi, 

hakkaniyetli olması, gerektiğinde hesap verebilir olması gerekir51. 

 

Mesleki etik davranıĢları, çalıĢanlar arasındaki etki alanlarının 

sorgulanabilmesi açısından birçok farklı nedene dayandırılmaktadır. Etik ile ilgili 
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yapılan uygulamalarda, iĢletme yöneticileri sadece etiğe önem vermemekte, 

çalıĢanlarının fikir ve düĢüncelerine de değer vermektedirler. Etik konusunda çalıĢan 

personele verilen eğitimlerle farkındalık sağlanabildiği gibi,  iĢletmelerde yapılan Ar-

Ge çalıĢması ile de çalıĢanlarının moral ve motivasyonunu arttırabilmektedir. 

ÇalıĢanların, iĢletme veya iĢe bağlılığının arttırılması amacıyla meslek etiği 

konusunda belli sürelerde eğitim verilmesi önemli fayda sağlamaktadır. ĠĢgörenler 

açısından etik dıĢı ya da etiksel davranıĢların sergilenmesinde bireysel ve sosyal 

birçok faktör etkili olmaktadır52. 

 

2.1.4. ĠĢletmeler Açısından Etiğin Önemi 

Etik çalıĢma standartlarının olmadığı iĢ yerleri çalıĢanlar üzerinde etiksel 

ikilem yaratmaktadır. Mevcut çalıĢanlar ya da iĢ hayatına yeni baĢlayacaklar için etik 

ikilimde kalma durumuna karĢı etik kuralların iyi bilinmesi yaĢanacak sıkıntıların 

engellenmesi açısından önemlidir. KiĢi veya gruplar açısından davranıĢların etik 

olup olmadığına karar verebilmek için doğru, yanlıĢ, iyi, kötü değerlendirmelerini 

yapabilmeye yol açmaktadır. KiĢisel satıĢta etik kavramında çalıĢanın hem bağlı 

bulunduğu iĢ yerine hem de tüketiciye karĢı etik olmayan yaklaĢımlardan uzak, ilkeli, 

dürüst davranmasını sağlayacak kuralların toplamı ortaya çıkmaktadır. ÇalıĢan 

bireyin üretim faaliyetlerini gerçekleĢtirirken etik olan veya olmayan davranıĢ biçimini 

ayırt edebilmesini belirleyen kurallar olarak da açıklanmaktadır. ĠĢleyiĢ yapısının etik 

dıĢı kurallarla yürütülmesi hem müĢteri için olumsuzluklara yol açmakta hem de 

iĢletmeler açısından maddi gelirleri yükselmektedir. ĠĢ etiğinin yeterince 

uygulanamadığı iĢletmelerde ortaya çıkan bu sonuç, özellikle emeğe dayalı üretim 

yapan iĢ yerleri için daha önemli olmaktadır53.  

 

Etik ilkelerin uygulanması örgütlerde verimli, huzurlu ve etik bir ortamın 

sağlanmasında önemli bir faktördür. Görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde 

etik kuralların belirleyici olduğu ve iĢletmelerin ahlaki kurallar çerçevesinde davranıĢ 

gösterebilmesinde etkili olduğu görülmektedir. ĠĢ etik anlayıĢını benimseyen ve bu 

doğrultuda faaliyet gösteren örgütler uzun yıllar boyunca varlığını gösterebilme 

Ģansını elde etmekte, hizmet verdiği kesimin güvenini kazanmakta ve alanındaki 

diğer iĢletmelerinin önüne geçebilmektedir. Etik yaklaĢımları benimseyip bu 

doğrultuda hareket eden iĢletmelerin iĢ bilinci daha fazla geliĢmektedir. ĠĢletmelerin 

etik davranıĢ ve kurallarla hareket etmesi ürettikleri hizmet, doğaya zarar verecek 
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tüm etkenlerden uzak üretim ve bu konuda bilinçli bir yaklaĢımı benimseyen, 

gelecek nesle daha temiz ve güvenilir kaynak bırakmak, çalıĢma yaĢamını 

etkileyecek olumsuz Ģartları tespit edip önlem almak, çalıĢanların performansını 

artıracak olanaklar yaratmaktadır. Ayrıca etik anlayıĢı benimseyen örgütler toplumun 

ekonomik ve kültürel seviyesini yükseltecek olan alanlarda etkili olacağı gibi, etiğin 

en önemli unsuru olan doğruluk ve dürüstlük ilkeleriyle hareket etmenin önemi 

vurgulanmaktadır54. 

 

2.1.5. Toplum Açısından Etiğin Önemi 

Dünya nüfusunun her geçen gün artması nedeniyle insanlar bir arada 

yaĢamının gerekliliği için sosyal, siyasi, ekonomik ve coğrafi gruplar oluĢturmuĢtur. 

Topluluklar halinde yaĢayabilmek için bireylerin oluĢturduğu bu yapıların anlaĢılması 

önemlidir. Bireylerin temel hak, hukuk ve değerlerinin anlaĢmazlık noktasında 

toplumsal açıdan ele alarak değerlendirilmesinde ve uygulanmasında etik kuralların 

amacı vurgulanmaktadır. Bireysel turum ve davranıĢlar her ne kadar önemli bulunsa 

da genelde bir arada yaĢamanın getirdiği sebeplerle toplumsal değerlendirmeler öne 

çıkmaktadır. Toplumsal olarak yaĢamın hedeflediği öğeler, gerçek hata, kabul 

edilebilir edilemeyen, uygun olan olmayan gibi toplumsal olarak karĢılığı olan 

değerleri düzenlemektedir. Örgütler de bu haklarla belirlenen tutumların iradesiyle 

iĢletme ve toplum özelinde yarar sağlamaktadır. Bu kurallar çerçevesinde hem 

ekonomik iĢletme, hem toplumsal alanda sağlanması gerekli olan sorumluluk ve 

uygun Ģartlar elde edilmektedir55.  

 

2.2. ETĠK TÜRLERĠ 

Etik türünün hedefinin belirlenmesi ve etiğin farklı ayrımlara tabi tutulması için 

iyinin tanımlanması gerekmektedir. Ġyi, ahlak öğretilerinde; mutluluk, haz, iyilik, 

doğruluk, sevgi, ödevlerin yerine getirilmesi gibi anlamları içermektedir. Ġyi daha net 

bir Ģekilde anlaĢılabilmesi için değiĢik ahlak tiplerine ayrılabilmektedir. Kısaca iyi, 

ahlak öğretilerinin birbirinden ayırmakta olan iyi üzerinde bulunan bütün anlayıĢlar 

Ģeklinde tanımlanabilir. Yürürlükte olan ahlak eğiticilerinin birleĢtiği asıl nokta; 

çalıĢanların kötü ya da iyinin ne olduğuna inanılmasından geçmektedir56. 
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Bu kısımda; betimleyici etik, normatif etik ve meta-etik gibi etik türleri ele 

alınacaktır.  

2.2.1. Betimleyici Etik  

Betimleyici etik için geçmiĢten günümüze gelen ahlaki tutum ve davranıĢların 

belirleyici olduğu görülmektedir. Betimleyici etiğin ortaya çıkması için normatif etiğin 

oluĢumunun önemi vurgulanmaktadır. Etik yargıların oluĢumu için toplumların 

kendiliğinden meydana getirdiği bu unsurların belirleyiciliğinde belli bir gruba ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bireyin hangi tutumlarının ahlaki olduğu, bu tutumların nasıl 

oluĢtuğuna dair bilgiler elde etmek ahlak bilimi olarak bilinen bilime, betimleyici bir 

iĢlev kazandırmaktadır. YaĢamsal faaliyetini sürdüren insanın kendi için olması 

gerekenin dıĢında betimleyici ahlak, genel bir etik davranıĢ durumu ortaya 

çıkarabilmek için her insanın kendi için gerekli olanında uzaklaĢarak, toplumsal bir 

genelleme yapmaktadır. Yani betimleyici ahlak, durum ve durumu oluĢturan 

davranıĢları göstermektedir57.  

 

Betimleyici etik, toplumsal ve evrimsel algı açısından ele alındığında etiğin, 

güçlü ve uyarıcı manalar taĢıdığı görülmektedir. Dolayısıyla betimleyici etiğin, 

bilimsel verilere dayanan bilgileri dıĢarıdan gözlemleyebilen bir yaklaĢımla tanımı 

yapılmaktadır. Betimleyici etik, ahlaki eylemler açısından, değerlerin yerine bilimsel 

verilerle ilgilenmekte, olması gerekenlerin yerine de olmuĢları ele almaktadır. Bu 

yüzdeni ahlaki inançlarımızla ilgili olarak psikolojik ya da sosyolojik olgular 

incelenmektedir. Dolayısıyla, ahlak yasalarında oluĢan yaklaĢımlar, belli biçimlilik 

üzerine kurulamamaktadır. Diğer taraftan Wilson, akli referansa odaklı ahlaki fikirleri 

tanımadığını belirtmektedir. Wilson’un betimleyici etiği, ahlak ile güdülenmelerin 

geliĢimini tamamlamayan, birbiriyle farklı ve çeliĢkili durumun uyarlanılmasına 

dayandırılmaktadır. Canlıların karĢılaĢtığı problemin çözümünde farklı evrimlerden 

geçmesi nedeniyle, belli kurallar üzerine kurulan ahlaki yasaların aranmadığı 

görülmektedir. Norm ve kuralların oluĢturulması yerine betimleyici etik, bireylerin 

yaptığı eylemlerin sonucuna odaklanmaktadır. Betimleyici etiğin, insanların inancı ve 

ahlaki bakıĢ açıları üzerinde de olguya dayanan etik türü olduğu kabul edilir. 

Betimleyici iĢ etiğinde, iĢletme çalıĢanlarının sıkıntıları ve ahlaki boyutları 

incelenmekte, tutum ya da eylemlerin etik içerikleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca 
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betimleyici etiğin, çözüm üretebilmek için analitik yaklaĢımlarla çalıĢtığı 

bilinmektedir58. 

 

2.2.2. Normatif Etik  

Normatif etik ahlaklı bir yaĢam için ortaya konan davranıĢ, tutum ve 

düĢünceleri açıklamaktadır. Normatif etik kodlamalarla aktarılan davranıĢların, ahlaki 

normların gerçeklikle ilgisini ortaya koymaktadır. Ahlak kavramıyla ilgili hissiyatın 

çıkarımlarının doğruyla olan ilgisini “erdemli bir yaĢamın nasıl olabileceği” sorusu 

üzerinden anlatmaktadır. Normatif etik doğru bir yaĢamın nasıl olacağı, doğru eylem 

ve insan olmanın erdemleri ile ilgilenmektedir. Ahlaki bu tutumların belirlenmesinden 

çok normatif etik bu normların oluĢma sebepleri üzerinde durmaktadır. Normatif 

etiğin bu anlayıĢı “en doğru” olana gönderme olarak kabul edilmektedir. Toplumları 

oluĢturan bireylerin birbirleriyle yaĢamlarını sürdürürken ahlaki tutumlarında 

belirleyici rol oynayan normatif etik, neyin gerçek neyin gerçek olmadığı, neyin 

uygun neyin uygun olmadığı, bazı Ģeylerin neden yapılması bazılarının neden 

yapılmaması gibi yanlıĢ ve doğrunun ayırt edilebildiği bir yaĢamın benimsenmesidir. 

Normatif etik daha adil ve etik bir yaĢamın sürdürülebilmesi için bireye iyi bir insan 

olmanın değerlerini, iliĢkilerin temelini oluĢturan saygı ve hakların neler olduğu, 

insan davranıĢlarını etkileyen ve düzenleyen tutumlarda yol gösterici olmaktadır59.  

 

Etik, ahlak ve moral olguları normatif etiğin yapısıyla bağdaĢmaktadır. Ahlak 

felsefesinin yapısıyla değerlendirildiğinde etik, ahlakın ortaya çıkıĢ biçimine 

benzetilmektedir. Normlar, belirler, uygular ve eylemin ortaya çıkmasına zemin 

oluĢtururlar. Normatif etik, betimsel etiğe göre insanların kendi önsezileriyle hayatın 

içinden doğan anlamlarıyla, toplumdan uzak olmayan doğal akıĢıyla onu oluĢturan, 

belirli çerçeveler koyan bir disiplin oluĢturmaktadır. Her birey doğuĢtan itibaren 

ahlaki kuralları belirlenmiĢ bir topluma doğmakta ve her ortaya konan tutum bu 

değerler içerisinde ele alınmaktadır. Ġnsana yaĢama biçimini gösteren ahlak kavramı 

insan hayatı için çok önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. GeçmiĢten bugüne 

bireyler tarafından kendisine göre oluĢturulan tutumlar doğal olarak görülmektedir. 

Normatif etiğin anlam biçimi bu Ģekilde anlatılmaktadır60.  
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2.2.2.1. Erdemlilik Etiği 

Erdem ifadesi, kavramsal açıdan; yiğitlik, ahlaklılık, adaletlilik ve bilgelik gibi 

özellikleri içermektedir. Erdemli bir insanın; adaletli, cesur, bilge ve ahlaki değerlere 

sahip olması beklenilmektedir. Erdemlilik kavramı, özüne ya da değerine uygun bir 

Ģekilde benimsendiğinde iĢletmede; yöneticiler, çalıĢanlar ve hizmet verilenler 

arasındaki uyumun daha iyi sağlandığı görülmektedir. Bu yüzden, günlük 

hayatımızda her meslek dalında çalıĢan insanların erdemli hareket etmesi 

gerekmektedir. Sosyal hayatta erdemsiz insanlar, birçok problemin çıkmasına sebep 

olmaktadırlar. Toplumumuzda görev yapan öğretmenin, avukatın, mühendisin, 

sporcunun, politikacının ve gazeteci gibi bireylerin erdemli olması, ülkenin geliĢimi 

açısından önem taĢımaktadır. Erdemli etiksel davranıĢ sergileyen insanların; adil, ön 

yargısız, dürüst ve tarafsız bir duruĢ sergilemesi gerekir. Erdemsiz bireyler ise, 

küçük de olsa kendi çıkarı için fırsat kollamakta ve her türlü hile ve tuzağa 

baĢvurabilmektedirler. Toplumda, ahlaki değerlerin esas alınarak, davranıĢların 

özümsetilmesi neticesinde eyleme dönüĢtürülerek erdemli nesiller yetiĢtirilebilir. 

ĠĢletmedeki faaliyetlerde, erdemli bir davranıĢ sergileyen çalıĢanların iĢletmeye 

sağladığı katkı nedeniyle hedefler daha uygun Ģekilde gerçekleĢebilmektedir. 

Günümüz insanları çalıĢma hayatında ve sosyal hayattaki sorunlarını, erdemli 

davranıĢlar sergileyerek minimize etmeye çalıĢmaktadırlar. Dolayısıyla, meslek 

gruplarının erdemli ve nitelikli bireylerden oluĢması, ülkenin geliĢmesi bakımından 

büyük bir önem taĢımaktadır61. 

 

2.2.2.2. Teolojik Etik  

Teolojik etik ifadesi kısaca erek etiği Ģeklinde de kullanılmaktadır. Teoloji 

kavramı, Yunancada, “tamamlama” (telos) ve “bilgi” anlamına gelen sözcüklerden 

türetilmektedir. Dolayısıyla bu tür yaklaĢımları hayal ederek, belirlenen hedeflere 

ulaĢarak istenilen sonucun elde edilebilmesi; ahlaki yükümlülük ve doğru 

davranıĢlarla mümkün olabilir. Bu yüzden teolojik gelenekler, Bentham ve Mill ile 

birlikte anılmakta, faydacılığın modern anlamları olarak da bilinmektedir. Teolojik etik 

geleneğinde kararlar, ahlaki sorumluluğa göre alınmakta sonuçlar ise doğru 

davranıĢa göre değerlendirilmektedir. Teolojik teorilerin, ahlaki eylemlerin değerini 

belirleyen sonuçlar olduğu ileri sürülmektedir. Teolojik teoriler ile ahlaki eylemlere 

ulaĢılabilmesi için nihai sonucun ahlaki davranıĢlar ve iyilikler ile gerçekleĢebileceği 

savunulmaktadır. Teolojik teorilerinin temel problematiğini, kendini en iyi Ģekilde 

gerçekleĢtiren, bireysel mutluğu yakalayan “en yüksek iyi” davranıĢının 
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özümsenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu yaklaĢıma göre; bir kararın ya da 

eylemin teolojik etik bakımından değerinin anlaĢılması; beklenen ya da elde edilen 

sonucun ancak fayda sağlaması ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle teolojik 

eylemler, insanlar için daha çok faydalı olduğu sürece etiksel açıdan değer 

kazanmaktadırlar62. 

 

2.2.2.3. Pragmatik Etik  

Ahlaki açıdan iyi görülen eylemler her daim doğru olmayabilir, aynı Ģekilde 

doğru kabul edilen eylemlerde her daim ahlaki açıdan iyi bir eylem olmayabilir. Her 

hatalı eylem de ahlaki yönden mutlaka kötüdür denilemez. Bir davranıĢ ya da eylem 

hem pragmatik hem de ahlaki yönden doğruysa etik olarak kusursuzdur. Ancak 

herhangi bir davranıĢ ya da eylemin gerçek manada kusursuz mu veya kusurlu mu 

olduğunu anlayabilmek deneysel düzlem içinde oldukça zor olmaktadır. Bunun 

nedeni eylemin altındaki iradenin bilinmesi oldukça güçtür. Kant, gerçekleĢtirilen 

eylemlerin ahlaki açıdan doğru olduğunu deneysel düzlemde yalnızca iddia 

edebileceğini, fakat bu kalitesinden kesinlikle emin olunamayacağını ifade 

etmektedir. Etik alanda en mükemmel iyi; eksiksiz biçimde gerçekleĢtirilmiĢ, bütün 

Ģeklinde baĢarılmıĢ, kendinden daha iyisinin olması imkansız ve pratik olan 

demektir. Bu durum da insan olabilmenin en kusursuz halini sembolize eder. 

Günümüzde özveri düĢünce yapısı meĢruluğunu kaybetmiĢ; insanlar artık ahlaki 

açıdan ideallerine ulaĢmak ve ahlaki yönde değerlerini korumak için teĢvik 

edilmiyorlar ve bu sebeple kendi çizgilerini zorlama taraftarı değiller. Politikacıların 

ütopyaları tam anlamıyla öldürmüĢ olması nedeniyle dün idealist olanlar bugün artık 

pragmatik duruma gelmiĢlerdir. Bauman “bizimkisi katıksız bireycilik çağı ve sadece 

hoĢgörü talebiyle sınırlanan iyi yaĢam arayıĢı revaçta” ifadesiyle modern ahlak 

biçimini eleĢtirmektedir. Bauman etik bakımından en mühim meselelerinin toplumsal 

adalet, insan hakları, bireysel yetki ile barıĢçıl iĢbirliği arasında bulunan denge,  

kolektif refah ile bireysel davranıĢın uyumlu hale getirilmesi gibi aktüelliğini 

koruduğunu belirtmektedir63. 

 

2.2.2.4. Deontolojik Etik  

Deontolojik etik alanında, Kant ve Aguinas genellikle birliktelik göstermektedir. 

Kararlar prensiplere ya da görevlere dayandırılır. Deontolojik kuram çeĢitleri,  

gerçekleĢtirilen eylemin yanlıĢ, doğru ya da eylem olmasında etken Ģeyin, eylemin 
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sonuçlarının iyiliğinin, kötülüğünün beraberinde ikinci Ģey olacağı görüĢünü 

savunmaktadırlar. Deontolojik etik teolojik etiğin karĢısında yer almaktadır ve 

eylemlerin neticesinden ziyade daha çok doğru eylemler probleminin üzerinde 

yoğunlaĢmaktadır. Aynı zamanda ahlaki eylemlerin yanlıĢlığı ya da doğruluğunun 

eylemin neticelerinden bağımsız biçimde, onun bazı ödev ya da ahlaki eylem 

kurallarını tam olarak yerine getirmesi ya da getirmemesinin belirlediğini öne 

sürmektedir. Eylemin dayanmıĢ olduğu ve temel olarak kabul ettiği bir takım kural ya 

da ilkelerdir. Ahlakta eylemlerin sonucundan çok, eylemin temelinde yatan niyetler, 

ilkeler ve gerçekleĢtirmiĢ olduğu ödevin emniyetli olduğunu savunan deontolojik etik 

düĢüncesi, insanın sorumlu ve akıllı bir canlı olarak ifa etmekle yükümlü olduğu bazı 

ödevlerinin bulunduğu fikrinden hareket ederek, ödevi ahlakın temeline yerleĢtirir. 

Deontolojik etiğe göre doğrudan davranıĢın kendisi esas alınmaktadır. Bir takım 

davranıĢlar, neticesine bakılmaksızın ahlaki açıdan bir yükümlülük taĢımaktadır.  

Ödev, irade, ilke, yükümlülük, kural ve yasa gibi terimler deontolojik yaklaĢımda 

anahtar kelimelerdir. Deontolojik etik, yükümlülük veya ödev etiğidir. Bir davranıĢın 

veya eylemin ahlaki yönünü belirlemek bakımından sonuçların herhangi bir önemi 

bulunmamaktadır. YaklaĢımda hedeflere ulaĢıldığı veya ulaĢılmadığı 

değerlendirilmez. Etik, ”kural etiği” olarak da adlandırılan deontolojik etiğe göre 

insanları nelerin ahlaki nelerin doğru olduğunu bilirler tezini savunmaktadır. Ġnsanlar 

dikkat etmesi gereken her durumda doğruyu seçmektir. Deontolojik yaklaĢım,  karar 

ve eylemleri temel alınan düĢüncenin niteliği oranında değerli veya değersiz 

saymaktadır64. 

