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GiRi~ 

Kad1nlar, her zaman uretici ve iktisadi faaliyetlerin ic;inde 

olmu~lard1r. Tarihsel sure<; i<;inde, ekonomik, toplumsal ve teknolojik 

degi~meler sonucu, kadinlarin iktisadi faaliyetleri de bic;im ve ic;erik 

yonunden degi~ime ugram1~tir. Ozellikle, sanayi devriminden sonra 

toplumsal ve ekonomik hayat1n gittic;e daha "orgutsel" bir nitelik 

kazanmas1na paralel olarak, iktisadi faaliyetler buyuk ol<;ude i~letme 

orgutlerinde gerc;ekle~tirilir olmu~tur. Boylece, kad1nlar1n iktiSadi 

faaliyetleri ac;1sindan da i~letmelerin roli.i ve onemi artm1~tir. 

Diger yandan; hemen her toplumda; kadrnlarla erkekler aras1nda, 

yerine getirdikleri rol ve i~levler bak1mindan bir farkl1la~ma; yani cinsel 

il? bolumu gozlenmektedir. Ginsel i~bolumu, diger toplumsal rol ve i~lev

ler yan1nda kad1n ve erkeklerin iktisadi faaliyetlerinde de kendini 

gostermektedir. Bu yuzden; i~letme orgutlerinin yayg1nla~mas1 ve 

6 nem in in artmas 1, kad tn ve erkek le rin ik is ad i fa lliyetle ri a<;1s 1 ndan a yn 1 

etki ve sonuc;lara sahip bulunmamaktad1r. Ayr1ca; genel anlamda 
kadinlarin "c;al1~ma"s1n1n; erkeklerin aksine, buyuk olc;ude iktisadi 

say1lan faaliyetlerden ibaret bulunmamas1 da, "c;al1~ma" nin kadin ve 

erekekler ic;in farkl1 anlam ve ic;erige sahip olmasrna yol ac;maktadir. Bu 

neden le; c;a.l 1 fl ma, i~gucune kat1 Ima; istilidam g ibi kavram lar; kad in ve 

erkek ic;in ayn1 anlama gelmemektedir. Bu arada; cinsel i~bolumunun 

dogal bir sonucu olarak; i~ piyasas1 ve i~letmelerin genellikle "erkek -

egemen" bir nitelik gostermesi; c;al1~ma ko~ullarinin "erkeklere gore" 

duzenlenmi~ bulunmas1 da; kad1nlar1n ozellikle iflletmelerde 

istihdaminin "farkl1" ve "ozel" bir nitelik gostermesine yol ac;maktad1r. 

6te yandan; gerek arz gerekse talep cephesindeki degi~meler 

sonucu; gittikqe daha fazla kad1n1n modern sektor i~letmele!inde 
c;alr~maga ba~lad1g1 gozlenmektedir. Baz1 yazarlarca, son y1llar1n en 

onemli devrimsel degi~ikliklerinden biri olarak nitelenen bur durumun; 

k ad in v e e r k e k i ~go re n I e r v e a i I e I e r i ; to p I um v e e k o n om i ya n 1 n d a i ~ I e t me 

ve personal yonetimi aGS1ndan da onemli etki ve sonu<;lari olacaktir. Oyle 

gorunuyor ki; kadrnlarrn i~ gucune kat1l1m1nda gozlenen degi~im; aile ve 

toplum yap1s1nda degi~melere yol a<;mak yanrnda; i~letmelerin insan 

1 



kaynak I arr (persone I) yon etim i a Ian rnda da baz 1 deg i$ik lik leri ge rek Ii 

k 1 Im a k ta d rr . 