 

2.2.3. Meta-etik 

Meta etik, normatif etik tarafından getirilen ahlaki açıdan yargıların, tüm 

gerekçelerini kavram niteliğinde yorumlayarak niteliğine ve anlamına göre 

değerlendirmektedir. Meta etik, etik olan olguların bireysel amaç ve çıkarlar 

doğrultusunda eylemleĢmesine yönelik tartıĢmaları da içermektedir. DüĢünce biçimi 

ve felsefi düĢünce tarzı olarak değerlendirilen meta etik, aynı zamanda etiğin temel 

esaslarında bulunan ifade biçimini de yansıtmaktadır. Normatif etik ile uygulamalı 

etik arasındaki çizgilerin analiziyle oluĢan meta etik; bireylerin, hayatı boyunca nihai 

hedefleri ya da tercihlerini sorgulayarak, amaçlarına ulaĢmak adına hangi metotlar 

ve yolların izlenilmesi gerektiği konusunda da bilgiler vermektedir. Normatif etik 

kuramsal yönden, yapılması gerekenler hakkında eylemlere kılavuzluk edip 

düzenleyici ilkeler ve normlarla sürecin tanımlanmasını hedeflemektedir65. 
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Meta etik, normatif etik tarafından konulmuĢ ahlaksal yargılar üstüne konuĢup, 

bu yargılar içerisinde geçen terimleri analiz ederek bu kavramlar ve yargıların 

taĢıdığı anlamların birbirlerine karĢı olan durumlarını ve mahiyetlerini inceler. Meta-

etik, etik ile alakalı temellendirmeler ve çözümlemelere verilmiĢ genel tanımdır. Bu 

tanımlamanın neleri kapsadığı konusunda tam anlamıyla bir fikir uyuĢması 

bulunmamaktadır. Genel olarak benimsenmiĢ olan tutum doğrultusunda meta etik 

görev bakımından ahlaki yargılar ve ahlak kuralları üzerine çözümlemeler getirmekle 

sınırlanmaktadır. Meta-etik, bulduğu dolaylı sonuçlar haricinde eylemle alakalı 

olarak herhangi bir hedef ya da ahlaksal ilke önermez. Temel olarak bütünüyle 

felsefi analizlerden oluĢmaktadır. EleĢtirel etik ve 17 analitik diye de adlandırılan ve 

ahlak felsefesi kapsamında modern yaklaĢımı ifade etmekte olan meta-etik; ahlak 

filozoflarının normatif etik ile meĢgul olmamaları gerektiğini savunmaktadır. Çünkü 

ahlaki filozoflara ahlaki gerçeklere nüfuz edebilme imkânı sağlayacak özel bir 

algılama güçleri bulunmamaktadır. TürdeĢlerine ahlaki anlamda vaazlar verebilme 

ya da yaĢamlarını nasıl sürdürmeleri gerektiğini ifade etme hakları yoktur. Meta-etik,  

ahlaki yaĢamla ilgili görüĢlerde bulunan etiğin üst düzeyinde bir söylem olmalıdır. Bu 

nedenle genel olarak kabul gördüğü üzere, meta etik aĢağıda belirtildiği gibi bir 

takım sorular sorar66: 

 

1. Ġyi, kötü, doğru, yanlıĢ gibi kavramların ya da terimlerin tanımı ya da anlamı 

nedir? Bu tür kavramları ya da terimleri içeren yargıların tabiatı, iĢlevi ya da anlamı 

nedir?  

2. Bu tarz terimlerin ahlaksal anlamda kullanım biçimi, ahlaksal olmayan 

manada kullanılmasından nasıl ayrılabilir?  

3. Eylem, söz verme, niyet, özgür irade, vicdan gibi birbiri ile bağlantı halindeki 

kavramların ya da terimlerin anlamı ya da açıklaması nedir?  

4.  Değer yargıları ya da etik yargıların geçerlilikleri gösterilebilir mi ya da 

kanıtlanabilir mi? Evetse ne Ģekilde ve nasıl?  

5. Meta-etik temel olarak ahlaksal yargıların metodolojisini ve doğasını ele alan,   

“gerekliliğin” ve “iyi” nin anlamını soruĢturup, ahlaki gerçekleri tartıĢarak yanlıĢ ve 

doğru ile alakalı kanaat ya da inançların nasıl haklandırılacağını ya da 

temellendirileceğini araĢtırmaktadır. Meta-etik iki temel unsur taĢımaktadır. 

Bunlardan ilki, ahlaksal yargıların doğası ya da özüyle ilgili olup daha çok “iyi”nin 

tanımının karĢılığı olan kısmıdır. Ġkincisi kısım ise, metodolojiyle alakalı olup 

ahlaksal ilkelerin ne Ģekilde belirleneceğini inceleyen parçadan oluĢmaktadır. 
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2.3. ETĠK DAVRANIġ ĠLKELERĠ 

Bu kısımda etik davranıĢ ilkeleri baĢlığı altında; adalet, tarafsızlık, sorumluluk 

ve doğruluk baĢlıkları üzerinde durulacaktır.  

 

2.3.1. Adalet 

Adalet, menfaat ve hak dağılımında toplulukların ve kiĢilerin, karar veren 

mercilerin eĢit, tarafsız ve adil olmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Adalet teriminde; 

herkes için eĢit derecede özgürlük ve fırsatların sunulması, ceza ve suçun eĢit 

Ģartlarda tanımlanması, hata ve tahrik iliĢkisinin iyi gözetilmesi ve eĢit ölçüde adaletli 

olma anlayıĢıyla hüküm verilmesi gibi terimler ön plandadır. Toplumda bireylerin 

yaratıcılık özelliklerini sergileyerek çalıĢmalarına olanak sağlamak, temel hakların ve 

de ödevlerin eĢit oranda tanınmasını, birey erdemlerinin teminat altında korunmasını 

öngören hukuk ve etik ilkesidir. Firmalarda, eĢitlik ilkeli adalet yaklaĢımı çalıĢanların;  

yasal, sosyal ve ekonomik hakları, eĢit ölçülü uygulamalar ile korunabilir.  

Özgürlükçü ve eĢit adalet biçimiyle de kiĢisel özgürlük hakları, eĢitlik ilkesi esas 

alınmak suretiyle sağlanmaktadır. Adalet terimi, suçun hak ettiği cezanın karĢılığını 

eksiksiz bulması adına suçun zeminini oluĢturan hata ve eksiklerin, hata-tahrik 

dengesi ile değerlendirilmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Alınan kararlar, adil 

olan bir değerlendirmenin sonucunda herhangi biçimde ayrımcılık gözetmeksizin,  

geçerli ve eĢit hükümlerin ıĢığında alınmaları gerekmektedir67. 

 

2.3.2. Tarafsızlık  

Tarafsızlık ya da nesnel olma, kiĢilerin, karĢılaĢtıkları nesneler veya kiĢiler 

hakkında kendilerinin beklenti, düĢünce, saplantı ve duygularını dikkate almadan 

muamelede bulunmalarını anlatmaktadır. Tarafsızlığı anlatmakta olan bu ilke, yansız 

değil, saygılı olmak anlamını taĢımaktadır. BaĢka bir deyiĢle, özünü, kiĢileri ve 

objeleri çarpıtarak değiĢtirmeme kabiliyetidir. Siyasal anlamda hesap verebilme 

açısından, kamusal kaynakların siyasi amaçlarla kullanılması yasaklanmalı, siyasal 

harcamalar önlenmeli, siyaset ayağına kamusal kaynaklar kullanılarak finans 

sağlanmalı, kamusal hizmetlerin sunumlarında tarafsız olunmalı ve siyasi bağıĢ ve 

yardımların çerçevelerinin çok iyi saptanması gerekmektedir. RüĢvet ile mücadele 

kapsamında medyanın esas görevi rüĢvet skandallarının ortaya çıkarılarak halkın 

bilinçlendirilmesidir. Bu bağlamda tarafsızlık ve nesnellik kilit noktasıdır. Bu nedenle 

medyanın menfaat çevreleriyle iliĢki içinde olmaması gerekmektedir68. 
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2.3.3. Sorumluluk 

ĠĢletmelerde lider profilinin, mutlaka sorumluluk duygusu taĢıyanlar üzerine 

yapılandırılması gerekmektedir. Lider kiĢilerde sorumluluk duygusu oluĢmasının 

yanında liderlerden taĢıdıkları bu sorumluluk duygusunu bulundukları ortama 

taĢıyıp, ortamdakilerin de bu duyguyla hareket etmesini sağlayacak anlayıĢı 

geliĢtirmeleri beklenmektedir. Her bireyin sorumluluk duygusu taĢıyarak hareket 

etmesi çalıĢmalarda amaçlanan baĢarıya, çok daha kolay ve kısa süre içinde 

ulaĢılabilmeyi sağlayacaktır. Ġnsanın yaradılıĢıyla geliĢmeye baĢlayan sorumluluk 

hissiyatının, ilk önce her bireyin kendi sorumluluğunda bulunan davranıĢ ve 

eylemlerdeki sorumluluklarından yola çıktığı bilinmektedir. Çağımızda sorumluluk 

taĢıma anlayıĢı; toplumları yöneten, yönlendiren makam ve kurumların da faaliyet 

alanlarını kapsamaktadır. KiĢilerin çalıĢma hayatları dıĢında yaĢadıkları toplumsal 

yaĢama karĢı da bazı sosyal yükümlülükleri bulunmaktadır.  Biçimleri doğrultusunda 

sorgulanmakta olan davranıĢların içinde barındırdığı olumsuz ve kötü eylemler, etiğe 

aykırı davranıĢ biçimi olarak ifade edilmektedir. Sorumluluk ve dürüstlük tarzındaki 

olumlu davranıĢlarda etik davranıĢlar olarak kabul edilmektedir. Sorumluluk, iĢ 

hayatı bakımından ele alındığı zaman, meslek etiği kapsamında kabul görmektedir. 

Mesleki kalite ve toplumsal içerikler bakımından iliĢkilendirilen davranıĢlar da 

sorumluluğun kapsamını oluĢturmaktadır69. 

Sorumluluk, ödev, yükümlülük, gibi terimler etik bakımından oldukça önemlidir. 

Meslek mensupları kendi bireysel çıkarlarının yanında, meslektaĢlarının, 

müĢterilerinin,  devletin ve toplumun da çıkarlarını korumalı ve yükümlülüklerini 

yerine getirmelidirler. Mesleğini önceden belirlenmiĢ standartlar ve kurallar 

çerçevesinde ifa eden kiĢiler kaynak ve zaman israfını önlerken toplumun da 

güvenini kazanırlar. Toplumların meslek sahiplerinden beklentileri adil olmaları ve 

herkesin saygı gösterdiği davranıĢlar sergilemeleridir. Meslek sahiplerinin hem 

toplumun hem de kiĢisel menfaatlerini gerçekleĢtirmek adına sorumluluklarının 

bilincinde olmaları gerekmektedir. Doğru tutumlar sergilemekte olan bir toplumun 

içerisinde, toplumsal menfaatler bireysel menfaatlerden önce gelmektedir. Toplumda 

refah seviyesi yükselirken ekonomik ve siyasi istikrar sağlanmaktadır. Sorumluluklar, 

firmaların hukuki ve ekonomik Ģartları, iĢ ahlakı, iĢletmenin çevresinde ve içinde 

bulunan kiĢi ve kurumların beklentileri doğrultusunda çalıĢma politikasını ve 

planlarını yapma, insanların mutlu ve memnun olmalarıyla iliĢkilendirilmektedir.  

Firmaların ekonomik koĢullara uygun görülen davranıĢları; devletin kendisine 
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iĢletilmek üzere vermiĢ olduğu kaynakları en etkili ve verimli Ģekilde 

değerlendirmesi, toplumun ihtiyaçlarına uygun miktarda ve kalitede üretimini 

yapması zorunluluğunu getirmektedir. Firmaların yasal koĢullara uygun biçimde 

davranması, içinde bulunduğu ve faaliyetlerini sürdürdüğü toplumun kanunlarına, 

kararlarına, adet ve örflerine ters gelecek hareketlerde bulunmamasına bağlıdır. ĠĢ 

ahlakındaysa fırsatçılıktan kaçınma, fiyatların uygun düzeyde tutulması, alacaklılara 

karĢı dürüst davranıĢ sergileme gibi hususları içermektedir70. 

2.3.4. Doğruluk 

ĠĢletmelerin, bilimsel alandaki çalıĢmalarında bireylerle olan iliĢkilerinde ve 

bütün mesleki faaliyetlerinde bilhassa danıĢma aĢamasında dürüstlüğü, gerçekliği 

ve doğruluğu ilke edinerek söz konusu ilkeyi hayata geçirmeleri beklenmektedir.  

Ġdarecilerin kendilerini tanıtma sırasında; araĢtırmalarından, eğitimlerinden ve 

mesleki özelliklerinden bahsederken abartıdan kaçınmaları ve doğru bildirimlerde 

bulunmaları faydalı olacaktır. Yönetim içerisinde görev alan idarecilerin kendi inanç 

ve duyuĢlarının, değerler sistemi ve ihtiyaçlarının güçlü veya güçsüz taraflarının 

farkında olmalarına ihtimam göstermeleri iĢletme çalıĢanları ile iletiĢimlerinde 

kolaylık sağlayacaktır. Yöneticilerin güvenilir, dürüst, tutarlı ve samimi olmaları 

iĢletme çalıĢanlarının motivasyonlarını arttırabilmektedir.71 

 

2.4. KADIN ÇALIġANLAR AÇISINDAN ETĠK 

Bu kısımda; kiĢisel-örgütsel düzeyde yaĢanan çıkar çatıĢmasından 

kaynaklanan etik sorunlar, kiĢisel-toplumsal düzeyde yaĢanan çıkar çatıĢmasından 

kaynaklanan etik sorunlar ve örgütsel-toplumsal düzeyde yaĢanan çıkar 

çatıĢmasından kaynaklanan etik sorunlar irdelenecektir. 

2.4.1. KiĢisel-Örgütsel Düzeyde YaĢanan Çıkar ÇatıĢmasından Kaynaklanan 

Etik Sorunlar  

ĠĢletmelerde kiĢisel, örgütsel seviyede yaĢanan çatıĢma neticesinde oluĢan 

etik sorunlara, adam kayırma, rüĢvet, iĢletmenin fonlarının zimmete geçirilmesi 

biçimindeki davranıĢlar çatıĢma nedenlerine örnek verilebilir. Etik çatıĢmada ilk 

boyut, kiĢisel-örgütsel seviyede yaĢanmakta olan çatıĢmadır. ÇatıĢma biçimi, bireyin 

kiĢisel etik değerlerinin ve örgüt ile örgütte bulunan diğer bireylerin etik değerlerinin 

arasında farklılık olduğu zaman görülmektedir. Örneğin, birey firması tarafından 
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üretilen bir mamulün reklamının kendi dergilerinde yayınlanması durumuna kendi 

kiĢisel etik değerleri bakımından karĢı koyabilir. Fakat iĢletmenin kendi politikası bu 

durumu gerekli görebilir. Örnekte görüldüğü üzere, örgütsel değerler direkt olarak,  

kiĢinin bireysel değerleriyle çatıĢma içine girmiĢtir. KiĢisel etik değerler ve örgütün 

etik değerleri kendi aralarında ikilem yaĢamak durumuna düĢmüĢtür. KiĢiler genel 

olarak örgüt bünyesinde tam anlamıyla bir sosyalleĢme aĢamasından geçmeden 

evvel böyle problemlerle sıkça karĢılaĢmaktadırlar. ÇatıĢmanın çoğunlukla iĢletme 

uygulamaları ve iliĢkilerinden kaynaklandığı görülmektedir. Çıkar çatıĢmalarının 

yaĢanmaması için, bireylerin kiĢisel özel menfaatleri ile iĢletme menfaatlerinin 

birbirlerinden ayrı tutulması gerekmektedir. Genel de bu sebeple, yöneticiler ile 

çalıĢanların arasında rüĢvet alıĢveriĢi,  Ģahsi ödemelerin kabul edilmesi, hediye 

alınması tarzındaki eylemler etik dıĢı davranıĢlar olarak değerlendirilmektedir. 

Nitekim gerçekleĢtirilen çalıĢmalardan da anlaĢıldığı üzere en fazla çatıĢma durumu 

bu alanda görülmektedir. ĠĢletmeler içerisinde gerginliklere Ģahit olunmaktadır. 

GerçekleĢtirilen bir araĢtırma kapsamında yöneticiler, çatıĢmaların kökenleri 

bakımından incelenmiĢtir. GeliĢmekte olan iĢ dünyası içinde etik yükümlülüklerin 

yerine getirilmesinin önemi, iĢletmeler bakımından sürekli artmaktadır. Etik 

sorumluluklar açısından idarecilerin bakıĢ açılarının değerlendirmeye alınması, firma 

yöneticilerince iĢ etiği ilkelerinin ihlal edilmesiyle firmanın çevre Ģartlarına uyumu 

bozulmaktadır.  Bu durum ileriki zamanda iĢletmenin devamlılığı açısından tehlike 

oluĢturmaktadır72. 

 

2.4.2. KiĢisel-Toplumsal Düzeyde YaĢanan Çıkar ÇatıĢmasından Kaynaklanan 

Etik Sorunlar  

Günlük hayatta toplumsal açıdan yaĢanan geliĢmeler, etik değerlerin oluĢması 

ve Ģekillenmesi sürecinde ciddi bir rol üstlenmektedir. Son yıllarda dünya genelinde 

yaĢanan sosyal ve ekonomik değiĢimler, etik davranıĢların üzerinde ciddi düzeyde 

etki yarattığı belirtilmektedir. Siyasi alandaki gerilmeler, ekonomi alanında yaĢanan 

krizler, kamu borç yönetimi, yaĢanmakta olan örgütsel ve kurumsal değiĢimler 

sebebiyle mevcut olan düzenin tekrar ele alınmasının gerekliliği meydana 

çıkmaktadır. Toplumsal ve kurumsal beklentilerin kiĢilere benimsetme yöntemi 

olarak kabul edilen etiğin sayesinde, kiĢisel beklentiler evrensel boyutlarda 

karĢılanabilirler. ÇatıĢma biçiminde, toplumsal değerlerle kiĢisel değerlerin arasında 

farklılıklar bulunmaktadır. Toplumsal değerden farklı olan değerler taĢıyan kiĢilerin, 

bazı zamanlarda sapkın bireyler olarak nitelendirildikleri görülmektedir. Bu bireylerin 
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toplum değerlerine karsı çıkması durumunda, kiĢi toplumdan dıĢlanabilir. Toplumsal 

değerler çoğunlukla düzenlemeler ve yasalarda da yer almaktadır. Toplum, bir 

eylemi etiğe aykırı buluyorsa tutumun yasal bile olsa yasa dıĢı tutum olarak 

adlandırılmasını isteyebilmektedir. Toplumsal ve kiĢisel düzeyde yaĢanmakta olan 

etik çatıĢma, iki grubun arasında mevcut olan anlayıĢ, değer farklılığından 

oluĢmaktadır. Her iki grubun uyumlaĢtırılması neticesinde bu çatıĢma halinin 

ortadan kalkabileceği düĢünülebilir. Ancak her daim değerler arası farklılıklar 

olacağından, söz konusu çatıĢma hali var olmaya devam edecektir73.  

 

2.4.3. Örgütsel-Toplumsal Düzeyde YaĢanan Çıkar ÇatıĢmasından 

Kaynaklanan Etik Sorunlar  

GeliĢmekte olan iĢ hayatında son dönemlerde en çok bahsedilen konulardan 

biri de iĢ etiğidir. ÇalıĢanlar ve yöneticiler, bilgileri, tecrübeleri, eğitim düzeyleri fark 

etmeksizin etik (ahlak) düzeyde değerlendirmeye alındıktan sonra iĢletme 

bünyesinde çalıĢmaya baĢlamaktadırlar. Çünkü birey etik ilkelerini oluĢturamamıĢ 

ise organizasyon için faydalı olabilmesi olanaksızdır. Bir örgüt içinde mevcut 

değerler ve normlar eğer ki genel anlamda toplum içerisinde kabul edilmiĢ değerlerle 

uyum sağlamıyorsa, çatıĢma kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle, firmanın pazara yeni 

mamul sürmesi aĢamasında toplum ile karĢı karĢıya gelebilme olasılığı 

bulunmaktadır. Toplum içeresinde bu yeni ürüne karĢı negatif tepkiler olabilir. 

Örneğin bir otomobil üretiminden önce kullanılan geleneksel vesait araçlarını 

benimseyenler, otomobil üretimini istemeyebilirler. YaĢanan bu çatıĢmanın temeli, 

toplum ve örgüt arasında gerçekleĢen bir ahlaki çatıĢmadır. Böyle bir çatıĢmayla 

karĢılaĢan firmanın önünde toplumla mücadele etme, malı satmaktan vazgeçme, 

gruplarla uzlaĢma biçiminde üç tercih bulunmaktadır74.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TOPLUMSAL CĠNSĠYET, AYRIMCILIK, MEDYA VE KADIN 

Bu bölümde toplumsal cinsiyet ve medya ile ilgili kavramlar, ayrımcılıkla ilgili 

kavramlar, cinisyete dayalı ayrımcılık, medya sektöründe ayrımcılık baĢlıkları 

üzerinde durulacaktır. 

 

3.1. TOPLUMSAL CĠNSĠYET VE MEDYA ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR 

Toplumsal alanda cinsiyet eĢitsizliğinin ve rollerinin oluĢmasında birçok faktör 

etkili olmaktadır. Medya bu etkenlerin en güçlü olanlarından biridir. Medyanın 

kiĢilerin düĢünceleri, değer yargıları ve davranıĢlarının Ģekillendirilmesi ve 

oluĢturulmasında oynadığı rolün önemi bilinmektedir. Bir medya, cinsiyet konulu 

söylemler sunarak toplumsal alanda cinsiyet ayrımcılığının normalleĢmesini 

sağlayabilecek güce sahiptir. Aynı zamanda, cinsiyet eĢitsizliğini ortadan kaldırma 

gücü de bulunan önemli bir toplumsal araçtır.  Belli ideolojik emeller sonucunda 

biçimlenmiĢ olan toplumsal cinsiyet, kiĢilerin yaĢamlarında belirleyici etkendir. 

Cinsiyet, toplum içinde kiĢiye atfedilmiĢ bir statüdür. KiĢilerin toplumun kendilerine 

atfettiği statülerde kontrol hakimiyeti bulunmamaktadır.  KiĢiler, meslekleri veya 

gördükleri eğitimleri sayesinde kazanılmıĢ olan statülerini kendi iradeleriyle 

belirleyebilirler. Toplumca atfedilmiĢ temel statü olma özelliği bulunan cinsiyet 

statüsünü değiĢtiremezler.  Bunun sebebi cinsiyetin her toplumda önemli ölçüde 

sosyal anlam taĢımasıdır. Uluslararası ölçekte cinsiyet eĢitsizliği, yaĢanan toplumsal 

sorunların en büyüğü olarak kabul edilmektedir. Erkek ve kadının toplum içinde 

üstlendikleri rolleri iĢaret etmekte olan cinsiyet kalıpları, toplumun cinsiyeti belli 

yargılar doğrultusunda Ģekillendirilmesiyle oluĢmaktadır.  Erkek ve kadın için uygun 

görülen rolleri belirlemekte olan bu sosyal terim, toplum içerisinde kadın-erkek 

ayrımcılığına sebep olmakta toplumda kadının üstlendiği rolü ikinciliğe atmaktadır75. 

 

Bu kısımda; toplumsal cinsiyet kavramı, geleneksel medya kavramı, yeni 

medya ve yeni iletiĢim teknolojileri ile medya konuları incelenecektir. 

 

3.1.1. Toplumsal Cinsiyet Kavramı 

Toplumsal cinsiyet teriminin sorgulayıcı gücünden faydalanarak erkek ve 

kadın iliĢkileri değerlendirildiğinde, kadın rol modelinin maruz bırakıldığı cinsiyete 

bağlı ayrımcılığın kaynağının cinsiyete bağlı iĢ bölümünün temeli olduğu 
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görülmektedir. Cinsiyetin toplum içerisinde yapılandırılmasının odağında cinsiyetçi iĢ 

bölümü bulunmaktadır. Cinsiyetçi iĢ bölümünün toplumsal alanda cinsiyet 

ayrımcılığının ve asimetrinin ne Ģekilde korunduğu ve tekrardan kurulduğunu 

anlamak için kilit nokta olduğu benimsenmektedir. Zira söz konusu iĢ bölümü, basite 

indirgenerek kadın ve erkeğin toplumsallaĢma aĢamasında ifa ettikleri farklı türde 

iĢlevlerin bir kısmı gibi düĢünülemez. Aksine toplumsal cinsiyete dayalı iĢ bölümü, 

toplumun belirlenme Ģeklinin gözlemlenebileceği, otorite ve iktidar alanlarının 

belirlendiği, toplumsal cinsiyetin iĢleyiĢ ve kurgu biçimlerinin meydana çıktığı özgün 

biçimli toplumsal pratiğe dikkat çekmektedir. Cinsiyete dayalı iĢ bölümü terimi gizli 

asimetri ve biyolojik ön yargı içermektedir. Kavram, aleni olarak erkekler ve 

kadınların birbirinden farklı vazifeleri kendi içlerinde basit biçimde böldüğü 

düĢüncesini savunuyor gibi dursa da, erkeklerin üstlenmiĢ oldukları görevler 

çoğunlukla “gerçek” insan vazifeleri olarak görülmekte; kadınlar, doğalarına 

bahĢedildiği iddia edilen ve ayrımcılığın saklandığı “ikincil” vazifeleri üstlenmektedir. 

Böylece kadın ve erkek arasında bulunan tahakküm iliĢkisinin gizlendiği 

görülmektedir76. 

 

Toplumsal cinsiyet terimini açıklayabilmek için, ilk önce cinsiyet ve toplumsal 

cinsiyet kavramları arasında bulunan temel fark nedir bilmek gerekir. Ann Oakley, 

kadın ve erkek kimliklerinin belirlenmesini sağlayan cinsiyet ayrımlarının baĢlangıç 

noktalarının biyolojik olduğu tezini savunmaktadır. Oakley; cinsiyet biyolojik bir 

kavramken toplumsal cinsiyet kültürel ve psikolojik bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet 

terimi, cinsiyetin oldukça karmaĢık yapıda toplumsal iliĢki ağı içerisinde 

kurulduğunu, bu ağın basit Ģekilde biyolojik cinsiyetin referansı olarak kullanılıp 

anlaĢılmasının olanaksız olacağını belirtmektedir. Cinsiyet teriminin arka yüzünde 

yatan düĢünce,  toplumsal yapı olduğudur. Erkeklik ve kadınlık olgusu doğuĢtan 

gelen biyolojik niteliklerden çok, birer toplumsal kurgu olarak değerlendirilmektedir. 

Toplumsal cinsiyeti ise bir tür inanç yöntemi olarak kabul etmektedir. Bu yöntem, 

kadın ve erkek kavramları arasında birtakım temel farklılıklar olduğu inancıyla 

ilgilidir. Toplumsal cinsiyet inanç sisteminde, kadınların ikinci sınıf konuma 

tahakkümünü ve düĢürülmesini doğrulamaktadır77. 

 

KiĢiler cinsiyetlerinin kimliklerini ev teknolojilerini kullanma biçimiyle de 

göstermektedirler. Hayatın her safhasında etkileri büyük olan son derece hızlı 
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biçimde üretilen, sosyal iliĢkilerimiz ve yaĢantımızı etkisi altına almıĢ teknolojinin 

bilhassa ev teknolojisinin kullanımının ne Ģekilde olduğu ve cinsiyet terimi ile olan 

iliĢkisi, toplumsal cinsiyet teriminin araĢtırılması ile mümkündür. Cinsiyet kimliğinin 

belirlenmesinde ev iĢlerinin yapılması sırasında sergilenen tutum oldukça etkilidir.  

Ev teknolojisi alıĢılmıĢ cinsiyet rollerini belirleyici ana göstergelerden biridir. Erkek ve 

kadın için kültür ve toplum tarafından belirlenen ve iki cinsinde benimsediği görev, 

rol, hak, davranıĢlar ve sorumluluk olarak ifade edilen toplumsal cinsiyet terimi, 

kültürler arasında bile farklılıklar gösterebilirken aynı zamanda değiĢtirilebilmektedir. 

Toplum, kiĢinin cinsiyetine göre rolünü ve sahip olması gereken nitelikleri belirler. 

Belirlenen nitelikler ve rol o toplumda herkes tarafından bilinmektedir78. 

 

3.1.2. Geleneksel Medya  

Medyanın en etkili olduğu mecra televizyondur. Televizyonda belirlemiĢ 

olduğu gündem kapsamında bazı temsillerin inĢa edilmesi mevzu bahistir. Bu 

temsillerin vasıtasıyla yapılandırılan gündem kapsamında toplum içerisinde sosyal 

hegemonya ortamı oluĢturulmaktadır. GerçekleĢtirilen araĢtırmalar; ön plana alma, 

sıradan yargılar ve çerçeveleme aracılığıyla, farklı toplumsal tabaka ve grupların, 

yabancıların, azınlıkların, kadınların ve birtakım meslek kümelerinin, kitlesel 

haberleĢme araçlarında dengesiz ve taraflı temsil edilip sunulduğunu tespit etmiĢtir. 

Feminizm yanlısı çalıĢmalar, televizyonların sembolik biçimde kadını yok farz eden,   

anne ya da ev kadını olmadıkça kadınların önemli olmadıkları mesajını yaydıklarını 

göstermektedir. TV programlarında sürekli olarak kadının erkeğe bağımlı, ayakları 

üstünde duramayan, güçsüz imgeler kullanılarak ifade edilmesini sembolik biçimde 

kadınların karalanması Ģeklinde görmektedirler. Geleneksel medyada yayınlanan 

temsiller dünya genelinde en fazla kullanılan sosyal video paylaĢma sitesi “Youtube” 

ile karĢılaĢtırıldığı zaman ilginç neticeler çıkmaktadır. Ġnsanların özgürce videolarını 

paylaĢtıkları, neredeyse hiç denetimsiz olarak diğer insanlar tarafından bu videoların 

izlendiği - geleneksel olan medya ile mukayese edildiğinde daha çok “doğal” bir akıĢ 

olduğu web sitesi kapsamında erkek ve kadın temsillerinin oldukça az miktarda kalıp 

yargı barındırdığı, daha abartısız, daha çeĢitli ve “gerçekçi” olduğu 

gözlemlenmiĢtir79. 

 

Yeni medyada etkileĢimli olan ekran, diğer geleneksel olan medya ekranına ek 

olarak, iĢitme ve görme duyularının yanı sıra, dokunma duyularının da iletiĢimin 
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süreci içerisine dahil olmasını sağlar. Yeni medyanın ekranının kullanımına 

baĢlayan “Ekran KuĢağı” Ģeklinde adlandırılabilen yeni kuĢak, yeni olan medyayı 

diğer geleneksel olan medyaya göre çok fazla değiĢik ve kendisine mahsus biçimde 

kullanıp, yaĢamın pratiklerinin içerisinde asıl iletiĢimin gereksinimlerini de bahsedilen 

ekranlar ile beraber devam ettiren farklı kuĢağa denk gelmektedir. Aslında medyanın 

da günlük yaĢam stillerimizi, düĢünceler sistemimizi, diğer insanlarla aramızdaki 

iliĢkilerimizi etkileme gücünün olduğu anlaĢılmaktadır. Medya, insanların ve de 

olayların temsil Ģekliyle toplumdaki belli olan değer yargılarını da oluĢturabilmekte, 

mevcut olan değer yargılarının devam ettirilmesi için içerdiklerini bu doğrultuda 

belirleyebilmektedir. Ve medya içerisinde kadına da yer verme Ģekilleri kadının 

topluluktaki yerini saptama ve de toplumdaki cinsiyet tabularını Ģekillendirmekte 

tesirli olabilmektedir. Ek olarak gazetelerin de kadınları temsil etme Ģekli, konulan 

manĢetler, kadınların haberleri içerisinde kullanılan görseller kadınların toplumun 

içindeki yerlerinin nerede olduğu, nedeniyle toplumdaki cinsiyet tabuları hakkında 

herkese fikirler vermektedir80. 

 

3.1.3. Yeni Medya  

Bireylerini ve toplumu tanımlayan büyük önemli hususlardan biri, toplumlar ve 

bireyler arasındaki çok taraflı iletiĢimler ve iliĢkiler kurabilmelerini kolaylaĢtıracak 

teknolojik imkanların olmasıdır. Bu imkanlar, toplumsal ve bireysel kapsamda 

gerçekleĢen bütün pratiklere tesir etmesi ya da bütün pratiklerde farklı koĢulların 

özünü dayatması sebebiyle çok mühim bir faktör halini almaktadır. Ġnsanların günlük 

yaĢamlarında farklı olanaklar farklı fırsatlar manasına gelirken bu aynı anda, yeni 

sualler ve eĢiti olmayan alanları manasına da gelmektedir. Yerküremiz, giderek 

haberleĢme ve iletiĢimin teknolojileriyle donatılan bir gezegen olurken, aynı anda 

toplumda cinsiyet, soy, etnik ve engellilik konumlarının esasında tabakalaĢmıĢ, 

imtiyazların ve olumsuzlukların olduğu gezegen olmaktadır. Yeni medya Ģeklinde 

ifade edebildiğimiz geliĢmiĢ olan biliĢimin ve iletiĢimin teknolojisinin çıkardığı sanal 

ortamın hangi Ģekilde tanımlandığıyla alakalı olarak farklılaĢmaktadır. Yakınsaklık 

örneği ve sanal devrim örneği.  Yakınsaklık yönlü medya alanlarındaki içerik akıĢının 

ve yönlü medya sanayileri ile aynı medya seyircilerinin kavrayacakları deneyimlere 

bağlı göç hareketi arasındaki duruma iĢaret eder81. 

 

Yakınsaklık örneği yeni ve eski medyanın fazla kompleks Ģekillerde 

etkileĢimde bulunacağını kabul görmektedir. Dijital devrimin paradigması da yeni 
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olan medyanın önceki medyayı konumundan edeceğini ayrıca her Ģeyini yenilemeye 

baĢladığını düĢünmektedir. Yeni medyayla iliĢkilerindeki içtimai cinsiyet esaslı 

konumlarının oluĢturulmasında ve yasallaĢtırılmasında, bu alanda çalıĢan tecrübeli 

kadınların pozisyonları da mühim rol almaktadır. Nitekim Ġrlanda, Hollanda, 

Avusturya, Ġspanya, Ġngiltere ve Finlandiya olmak Ģartıyla altı Avrupa’nın ülkesini 

kapsayan bir çalıĢmanın klas, kreatif ve adaletçi olarak gözüken yeni medyanın 

sanayisinin toplumdaki cinsiyet esaslı eĢitsizliğini, bunu nasıl tekrardan ürettiğini 

veya buna aynı dönemde eĢitlikçi olan maske kuĢandığını ortaya çıkarmaktadır. 

Kadınların kiĢisel özerkliklerine doğru kimlik savaĢı, onların kendine yer buldukları 

aile bünyesinden ve de sosyal-kültürel çevrelerinden özgür olmamaktadır. Ayrıca 

yeni medyada kadınlara bağımsızlık, özerklik, adalet gibi imkanlar sunulmasının 

temelinde devamlı geliĢen, bir de karmaĢıklaĢan bir yeni medyanın teknolojisine 

hâkim olmalarına ayrıca onları etkili Ģekilde yönetebilme becerileri edinmelerine 

dayanmaktadır.  Var olan toplumsal eĢey anlayıĢının kapsadığı dinamikleri özenle 

incelediğimizde, kadınların hareketlerinin diğer toplumdaki hareketlere kıyasla daha 

güçsüz ve ağır seyredeceğini düĢünebiliriz82. 

 

3.1.4. Yeni ĠletiĢim Teknolojileri ile Medya  

Yeni iletiĢimin teknolojileri, tüm toplumlarda mühim olan dinamik alanlar 

oluĢturmaktadır.  Bahsedilen teknolojilerin üzerinden tüm toplumlar, kültürel, sosyal, 

siyasal, vb. bölümlerde küreselleĢebilmekte, bu sayede çeĢitli yerlerin iliĢkileri global 

alana geçebilmektedir. Sürecin meydana çıkardığı neticeler üstünden duyarlılık 

kazanan kadın davranıĢları, yeni medyanın olanaklarının içinde global dünyaya 

eklenebilir. Farklı coğrafyalardaki kadın davranıĢları, yeni medyanın ortamında, 

global dünyanın davranıĢları ile aralarındaki iliĢkilerini bir Ģekilde geliĢtirebilmekte, 

davranıĢların yerel olan dinamikleri temel halinde farklılıkları ve de ara sentezleri 

oluĢabilir. Kadınlara verilen medya imkanları ile bu kadınların imkanlardan 

yararlanma seviyeleri üzerinde, hala yerel toplumsallaĢmıĢ dinamiklerin tesirli 

olduğu görülür. Kadınların farklı medya ortamları içerisinde temsili, erkeklerin 

egemen olduğu dünyanın bir de farklı sektörlerin istekleri doğrultusunda 

Ģekillenmektedir. Sosyal Ģartlar tüm dünyada kadınlarımızın yeni olan iletiĢim 

teknolojilerinin kullanma uygulamalarını etkilemektedir ve onları da erkeklerin 

arkasında bırakmaktadır83. 
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Toplumdaki sorunların çözümü için yardım bekleyen veya çözümsüzlükler 

içerisinde yönünü kaybeden tüm kadınların, bütün yeni medya olanaklarını elde 

etme seviyeleri de az olmaktadır. Yeni medyada önceki medyadan çeĢitli imkanları, 

örgütlenme Ģekilleri ve farklı aktörlere davranıĢ serbestliği vermesi, yeni medyanın 

toplumsal problemlerin tartıĢıla bilindiği, geleneksel olan medyadan ayrı olarak, 

güncel zıt kamusallıkların kapsadığı bir alan olmaktadır. Yeni medya imkanları 

herkesi denk ve bağımsız kılıyor gibi görünse bile, özellikle tüm kadınların üzerinde 

çeĢitli sosyal zorlukların olduğu görülür.  Global dünyada post modern kültürlerinin 

meydana getirdiği bireyselleĢmeler, kadınlığa elveriĢli görülen adımlar, problemlerin 

çözümüyle alakalı duyarlılığı güçsüzleĢtirmekte, sistemin kadınlara yüklediği doğru 

olmayan bilinçlerin de etkileriyle kadınlar, kamusallaĢmıĢ alanlardan uzak 

tutulabilmektelerdir. Post modern kültürler, kadınları hem bireyselleĢtirilerek 

yalnızlaĢtırılmakta hem de kadınları tüketime yöneltip asıl gereksinimleri 

bulanıklaĢtırılmakta, aralarındaki tüm dayanıĢmalar kırılabilmekte, kadınların 

duyarlılığının geliĢimlerini yavaĢlatabilmektedir.  Hem geliĢmiĢ olan dünyanın hem 

de geliĢmekte ki dünyanın bu alanlardaki sorunları pek çok yönden birbiri ile 

kesiĢebilmektedir84. 

 

3.2. AYRIMCILIKLA ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR  

Bu kısımda ayrımcılıkla ilgili kavramlar baĢlığı altında; doğrudan ayrımcılık, 

dolaylı ayrımcılık, yatay ayrımcılık ve dikey ayrımcılık baĢlıkları üzerinde 

durulacaktır. 

 

3.2.1. Doğrudan Ayrımcılık  

Legal düzenlemelerle durdurulmaya çalıĢılan ayrımcılığın konusunda eĢey 

unsurunun olması, iĢ hayatının da erkekler veya kadınlara karĢı bu Ģekildeki 

eĢitsizliklerin yasalarla alakalı olmaktan baĢka uygulama problemi olduğunu gösterir. 

Cinsiyetin ayrımcılığı, bireysel yetenekler veya iĢ performanslarından çok cinsiyetine 

bakılıp yapılan değerlendirmelerini içermekte olup ayrımcılık uygulamalarını örtülü 

ve açık olarak göstermektedir. Açık olan cinsiyet ayrımcılığı içerisinde; cinsiyetlerin 

arasında, doğrudan olarak ayrımcılık olduğu somut olan bir Ģekilde görülebilir.  

ÇalıĢan gereksinimini gidermek için olan bir ilan içerisinde, yalnızca erkek üyelerinin 

baĢvurmasının isteği, ücretlerde uygulanan erkekler yararına bir farkın olması, tüm 

kadınların, hamileliklerinin sebep gösterilerek iĢlerinden çıkarılmaları benzeri 

uygulamaların bu türden ayrımcılıkların somut örnekleri olabilir. ÇalıĢanların 
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benzeyen özellikleri olmasına rağmen, diğer cinsten birisine, ayrıcalıklı Ģekilde 

davranılması manasına gelen bir açık eĢey ayrımcılığının örgütsel problemlerin 

kolaylıkla meydana çıkmasını tetikleyebilmesidir. Nesnel yaklaĢımla ayrımcılığın 

düĢündüren, Ģüpheli veya üzerinde düĢünülen durum bulunmamasına, olmamasına 

rağmen karĢın özellikle belli olan bir eĢey grubunun kötü olarak etkilenmesinin örtülü 

eĢey ayrımcılığının kadın-erkek ayrımcılığının sergilendiği olayları göstermektedir85. 

 

3.2.2. Dolaylı Ayrımcılık 

Ayrımcılık engeli, birbirlerinden farklı olan bireylerin arasında (dahası 

insanlarla diğer canlılar arasında) mevcut, eĢit bir muamele görmeleri durumunu 

tanımlayabilir. Ayrımcılık yasağı olmasının birkaç türü vardır. Doğrudan ayrımcılık, 

tekrar kadın-erkek olarak iki farklı cinsiyetin kategorisi üstünden giderek, kadınların 

kazançsız olduğu, bir de erkeklerden olumsuz ve farklı muameleler gördüğü tüm 

durumları tanımlayabilir. Medya sektöründen örnek verirsek: kadınların bedenlerinin 

duygusal ve dayanıksız yaradılıĢlı olduklarının savıyla gazeteciliğe, özellikle 

muhabirliğe müsait bulunmamaları direkt ayrımcılık örneğidir. Dolaylı ayrımcılık da 

bahsedilen ikili kategorinin içerisinde, kadınlarla erkeklerin arasındaki dengesiz güç 

iliĢkilerinin görmezden gelindiği, “cinsiyet körlüğü” denilen ayrımcılığın bir türüdür. 

Yasal mevzuatta, devletin politikalarında ya da herhangi ayrımcı bir ibarede, hüküm 

bulunmazken, eylem olarak bu ayrımcılıktan söz edilmesi dolaylı ayrımcılıktır. Ayrıca 

dolaylı ayrımcılık, sıklıkla pozitif ayrımcılıkla kadınlar tarafına kotalar koyarak 

aĢılmaya çalıĢılır. Medyanın, özel olan sektörün hakiminde olduğu ve yarıĢçı olan bir 

yapıya yaslandığından medyada kadınların kotasıyla ilgili olan öneriler çok karĢılık 

bulmaz86. 