Yukar1da sayilan vb. nedenlerle; genel olarak kad1nlar1n i~let

melerde istihdam1, incelerneye deger bulunrnu$tur. Ayr1ca; kadinlar1n 

erkeklerinkine benzer ve yonetsel gorevlerde istihdarn.1 da ic;erir $Skilde 

bir 9altl?rna yonelimi ve davran1$1 gosterrnelerine kar§1 Turk i$g6renlerin 

nas11 bir tutum sergiledikleri de belirlenmeye c;al1§1lm1$t1r. Boylece 

c;al1§manrn konusu "Kadmlarin l!iletmelerde lstlhdam1 ve kadmlarin 

~al1§masma kar§1 tutumlarla llgili blr Ara§t1rma" olarak saptanm1$l1r. 

Bu 9al1$ma ile; kad1nlarin 9al1$rna yonelim ve davranuiilnln farkl1 

oldugu varsay1m1yla, genel olarak ve i$1etme orgutlerinde kadinlarin 

istihdamin1n hangi faktorlerin etkisiyle nasl bir ozellik gosterdigini 

ara~t1rmak ve ortaya koyrnak arnac;lanm1~t1r. Yine tutum ara$l1rmas1 ile; 

kadrnlarin istihdamr ve kariyer gelil?imi a91srndan onemli bir faktor olan 

"kadrn istihdamina karey1 tuturnlar" konusunda bir goru$ sahibi olunmas1 

hedeflenm ii?tir. 

· Sozkonusu ama<;lar dogrultusunda (fal1i;;ma, dort bolumden 

olu$maktad1r. Birinci bolumde, "Gener olarak kad1nlar1n c;al1$rnas1" ele 

al1nrn1$t1r. Bu bolurnde; ((al1$man1n kadinlar i((in farkl1 bir anlarn ve 

i9erige sahip olrnas1ndan hareketle; once kad1nlar1n iktisadi olan ve 

olrnayan faaliyetleri incelerni$tir. Kad1nlarrn "genel anlarnda \:Blt$rnas1 

(ernek kullan1m1) "ic;inde onernli bir yer tutan iktisadi olmayan faaliyet

lerin piyasada c;al1§rnalar1 a91s1ndan onem ve etkisi yanrnda; iktisadi 

faaliyellerinin genel olarak ve aile i<;i - aile d1§1; ucretli /ucretsiz 9al1$rna 

a91sindan nastl bir ozellik gosterdigi uzerinde durulrnu$tur. Yine birinci 

boli.imde; kad1nlarin istihdarn1n1n kadinlar, i$1etmeler ve toplurnsal 

a91dan onemine deginilrnii?tir. Son k1s1rnda, kadinlarrn istihdaminrn bir 

sureq (kariyer) olarak nas1I bir seyir gosterdigi ve ba~l1ca kadin c;alt§rna 

(l<arlyer) modeller! ele al1nm1§t1r. 

ikinci bolurnde; kad1nlarrn i~letme orgutlerinde istihdam1 ve etkili 

faktorler uzerinde durulmu~tur. Bu bolumde once, i§letme orgutlerinde 

istihdamrn nitelik ve ozelliklerine deginilmi~; sonra bireysel, orgutsel ve 

c;evrese I f akt6 rlerin kad in lar1n i~ letrnele rde istihdam 1n1 nas 1 I etk iled ig i 

ele alrnm1~t1r. 
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0 c;:uncu bol umde. gene I of arak kad rn far in i§letmelerde istihdam rna 

ili§kin belfi ba~fr sorunlar ve kadrnfarrn istihdaminr iyife§tirici onlemler 

uzerinde durulmu§tur. 

Qalr§manrn son bofumunde, kadrnfarrn yonetsel gorevlerde 

istihdamrna kar§r tutumlarfa ifgifi ara§trrmaya yer verifmi§tir. Ara§trrma 

ile, bankacrlrk sektorunde (istanbul bolgesinde) 9al1§an kadrn ve erkek 

i§gorenlerin kadrnlarrn istihdamrna kar§r tutumlarr; bu tutumlarrn belirli 

faktorlerle ili§kisi ortaya 91karrlmaya c;al1§1lm1§tir. 
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BiRiNCi BOLOM 
GENEL OLARAK KADINLARIN <;ALl$MASI 

1- KADINLARIN <;ALl~MASININ ANLAM VE KAPSAMI 

Kad1nlar i<;in "c;al1§ma" erkeklerinkinden farkl1 bir anlam, kapsam ve 

ic;erige sahiptir. Ayr1ca, bu farkl1l1k, "kadinlarin i§letmelerde istihdam1" 

ac;1sindan c;ok onemli etki ve sonu<;lara sahiptir. Bu nedenle 8$ag1da, kadin 

c;al1$masinin nitelik ve ozellikleri incelenecektir. 

A· TEMEL KAVRAMLAR 

1. c;a11~ma 

En gene! anlamda "c;al1~ma, bir bireyin bir~ey yapmak ya da bir 
sonuca ula~mak uzere emegini kulland1g1 faaliyetleri" ifade etmektedir 1

. 

Bu ac;1dan, yeri, yerine getirili§ amac1, ucretli olup 01mamas1na 
bak 1lmaks1zin "insan emeg in in kullan 1ld 1g1 Wm faaliyetler" c;a l1~ma olarak 
nitelendirilmektedir. Emek ise, bire¥in enerji ve zamantndan olu~makta ve 

insangucu diye de adlandirilmaktad1r 2 . Boylece c;al1$ma, insan emeginin 

yani insanlarin enerji ve zamaninin (insan gucunun) kullan1lmasin1 ifade 

etmektedir. 

insan faaliyetlerini, "piyasa i<;i ve, piyasa dl$1 emek kullan1m1" olarak 

ikiye ayiran iktisatc;1lar ise, c;al1§ma( y1 sadece "emegin piyasada kullan1m1" 

ile sin1rl1 tutarak piyasad1§1 c;al1§may.1 "bo$ zaman (leisure) kavram1 ile 
ac;1klamaktad1rlar. Bic;imsel emek arz1 kuram1 c;erc;evesinde son zamanlara 

kadar kabul goren "9al1$ma-bo$ zaman" ay1r1m1, bo!? zamanin da ((e~itli i!? 

ve c;al1§malar1 (ev i§leri gibi) ic;eriyor olmas1 dolay1s1yla eski onemini 

kaybetmi§ ve "iktisadi clan ve olmayan faaliyetler"den sozedilmeye 

ba§lanm1§t1r 3. C{all§ma'y1 sadece piyasada gosterilen "ekonomik faaliyet

ler"den ibaret sayan anlay1$tan uzakla$1lmas1na paralel olarak, piyasa i<;i 

ve piyasa d1$1 etkinlikler ayn1 terimle-c;al1$ma - ile-nitelenmeye 

ba11lanm11jt1r. Boylece "piyasada 9al1flma• ve "piyasad1fi1 evde Qal111ma" 
kavramlari ortaya c;:1km1§tir. Piyasad1§inda- genellikle evde yerine getirilen 

f aal iyetle rin de "<;al 1 §ma" o larak n ite lenmesi: bu tU r f aaliyetle ri buyuk 

(t) K. Tosun, i~letme Yonetimi, 1.C., Fakulteler Matbaas1, istanbul 1977, sh. 7-8. 

(2) i. Ataay, ucret tatmini ve ucret sistemleri, Cihad Matbaasr, istanbul 1985, 
sh.11-12. 

(3) W. Sichel, P.Eckstein, Basic Economic Concepts, Rand Mc Nally College _ .. 
Publishing Co. Chicago, 1974, sh.67 ve Albert Rees, The Economics of Work 
and pay, Harper and Row Pub. inc, New York, 1973, sh.5. 
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olc;ude yerine getiren kadinlarin durumunu belirleme ve degerleme 
ac;1sindan son derece onemlidir. 