 

3.2.3. Yatay ayrımcılık 

Yatay ayrımcılık, üstte belirttiğimiz gibi, kadın olan gazetecilerin tercihi 

gerekçelerinden bahsederken belirttikleri “sektörel ayrıĢma” Ģeklinde meydana çıkar. 

Farklı bir deyiĢle, basındaki bazı “sayfaları” veya servisleri içerisinde kadınların daha 

çok istihdam edildiği, bazılarında da sayıları çok az olur. Fransa’da, çeviri ve steno 

servisleri, dıĢarı taraftan yazıları yazanlar bir de düzeltmenler içindeki kadınların 

oranı %100’lere gelirken, foto-muhabirleri kameramanlar, fotoğrafçılar ve çizerler 

arasındaki kadınlar çok azdır.  Normal olarak bir yerden sonra da yatay ayrımcılık bir 
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çeĢit kısır döngü oluĢturabilir; özellikle iĢ hayatında ilerlemiĢ olan kadın gazetecilerin 

“kadınlara özgü” olan alanlarda profesyonelleĢtikçe, kendilerine sunulan yeni 

imkanlar bu durumları daha da kuvvetlendirici olacaktır. Ve bu Ģekilde, çalıĢtıkları 

gazeteye iliĢkin olan dergilerin grubundan birçok derginin de sorumluluğunu alan ve 

bahsedilen ilerlemeden mutlu olan gazeteci, görüĢmemiz içinde, bunların mutfak ve 

yemek, çocuk bakımı ve gelin-evlilik dergileri olmalarını hem bu olanağı geri 

çevirmediğini, hem de yadırgamadığını belirtmiĢtir87. 

 

3.2.4. Dikey ayrımcılık 

Belirli özelliklerinin baĢarılı Ģeklinde gösterimine, kreatif alanlarda zamanla 

daha da yoğun bir Ģekilde çalıĢmalarına, bunlarla beraber yüksek bir eğitim seviyesi 

ve de entelektüel, sanata dair birikimleri olmalarına rağmen, sinema dalında çalıĢan 

bütün kadınların, diğer tüm zorlukları aĢsalar bile “yönetmenlik”e ulaĢtıran son 

saydam zorluğu pek çok zaman kıramadıkları gözlemlenir. Bu durumun en açık olan 

göstergesi, günümüz itibariyle tam 160 üyesi olan Film Yönetmenleri Derneği’nin 

sahip olduğu kadın olan üye adetinin 9 olması; bu, oransal Ģekilde söylersek %6’dan 

daha az olması demektir88. 

 

Dikey ayrımcılıkta yükselme, yönetici, karar verici pozisyonlarına gelirken 

yapılan ayrımcılığa denir. Ayrımcılığın sınırlarına karar veren mekanizmalarına 

katılamamak, çalıĢma hayatında zorluklarla karĢılaĢma, iĢ yerlerinde tacize ya da 

sendikal faaliyetlere katılamama ya da haksızlığa uğrama gibi farklı konuların 

girmesidir. GörüĢtüğümüz bütün kadın olan gazeteciler, dikey ayrımcılığın 

mevcudunu kabul ettiler. Değerlendirmelerinde çeĢitlilikler olsa bile, içlerinde 

meritokratik ve volontarist düĢünenler dahil olmak üzere, olgusal Ģekilde bugün 

basın ortamında üst olan kademelerin “erkek” olduklarını belirtmiĢ ve de bunun 

değiĢtirilmesinin gerekliliğini savunmuĢlardır. Bahsedildiği gibi zamanla medya 

alanında iĢ yapan kadınların oranı hayli artmıĢtır. Fakat buradaki oranlardaki artıĢ 

dikey ayrımcılık, cam tavan sendromu gibi olan olguları birlikte getirmiĢtir. Ayrıca 

kadınların sektörlerdeki sayıları artsa bile kadınların yönetici düzeyindeki 

pozisyonlardan uzakta durmaları sürmektedir. Yani pozitif bir iyileĢme Ģeklinde 

görülebilecek, sektörde iĢ gören kadınların sayısının yükselmesi sektörün eĢeye 

dayalı ayrımcılık taĢıyan yapısının dönüĢmesi ile sonuçlanmamaktadır89. 
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3.3. CĠNSĠYETE DAYALI AYRIMCILIK   

Cinsiyete dayalı ayrımcılık kadınların iĢ gücüne ortak olması önünde baĢlıca 

büyük pürüzlerden biridir, zira kadınlara topluluklarda biçilen ana rolünün haricinde 

değiĢik bir biçimde ekonomik hürriyetini kazanmayı arzulayan kadınlar  ''kadın iĢi'', 

''erkek iĢi'' engellemeleriyle rastlaĢabilmektedirler. Bu vaziyet zaten çalıĢma gücüne 

iĢtirak etmekte çekimser davranan kadınların gittikçe çok çekingenleĢmesine sebep 

olabilmektedir. Kadınların sanayileĢme ile birlikte gittikçe artan endüstriyel 

faaliyetlere iĢtiraki de “kadınlara uygun” olarak bilinen iĢler bünyesinde geliĢmiĢtir. 

Bariz bir ''kadın iĢi'' ve ''erkek iĢi'' ayrımının gün yüzüne çıkması da feministlerin 

çoğunluğu tarafından söylenen ”denk iĢe denk ücret” istemini geçersiz 

yapmaktadır90.  

 

Bu kısımda cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortaya koyan; kadın çalıĢanların medya 

sektöründeki yeri, cinsiyete dayalı ayrımcılık ile toplumsal cinsiyet iliĢkileri, kadın 

istihdamı ve cinsiyete dayalı ayrımcılık, medya sektöründeki kadın istihdamı ve 

cinsiyete dayalı ayrımcılık konuları irdelenecektir.  

 

3.3.1. Kadın ÇalıĢanların Medya Sektöründeki Yeri 

Medya dalında çalıĢan kadınların, kadın hüviyetleri nedeniyle çabalarının 

görmezden gelindiklerini söyleyen Yaban, kadınların emeğinin sayılmayıĢını 

medyada geçen kadın imajlarıyla iliĢkisi kontekstinde tartıĢtı. Zanaat yapıtlarında 

simgelenen kadın imajı ile medyanın kadın simgeleri arasında oluĢturduğu 

bağlantıyla ilgi uyandıran konferansında Yaban, medyanın dolaĢımda olan kadın 

izlenimleri nedeniyle, imalat aĢamasında bulunan kadınların umursanmayarak 

kadınların bir biçimde “vitrin” Ģeklinde sergilendiğini belirtti. Medya dalında çalıĢan 

kadınların “konumları ile sorunları”, “medyadaki çalıĢan kadınlara yönelik dikey ve 

yatay ayrımcılık Ģekilleri”, “medya dalındaki cinsiyetçi örgütlenme karĢısında çare 

önerileri”, “medyadaki kadınların simgeleme düzeyi ile biçimleri” ayrıca “medyada 

kadınların imgeleri” benzeri temalar öncü olmak amacıyla kadın ve medya 

konusunda çabalayan bilim adamlarına çağrıda bulunulmuĢtu. KKTC ve Türkiye’nin 

15 üniversitesinden 32 ilim insanının iĢtirak ettiği sempozyumda, çalıĢma süreçleri 

ile temsil meselesi bağlamında medyadaki kadınların yaĢama biçimleri türlü 

boyutlarıyla incelendi. Sempozyumda “toplumsal cinsiyet ve sinema”, “cinsellik ile 

beden siyasetleri”, “popüler harsda kadın simgelemeleri”, “kadına müteveccih 

Ģiddet”, “kadınların emeği ile medya”, “güncel medyada kadınların imgeleri”, 
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“toplumsal cinsiyet ve reklam” ve “medyadaki kadınlık durumları” baĢlıklı 8 seansta 

toplam 28 sunum yapıldı91. 

 

3.3.2. Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ile Toplumsal Cinsiyet ĠliĢkileri  

Ġçtimai cinsiyet geniĢ bir tarifle cinsiyetin içtimai değer hükümlerine göre 

Ģekillendirmesidir ve oluĢturulan bu idrak da zamandan zamana ve toplumdan 

topluma farklılık belirtmektedir. Butler ise aynı biçimde toplumsal eĢeyin, sadece 

beklentileri ve davranıĢ kalıpları değil, daha çok erkek ve kadın arasındaki 

bağlantıları, özellikle ise güç bağlantılarını yapılandıran toplumsal bir nosyon 

olduğunu göstermektedir ve sosyal cinsiyetin imal edilmiĢ bulunduğunu 

söylemektedir. Butler'a göre, soyu nasıl rasizm inĢa yapıyorsa, cinsiyeti ise 

cinsiyetçilik imal etmektedir. EĢeye dayalı baĢkalıkçılığın yaratılmasında laf ettiğimiz 

sosyal cinsiyet hükümleri son aĢamaya kadar büyük ehemmiyet taĢımaktadır. 

Cinsiyete dayanmakta olan baĢkalıkcılık kavramsal düzeyde her iki cinse de 

göndermede bulunmaktadır. Ama daha çoğunlukla, kadınların kiĢisel hakları öncü 

olmak amacıyla hak ile fırsatlardan erkeklerinkiyle eĢit nicelikte yararlanamamasına 

gösterge etmektedir. Hemen hemen tüm endeksler de, kadınların özellikle ikincil 

pozisyonu gözler önüne serilmektedir92. 

 

3.3.3. Kadın Ġstihdamı ve Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık  

Türkiye’de kadınların iĢ gücü pazarında daha çok sayıda bulunmasına ve 

pozisyonlarının göreceli namına daha yararlı olmasına karĢın, yapılan ampirik ve 

teorik çalıĢma neticeleri Türkiye’de kadınların iĢ gücü pazarında cinsiyete dair 

ayrımcılığın etkisi altında kaldığını belirtmektedir. ÇalıĢma yaĢamında erkek birey ile 

eĢit iĢi uygulayan kadının mesleğe alınma, terfi, yükselme, ücretler, tayin, meslekten 

çıkarma ve diğer parasal ve parasal olmayan imkanlar açısından ayrı uygulamalar 

etkisi altında kalmaları, istihdamdaki çeĢitli alanlarda, kadınların aleyhine mevcut 

olan denksizliğin göstergeleridir. Kadın çalıĢanlar, iĢlerinde ilerleme hususunda 

erkek iĢ arkadaĢlarına göre; çok fazla beklemek ve çok uzun zaman çalıĢmak 

zorunda bulunmaktadır. Kadın çalıĢanların kariyerlerinde erkekler ile eĢit yol alsalar 

bile, karĢılık konusunda negatif ayrımcılıkla rastlaĢmaktadırlar. Birçok önemli 

iĢletme, muayyen düzeyde mesuliyet isteyen makamlara kadınları istihdam etmeleri 

konusunda, kadınların hamilelik, annelik ile alakalı psikolojik hallerini gerekçe 

belirterek, ayrımcılık yapmaktadır. Kadın çalıĢanlarının nitelik gerektirmediği 
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iĢlerdeki istihdamın, eğitim kurlarının yeterli gelmemesi, aile hayatındaki rolü ile 

sorumluluğu gibi sebepler terfilerini bile zorlaĢtırmaktadır93. 

 

3.3.4. Medya Sektöründe Kadın Ġstihdamı ve Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık  

Kadınların medya alanında sayıca çoğalmasının cinsiyetçi simgelemeleri 

dönüĢtürmede gerekli etkiyi gösteremediği konusunda hemen hemen bir fikir 

birliğine ulaĢılmıĢtır. Fakat kadınların sektördeki erkeklere göre yaĢadıkları türlü ve 

fazla sayıda mesele, sektörün bilhassa yönetici konumundaki erkek hakim yapısı ile 

kadın olmaktaki natürel bir sosyal cinsiyet denkliği farkındalığı getirememesi gibi 

konular gözler önüne getirildiğinde bu netice çok fazla ĢaĢırtıcı da değildir. Medya 

sektöründe çalıĢan kadın iĢçilerin sayısının yükselmesinin temsillerinin değiĢimini 

sağlamasına ve kadınların bu sistem içerisinde daha fazla söz sahipleri olmaları, bu 

alanların eĢeye göre ayrıĢtırılmaması, kadınların arasında bağlar kurulması, türlü 

eğitimlerle sosyal cinsiyet farkındalığının pekiĢtirilmesine benzer çabalara 

gereksinim duyulmaktadır. Kadınların medya ustaları içerisinde ağ üretme ve de 

danıĢmanlık benzeri araçlar ile medya sektöründe çalıĢmakta olan kadınların 

kuvvetlenmelerine ve de kariyer yollarındaki engelleri aĢmalarına yardım da 

bulunmak önemlidir. Medya için eğitim vermekte olan kurumların, öğrencilerinin 

toplumsal eĢey farkındalığı, yaĢamın bütün alanlarındaki görünüĢlerinin önemi 

açısından duyarlılaĢtırmasının oldukça önemli yararlar sunması istenmektedir94. 

 

3.4. MEDYA SEKTÖRÜNDE AYRIMCILIK  

Bu kısımda, medya sektöründe ayrımcılık hususunda; cinsiyet ayrımcılığından 

korunma hakkı, cinsiyet ayrımcılığına maruz kalanların eĢit muamele görme hakkı, 

cinsiyet ayrımcılığı yaĢayanlar ile benzer Ģartlarda ve durumda olmak, medya 

sektörünün ayrımcılıktan arındırılmasının önemi, kadınların medyada temsil edilme 

biçimleri, medya sektöründe kadın temsil sorunları, kadının medyada eĢitlikçi bir 

temsil olanağına kavuĢmasıyla iliĢkili yasal düzenlemeler, medya sektöründeki kadın 

çalıĢanların medya ürünleri üzerindeki etkisi irdelenecektir. 

 

3.4.1. Cinsiyet Ayrımcılığından Korunma Hakkı  

Medya ülkenin demokratikleĢmesinin sağlanması açısından farklı düĢüncelerin 

ifade edilmesine imkan tanımaktadır.  Radyo yayınlarında ki temel konular; cinsiyet 
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eĢitliği, gençlik sorunları ve insan haklarına saygıdır. Bir kısım kadın gazeteci 

NWMI’nin kurulmasında etkili olan konferansa katılmıĢtır. Yapılan bu konferansta 

medya sektöründe çalıĢmakta olan kadınların durumlarına dikkat çekilmiĢtir.  

Böylece demokratikleĢmiĢ gruplar ile gazeteciler arasında birlik sağlanmasına yer 

verilmiĢtir. Bu konferansta alınan karalar Ģu Ģekilde sıralanabilir95:  

 

1. Medya örgütlenmeleri kurum içindeki politikalarında cinsiyet eĢitliği ve 

hakkaniyetine yer vermelidir. 

2. Medyada cinsiyet ile geliĢim konularının kapsamı arttırılarak geliĢtirmelidir.  

3. Yüksek Mahkeme tarafından yaptırım uygulanan cinsel taciz konuları 

medya tarafından uygulanmalıdır.  

4. Kadın gazetecilerin çalıĢma hakları ile kazanımları korunmalıdır.  

5. Gazeteciler ile medya kuruluĢları önemli konular ve toplumsal cinsiyet 

açısından hassas etik kuralları geliĢtirmelidir. 

6. Medyanın bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekleyen medya kuruluĢları ve 

çalıĢanlarının haklarını korumaya çalıĢan kurumlar güçlendirilmelidir. 

 

3.4.2. Cinsiyet Ayrımcılığına Maruz Kalanların EĢit Muamele Görme Hakkı 

Toplumsal cinsiyetteki eĢitsizlik Türkiye’nin gündeminde her daim yer almakta, 

STK’ların ve bir takım kurumların bu konuyla ilgili düzenlemeler yaptıkları 

görülmektedir. Ancak bu düzenlemelerin yeterli olmadığı belirtilmektedir. Toplumsal 

cinsiyette yaĢanan eĢitsizliğe neden olan faktörlerin hepsi ayrı bir çalıĢma 

konusudur. Toplumsal cinsiyet eĢitsizliğinin sebebi ve çözümüne yönelik 

çalıĢmaların üzerinde medyanın ciddi bir rolü olduğu belirtilmektedir. Medyanın 

cinsiyet temelli fikirleri yazılı, sözlü ve görsel medyada sunması kadının toplum 

içindeki cinsiyet kalıplarına katkıda bulunmaktadır. Bu etkilerinden dolayı kadın ve 

erkek eĢitliğini Türkiye’de bulunan yazılı basındaki durumunun detaylı bir Ģekilde 

analizinin yapılması önem arz etmektedir. Kadınların temsil edilmesi medyada 

önemli bir yere sahip olmakta ve Türkiye’de’ki medyada konumlandığı yerin ifade 

edildiği görülmektedir. Kadınların medya içerisinde temsil edilmelerine bakıldığında 

hem dünyaya, hem de medyaya karĢı olan bakıĢ açıları hakkında bilgi 

aktarılmaktadır. Böylece yapılan sunumlarda kadınlar hakkındaki bakıĢları 

meĢrulaĢtırarak toplumun algılama biçimini o yönde etkilemektedir96.  
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3.4.3. Cinsiyet Ayrımcılığı YaĢayanlar ile Benzer ġartlarda ve Durumda Olmak  

Eski Türkler’de cinsler arası iliĢkiler ile değerler, yazılı olmayan töreler 

tarafından belirlenerek, erkekler ve kadınlar arasındaki hakların saklı tutulduğu 

belirtilmektedir. Erkek ve kadının birbirleri üzerinde hakları olduğu kabul edilmiĢtir. 

Eski Türk toplumlarında kadınlar namusun ve Ģerefin simgesi olarak değerli 

görülmekte ve her daim sosyal hayat içerisinde erkeğin tamamlayıcısı görevini 

üstlenmektedirler. Sosyal hayatta ve aile içerisinde kadın faal bir role sahiptir. 

Kadınlar ve erkekler sosyal Ģartlar itibariyle bireysel rolleri, konumları ve statüleri ile 

ilgili bazen yeni değerlendirmeler yaparlar. Türkiye’deki kültürel ve sosyal yapının 

içerisinde bulunduğu Ģartlara göre bu değerlendirmeler değiĢmektedir. Toplumsal 

hayatın içerisinde bireyler, davranıĢlarını ait oldukları sosyal dünyanın kültürel 

zihniyet biçimlerine uygun Ģekilde gerçekleĢtirirler. Kadınlar ile erkekler, cinsiyet 

açısından biyolojik varlıklarken toplumsal alan içerisinde de, bu yapıdan farklı 

toplumsal roller ve değerlere sahip olurlar. Her toplum kendi üyelerine farklı 

Ģekillerde roller vermektedir. Zamanla toplumsal Ģartlardan kaynaklanan değiĢimler 

sonucunda bu rollerde de değiĢiklikler meydana gelir. Örneğin; erkekler ev içinde 

çocuk bakımında, kadınlar da ev geçimi için erkeklere yardım etmektedirler. 

YaĢanan bu değiĢimden dolayı kadın ve erkek arasında ortaya çıkan mesafede 

azalmıĢ benzerlikler ortaya çıkmıĢtır97.  

 

3.4.4. Medya Sektörünün Ayrımcılıktan Arındırılmasının Önemi  

Medya sektörünün ayrımcılıktan arındırılması, Ģiddet ve ayrımcılığın yer alma 

biçimi Ģeklinde ortaya konulmaktadır. Ayrımcılıktan arındırmanın önemi ile Ģiddet 

türleri, kimlere nasıl uygulandığı ve bunun meydana getirdiği sorunlar 

konuĢulmuĢtur. Medyada ayrımcılığın giderilmesinin önemi, ayrımcılığın tetiklemiĢ 

olduğu Ģiddet ve bu Ģiddetin sebepleri üzerinde durulmuĢtur98; 

 

1. Günlük hayat içerisinde ayrımcılık ve Ģiddetin nesnesi sadece kadınlar 

değil, etnik gruplar, cinsiyet kimlikleri, çocuklar, yaĢlılar, kültürel ve dinsel gruplarda 

yaĢanan bu ayrımcılıkların hedefi haline gelmektedirler.  

2. GerçekleĢen Ģiddet davranıĢları kısmi olarak medya aracılığı ile 

öğrenilmekte ve bunlardan en çok etkilenenler de çocuklar olduğu için orada yer 

alan rolleri hayatlarında taklit etmeye çalıĢmaktadırlar.  
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3.  Toplumsal hayatta taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerinin ana öznesini 

erkekler oluĢturmakta bu olayların haber haline getirilmesi de yeni mağduriyetlere 

sebep olmaktadır. YaĢanan bu Ģiddet olayları haber haline getirilip örnek teĢkil 

edecek Ģekilde detaylı bir biçimde yorumlandığında failin eylemi sebep ve sonuç 

iliĢkisi kurularak meĢrulaĢtırılmaktadır.  

4. Medyanın Ģiddete maruz kalan kadın ve diğer yapıların, Ģiddetin fiziksel 

boyutları ile ilgilenirken, ekonomik Ģiddet, psikolojik Ģiddet gibi boyutları ise 

medyanın ilgi alanının dıĢında kalmaktadır. 

5. Medyanın günlük haber sunumları dıĢında olan programlarında da 

ayrımcılık ve Ģiddet karĢımıza çıkmaktadır. Ancak bu olayların çoğunluğu 

magazinleĢtirilmekte,  gülünebilir bir halde sunulmakta, böylece olağanlaĢtırılarak, 

sorgulanmasının önüne geçilerek ayrımcılık ve Ģiddet karĢımıza çıkmaktadır. 

6. Medyada yapılmakta olan ayrımcılık esas itibari ile temsil Ģeklinde bir 

ayrımcılıktır. Medyada hem sözel hem de görsel sunumlar yapılmakta, bu söylemler 

neticesinde bir takım kiĢi ve gruplar dıĢlanmakta ve bu dıĢlanma politikalarına zemin 

hazırlanmaktadır.  