Ticari ve sinai c;al1§ma (labor) da denilen plyasa 191 1 ekonomlk 

faallyetler ile hane 191 • evde 9al1fma terimleri arasindaki temel farkl1l1k, 
c;al 1§man in yeri ve kar§1 l1g ind a ucret al in 1p al 1nmamas1d 1r. 6rne~ in; ev 
kadin1 (housewife) ile ev hizmetc;isi (housekeeper) her gun ayn1 i§i 

yapt1klar1 halde, ev kad in in in c;abalari ekonomik anlamda degersi'z, ev 

i~c;isinin c;abalar1 ise GSMH' nin bir parc;as1, yani ticari-iktisadi anlamda 
degerli bir i!? olarak kabul edilmektedir. Giyim, c;ama§1r. yemek gibi ayni 
zamanda ticari giri~imlerce de yap1lan i~ler, evde ev kadinlarinca yap1ld1g1 

surece, aile ekonomisi uzerinde etkili olmas1na ragmen, iktisadi faaliyetler 
olarak kabul edilip Milli gelire dahil edilmemektedir 4

. Hemen her 

ekonomide varolan bu gibi uretken piyasad1!?1 i§lerin c;ogunlukla kadinlarca 

yerine getirildigi, "kad1nlar1n c;al1§mas1"ndan soz edildiginde mutlaka 
gozonune al inmas1 gereken bir husustur. 

Bilindigi gibi uretlm, iktisadi fayday1 yani, insan ihtiyac;larin1 tatmin 
etme yetenegini art1ran her turlu faaliyet, k1saca; "fayda yaratmak" olarak 

tanimlanmakta ve fayda kavram1 hern mal hem de hizmet faydasin1 
ic;ermektedir 5

. Ayn1 §ekilde, "iktlsadl faallyet" de insan ihtiyac;lartn1 tat
min etmeyi hedeflemektedir. Tatmin ise, mal ve hizmetlerin tUketimi yoluyla 

saglanmaktad1r. Bu yuzden bir ekonominin (veya ekonomik birimin) 

performans1, belirli bir zaman suresi ic;inpe yer alan uretker:l faaliyet miktari 
ile olc;ulmelidir 6 . Buradan, piyasa-ic;i, piyasa dl§I, ucretli-ucretsiz olsun, 

insan ihtiyac;larin1 tatmine yarayan tum faaliyetlerin "uretken" dolays1yla 

"iktisadi" nitelikte oldugu sonucuna var1labilecektir. Boylece; kadinlarin 
evde kendileri ve ailelerinin, piyasada ba~ka ki§ilerin ihtiyac;larin1 tatmine 
yarayan tUm faallyetler, asl1nda "uretken" dolays1yle "lktlsadl" nitellk
tedir. 

Tum bunlara ragmen, uretken faaliyetlerin iktisadi clan ve iktisadi 
olmayan faaliyetler diye ayr1l1p bunlardan yaln1zca iktisadi olanlartn 
"c;al1~ma" sayil1p MG ve GSMH hesaplamalarina d.ahil edilmesi ve bu 
durumun devam1; sadece olc;um guc;lukleriyle ac;1klanabilir. Bu ise, 

(4) Irene Place, Alice Armstrong, Management Career for Women, Vocational 
Guidance Manual inc., Louswille, Centucky, 1975, sh.69. 

(5) B. Qstunel, Makro Ekonomi, Kurtulu~ Matbaas1, Ank. 1975, sh.150-151 ve Bkz. 
Ak lktisat Ansiklopedisi , "uretim" mad. sh. 935. 

(6) Wallace C. Peterson; Income, Employment and Economic Growth 4th. ed., 
W.W. Norton and Co., N.Y., 1978, sh. 36. 
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piyasad1§1 uretici faaliyetlerin "c;alr~ma" say1lmamasin1n gerekc;esi olmak
tan uzakt1r. 