7. Kadınlara karĢı yapılan Ģiddet toplumsal sorun Ģeklinde değil adli ve 

bireysel bir vaka Ģeklinde sunulmaktadır. Böylece kadınlara yönelik cinsiyetçi görüĢ 

tekrardan üretilerek, Ģiddetin meĢrulaĢtırılması haklı bir sebebe bağlanmaktadır.  

3.4.5. Kadınların Medyada Temsil Edilme Biçimleri 

Medyada kadınların temsili yoğun Ģekilde 1970’li yıllarda feminizm 

çalıĢmalarıyla gündeme getirilmiĢtir. Kadınlara ikinci sınıf muamele yapılmasına ve 

toplumsal etkileĢimin medyada yer alan kadın temsilleriyle etkileĢim içerisinde 

kurulmaya çalıĢıldığına dikkat çekilmektedir. ĠletiĢim çalıĢmalarında kültürel 

perspektiflerin hakimiyet sahibi olması, toplumsal olanı yansıtmak yerine kendisinin 

ortaya attığı görüĢleri ön planda tutmaktadır. Feminist medyanın yaptığı 

çalıĢmalarda kurgulanmıĢ olanı inĢa etme meselesi, kadınların toplumsal hayat 

içerisindeki ikincil konumunun pekiĢtirilmesini yeniden üretmek olarak 

açıklanmaktadır. Medyada kadınların temsili ile ilgili olan üç temel konu üzerinde 

durularak Ģu Ģekilde aktarılabilir99. 

  

1. Medya sektöründe kadınların varlığı  

2. Medyada kadınların temsil edilme Ģekilleri 

3. Medyada üretilen ürünlerin kullanıcıları olarak kadınlar  
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3.4.6. Medya Sektöründe Kadın Temsil Sorunları  

Medya sektöründe erkeğin egemen olması nedeni ile bu sektörde kadınların 

temsil edilerek yaĢadıkları sorunların dile getirilmesine duyulacak ilgi de sınırlı 

olacaktır. Medya sektöründe kadın personel istihdamının yetersiz olması kadın 

bakıĢ açısının ve sorunlarının dile getirilmesinde de yetersizliğe sebep olduğu 

belirtilmektedir. Kadınların temsilinde yıllar içerisinde göreli bir düzelme olsa da 

cinsiyet ayrımı devam etmiĢtir. Erkek editörlerin erkeklere hitap eden konuları 

devamlı iĢledikleri görülmüĢtür. Siyahi olan kadınların yer aldığı göz ardı edilmiĢtir. 

Medyanın siyahi insanlara iliĢkin temsillerinin sahip oldukları baĢarılara veya kurban 

konumunda olmalarıyla ilgili değil, normal olmayan durumlara iliĢkin olduğu 

aktarılmaktadır. Örnek verilecek olursa az karĢılaĢılan bir olay olan siyah bir erkek 

tarafından tecavüze uğrayan beyaz kadın haberi daha ön planda tutulmaktadır. 

Ancak siyah kadınların uğradıkları istismarlarda ise bu olumsuzluğun göz ardı 

edilmeye çalıĢıldığı dikkatlerden kaçmaktadır100.  

 

YaĢanan bu istismarların ana sebebi olarak medya sektöründe görev üstlenen 

kadın sayısının azlığı gösterilebilir. Böylece kadınların perspektiflerinin medyadan 

dıĢlanması, erkek iktidar iliĢkileri ve zihniyet yapılarının medyada popüler bir kültür 

alanına hâkimiyet kurmasına yol açmaktadır. Kadınların güçsüz oldukları üzerinde 

durulması, bedenlerinin maddeleĢtirilerek sömürü alanı haline getirilmesinde 

medyanın büyük bir rolünün olduğu belirtilmektedir. Medya sektöründeki kadınların 

sayısının artmasının önemi vurgulanarak onlara atfedilen olumsuz değerleri 

tekrardan ortaya koyan kadın temsillerinin değiĢim yaĢaması sağlanmaktadır. 

Kadınların medyada etkili olması ile adil ve eĢit bir Ģekilde temsil imkanı ortaya 

çıkmaktadır. Kadınların yaptıkları uluslararası çalıĢmalar sonucunda kadın istihdamı 

ve kadınların temsili arasındaki iliĢkinin varlığına değinilmeye çalıĢılmaktadır101. 

  

3.4.7. Kadının Medyada EĢitlikçi Bir Temsil Olanağına KavuĢmasıyla ĠliĢkili 

Yasal Düzenlemeler  

Medyada ortaya konulan ürünlerde erkekler ile kadınlar arasında görece 

dengeli ve eĢit bir Ģekilde temsil edildiği; gelenekselleĢmiĢ kadın özelliklerinin 

yanında çalıĢan, kendinden emin, bağımsız, güçlü ve rasyonel kadın imgesinin 

üretildiği görülmektedir. Kadınların 1990’lı yıllardan önce ev iĢleri ile meĢgul bir 

halde oldukları ifade edilirken, bu tarihten sonra iĢ hayatında yer alarak, baĢarılı, 

bakımlı ve etkili bir değiĢime girerek mutsuzluklarını ortadan kaldırmıĢlardır. 

                                                           
100

 Çelenk, a.g.e., s. 231. 
101

 Çelenk, a.g.e., s. 230. 
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Kadınlar gündelik hayatlarında yoğunlaĢmaya baĢladıkları için süper kadın tabiri 

ortaya çıkmıĢ ve çok ciddi anlamda iĢ yükü ile karĢılaĢmıĢlardır. GerçekleĢen bu 

durum sonucunda verilen iĢlerin doğru Ģekilde yapılması baskısından dolayı kadınlar 

kötü bir ruh haline bürünmekte ve medyanın süper kadın tabirinin olumsuz etkileri 

görülmektedir. Kadınların üzerinde bu durum sonucunda baskı oluĢacak cinsiyet 

ayrımcılığın yer aldığı söylemler tekrardan ortaya çıkacaktır. Toplumsal cinsiyet 

hakkında eĢitlikçi bir tavır oluĢmasını sağlamak için medyada yer alan toplumsal 

cinsiyete dayalı ayrımcılığın azaltılması gerekmektedir. Toplumsal cinsiyetteki 

eĢitliğin geliĢtirilerek cinsiyete dayalı Ģiddetin azaltılmasını sağlamak için medyanın 

farkındalık çalıĢmaları yaparak her daim dinamik bir Ģekilde hareket etmesi 

gerekmektedir. Gençler toplumsal cinsiyetteki eĢitliklere iliĢkin bilgisizliği,  medyanın 

kalıplaĢmıĢ bir davranıĢ sergilemesi genç nesillerin bu eksiğini gidermek için 

toplumsal cinsiyet hakkında gençlerle projeler ortaya çıkarmaktadır. Proje sayesinde 

gençler eğitilerek bir medya içerisinde etkili ve eğitimli liderler ortaya çıkartılmıĢ ve 

medyadaki etkinlikleri de arttırılmıĢtır102.  

 

3.4.8. Medya Sektöründeki Kadın ÇalıĢanların Medya Ürünleri Üzerindeki Etkisi  

Kadınların medyada temsili ile Ģiddet konuları hakkında medya takip 

raporlarının hazırlanması cinsiyete dayalı medya ile mücadelede önemli bir yere 

sahiptir. Medya izleme veya takip,  güvenilir verilerin sağlanması konusunda önemli 

görülen bir araçtır. Medya izleme, medya ile yurttaĢlar arasındaki iliĢkiyi artırmak 

adına farkındalıkların arttırılmasına katkıda bulunmaktadır. Medya izleme sayesinde 

demokrasinin derinleĢmesi sağlanarak toplumsal cinsiyetteki eĢitliğinde geliĢtirilmesi 

amaçlanmaktadır. Medya izleme etkinlikleri sonucunda kadınlara ve erkeklere dair 

olumlu imgelerin yaygın bir hale getirilmesi için çaba sarf edilmektedir. Medyada yer 

alan ürünlerin üstünde toplumsal cinsiyet konusu ile ilgili ilk çalıĢma yapanlar 

feminist araĢtırmacılardır. Feministler öncelikli olarak kadın ve erkek gazetecilerin 

üzerinde durmuĢlardır.  Sektöre bu pencereden bakıldığında farklı sektörlerdeki ile 

aynı Ģekilde medyada da kıdemli üst yöneticiler sıralamasında kadınların var 

olmalarının düĢük bir ihtimal olduğu belirtilmektedir. Ġfade edildiği gibi bu durumdan 

kaynaklanan diğer bir sorun da kadınların erkek personel göre daha az ücret 

aldıkları belirtilmiĢtir103.  

 

  

                                                           
102

 Çiler Dursun, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Haber Medyası: Alternatif Bir Habercilik, 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2008, s. 74. 
103

 T.C. BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,  Medyada Cinsiyete Dayalı Ayrımcılıkla 
Mücadelede Medya İzleme Grupları, AfĢaroğlu Matbaası, Ankara, 2011, s. 51. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MEDYA SEKTÖRÜNDE ÇALIġAN KADINLARIN SORUNLARINA YÖNELĠK BĠR 

ARAġTIRMA 

4.1. ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

Tez konusu ile ilgili tespit edilen bağımlı-bağımsız değiĢkenler arasındaki 

iliĢkilerin, literatürden ve çalıĢma ölçek boyutlarından yararlanılarak hazırlanan 

araĢtırma modeli oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢmada, bilimsel araĢtırma yöntemi olarak, 

amaç yönüyle “uygulamalı”, yapıldığı yer bakımından “alan” esaslı, tür yönünden 

niceliksel ölçüme dayalı “sayısal” karĢılaĢtırmaların yapılabildiği anket yöntemi 

izlenmiĢtir.   

 

4.1.1. AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalıĢmada amaç; 

1. Medya iĢletmelerinde kadınların dıĢ görüntüsünün yaptığı iĢten daha önemli 

olup olmadığı, 

2. Medya iĢletmelerinde kadınlara tacizlerin yapılıp yapılmadığı, 

3. Medya iĢletmelerinde kadınların iĢe alımında fiziki ve dıĢ görüntüsünün 

daha fazla dikkate alınıp alınmadığı, 

4. Medya iĢletmelerinde kadın yöneticilerin daha fazla olması gerekip 

gerekmediği, 

5. Medyada kadına bir meta olarak bakılıp bakılmadığı, 

6. Erkek yöneticilerin medyada kadın çalıĢanlarına karĢı negatif ayrımcılık 

yapılıp yapılmadığı, 

7. Medya endüstrisinde bekar kadınların iĢ bulma Ģansının daha yüksek olup 

olmadığı, 

8. Medya sektöründe çalıĢan erkek yöneticilerin kadın çalıĢanlara karĢı 

egosantrik davranıĢlar sergilenip sergilenmediği, 

9. Medya endüstrisinde kadın erkek eĢitliğinin olup olmadığı, 

10. Medya iĢletmelerinde kadın çalıĢanların daha az giriĢim fırsatı bulunup 

bulunmadığı, 

11. Medya iĢletmelerinde çalıĢan kadın çalıĢanlara karĢı daha saygılı 

davranılması gerekip gerekmediği, 

12. Medya endüstrisinde kadın çalıĢanların ideolojik tercihler nedeniyle sınıf 

ayrılıklarına tabi tutulup tutulmadığı konularına yönelik SPSS 21 programında 

istatistiksel analizler yapılmıĢ, elde edilen veriler ıĢığında oluĢturulan sonuç ve 

öneriler tüm ilgili tarafların bilgisine sunulmuĢtur. 
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4.1.2. AraĢtırmanın Önemi  

Bu çalıĢmada medyada görev alan kadınların karĢılarına çıkan engellerin 

neler olduğu tespit edilerek, toplumsal cinsiyet rollerinin medya alanında çalıĢan 

kadınlar üzerindeki etkileri araĢtırılacak varsa cinsiyet ayrımcılığının yarattığı 

sonuçlar ortaya konacak, medyada çalıĢan kadınlar üzerindeki algılar, ön yargılar, 

negatif ayrımcılık ve terfi sorunlarının nelerden kaynaklandığı ortaya konulacaktır. 

Tespitlerin ardından düzeltme ve önlemlerinin neler olabileceği, kadının daha 

sosyal, daha eĢitlikçi, daha fazla toplumsal katılımın olduğu bir medya ortamında 

çalıĢabilmesinin nasıl sağlanabileceği gibi konularda bilimsel çözüm önerileri 

oluĢturulmaya çalıĢılacaktır. 

 

4.1.3. AraĢtırmanın Kapsamı 

ÇalıĢmanın literatür bölümünde; kitap, makale, tez, internet vb. gibi 

kaynaklardan yararlanılmıĢtır. Dolayısıyla araĢtırma kapsamında ilk olarak kadın 

istihdamı ve istihdamla ilgili genel konulara açıklık getirilmiĢtir. Ardından etik ve 

meslek etiği konuları kapsamında etik ve meslek etiği kavramları açıklanmıĢ ve etik 

türleri, etik davranıĢ ilkeleri ve kadın çalıĢanlar açısından etik üzerinde durulmuĢtur. 

Akabinde çalıĢmanın da ana konularından biri olan toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, 

medya ve kadın üzerinde durulmuĢ ve medyada kadınların yaĢamıĢ olduğu sorunlar 

açıklanmıĢtır. Medya sektöründe çalıĢan kadınların sorunlarına yönelik metodolojik 

çalıĢmalar incelenmiĢ ve elde edilen veriler karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu tezde yer alan 

araĢtırmanın uygulama bölümü için anket çalıĢması uygulanmıĢ ve hipotezleri test 

edebilmek için uygulanan anket sonuçları SPSS 21 istatistik analiz programı ile 

analiz edilmiĢtir.  

4.1.4. AraĢtırmanın Problemi  

Bu çalıĢmanın amacı öncelikle aĢağıdaki problemlere cevap oluĢturacak 

bilimsel bulgu ve önerilere ulaĢmaktır: 

 

 Medya sektöründe çalıĢan erkek yöneticiler kadın çalıĢanlara karĢı 

egosantrik (ben merkezli davranıĢ) davranıĢlar sergiliyor mu? 

 Medya sektöründe kadın çalıĢanlar erkek meslektaĢlarına oranla daha mı az 

terfi alıyor? 

 Medya iĢletmelerinde kadın çalıĢanlar daha az giriĢim fırsatı mı buluyor?  

 Medya kuruluĢlarındaki kadın çalıĢanlara saygılı davranılıyor mu? 
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 Medya endüstrisinde kadın çalıĢanlar ideolojik tercihler nedeniyle sınıf 

ayrılıklarına tabi tutuluyor mu?  

 Medya iĢletmelerinde kadınların iĢe alımında fiziki ve dıĢ görüntüsü daha 

fazla dikkate alınıyor mu?  

 
4.1.5. AraĢtırmanın Modeli 

Tez konusu ile ilgili tespit edilen bağımlı-bağımsız değiĢkenler arasındaki 

iliĢkilerin, literatürden ve çalıĢma ölçek boyutlarından yararlanılarak hazırlanan 

araĢtırma modeli oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢmada, bilimsel araĢtırma yöntemi olarak, 

amaç yönüyle “uygulamalı”, yapıldığı yer bakımından “alan” esaslı, tür yönünden 

niceliksel ölçüme dayalı “sayısal” karĢılaĢtırmaların yapılabildiği anket yöntemi 

izlenmiĢtir. 

4.1.6. AraĢtırmanın Sınırlılıkları  

Bu tezin kapsamı “Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunlarına Yönelik 

Bir AraĢtırma”  konusu ile sınırlandırılmıĢtır. Sadece Ġstanbul’da anket çalıĢmasının 

yapılmasını kabul eden 6 medya kuruluĢunda çalıĢan 38 kadın çalıĢan ile sınırlıdır. 

4.1.7. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklem Büyüklüğü 

AraĢtırmanın evreni televizyon sektörünün tamamıdır. Ancak bu evrenin çok 

geniĢ olması sebebiyle Ġstanbul il merkezinde televizyon sektöründe Habertürk TV, 

A Haber, Haber Global, Tv8, Trt 1 ve Star Tv’de çalıĢan kadınlar, rastgele örneklem 

yöntemi ile seçilmiĢtir. Toplamda araĢtırmanın örneklemini ise 38 kadın çalıĢan 

oluĢturmaktadır.  

 

4.1.8. AraĢtırmanın Varsayımları 

1. AraĢtırma için hazırlanan ölçekler, çalıĢmanın amacını gerçekleĢtirecek 

güvenilirlikle düzenlenmiĢtir.  

2. Bu çalıĢmada anket yöntemi ile elde edilen verilerin analizinde SPSS 21 

istatistik programının kullanılması, tezin hipotezlerinin test edilmesi için yeterlidir. 

3. ÇalıĢmanın bağımlı-bağımsız değiĢkenlerinin karĢılaĢtırılmasında 

yararlanılan analizler (frekans, regresyon, anova vb.) gerekli bulguların elde 

edilmesinde yeterli olmuĢtur. 

 
4.1.9. AraĢtırmanın Hipotezleri 

AraĢtırmanın hipotezleri; 
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H0: Örneklemdeki bireylerin yaĢı, medya sektöründe çalıĢan kadınların 

sorunlarını etkilemez. 

H1: Örneklemdeki bireylerin yaĢı, medya sektöründe çalıĢan kadınların 

sorunlarını etkiler. 

H0: Örneklemdeki bireylerin medeni durumu, medya sektöründe çalıĢan 

kadınların sorunlarını etkilemez. 

H2: Örneklemdeki bireylerin medeni durumu, medya sektöründe çalıĢan 

kadınların sorunlarını etkiler. 

 

H0: Örneklemdeki bireylerin eğitim durumu, medya sektöründe çalıĢan 

kadınların sorunlarını etkilemez. 

H3: Örneklemdeki bireylerin eğitim durumu, medya sektöründe çalıĢan 

kadınların sorunlarını etkiler. 

H0: Örneklemdeki bireylerin hizmet süresi, medya sektöründe çalıĢan 

kadınların sorunlarını etkilemez. 

H4: Örneklemdeki hizmet süresi, medya sektöründe çalıĢan kadınların 

sorunlarını etkiler. 

H0: Örneklemdeki bireylerin çalıĢtıkları pozisyon, medya sektöründe çalıĢan 

kadınların sorunlarını etkilemez. 

H5: Örneklemdeki bireylerin çalıĢtıkları pozisyon, medya sektöründe çalıĢan 

kadınların sorunlarını etkiler. 

H0: Kadına karĢı ön yargılı davranılması ile kadınlara negatif ayrımcılık 

yapılması, kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasında iliĢki yoktur. 

H6: Kadına karĢı ön yargılı davranılması ile kadınlara negatif ayrımcılık 

yapılması, kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasında iliĢki vardır. 

H0: Kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ile kadına karĢı ön yargılı 

davranılması, kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasında iliĢki yoktur. 

H7: Kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ile kadına karĢı ön yargılı 

davranılması, kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasında iliĢki vardır. 
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H0: Kadınlara karĢı mobbing uygulanması ile kadınlara negatif ayrımcılık 

yapılması, kadına karĢı ön yargılı davranılması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasında iliĢki yoktur. 

H8: Kadınlara karĢı mobbing uygulanması ile kadınlara negatif ayrımcılık 

yapılması, kadına karĢı ön yargılı davranılması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasında iliĢki vardır. 

H0: Kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi ile kadına karĢı ön yargılı 

davranılması, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ve kadınlara karĢı mobbing 

uygulanması düzeyleri arasında iliĢki yoktur. 

H9: Kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi ile kadına karĢı ön yargılı 

davranılması, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ve kadınlara karĢı mobbing 

uygulanması düzeyleri arasında iliĢki vardır. 

 

4.1.10. AraĢtırmanın Veri Toplama Tekniği 

Anket sorularının hazırlanmasında 2013 yılında Mihalis Kuyucu tarafından 

yapılan bir çalıĢmada kullanılan anket sorularından da faydalanıldı104. Sorular 

araĢtırma açısından seçilip, düzenlenerek anket oluĢturuldu. Anketlerin tamamının 

uygulanması neticesinde elde edilen veriler, SPSS 21 istatistik programına 

yüklenerek çalıĢmanın hipotez ve amacına yönelik analizler yapıldı. Tezin verilerinin 

elde edilmesi için hazırlanan anketlerin güvenirliliğinin sağlanması amacıyla, 20 

kiĢilik pilot anket uygulaması Habertürk Tv’de yapıldı. Pilot anket uygulamasında 

ortaya çıkan sorunlar çözülerek anket yeniden düzenlendi. Yapılan Cronbach Alpha 

güvenilirlik sonucunda, güvenirliği sağlanan anketlerin tamamı katılımcılara 

sunularak araĢtırma için gerekli olan tüm veriler elde edildi. Anketlerin tamamının 

uygulanması sonucunda elde edilen veriler, SPSS 21 istatistik programına yüklendi 

ve çalıĢmanın amacına yönelik analizler yapıldı. Analizlerden bazıları frekans, 

normallik dağılımı, kolerasyon, regresyon, anova vs. Ģeklinde sıralandı.  Analizler 

sonrasında istatistik yöntem usulleri ve bilimsel yöntem bulguları ıĢığında çalıĢmanın 

raporu tamamlandı. 

 

4.1.11. Güvenilirlik Analizi 

Yapılacak olan anket araĢtırma sorularının amacı temsil etmesindeki güven 

düzeyini ölçmek için güvenilirlik analizi kullanılır. Güven düzeyinin saptanmasında 

güvenilirlik katsayısına bakarak karar verilir. Güvenilirlik katsayısı 0 ile 1 arasında 

                                                           
104
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değerler alır ve bu katsayının aldığı değerlere göre elde edilen güven düzeyleri 

aĢağıdaki tablodaki gibidir. 

 

Tablo-1 Güvenilirlik Katsayısı Tablosu105 

Cronbach Alfa Değeri Güvenilirlik Durumu 

0,00< Cronbach Alfa katsayısı<0,40 Güvenilir Değil 

0,40< Cronbach Alfa katsayısı<0,60 DüĢük Güvenilirlik 

0,60< Cronbach Alfa katsayısı<0,80 Güvenilir 

0,80< Cronbach Alfa katsayısı<1,00 Yüksek Güvenilirlik 

Güven düzeyi düĢük seviyede olan çalıĢmalarda anket sorularında düzenleme 

yapılabilir. Anket sorularına yapılacak olan değiĢken (soru) ekleme çıkarma iĢlemleri 

yeterli olmaz ise araĢtırma soruları en baĢtan düzenlenmelidir. 

Tablo-2 Güvenilirlik Analizi 

 Cronbach Alfa 
Katsayısı 

Tüm ÇalıĢma Ġçin Güven Katsayısı 0,830 

Kadına KarĢı Ön Yargılı Davranılması 0,795 

Kadınlara Negatif Ayrımcılık Yapılması 0,802 

Kadınlara KarĢı Mobbing Uygulanması 0,641 

Kadınların Cinsel Obje Olarak DüĢünülmesi 0,619 

 

                                                           
105

 Haydar Demirhan ve Canan Hamurkaroğlu, İstatistiksel Yöntemlere Giriş, Hacettepe Üniversitesi 
Yayınları, 3. Baskı,  Ankara, 2016, s. 432. 
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Yapılan araĢtırmada en düĢük güven katsayısı 0,610 olarak hesaplanmıĢtır ve 

iletiĢimsel etiğe aittir. Bu değer en düĢük değer olsa da güvenilir düzeydedir. Güven 

katsayıları genel olarak incelendiğinde ölçek ve düzeylere ait güven katsayılarının 

güvenilir düzeyinde olduğu görülmektedir. 

 

4.1.12. Demografik Özellikler 

Yapılan görüĢmeler sonucunda elde edilen veriler frekans analiz yardımıyla 

demografik değiĢkenler tablosunda özetlenmiĢtir.   

Tablo-3 Demografik DeğiĢkenler Tablosu 

 

Düzeyler Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Toplam 
Yüzde 

YaĢ 

19-24 YaĢ 1 2,6 2,6 2,6 

25-31 YaĢ 13 34,2 34,2 36,8 

32-39 YaĢ 10 26,3 26,3 63,2 

40-47 YaĢ 10 26,3 26,3 89,5 

48 YaĢ ve Üzeri 4 10,5 10,5 100,0 

Medeni 
Durum 

Bekar 20 52,6 52,6 52,6 

Evli 18 47,4 47,4 100,0 

Öğrenim 
Durumu 

Lise 4 10,5 10,5 10,5 

Ön Lisans 5 13,2 13,2 23,7 

Lisans 23 60,5 60,5 84,2 

Yüksek Lisans 6 15,8 15,8 100,0 

ÇalıĢma 
Süresi 

1-3 Yıl 15 39,5 39,5 39,5 

4-6 Yıl 6 15,8 15,8 55,3 

7-9 Yıl 5 13,2 13,2 68,4 

10-13 Yıl 3 7,9 7,9 76,3 

14 Yıl ve Üzeri 9 23,7 23,7 100,0 

ÇalıĢma 
pozisyonu 

Genel Müdür /  
Yönetici / Yönetici 
Yardımcısı 

2 5,3 5,3 5,3 

Yönetmen/Yapımcı 13 34,2 34,2 39,5 

Editör/Muhabir 7 18,4 18,4 57,9 

Grafik Montaj 1 2,6 2,6 60,5 

Diğer 15 39,5 39,5 100,0 

Toplam  38 100 100  
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Yapılan çalıĢmada örnekleme katılanların yaĢ dağılımı incelendiğinde 1 kiĢinin 

19-24 yaĢ aralığında (%2,6), 13 kiĢinin 25-31 yaĢ aralığında (%34,2), 10 kiĢinin 32-

39 yaĢ aralığında (%26,3), 10 kiĢinin 40-47 yaĢ aralığında (%26,3) ve 4 kiĢinin de 48 

yaĢ ve üzerinde (%10,5) olduğu görülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, 

katılımcıların çoğunluğunun 25-47 yaĢ aralığında olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

Katılımcıların medeni durumlarını incelendiğinde 20’sinin bekar (%52,6), 

18’inin evli (%47,4) olduğu tespit edilmiĢtir. Analizler sonucunda, araĢtırmaya 

katılanlardan bekarların sayısı evlilerin sayısından 2 kiĢi fazla olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Bu da katılımcıların yarısının evli, yarısının bekar olduğunu ortaya 

çıkarmaktadır.  

 

Eğitim durumlarına bakıldığı zaman ise 4 kiĢinin lise (%10,5), 5 kiĢinin ön 

lisans (%13,2), 23 kiĢinin lisans (%60,5) ve 6 kiĢinin ise yüksek lisans (%15,8) 

olduğu görülmektedir. Yapılan çalıĢmalar sonucunda, katılımcıların büyük 

çoğunluğunun lisans düzeyinde eğitim almıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Katılımcıların 15’inin 1-3 yıl (%39,5), 6’sının 4-6 yıl (%15,80), 5’inin 7-9 yıl 

(%13,20), 3’ünün 10-13 yıl (%7,9) ve 9’unun 14 yıldan fazla (%23,70) süredir 

çalıĢtığı gözlenmiĢtir. Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların neredeyse 

yarısının 1-3 yıl arasında iĢletmede çalıĢtığı belirlenmiĢtir.  

 

Duruma ek olarak 2 kiĢinin Genel Müdür /  Yönetici / Yönetici Yardımcısı 

(%5,30), 13 kiĢinin Yönetmen/Yapımcı (%24,20), 8 kiĢinin Editör/Muhabir (%18,40), 

1 kiĢinin Grafik Montaj (%2,60) ve 15 kiĢinin de diğer pozisyonlarda (%39,50) 

çalıĢtığı görülmektedir. Ġncelemeler sonucunda, katılımcılar çalıĢma pozisyonu 

kapsamında ele alındığında yönetmen/yapımcı ve diğer çalıĢma pozisyonunda 

çalıĢanların yoğunlukta olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

4.1.13. Faktör Analizi 

Faktör analizi benzer amaçları olan soruları tek baĢlık altında toplayarak 

yapılacak olan analizleri anlaĢılması daha kolay, sade bir sonuca ulaĢmak için 

yapılacak analiz sayısını azaltmayı amaçlar. Ancak faktör analizi her veri setine 

uygulanamaz. Faktör analizi uygulanacak veri setlerinin KMO değeri yüksek ve 

Bartlett test istatistiği sonucu anlamlı olmalıdır. KMO değeri değiĢkenler arasındaki 

iliĢkinin büyüklüğünü gösteren bir katsayı değeridir. KMO değeri 0 ile 1 arasında 
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değer alır. DeğiĢkenler arasındaki iliĢki arttıkça KMO değeri 1’e, azaldıkça 0’a 

yaklaĢır. 

 

KMO değeri faktör analizi yapılabilmesi için bir ölçüt olsa da tek baĢına yeterli 

değildir. Faktör analizi uygulanabilmesi için Bartlett test istatistiği sonucunun anlamlı 

olması yani alfa (0,05) değerinden küçük olması gerekmektedir. 

 

Yapılan araĢtırmada faktör analizi Medya ĠĢletmelerinde Kadın Sıkıntıları 

Ölçeği için uygulanmıĢtır.  
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4.1.13.1. Medya ĠĢletmelerinde Kadın Sıkıntıları Ölçeği Ġçin Faktör Analizi 

Tablo-4 Medya ĠĢletmelerinde Kadın Sıkıntıları Ölçeği Ġçin Faktör Analizi Tablosu 

 Faktör Yük Ağırlıkları 

M
e

d
y
a

 Ġ
Ģ

le
tm

e
le

ri
n

d
e

 K
a

d
ın

 S
ık

ın
tı

la
rı

 

Düzey Soru Ortalama SS Alfa 1 2 3 4 

Kadına KarĢı 
Ön Yargılı 
Davranılması 

S15 3,8421 1,19744 

0,795 

,726 ,416 ,085 ,033 

S17 4,1316 1,06976 ,706 ,344 -,024 ,168 

S18 3,4474 1,28814 ,803 ,236 ,015 ,058 

S19 3,9474 1,41321 ,673 ,025 ,276 -,050 

Kadınlara 
Negatif 
Ayrımcılık 
Yapılması 

S12 3,4737 3,4737 

0,802 

,196 ,809 ,237 ,157 

S14 1,15634 1,15634 ,479 ,653 ,211 -,026 

S16 3,6316 3,6316 ,262 ,763 -,130 -,026 

Kadınlara 
KarĢı 
Mobbing 
Uygulanması 

S7 3,8421 ,91611 

0,641 

,052 -,333 ,819 -,056 

S8 3,7632 1,02494 ,245 ,215 ,615 ,323 

S10 3,2368 ,97077 -,064 ,324 ,719 -,295 

S11 3,5263 1,17948 ,236 ,261 ,477 ,314 

Kadınların 
Cinsel Obje 
Olarak 
DüĢünülmesi 

S6 3,3158 1,35777 

0,619 

,085 ,369 ,230 ,672 

S9 4,1579 1,07870 ,398 ,092 ,181 -,678 

S13 3,8947 ,98061 ,483 -,119 -,026 ,713 

 

AraĢtırma Ölçeğinin faktör analizine uygunluğunu ölçmek için bartlett testi 

uygulanmıĢtır. Bartlett testi sonucunda elde edilen KMO değeri 0,680 olarak 

hesaplanmıĢtır. Ayrıca Bartlett testi sonucunda p değeri 0,000 olarak bulunmuĢtur 

(p=0,00 < Alpha=0,05). Bu yüzden AraĢtırma Ölçeği için faktör analizi uygulamanın 

uygun olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Uygulanan faktör analizi sonucunda AraĢtırma Ölçeğine ait 4 alt düzey olduğu 

tespit edilmiĢtir. Bu alt boyutlar kadına karĢı ön yargılı davranılması, kadınlara 

negatif ayrımcılık yapılması, kadınlara karĢı mobbing uygulanması, kadınların cinsel 

obje olarak düĢünülmesidir. Ölçeğe ait soruların faktör yükleri, ortalamaları, standart 

sapmaları ve alt düzeylere ait güven katsayıları hesaplanmıĢtır ve hesaplanan bu 

değerler yukarıdaki tabloda verilmiĢtir. Faktör yükleri en büyük değeri aldığı düzeye 

aittir.    

 

4.1.14. Veri Analizi 

Etik liderlik ölçeği, örgütsel adalet ölçeği ve örgütsel sinizm ölçeği ile 

uygulanan araĢtırma çalıĢması ile elde edilen veriler SPSS 21 programı ile analiz 

edilmiĢtir. Verilerin analizlerinde kullanılacak istatistiksel yöntemlere karar 

verilebilmesi için verilerin normal dağılıma uygunluğu test edilmiĢ ve normal 

dağılıma uygun oldukları tespit edilmiĢtir. Bu yüzden verilerin analizinde parametrik 

yöntemlere baĢvurulmuĢtur.  

 

Yapılacak istatistiksel analizler sırasında ikili karĢılaĢtırma yapılacak olan 

testlerde bağımsız t-testi ve 2’den fazla olan grup karĢılaĢtırılmalarında One way 

anova (tek yönlü varyans) analizi kullanılmıĢtır. Farklılıkların tespit edildiği gruplar 

arasında farklılığa sebep olan grupların saptanması için post Hoc karĢılaĢtırma 

testleri ve Tukey testinden yararlanılmıĢtır. 

 

T-testi farklılıkların tespiti için t değeri kullanırken, one way anova testi F 

değeri kullanmaktadır. Ancak SPSS gibi paket programlarda farklılıkların tespitinin 

kolay olması için hem t-testi hem de one way anova testi için p değeri hesaplanır. p 

değeri alfa (0,05) değerinden daha küçük ise ilgili değiĢkenler arasındaki farklılık 

anlamlı bulunur. 



72 
 

4.1.14.1. YaĢ ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları Arasındaki 

ĠliĢki 

 

Tablo-5 YaĢ ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları Ġçin Varyans Analizi 

Tablosu 

Ölçek Düzeyler YaĢ N Ort. S.S. 
F 

Değeri 
p 

Değeri 

M
e

d
y
a

 Ġ
Ģ

le
tm

e
le

ri
n

d
e

 K
a

d
ın

 S
ık

ın
tı

la
rı

 Ö
lç

e
ğ

i 

Kadına KarĢı 
Ön Yargılı 
Davranılması 

25-31 YaĢ 14 3,8929 ,88096 

,319 ,812 

32-39 YaĢ 10 3,9000 ,85147 

40-47 YaĢ 10 3,9000 1,05541 

48 YaĢ ve 
Üzeri 

4 3,3750 1,63936 

Kadınlara 
Negatif 
Ayrımcılık 
Yapılması 

25-31 YaĢ 14 3,6190 1,06102 

,167 ,918 

32-39 YaĢ 10 3,5333 1,12437 

40-47 YaĢ 10 3,7333 ,92696 

48 YaĢ ve 
Üzeri 

4 3,9167 ,31914 

Kadınlara KarĢı 
Mobbing 
Uygulanması 

25-31 YaĢ 14 3,5179 ,91180 

,090 ,965 

32-39 YaĢ 10 3,6500 ,60323 

40-47 YaĢ 10 3,6000 ,67905 

48 YaĢ ve 
Üzeri 

4 3,6875 ,37500 

Kadınların 
Cinsel Obje 
Olarak 
DüĢünülmesi 

25-31 YaĢ 14 3,6429 ,59145 

,968 ,419 

32-39 YaĢ 10 3,6667 ,83148 

40-47 YaĢ 10 4,1000 ,66759 

48 YaĢ ve 
Üzeri 

4 3,8333 ,79349 

 

H0: Örneklemdeki bireylerin yaĢı, medya sektöründe çalıĢan kadınların 

sorunlarını etkilemez. 

 
H1: Örneklemdeki bireylerin yaĢı, medya sektöründe çalıĢan kadınların 

sorunlarını etkiler. 

 

Yapılan Varyans analizi sonucunda hesaplanan değerler yukarıdaki tabloda 

verilmiĢtir. Tablodaki değerlere bakıldığında kadına karĢı ön yargılı davranılması 

(p=0,812>0,05), kadınlara negatif ayrımcılık yapılması (p=0,918>0,05), kadınlara 

karĢı mobbing uygulanması (p=0,965>0,05) ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi (p=0,419>0,05) için hesaplanan p değerlerinin alfa (0,05) değerinden 

daha büyük olduğu görülmektedir (p>0,05). Bu yüzden H0 hipotezi kabul edilir. Yani 
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kadına karĢı ön yargılı davranılması, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması, 

kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi 

yaĢa göre farklılık göstermemektedir.  

 

4.1.14.2. Medeni Hal ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları 

Arasındaki ĠliĢki 

Tablo-6 Medeni Hal ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları Ġçin F-Testi 

Tablosu 

Ölçek Düzeyler 
Medeni 

Hal 
N Ort. S.S. 

F 
Değeri 

p 
Değeri 

M
e
d

y
a

 Ġ
Ģ
le

tm
e
le

ri
n

d
e
 K

a
d

ın
 S

ık
ın

tı
la

rı
 Ö

lç
e
ğ

i 

Kadına KarĢı 
Ön Yargılı 
Davranılması 

Bekar 20 3,8250 1,07023 

-,112 ,912 

Evli 18 3,8611 ,90433 

Kadınlara 
Negatif 
Ayrımcılık 
Yapılması 

Bekar 20 3,6500 ,96412 

-,052 ,959 

Evli 18 3,6667 ,99673 

Kadınlara KarĢı 
Mobbing 
Uygulanması 

Bekar 20 3,5750 ,72138 

-,154 ,879 

Evli 18 3,6111 ,72367 

Kadınların 
Cinsel Obje 
Olarak 
DüĢünülmesi 

Bekar 20 3,9500 ,63315 

1,518 ,138 

Evli 18 3,6111 ,74316 

 

H0: Örneklemdeki bireylerin medeni durumu, medya sektöründe çalıĢan 

kadınların sorunlarını etkilemez. 

 
H2: Örneklemdeki bireylerin medeni durumu, medya sektöründe çalıĢan 

kadınların sorunlarını etkiler. 

 

Yapılan bağımsız t testi sonucunda hesaplanan değerler yukarıdaki tabloda 

verilmiĢtir. Tablodaki değerlere bakıldığında kadına karĢı ön yargılı davranılması 

(p=0,912>0,05), kadınlara negatif ayrımcılık yapılması (p=0,959>0,05), kadınlara 
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karĢı mobbing uygulanması (p=0,879>0,05) ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi (p=0,138>0,05) için hesaplanan p değerlerinin alfa (0,05) değerinden 

daha büyük olduğu görülmektedir.  (p>0,05). Bu yüzden H0 hipotezi kabul edilir. 

Yani kadına karĢı ön yargılı davranılması, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması, 

kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi 

medeni duruma göre farklılık göstermemektedir.  

 

4.1.14.3. Eğitim Durumu ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların 

Sorunları Arasındaki ĠliĢki 

Tablo-7 Eğitim Durumu ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları Ġçin 

Varyans Analizi Tablosu 

Ölçek Düzeyler 
Eğitim 

Durumu 
N Ort. S.S. 

F 
Değeri 

p 
Değeri 

M
e

d
y
a

 Ġ
Ģ

le
tm

e
le

ri
n

d
e

 K
a

d
ın

 S
ık

ın
tı

la
rı

 Ö
lç

e
ğ

i 

Kadına KarĢı 
Ön Yargılı 
Davranılması 

Lise 4 4,6250 ,43301 

3,774 ,019 
Ön Lisans 5 2,7500 1,28695 

Lisans 23 3,8696 ,91350 

Yüksek Lisans 6 4,1250 ,49371 

Kadınlara 
Negatif 
Ayrımcılık 
Yapılması 

Lise 4 4,5833 ,41944 

4,200 ,012 
Ön Lisans 5 2,6667 ,97183 

Lisans 23 3,6087 ,91922 

Yüksek Lisans 6 4,0556 ,68041 

Kadınlara 
KarĢı 
Mobbing 
Uygulanması 

Lise 4 3,6875 ,85086 

3,255 ,033 
Ön Lisans 5 3,3500 ,48734 

Lisans 23 3,4348 ,66237 

Yüksek Lisans 6 4,3333 ,60553 

Kadınların 
Cinsel Obje 
Olarak 
DüĢünülmesi 

Lise 4 3,9167 1,19799 

,435 ,729 
Ön Lisans 5 3,5333 ,76739 

Lisans 23 3,7681 ,64694 

Yüksek Lisans 6 4,0000 ,55777 

 

H0: Örneklemdeki bireylerin eğitim durumu, medya sektöründe çalıĢan 

kadınların sorunlarını etkilemez. 

 
H3: Örneklemdeki bireylerin eğitim durumu, medya sektöründe çalıĢan 

kadınların sorunlarını etkiler. 

 

Yapılan Varyans analizi sonucunda hesaplanan değerler yukarıdaki tabloda 

veriĢmiĢtir. Tablodaki değerlere bakıldığında kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi (p=0,729>0,05) için hesaplanan p değerlerinin alfa (0,05) değerinden 

daha büyük olduğu görülmektedir (p>0,05). Bu yüzden H0 hipotezi kabul edilir. Yani 
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kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi eğitim durumuna göre farklılık 

göstermemektedir.  

 

Kadına karĢı ön yargılı davranılması (p=0,019>0,05), kadınlara negatif 

ayrımcılık yapılması (p=0,012>0,05) ve kadınlara karĢı mobbing uygulanması 

(p=0,033>0,05)  için hesaplanan p değerleri alfa değerinden daha küçüktür 

(p<0,05). Bu yüzden H3 hipotezi kabul edilir. Yani kadına karĢı ön yargılı 

davranılması, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ve kadınlara karĢı mobbing 

uygulanması eğitim durumuna göre farklılık gösterir. Ortalamalar incelendiğinde lise 

düzeyinde eğitim almıĢ kiĢilerin kadına karĢı önyargılı davranıldığı düĢüncesinin ön 

lisans düzeyinde eğitim almıĢ kiĢilere göre daha yüksek seviyede olduğu 

görülmektedir. 