Oretken faaliyetlerin bir olc;usu olarak GSMH hesaplamalarrnda 
kullanrlan temel teknik. uretici faaliyetleri yans1tan ti.im parasal alr~

veri§lerin toplanmasrdrr. Oysa ideal clan. ekonomideki tUm uretici faaliyet
lerin; piyasa mubadelesine konu olsun veya olmas1n; GSMH' ya dahil 
edilmesidir. Ancak, "kendin ic;in yap" (do-it-yourself) tipi uretken faaliyet
lerin toplam degerini belirlemek uygulamada oldukc;a guc;ti.ir 7 . Bu yuzden, 
bu tUr faaliyetler genellikle MG, dolay1s1yle iktisadi faaliyetler ic;inde pek 
dikkate alrnmaz. 6rnegin; U.S. Department of Commerce, verilerini 
ekonomik uretim' le s1n1rlamaktad1r ve ekonomik faaliyet olc;utO olarak ta; 
piyasa ekonomisinde alrm-satrma konu olmay1 esas almaktad1r. Bunun tek 
intisnasr olarak, piyasa al1~-veri~lerinde gorulmeyen gelir ve urun ak1~lar1 
ic;in-baz1lar1 ic;in-belirli tahminler yapma yoluna gidilmektedir. "Piyasad1~1 
uretim tahminleri" ba~l1g1 ile; 

- Parad1§1 ucret ve maa~ odemeleri, 

- Ciftliklerde uretilen ve tUketilen g1d.a ve yakrtlar. 

- Sahiplerince kullan1lan evlerin kira degeri, gibi kalemlere ili~kin 

belirli gelir-uretim tahminleri yap1l1rken diger piyasad1§1 faaliyetler ic;in pek 
bir giri~imde bulunulmamaktadrr. Ornegin. GSMH'ya sahiplerince kullan1lan 
evlerin kira bedelini dahil edip ev kadrnlarrnrn c;al1~masrnrn degerini 
dr§lamanrn hie; bir mantrklr nedeni yoktur. (Goruldugu gibi bu durum; keyfi 
bir nitelik go~termektedir 8

. 

Boylece, herhangi bir faaliyetin uretken ve iktisadi say1lmasrn1 

piyasada para kar~1l1g1 al1m-sat1ma konu olup GSMH'ye dahil edilip edil

memesine baglamak. olc;um guc;lugu bir yana; pek saglam bir temele 
dayanmamaktad1r. Kaldr ki; iktisadi faaliyet say1l1p GSMH'ye dahil edilen 
baz1 faaliyetlerin uretken olmad1klar1 ic;in hesaba kat1lmamas1 gerektigi de 

ileri surulmektedir. Ornegin, Peterson; 

- 6nceki donemlerde uretilen mallarin ikinci elden al1m-sat1m1, 

- Finansal arac;larin al1m-sat1m1, 

- Oz;el ve kamu transfer harcamalar1 gibi kalemlerin; cari donem 
ekonomik faaliyetlerini yans1tmad1g1 ic;in 61itumde hesaba kat1lmamas1n1 
savunur 9. 

(7) A. e, sh.,61. 

(8) A. e, sh. 61-62. 

(9) A. e, sh. 61. 
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2-) istihdam 

"Qal1$ma" ile ilgili temel kavramlardan biri de "lstlhdam" d1r. 

iktisadin temel kavramlarindan biri olan "istihdam", geni~ anlamda "sonsuz 

say1 Ian insan ihtiyac;lar1 n in kar$1 lanmas1 maksad 1yla kit kaynaklarin" 10
, 

daha ac;1k bir deyi$1e; tUm uretim faktorlerinin kullan1min1, uretime sevk 

edilmesini 11
, ifade edilmektedir. 

<;ogunlukla kullan1ld1g1 dar anlam1yla ise istlhdam; "uretim 

faktorlerinden emegin kullan1min1" ifade eder. Genel anlamda fakt6r 

kullan1m1nin emege bakan yuz demek clan istihdam; sozcuk olarak "bir 

$ahstn hizmetini alma ve kullanma" an lamina gelmektedir 12 . 

"Uretken faaliyetler" ve "c;al1$ma"n1n piyasadI$1 i$1er ic;in de 
kullan1lmasina kar$1l1k, istihdam c;ogunlukla, piyasa ic;i ekonomik faaliyetler 
ic;in ku llan 1lmaktad1 r. Boylece; i§ piyasasinda emegini arz eden (i§glicune 

kat1lan) ve makul c;alt§ma ko§ullar1 ic;inde c;al1§anlar, istihdam ic;inde 
say1l1rlar 13

. 

3-) i~-Gorev-Meslek 

"Qal1§ma"yla ilgilil temel kavramlardan biri de "i!j"tlr. i~. Turkc;e' de 

bir c;ok anlamda kullan1lan bir sozcuktUr. Bu sozcuk; emek, c;al1~ma (work), 

istihdam (employment) I du rust olmayan usullerle politik nufuz suistimalin

den yararlanarak i$ yapma (Fr. Affairisme), i$ durumu (State of Affairs) gibi 
degi$ik anlamlarda kullan1lmaktad1r 14

. Buralarda "i$" sozcugu; i$ yapmak, 
i$ini yapmak, i$i olmak, i$ini yurutmek, i$ sahibi olmak gibi ... Qe$itli 

(1 O) B. Ostunel, A.g.e., sh. 150-151. 

(11) S.F. 01gener; Milli Gelir, istihdam ve iktisadi buyume, 5.B. Gui Matb. ist. 1976, 
sh.73-74 

(12) A.e,sh. 73. 

(13) S. Zaim, Qal1§ma Ekonomisi, 7.B, Filiz Kitabevi, ist. 1986, sh.106. 

(14) Ak iktisat Ansiklopedisi, s. 450 
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tak1larla, Qe§itli i§, olu§/eylem ve durumlar1 oldukc;a genel olarak ifade ic;in 
kullan1lmaktad1r. Bu yuzden, "I§" in tek ba§ina ve yukar1dakl di~er terimlerle 

kar1§m1yacak bic;imde ne anlama geldiginin belirlenmesi gerekmektedir. 

Bir terim olarak 11 i§ (job)", Ataay' ca 11 bir ki§iye yapmas1 ic;in verilen 
gorevlerin olu§turdugu butUn" 15

. Patton tarafindan "diger i§lerden farkl1 

belirli, gorev sorumluluk ve ko§ullar toplulugu 16 ; Tosun tarafindan; "bir 

i~letme veya orgutte yerine getirilen belirli rol veya i~levler" 17
, iLO 

tarafindan ise; "bir ki~i tarafindan yerine getirilen veya getirildigi du~unulen 

gorev ve yukumlulukler seti 18 , olarak tan1mlanm1§t1r. 

Tan 1mda yer a Ian gorev (ve yukumluluk): ki§inin orgutle yapmak 

zorunda oldugu "i~in bir bolumu"dur 19 . "ko§ullar" ise litaratUrde "<;al1~ma 
~artlar1" diye an1lan i~in dGzenleni§iyle ilgili diger hususlar1 ic;erir. 

Goruldugu gibi i§; piyasa iQi veya d1§1, iktisadi olan ve olmayan 
uretime yonelik "emek kullan1m1" yani 11 (,(alt§ma"nin ozgul anlamda yerine 
getirili§ ko§ullarin1 belirlemektedir. Ba§ka bir deyi§le i§; emek kullaniminr 

(Qal1§man1n); "hangi amac;larla, nas1l, nerede, kim (ler) tarafindan yerine 
getirilecegini belirleyen bir kavramd1r. Bu anlamda; bir i§letmede bir 

mal/hizmet uretimi ic;in belirli gorevler yerine getirmek de, evde yemek 

yapmak, c;ama§ 1 r y1kamak ... da birer "i§ 11 tir. Ancak, iktisadi olmayan bazr 

faaliyetler ic;in kullan1l1yor olsa da "i§" terimi, genellikle piyasada 

gorc;ekle§tirilen ucretli faaliyetleri c;agr1§t1rmaktad1r. 