 

Lise düzeyinde eğitim almıĢ kiĢilerin kadınlara negatif ayrımcılık yapıldığı 

düĢüncesinin ön lisans düzeyinde eğitim almıĢ kiĢilere göre daha yüksek seviyede 

olduğu görülmektedir. Yüksek lisans düzeyinde eğitim almıĢ kiĢilerin kadınlara karĢı 

mobbing uygulandığı düĢüncesinin lisans düzeyinde eğitim almıĢ kiĢilere göre daha 

yüksek seviyede olduğu görülmektedir. 
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4.1.14.4. Hizmet Yılı ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları 

Arasındaki ĠliĢki 

Tablo-8 Hizmet Yılı ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları Ġçin Varyans 

Analizi Tablosu 

Ölçek Düzeyler Hizmet Yılı N Ort. S.S. 
F 

Değeri 
p 

Değeri 

M
e
d

y
a

 Ġ
Ģ
le

tm
e
le

ri
n

d
e
 K

a
d

ın
 S

ık
ın

tı
la

rı
 Ö

lç
e
ğ

i 

Kadına KarĢı 
Ön Yargılı 
Davranılması 

1-3 Yıl 15 3,9500 ,78034 

,337 ,851 

4-6 Yıl 6 3,5417 1,49513 

7-9 Yıl 5 4,1000 ,82158 

10-13 Yıl 3 3,5000 1,32288 

14 Yıl ve 
Üzeri 

9 3,8333 1,02317 

Kadınlara 
Negatif 
Ayrımcılık 
Yapılması 

1-3 Yıl 15 3,6222 1,08281 

,065 ,992 

4-6 Yıl 6 3,7778 1,24127 

7-9 Yıl 5 3,7333 ,82999 

10-13 Yıl 3 3,4444 ,50918 

14 Yıl ve 
Üzeri 

9 3,6667 ,92796 

Kadınlara 
KarĢı 
Mobbing 
Uygulanması 

1-3 Yıl 15 3,6833 ,69736 

1,973 ,122 

4-6 Yıl 6 2,9583 ,67854 

7-9 Yıl 5 4,0500 ,77862 

10-13 Yıl 3 3,5000 ,50000 

14 Yıl ve 
Üzeri 

9 3,6389 ,62639 

Kadınların 
Cinsel Obje 
Olarak 
DüĢünülmesi 

1-3 Yıl 15 3,8889 ,67456 

,943 ,451 

4-6 Yıl 6 3,5556 ,54433 

7-9 Yıl 5 3,7333 ,72265 

10-13 Yıl 3 3,2222 ,76980 

14 Yıl ve 
Üzeri 

9 4,0000 ,79931 

 

H0: Örneklemdeki bireylerin hizmet süresi, medya sektöründe çalıĢan 

kadınların sorunlarını etkilemez. 

 
H4: Örneklemdeki hizmet süresi, medya sektöründe çalıĢan kadınların 

sorunlarını etkiler. 

 

Yapılan Varyans analizi sonucunda hesaplanan değerler yukarıdaki tabloda 

veriĢmiĢtir. Tablodaki değerlere bakıldığında kadına karĢı ön yargılı davranılması 

(p=0,851>0,05), kadınlara negatif ayrımcılık yapılması (p=0,992>0,05), kadınlara 

karĢı mobbing uygulanması (p=0,122>0,05) ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi (p=0,451>0,05) için hesaplanan p değerlerinin alfa (0,05) değerinden 

daha büyük olduğu görülmektedir (p>0,05). Bu yüzden H0 hipotezi kabul edilir. Yani 

kadına karĢı ön yargılı davranılması, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması, 
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kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi 

hizmet yılına göre farklılık göstermemektedir.  

4.1.14.5. ÇalıĢma Pozisyonu ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların 

Sorunları Arasındaki ĠliĢki 

Tablo-9 ÇalıĢma Pozisyonu ile Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların Sorunları Ġçin 

Varyans Analizi Tablosu 

Ölçek Düzeyler 
ÇalıĢma 

pozisyonu 
N Ort. S.S. 

F 
Değeri 

p 
Değeri 

M
e

d
y
a

 Ġ
Ģ

le
tm

e
le

ri
n

d
e

 K
a

d
ın

 S
ık

ın
tı

la
rı

 Ö
lç

e
ğ

i 

Kadına KarĢı 
Ön Yargılı 
Davranılması 

Genel Müdür/ 
Yönetici/Yönetici 

Yardımcısı 
2 3,6250 1,94454 

,137 ,937 Yönetmen/Yapımcı 13 3,7692 1,00758 

Editör/Muhabir 7 4,0357 ,63621 

Diğer 16 3,8438 1,06017 

Kadınlara 
Negatif 
Ayrımcılık 
Yapılması 

Genel Müdür/ 
Yönetici/Yönetici 

Yardımcısı 
2 3,1667 2,12132 

,558 ,646 Yönetmen/Yapımcı 13 3,4615 ,94808 

Editör/Muhabir 7 3,7143 ,52453 

Diğer 16 3,8542 1,03257 

Kadınlara 
KarĢı 
Mobbing 
Uygulanması 

Genel Müdür/ 
Yönetici/Yönetici 

Yardımcısı 
2 3,6250 1,23744 

1,864 ,154 Yönetmen/Yapımcı 13 3,4615 ,52882 

Editör/Muhabir 7 4,1429 ,59261 

Diğer 16 3,4531 ,78112 

Kadınların 
Cinsel Obje 
Olarak 
DüĢünülmesi 

Genel Müdür/ 
Yönetici/Yönetici 

Yardımcısı 
2 4,0000 1,41421 

,156 ,925 Yönetmen/Yapımcı 13 3,6923 ,81037 

Editör/Muhabir 7 3,8095 ,63413 

Diğer 16 3,8333 ,60858 

 

H0: Örneklemdeki bireylerin çalıĢtıkları pozisyon, medya sektöründe çalıĢan 

kadınların sorunlarını etkilemez. 

H5: Örneklemdeki bireylerin çalıĢtıkları pozisyon, medya sektöründe çalıĢan 

kadınların sorunlarını etkiler. 

 

Yapılan Varyans analizi sonucunda hesaplanan değerler yukarıdaki tabloda 

veriĢmiĢtir. Tablodaki değerlere bakıldığında kadına karĢı ön yargılı davranılması 

(p=0,937>0,05), kadınlara negatif ayrımcılık yapılması (p=0,646>0,05), kadınlara 

karĢı mobbing uygulanması (p=0,154>0,05) ve kadınların cinsel obje olarak 

DüĢünülmesi (p=0,925>0,05) için hesaplanan p değerlerinin alfa (0,05) değerinden 

daha büyük olduğu görülmektedir (p>0,05). Bu yüzden H0 hipotezi kabul edilir. Yani 
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kadına karĢı ön yargılı davranılması, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması, 

kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi 

çalıĢma pozisyonuna göre farklılık göstermemektedir.  

4.1.15. Regresyon Analizi 

Regresyon analizi bağımlı bir değiĢkenle bir ya da birden daha çok bağımsız 

değiĢken arasında bulunan doğrusal iliĢkilerin varlığını, arada iliĢki varsa da 

büyüklüğünü ve yönünü incelemektedir. Regresyon analizinde, değiĢkenler arasında 

anlamlı iliĢki olduğu belirlenen değiĢkenler için beta katsayıları hesaplanmaktadır. 

Hesaplanan katsayılar ile matematiksel açıdan denklemler kurulmaktadır. 

Regresyon açısından kurulan denklem; Y= β0+ βi Xi + Ɛi Ģeklinde ifade edilebilir. 

Burada Xi i. bağımsız değiĢkeni, Y bağımlı değiĢkeni, βi i. bağımsız değiĢkene ait 

katsayıyı, Ɛi ise i. bağımlı değiĢkene sahip hata terimlerini ve β0 sabit katsayı 

değerini temsil etmektedir. Hata terimlerinin toplamları da 0’dır.  

 

Yapılan araĢtırmada etik liderlik ve örgütsel adaletin örgütsel sinizm üzerindeki 

etkisi regresyon analizi ile test edilmiĢtir. Regresyon analizi bölümü biliĢsel boyut ile 

çalıĢmanın düzeyleri arasındaki iliĢki, duyuĢsal boyut ile çalıĢmanın düzeyleri 

arasındaki iliĢki, davranıĢsal boyut ile çalıĢmanın düzeyleri arasındaki iliĢki olmak 

üzere 3 baĢlık altında ele alınmıĢtır.  
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4.1.15.1. Kadına KarĢı Ön Yargılı Davranılması ile Kadınlara Negatif Ayrımcılık 

Yapılması, Kadınlara KarĢı Mobbing Uygulanması ve Kadınların Cinsel Obje 

Olarak DüĢünülmesi Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki Ġçin Regresyon Analizi 

Tablo-10 Kadına KarĢı Ön Yargılı Davranılması ile Kadınlara Negatif Ayrımcılık 

Yapılması, Kadınlara KarĢı Mobbing Uygulanması ve Kadınların Cinsel Obje Olarak 

DüĢünülmesi Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki 

Model anlamlılığı için hesaplanan p değeri 0,000’dır. 

Ölçekler Düzeyler B 
Standart 

Hata 
Standart 

B 
T-

Değeri 
p Değeri 

K
a
d

ın
a
 K

a
rĢ

ı 
Ö

n
y
a
rg

ıl
ı 

D
a
v
ra

n
ıl
m

a
s
ı 

(Constant) ,042 ,817  ,051 ,960 

Kadınlara 
Negatif 

Ayrımcılık 
Yapılması 

,466 ,142 ,459 3,285 ,002 

Kadınlara 
KarĢı 

Mobbing 
Uygulanması 

,140 ,188 ,101 ,742 ,463 

Kadınların 
Cinsel Obje 

Olarak 
DüĢünülmesi 

,420 ,195 ,299 2,157 ,038 

 

H0: Kadına karĢı ön yargılı davranılması ile kadınlara negatif ayrımcılık 

yapılması, kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasında iliĢki yoktur. 

H6: Kadına karĢı ön yargılı davranılması ile kadınlara negatif ayrımcılık 

yapılması, kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasında iliĢki vardır. 

Kadına karĢı ön yargılı davranılması ile kadınlara negatif ayrımcılık yapılması, 

kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi 

düzeyleri arasındaki ĠliĢkinin regresyon analizi ile test edilmesi anlamlı bulunmuĢtur. 

(p=000<0,05). Analiz sonucunda kadınlara karĢı mobbing uygulanması (p=0,463) ile 

kadına karĢı ön yargılı davranılması arasında iliĢki olmadığı tespit edilmiĢtir. 

(p>0,05). 

 

Kadınlara negatif ayrımcılık yapılması (p=0,002<0,05) ve kadınların cinsel 

obje olarak düĢünülmesi (p=0,038<0,05) ile kadına karĢı ön yargılı davranılması 

arasındaki iliĢkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Y= β0+ βi Xi Ģeklinde kurulacak olan denklem için aralarındaki iliĢkinin anlamlı 

olduğu tespit edilen düzey sayısı iki olduğu için i=2 olarak alınır. Yani elde 

edeceğimiz denklemin teorik yapısı Y= β1 X1+ β2X2 Ģeklinde olacaktır. Bu denklemde 

kullanılan sembollerin anlam ve karĢılıkları aĢağıdaki regresyon sembollerinin 

karĢılıkları tablosunda verilmiĢtir. 

Tablo-11 Regresyon Sembollerinin KarĢılıkları 

Semboller Anlamları KarĢılık Gelen Kavram/Değer 

Y Bağımlı DeğiĢken 
Kadına KarĢı Ön Yargılı 

Davranılması 

X1 Bağımsız DeğiĢken 
Kadınlara Negatif Ayrımcılık 

Yapılması 

X2 Bağımsız DeğiĢken 
Kadınların Cinsel Obje Olarak 

DüĢünülmesi 

β1 ve β2 
Bağımsız DeğiĢkene ait 

Katsayı 
0,466 ve 0,420 

 

Regresyon sembollerinin karĢılıkları tablosundaki sembol karĢılıkları ve 

değerler denklemde yerine koyulursa denklemin son hali aĢağıdaki gibi olacaktır. 

 

Kadına KarĢı Ön Yargılı Davranılması = 0,466 Kadınlara Negatif Ayrımcılık 

Yapılması + 0,420 Kadınların Cinsel Obje Olarak DüĢünülmesi 

Kurulan regresyon denklemi sonucunda kadına karĢı ön yargılı 

davranılmasıyla; 

 

Kadınlara negatif ayrımcılık yapılması arasında %46,6 oranında bir iliĢki 

vardır. Kadınlara negatif ayrımcılık yapılması bir birim arttığında kadına karĢı ön 

yargılı davranılması da 0,466 birim artacaktır.  

 

Kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi arasında %42,0 oranında bir iliĢki 

vardır. Kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi bir birim arttığında kadına karĢı ön 

yargılı davranılması da 0,420 birim artacaktır. 
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4.1.15.2. Kadınlara Negatif Ayrımcılık Yapılması ile Kadına KarĢı Ön Yargılı 

Davranılması, Kadınlara KarĢı Mobbing Uygulanması ve Kadınların Cinsel 

Obje Olarak DüĢünülmesi Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki Ġçin Regresyon Analizi 

Tablo-12 Kadınlara Negatif Ayrımcılık Yapılması ile Kadına KarĢı Ön Yargılı 

Davranılması, Kadınlara KarĢı Mobbing Uygulanması ve Kadınların Cinsel Obje 

Olarak DüĢünülmesi Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki 

Model anlamlılığı için hesaplanan p değeri 0,001’dır. 

Ölçekler Düzeyler B 
Standart 

Hata 
Standart 

B 
T-

Değeri 
p 

Değeri 

K
a
d

ın
la

ra
 N

e
g

a
ti

f 
A

y
rı

m
c
ıl

ık
 Y

a
p

ıl
m

a
s
ı 

(Constant) ,692 ,852  ,812 ,422 

Kadına KarĢı Ön 
Yargılı 
Davranılması 

,517 ,157 ,525 3,285 ,002 

Kadınlara KarĢı 
Mobbing 
Uygulanması 

,177 ,198 ,130 ,894 ,378 

Kadınların 
Cinsel Obje 
Olarak 
DüĢünülmesi 

,091 ,218 ,066 ,419 ,678 

 

H0: Kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ile kadına karĢı ön yargılı 

davranılması, kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasında iliĢki yoktur. 

 

H7: Kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ile kadına karĢı ön yargılı 

davranılması, kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasında iliĢki vardır. 

 

Kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ile kadına karĢı ön yargılı davranılması, 

kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi 

düzeyleri arasındaki iliĢkinin regresyon analizi ile test edilmesi anlamlı bulunmuĢtur. 

(p=0,001<0,05). Analiz sonucunda kadınlara karĢı mobbing uygulanmasının 
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(p=0,378) ve kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi (p=0,678) ile kadınlara 

negatif ayrımcılık yapılması arasında iliĢki olmadığı tespit edilmiĢtir (p>0,05). 

Kadına karĢı ön yargılı davranılması (p=0,002<0,05)  ile kadınlara negatif 

ayrımcılık yapılması ile arasındaki iliĢkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

 

Y= β0+ βi Xi Ģeklinde kurulacak olan denklem için aralarındaki iliĢkinin anlamlı 

olduğu tespit edilen düzey sayısı iki olduğu için i=1 olarak alınır. Yani elde 

edeceğimiz denklemin teorik yapısı Y= β1 X1 Ģeklinde olacaktır. Bu denklemde 

kullanılan sembollerin anlam ve karĢılıkları aĢağıdaki regresyon sembollerinin 

karĢılıkları tablosunda verilmiĢtir. 

 

Tablo-13 Regresyon Sembollerinin KarĢılıkları 

Semboller Anlamları KarĢılık Gelen Kavram/Değer 

Y Bağımlı DeğiĢken 
Kadınlara Negatif Ayrımcılık 

Yapılması 

X1 Bağımsız DeğiĢken 
Kadına KarĢı Ön Yargılı 

Davranılması 

β1 
Bağımsız DeğiĢkene ait 

Katsayı 
0,517 

Regresyon sembollerinin karĢılıkları tablosundaki sembol karĢılıkları ve 

değerler denklemde yerine koyulursa denklemin son hali aĢağıdaki gibi olacaktır. 

Kadınlara Negatif Ayrımcılık Yapılması = 0,517 Kadına KarĢı Ön Yargılı 

Davranılması 

Kurulan regresyon denklemi sonucunda kadınlara negatif ayrımcılık 

yapılmasıyla; 

 

Kadına karĢı ön yargılı davranılması arasında %51,7 oranında bir iliĢki vardır. 

Kadına karĢı ön yargılı davranılması bir birim arttığında kadınlara negatif ayrımcılık 

yapılması da 0,517 birim artacaktır. 
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4.1.15.3. Kadınlara KarĢı Mobbing Uygulanması ile Kadınlara Negatif 

Ayrımcılık Yapılması, Kadına KarĢı Ön Yargılı Davranılması ve Kadınların 

Cinsel Obje Olarak DüĢünülmesi Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki Ġçin Regresyon 

Analizi 

Tablo-14 Kadınlara KarĢı Mobbing Uygulanması ile Kadınlara Negatif Ayrımcılık 

Yapılması, Kadına KarĢı Ön Yargılı Davranılması ve Kadınların Cinsel Obje Olarak 

DüĢünülmesi Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki 

Model anlamlılığı için hesaplanan p değeri 0,096’dır. 

Ölçekler Düzeyler B 
Standart 

Hata 
Standart 

B 
T-

Değeri 
p Değeri 

K
a
d

ın
la

ra
 K

a
rĢ

ı 
M

o
b

b
in

g
 

U
y
g

u
la

n
m

a
s
ı 

(Constant) 2,016 ,652  3,091 ,004 

Kadına KarĢı 
Ön Yargılı 
Davranılması 

,114 ,154 ,157 ,742 ,463 

Kadınlara 
Negatif 
Ayrımcılık 
Yapılması 

,130 ,145 ,176 ,894 ,378 

Kadınların 
Cinsel Obje 
Olarak 
DüĢünülmesi 

,175 ,185 ,171 ,944 ,352 

 

H0: Kadınlara karĢı mobbing uygulanması ile kadınlara negatif ayrımcılık 

yapılması, kadına karĢı ön yargılı davranılması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasında iliĢki yoktur. 

 

H8: Kadınlara karĢı mobbing uygulanması ile kadınlara negatif ayrımcılık 

yapılması, kadına karĢı ön yargılı davranılması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasında iliĢki vardır. 

 

Kadınlara karĢı mobbing uygulanması ile kadınlara negatif ayrımcılık 

yapılması, kadına karĢı ön yargılı davranılması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasındaki iliĢkinin regresyon analizi ile test edilmesi anlamlı 

bulunmamıĢtır (p=000<0,05). Bu durumda tablodaki iliĢki katsayılarını yorumlamakta 

doğru olmayacaktır. Zaten değiĢkenlerin tamamının da iliĢkisiz olduğu 

görülmektedir. 
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4.1.15.4. Kadınların Cinsel Obje Olarak DüĢünülmesi ile Kadına KarĢı Ön 

Yargılı Davranılması, Kadınlara Negatif Ayrımcılık Yapılması ve Kadınlara KarĢı 

Mobbing Uygulanması Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki Ġçin Regresyon Analizi 

 

Tablo-15 Kadınların Cinsel Obje Olarak DüĢünülmesi ile Kadına KarĢı Önyargılı 

Davranılması, Kadınlara Negatif Ayrımcılık Yapılması ve Kadınlara KarĢı Mobbing 

Uygulanması Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki 

Model anlamlılığı için hesaplanan p değeri 0,011’dır. 

Ölçekler Düzeyler B 
Standart 

Hata 
Standart 

B 
T-

Değeri 
p 

Değeri 

K
a
d

ın
la

rı
n

 C
in

s
e
l 
O

b
je

 O
la

ra
k

 

D
ü

Ģ
ü

n
ü

lm
e
s
i 

(Constant) 1,958 ,585  3,346 ,002 

Kadına KarĢı 
Ön Yargılı 
Davranılması 

,287 ,133 ,402 2,157 ,038 

Kadınlara 
Negatif 
Ayrımcılık 
Yapılması 

,056 ,134 ,078 ,419 ,678 

Kadınlara 
KarĢı Mobbing 
Uygulanması 

,146 ,155 ,149 ,944 ,352 

 

H0: Kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi ile kadına karĢı ön yargılı 

davranılması, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ve kadınlara karĢı mobbing 

uygulanması düzeyleri arasında iliĢki yoktur. 

 

H9: Kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi ile kadına karĢı ön yargılı 

davranılması, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ve kadınlara karĢı mobbing 

uygulanması düzeyleri arasında iliĢki vardır. 
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Kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi ile kadına karĢı ön yargılı 

davranılması, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ve kadınlara karĢı mobbing 

uygulanması düzeyleri arasındaki iliĢkinin regresyon analizi ile test edilmesi anlamlı 

bulunmuĢtur (p=0,011<0,05). Analiz sonucunda kadınlara karĢı kadınlara negatif 

ayrımcılık yapılması (p=0,678) ve kadınlara karĢı mobbing uygulanmasının 

(p=0,352) ile kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi arasında iliĢki olmadığı tespit 

edilmiĢtir (p>0,05). 

 

Kadına karĢı ön yargılı davranılması (p=0,038<0,05)  ile kadınların cinsel obje 

olarak düĢünülmesi ile arasındaki iliĢkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Y= β0+ βi Xi Ģeklinde kurulacak olan denklem için aralarındaki iliĢkinin anlamlı 

olduğu tespit edilen düzey sayısı iki olduğu için i=1 olarak alınır. Yani elde 

edeceğimiz denklemin teorik yapısı Y= β1 X1 Ģeklinde olacaktır. Bu denklemde 

kullanılan sembollerin anlam ve karĢılıkları aĢağıdaki regresyon sembollerinin 

karĢılıkları tablosunda verilmiĢtir. 

 

Tablo-16 Regresyon Sembollerinin KarĢılıkları 

Semboller Anlamları KarĢılık Gelen Kavram/Değer 

Y Bağımlı DeğiĢken 
Kadınların Cinsel Obje Olarak 

DüĢünülmesi 

Β0 Sabit Katsayı 1,958 

X1 Bağımsız DeğiĢken 
Kadına KarĢı Ön Yargılı 

Davranılması 

β1 
Bağımsız DeğiĢkene ait 

Katsayı 
0,287 

 

Regresyon sembollerinin karĢılıkları tablosundaki sembol karĢılıkları ve 

değerler denklemde yerine koyulursa denklemin son hali aĢağıdaki gibi olacaktır. 

 

Kadınların Cinsel Obje Olarak DüĢünülmesi = 1,958 + 0,287 Kadına KarĢı Ön 

Yargılı Davranılması 
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Kurulan regresyon denklemi sonucunda kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesiyle; 

Kadına karĢı ön yargılı davranılması arasında %28,7 oranında bir iliĢki vardır. 

Kadına karĢı ön yargılı davranılması bir birim arttığında kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi de 0,287 birim artacaktır. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Kadınlar, her alanda olduğu gibi medya sektöründe de erkeklerle beraber 

zorlu görevlerde yer almaya baĢlamıĢtır. Medyanın daha esnek ve daha özgür 

çalıĢma saatlerine ihtiyaç duyulduğu göz önüne alındığında özellikle 1980’li yıllardan 

sonra kadınların medyada da daha aktif oldukları görülmektedir. Ancak günümüzde 

medya sektörü hala erkek egemen ağırlıklı bir yapıdadır. Bunun toplumsal, cinsiyet 

eĢitsizliği, kadına biçilen roller gibi, geçmiĢten bugüne taĢınan bir çok nedeni 

olmakla birlikte özellikle çalıĢma saatleri ve koĢulları diğer sektörlere göre daha çok 

erkeklerin yapılabileceğine inanılan medya sektöründe bugün hala daha erkek 

egemen yapının fazla olduğunu ancak gün geçtikçe kadınların da yoğun bir Ģekilde 

medya sektöründe yer almaya baĢladığı görülmektedir. 1980’li yıllardan sonra 

medyada özel sermayeli iĢletmeler tarafından iĢletilmekte olan radyo ve televizyon 

yayınlarının da eklenmesi ile kadınlar, medyada daha fazla istihdam imkanı 

bulmuĢtur. Erkeklere atfedilen medya sektöründe geliĢmekte olan dünyanın ve  

sektörün çoğalması ile beraber artık kadınlar da görev almaya baĢlamıĢtır. Bu 

imkanlarla beraber günümüzde kadınların medya sektöründe yaĢadıkları sorunlar da 

artıĢ göstermiĢ ve hatta ciddi boyutlara da ulaĢmıĢtır. Kadınların iĢ yaĢamında farklı 

sektörlerde karĢılaĢtıkları sorunların benzerleri ve hatta daha fazlası medya 

sektöründe yaĢanmaktadır. Erkek çalıĢan sayısının fazla ve erkek egemen düĢünce 

yapısı üzerine kurulu medya sektöründe kadınların kendine yer bulma mücadelesi 

birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, medya sektöründe 

çalıĢan kadınların sorunlarını incelemek üzere yapılmıĢ olan bu çalıĢmada anova ve 

regresyon analizleri yapılmıĢtır. Yapılan bu analizlerin sonuçları ise aĢağıda sırası 

ile verilmiĢtir.  

 

Bu çalıĢma kapsamında yapılan anova analizleri sonucunda elde edilen 

sonuçlar Ģu Ģekilde sıralanabilir;  

 

 YaĢ ile medya sektöründe çalıĢan kadınların sorunları arasındaki iliĢki 

incelendiğinde; çalıĢan kadınların medyada iĢ gücü katılımları üzerinde yaĢ faktörü 

üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır. Ancak medya sektöründe çalıĢan kadınların 

iĢ gücü katılımlarının erken yaĢ dönemlerinde artması beklenmektedir. Kadın 

çalıĢanların iĢ gücü faaliyetleri erken yaĢlarda daha yüksek olduğunda ileri yaĢlarda 

azalmaktadır. Medya sektöründe 48 yaĢ kadınların iĢ gücüne katılımları, yaĢı genç 

olan kadınların katılımlarına oranla daha azdır. Yapılan bu çalıĢmada medya 

sektöründe çalıĢan kadınların sorunlarının (kadına karĢı ön yargılı davranılması, 
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kadınlara negatif ayrımcılık yapılması, kadınlara  karĢı mobbing uygulanması, 

kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi) katılımcıların yaĢlarına göre farklılık 

göstermediği yani alt boyutlara ait değerlerin (0,419, 0,965, 0,918, 0,812) alfa 

değerinden (0,05) daha büyük olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

 Medeni hal ile medya sektöründe çalıĢan kadınların sorunları arasındaki 

iliĢki incelendiğinde; medya sektöründe kadın çalıĢanların istihdam edilmesini 

engelleyen en önemli unsurlardan biri medeni durum olmaktadır. Bekar kadın 

çalıĢanların iĢ gücüne katılım oranları evli kadınlara oranla daha yüksek olmaktadır. 

Akrabalık ve aile sistemlerinin sağlam temellere oturtulduğu ülkelerde sosyal kontrol 

en iyi Ģekilde sağlanmaktadır. Söz konusu ülkelerde aynı zamanda kadınlar destek 

sağlanmakta ve kadınlar ev dıĢında çalıĢmaya daha az gereksinim duymaktadır. 

Yapılan bu çalıĢmada medya sektöründe çalıĢan kadınların sorunlarının 

katılımcıların medeni durumlarına göre farklılık göstermediği yani alt boyutlara ait 

değerlerin (0,912, 0,959, 0,879, 0,138) alfa değerinden (0,05) daha büyük olduğu 

tespit edilmiĢtir.  

 

 Eğitim durumu ile medya sektöründe çalıĢan kadınların sorunları arasındaki 

iliĢki incelendiğinde; kadın bireylerin iĢ gücüne katılma düzeyi üzerinde eğitim 

durumunun etkisi göreceli olmaktadır. Eğitim durumunun, iĢ gücü piyasalarına 

ayrılacak zaman üzerinde ve iĢ gücü piyasasına katılma kararları üzerinde bulunan 

etkisinden söz edilebilmektedir. ĠĢ gücü piyasasına katılabilme kararları üzerinde iki 

sebepten ötürü eğitim durumunun etkisi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, eğitim 

durumu insan sermayesi olarak kabul edildiğinde; eğitim maliyetlerini çıkarabilmek 

amacıyla eğitim sonrasında çalıĢmak zorunda kalmaktadır. Ġkincisi ise, eğitim 

tüketim olarak görülüyorsa, kadınlar iĢ gücü piyasalarında yer alarak daha fazla 

kazanç elde etmek için çalıĢmak zorundadır. Yapılan bu çalıĢmada kadına karĢı ön 

yargılı davranılması, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması, kadınlara karĢı mobbing 

uygulanması ile katılımcıların eğitim durumlarına göre farklılık gösterdiği yani alt 

boyutlara ait değerlerin (0,019, 0,012, 0,033) alfa değerinden (0,05) daha küçük 

olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

 Hizmet yılı ile medya sektöründe çalıĢan kadınların sorunları arasındaki 

iliĢki analiz edildiğinde; medya sektöründe kadın çalıĢanların hizmet yılı arttıkça dıĢ 

görünüĢlerine daha fazla önem verdikleri, kadın çalıĢanlara karĢı daha çok tacizlerin 

gerçekleĢtiği gibi düĢünceler yaygınlık kazanmaktadır. Aynı zamanda, hizmet süresi 

arttıkça kadın yöneticilerin fazlalaĢması gerektiği, erkek yöneticilerin de negatif 
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ayrımcılık yaptığı kanısı da artmaktadır. Analizler sonucunda, medya sektöründe 

çalıĢan kadınların sorunlarının katılımcıların hizmet süresine göre farklılık 

göstermediği yani alt boyutlara ait değerlerin (0,851, 0,992, 0,122, 0,451) alfa 

değerinden (0,05) daha büyük olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

 ÇalıĢma pozisyonu ile medya sektöründe çalıĢan kadınların sorunları 

arasındaki iliĢki analiz edildiğinde; medya sektöründe çalıĢan kadınların çalıĢma 

pozisyonları dikkate alındığında, kadın çalıĢanlar erkek çalıĢanlara oranla daha çok 

alt kademede çalıĢtırılmaktadır. Bunun yanında kadın yöneticilerin yoğunlukta 

olduğu sektörlerde dahi erkek çalıĢanların kadınlardan daha üst kademelerde yer 

aldığı söylenebilir. Bunun sebebi ise, medya sektöründe kadın yöneticilerin sayısının 

az olması, uzun dönemde erkek hakimiyeti olan tek cinsiyetli yapıya sahip 

olunmasıdır.  Analizler sonucunda, medya sektöründe çalıĢan kadınların 

sorunlarının katılımcıların çalıĢtıkları pozisyonlara göre farklılık göstermediği yani alt 

boyutlara ait değerlerin (0,937, 0,646, 0,154, 0,925) alfa değerinden (0,05) daha 

büyük olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

 

Bu çalıĢma kapsamında yapılan regresyon analizleri sonucunda elde 

edilen sonuçlar Ģu Ģekilde sıralanabilir;  

 

 Kadına karĢı ön yargılı davranılması ile kadınlara negatif ayrımcılık 

yapılması, kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasındaki iliĢki analiz edildiğinde; kadınlar gün geçtikçe 

medya sektörü de dahil olmak üzere iĢ dünyasında adını duyurmaktadır. Medya 

sektöründe ve diğer sektörlerde farklı pek çok pozisyonda çalıĢarak yaĢamını 

sürdüren kadınlar, günlük hayatta pek çok sorunla karĢı karĢıya kalmaktadır. 

Yapılan analizler sonucunda, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ve kadınların 

cinsel obje olarak düĢünülmesi ile kadına karĢı ön yargılı davranılması arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu yani söz konusu alt boyutlara ait değerlerin (0,002, 0,038) 

alfa değerinden (0,05) küçük olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

 Kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ile kadına karĢı ön yargılı 

davranılması, kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasındaki iliĢki analiz edildiğinde; iĢ hukukunda kadın hakları 

yapılan düzenlemelerle garanti altına alınmıĢtır. Ancak, iĢ dünyasında kadınlara 

yapılan negatif ayrımcılık ve Ģiddetin hiçbir Ģekilde önüne geçilememektedir. Kadına 
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yapılan Ģiddet, hukuki açıdan engellense de gayri resmi Ģekilde varlığını 

sürdürmektedir. Analizler sonucunda, kadına karĢı ön yargılı davranılması ile 

kadınlara negatif ayrımcılık yapılması arasında anlamlı bir farklılık olduğu yani 

kadına karĢı önyargılı davranılmasına ait değerin (0,002) alfa değerinden (0,05) 

küçük olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

 Kadınlara karĢı mobbing uygulanması ile kadınlara negatif ayrımcılık 

yapılması, kadına karĢı ön yargılı davranılması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasındaki iliĢki analiz edildiğinde; medya alanında çalıĢan 

tüm kadınların bu sektörde yaĢamıĢ oldukları sorunlar, kadınların yaĢamıĢ olduğu 

zorlukları ortaya koymaktadır. Medya sektörü, erkek egemen bir sektör olarak 

tanınmaktadır. Bundan dolayı medya sektöründe kadın çalıĢanların ayakta kalması 

da zorlaĢmakta ve bu alanda kadınların fazla Ģekilde yer almasını zorlaĢtırmaktadır. 

Yapılan araĢtırma sonucunda, kadına karĢı ön yargılı davranılması, kadınlara 

negatif ayrımcılık yapılması ve kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi ile 

kadınlara karĢı mobbing uygulanması arasında anlamlı bir farklılık olmadığı yani söz 

konusu alt boyutlara ait değerlerin (0,463, 0,378, 0,352) alfa değerinden (0,05) 

değerinden daha büyük olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

 Kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi ile kadına karĢı ön yargılı 

davranılması, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ve kadınlara karĢı mobbing 

uygulanması düzeyleri arasındaki iliĢki analiz edildiğinde; kadınlar, bütün sektörlerde 

cinsel bir cazibe unsuru olarak görülmektedir. Medyanın hakimiyetini sürdürdüğü 

bütün alanlarda kadınların sesine ve kadın bedenine rastlamak kaçınılmaz 

olmaktadır. Dolayısıyla bütün sektörler üzerinde kadınlar cinsel bir obje olarak 

görüldüğünden dolayı iĢ yaĢamında pek çok zorlukla karĢılaĢmaktadır. Bu 

çalıĢmada yapılan incelemeler sonucunda, kadına karĢı ön yargılı davranılması ile 

kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi arasında anlamlı bir farklılık olduğu yani 

kadınlara karĢı önyargılı davranılmasına ait değerin (0,038) alfa değerinden (0,05) 

küçük olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

Bu çalıĢma kapsamında yapılan anova analizleri sonucunda elde edilen 

sonuçlara yönelik geliĢtirilen öneriler Ģu Ģekilde sıralanabilir;  

 

 YaĢ ile medya sektöründe çalıĢan kadınların sorunları arasındaki iliĢkiye 

öneri olarak; kadınların iĢ gücüne katılımlarının artması en üst düzeyde olduğu 

dönemin 25-31 yaĢ aralığı olduğu söylenebilir. Medya sektöründe çalıĢan kadınların 
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düzenlemiĢ olduğu toplantılarda yaĢı müsait olan çalıĢanlar cesaretlendirilmesi ve 

toplumdaki diğer kadın çalıĢanların ailelerine yapacağı pozitif yansımaların 

kavratılması yararlı olabilir.  

 

 Medeni hal ile medya sektöründe çalıĢan kadınların sorunları arasındaki 

iliĢkiye öneri olarak; akrabalık ve aile sistemlerinin sağlam olmadığı ülkelerde, kadın 

çalıĢanların iĢ hayatına atılmak zorundadır. Dolayısıyla kadınların da çalıĢabileceği 

iĢ alanlarının yakınlarına açılabilecek olan kreĢler, kadın çalıĢanların sorunlarından 

biri olan çocuk bakımını kolaylaĢtırmaya ve kadın istihdamının artmasında yararlı 

olabilir. 

   

 Eğitim durumu ile medya sektöründe çalıĢan kadınların sorunları arasındaki 

iliĢkiye öneri olarak; eğitim düzeyi medya sektörü de dahil olmak üzere bütün 

sektörler üzerinde etkisi büyüktür. Dolayısıyla çalıĢmak zorunda olan ve iĢ hayatına 

katkısı büyük olan kadınların geliĢimlerini sağlayabilmek için eğitim durumlarını 

geliĢtirici faaliyetler yapılması yararlı olabilir.  

 

 Hizmet yılı ile medya sektöründe çalıĢan kadınların sorunları arasındaki 

iliĢki için; medya sektörü de dahil olmak üzere hizmet yılı artmıĢ olan ve deneyimli 

olduğu düĢünülen kadınlar, iĢletmenin verimliliğini de arttırmaktadır. Dolayısıyla, 

hizmet yılı yüksek olan kadın çalıĢanların, medya sektörü baĢta olmak üzere bütün 

sektörlerde daha verimli olabilecek Ģekilde konumlandırılması önerilebilir.  

 

 ÇalıĢma pozisyonu ile medya sektöründe çalıĢan kadınların sorunları 

arasındaki iliĢki için; kadınlara yönelik olarak cinsiyet ayrımcılığının tamamen 

kaldırılması ve çalıĢma pozisyonlarında bütün bireylerin yer alabilmesi için medya 

sektörü vb. gibi toplumsal yönü ağır basan sektörlerde yer alan yöneticilerin ve diğer 

iĢ güçlerinin eğitilerek bilinçlendirilmesi önerilebilir.  

 

Bu çalıĢma kapsamında yapılan regresyon analizleri sonucunda elde 

edilen sonuçlara yönelik geliĢtirilen öneriler Ģu Ģekilde sıralanabilir;  

 

 Kadına karĢı ön yargılı davranılması ile kadınlara negatif ayrımcılık 

yapılması, kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasındaki iliĢki için; medya sektöründe üst kademe 

yöneticilerinin iĢletmelerdeki istihdam yapılarını oluĢtururken erkek ve kadınlara aynı 
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Ģekilde muamele etmesi ve her iki cinse de aynı oranda değer vermesi iĢletme 

verimliliğinin arttırılması için önerilebilir.  

 

 Kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ile kadına karĢı ön yargılı 

davranılması, kadınlara karĢı mobbing uygulanması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasındaki iliĢki için; ataerkil düzeni koruyan toplumlarda, 

kadınların geleneksel olan rollerini değiĢtirmesi engellenmektedir. Dolayısıyla, 

medya sektörünün eleĢtirel bir bakıĢ açısı ile gözlemlenmesini teĢvik etmek ve 

bireylerin bu konu hakkında neler yapabileceklerini ortaya koyulması, negatif 

ayrımcılıkla mücadele edilmesi için önerilebilir.  

 

 Kadınlara karĢı mobbing uygulanması ile kadınlara negatif ayrımcılık 

yapılması, kadına karĢı ön yargılı davranılması ve kadınların cinsel obje olarak 

düĢünülmesi düzeyleri arasındaki iliĢki için; medyada çalıĢan kadınlara karĢı ön 

yargılı olunmasında toplumsal hareketlerin eylemleri ve oluĢumları desteklenmelidir. 

Dolayısıyla, medya sektörü baĢta olmak üzere kadınların seslerinin daha çok 

duyurulması ve medya sektöründe çalıĢabilmelerine olanak sağlanması açısından 

toplumsal hareketlerin desteklenmesi önerilebilir.  

 

 Kadınların cinsel obje olarak düĢünülmesi ile kadına karĢı ön yargılı 

davranılması, kadınlara negatif ayrımcılık yapılması ve kadınlara karĢı mobbing 

uygulanması düzeyleri arasındaki iliĢki için; kadınların cinsel bir obje olarak 

görülmesi, kadınlara karĢı ön yargılı tutum sergilenmesine ve kadınların medya 

sektöründe sorun yaĢamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, kadınların cinsel bir 

obje olarak düĢünülmesini engellemek amacıyla, kadınların da bir birey olarak 

değerlendirilmesi için giriĢimlerde bulunulması önerilebilir.  

 

AraĢtırmacılara yönelik geliĢtirilen öneriler; 

 

 Kadınların yaĢamıĢ olduğu sorunları ortaya koymak üzere medya 

sektöründe yapılan bu çalıĢma, farklı kurumlarda çalıĢan kadınlar için de yapılabilir.  

 

 Yeni yapılacak olan araĢtırmaların; motivasyon, liderlik, örgütsel bağlılık, 

çalıĢan performansı, çalıĢan verimliliği vb. gibi konularla beraber araĢtırılması fayda 

sağlayabilir. 

 

 Yeni yapılacak olan araĢtırmalarda örneklem ve evren geniĢletilebilir.   
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Elinizde bulunan bu anket formu, “Medya Sektöründe ÇalıĢan Kadınların 

Sorunlarına Yönelik Bir AraĢtırma” konulu bilimsel alandaki araĢtırmalara yeni veri 
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tutulacak ve kesinlikle baĢka amaçlar için kullanılmayacaktır. Yapılan bu araĢtırma 

için kimliğinizden çok cevaplarınız önem arz etmektedir. Dolayısıyla anketlerde yer 
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e. ( ) 14 yıl ve üstü 

5. ÇalıĢtığınız iĢ yerindeki pozisyonunuz? 

a. ( ) Genel Müdür/Yönetici/Yönetici Yardımcısı   
b. ( ) Yönetmen/Yapımcı  
c. ( ) Editör/Muhabir  
d. ( ) Grafik/Montaj  
e. ( ) Diğer ………………………………………… (belirtiniz.) 

 
Lütfen diğer bölüme geçiniz. 
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EK-B 

EK-B Medyada Endüstrisinde ÇalıĢan Kadınlara Yönelik Yapılan Ayrımcılık 

Ġfadelerine ĠliĢkin GörüĢleri Ölçeği 

AĢağıda yer alan ankette toplamda 14 adet soru yer almaktadır. Söz konusu sorular; 
1=kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3-kararsızım, 4=katılıyorum, 5=kesinlikle 
katılıyorum Ģeklinde cevaplandırılacaktır. 

BOYUTLAR 

K
e
s
in

lik
le

 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

K
a
ra

rs
ız

ım
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
e
s
in

lik
le

 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

6. Medya iĢletmelerinde kadınların dıĢ görüntüsünün yaptığı 
iĢten daha önemli olduğuna inanıyorum. 

1 2 3 4 5 

7. Medya iĢletmelerinde kadınlara tacizlerin yapıldığına 
inanıyorum. 

1 2 3 4 5 

8. Medya iĢletmelerinde kadınların iĢe alımında fiziki ve dıĢ 
görüntüsünün daha fazla dikkate alındığına inanıyorum. 

1 2 3 4 5 

9. Medya iĢletmelerinde kadın yöneticilerin daha fazla olması 
gerektiğini düĢünüyorum. 

1 2 3 4 5 

10. TV endüstrisinde çalıĢan kadınların yönetici ve patronlar 
tarafından cinsel istismara uğradığına inanıyorum. 

1 2 3 4 5 

11. Medyada kadının bir meta olarak görüldüğüne inanıyorum. 1 2 3 4 5 

12. Erkek yöneticilerin medyada kadın çalıĢanlarına karĢı 
negatif ayrımcılık yaptığına inanıyorum. 

1 2 3 4 5 

13. Medya endüstrisinde bekâr kadınların iĢ bulma Ģansının 
daha yüksek olduğunu düĢünüyorum. 

1 2 3 4 5 

14. Medya sektöründe çalıĢan erkek yöneticilerin kadın 
çalıĢanlara karĢı egosantrik davranıĢlar sergilediğine 
inanıyorum. 

1 2 3 4 5 

15. Medya endüstrisinde kadın-erkek eĢitliğinin olmadığına 
inanıyorum. 

1 2 3 4 5 

16. Medya iĢletmelerinde kadın çalıĢanların daha az giriĢim 
fırsatı bulduğunu düĢünüyorum. 

1 2 3 4 5 

17. Medya iĢletmelerinde çalıĢan kadın çalıĢanlara karĢı daha 
saygılı davranılması gerektiğine inanıyorum. 

1 2 3 4 5 

18. Medya endüstrisinde kadın çalıĢanların ideolojik tercihler 
nedeniyle sınıf ayrılıklarına tabi tutulduğunu düĢünüyorum. 

1 2 3 4 5 

19. Medyada çalıĢıp tacize uğradığını söyleyen en az bir kiĢiyi 
tanıyorum. 

1 2 3 4 5 

 

 