Cal1§ma ve i§' le ilgili bir diger kavram da "meslek (occupation)"tir. 
Meslek, "belli bir amaca ula§ma bak1mindan birlikte gruplanabilen esas 

gorevlerin yeterli benzerlikte olanlarin1n bir arada toplanmas1 ile olu§an bir 

butiin" olarak tan1mlanabilir 20
. Gorevi temel olan bu tan1m d1~inda meslek, 

(15) i. Ataay, ill Degerleme ve Bafian d~gerleme Yontemleri. iO i§letme Fakultesi 
Yayinr, no: 166, Guryay Matbaas1, 1st. 1985, sh. 136. 

(16) J.A. Patton, C.L. Littlefield .. S.A. Self, Job Evaluation: Text and cases, Richard 
D. Irwin, inc., Homewood Illinois, 1964, sh.67. 

(17) K. Tosun, a.g.e., sh. 7-8. 

(18) iLO, iSC0-88: International Standard Classification Of Occupations, iLO Pub., 
Geneva, 1990, sh.2. 

(19) C.Uyargil, Qalr§ma Ya§amrnrn insanc11la§t1r1lmasrnda h~ yap1lan~1.rm~nrn yeri ve 
onemi ve ~ir ornek olay ~al1§mas1, yayrnlanmam1§ doktora tezi, 1.U., l§letme 
Fakultesi, 1st., 1983, sh. 9. 

(20) i. Ataay, a.g.e., sh.136. 
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"birbiriyle ili§kili, ortak ozelliklere sahip i§ler grubu" 21 veya "asll gorev ve 
yukumlulukleri benzerlik arzeden i9ler grubu 22 , olarak tan1mlanabilir. 
Ayrica, meslek, belli bir on yeti§me gerektiren. giri§-yukselme ve 

ayrrlman in bic;imsel kurallara bag land rg 1 i§ler olarak da tan rmlanmaktad 1 r. 

(profesyonel meslekler) 

Gorev, i~. meslek kavramlar1n1n adeta hiyerar§ik bir s1ra ic;inde 
olduklarr 23 soylenebilir. Ba§ka bir deyi§le, birbiriyle ili§kili ve benzer clan 
i§lemler, gorevi, gorevler i§i; i§lerse meslegi olu§turmaktad 1 r. 

Bu, ac;rklamalardan sonra, insanlarrn "c;al1!}mas1"n1 {emeginin 
kullan1mrn1); kadrnlarrn c;al1!}masinin anlam ve kapsamrn1 belirlemede olc;ut 
olmak uzere, a§ag1daki gibi bir sintfland1rmaya tabi tutmak mumkundur. 

B- KADINLARIN (;ALl~MASININ KAPSAMI 

Gene! olarak insanlarin "c;alr§ma" ~ekll-1 'dekl gibi sin1fland1rmaya 

tabi tutulabilir. Fakat boyle bir sin1fland1rma erkeklerden c;ok kadinlarrn 

c;al1§mas1n1 anlama ve analizde daha gerekli ve yayarlrdir, denebilir. 

c;unku, erkeklerin c;al1!}mas1ndan sozedildiginde hemen piyasada, iktisadi 

faaliyetlerde bulunmak akla geldigi halde, kadrnin c;al1~mas1 sozkonusu 
oldugunda durum biraz farkl1la~1r. Erkeklerin aksine. kadinlarin uretici 
faaliyetleri ic;inde-piyasada c;af 1§salar bile-iktisadi olmayan faaliyetlerin her 
zaman agirl1kl1 bir yeri vard1r. 

Kadrnlarin evd1~1 iktisadi faaliyetlerde bulunmasrna bu arada i§letme 
orgutlerinde 9al1!}mas1'na boylesine butlincuf blr bakl§ 8Q1Slyfa 
yakla§manrn iki temel nedeni, 

- Kadinlarin uretken faaliyetleri ic;erisinde iktisadi say1lmayan c;al1!}ma 

bic;imlerinin hala c;ok onemli bir yer tutmas1, 

- Ki§ilerin piyasada c;al1!}malar1 ile piyasad1!}1 faaliyetleri arasinda c;ok 
s1k1 bir etkile!}imin varl1g1 ve bunun gerek teori gerek uygulamada gittikc;e 

onem kazanan bir konu olarak ortaya c;1kmas1, §eklinde ifade edilebilir. 

Bu nedenle, kadinlarin c;al1ljmas1, §ekil-1 'de gosterilen c;erc;eve ic;inde 
a§a~1da genel olarak ele al1nacakt1r. Once kadrnlarin "lktlsadl say1lmayan 
faaliyetleri" lc;inde a'11rl1kl1 olarak "9ocuk yeti!}tirme" ve "ev i!}leri" ve diger 
faaliyetler ele alrnacak, daha sonra iktisadi faaliyetleri ucretsiz, ucretli 
(duzenli-duzensiz) istihdam olarak incelenecektir. 

(21) J. A. Patton, ve digerleri, a.g.e., sh.67. 

(22) iLO, a.g.e., sh. 2. 

(23) i. Ataay, a.g.e., sh. 136. 
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f;ALl~MA 

Blreyln emeglnl 
(enerjl ve zaman1n1) kullanmast 

i 
URETiCi FALiYETLER 

insan ihtiyac;lar1n1n tatminine yonelik 
mal ve hizmetlerin uretiminde bireyin emegini 

kullanmas1 (9al1§mas1) 

/ \t 
iKTiSADi FAALiYETLER 

Emegin piyasa 
mekanizmasina tabi 

"iktisadi" sayllan uretici 
faaliyetlerde kullan 1m1 

(lstihdam) 

iKTiSAOi OLMAYAN FAALiYETLER 
Emegin piyasa d1§1 "iktisadi" 

say1lmayan uretici faaliyetlerde 
kullan1m1 

(piyasa d1§1 !fal1§ma) 

If(' ~ 

UCRETSiZ 
CfALl~MA 

Piyasada 
allm-sat1m1 
yapllan mal 
ve hizmet

lerin 
uretiminde 

dogrudan bir 
ucret 

almaks1zin 

UCRETLi 
CfALl~MA 

iktisadi 
faaliyetlerde 
ucret-kazanc; 

kar§1l1g1 

HANE 
i<;i/EVOE 
f;ALl~MA 

Kendisinin 
/ailesinin 

ihtiyac;larin1 tat
min amac1yla 
belirli uretken 
faaliyetlerde 

bulunma. 

emegin 
kullan1m1 

DUZENSiZ 
iSTiHDAM 

Gelenek
sel/informal 

sektor 
i§lerinde belir
siz, sureksiz 

degi§ken 
italr§ma 

ko§ullarinda 
c;al1§ma 

DUZENLi 
isTiHDAM 

Modern 
sektorlerde 
belirli, nis

beten surekli 
istikrarl1 
c;al1§ma 

duzeni iitinde 
istihdam 

~ekll-1. Kadrnlarrn c;al1§mas1 ic;in bir sin1flandirma modeli 
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. EV.Dl~I 
IKTISADI 

OLAMAYAN 
FAALiYETLER 
Aile rolleri d1§1 

ve i<tinde 
piyadasa parasal 

mubadeleye 
konu olmayan 

mal/hizmet 
uretiminde 

emegin 
kullan1m1. 

(Sosyal ve spor
tif faaliyetler, 

gibi 



1) Kadmlarm Ekonomik Olmayan Faaliyetleri 

Ekonomik olmayan (veya say1lmayan) faaliyetler; piyasad1§1, 
i.icret/kaza~ kar§1l1g1 olmaks1z1n yerine getirilen faaliyetlerdir. 

(fogunlukla kad1nlarca gerc;ekle§tiriten bu faaliyetlerin kad1nlar1n 

c;alt§mas1 ic;inde c;ok onemli bir yeri vard1r. Ozellikle kad1nlar1n 

i§gucune/iktisadi faaliyetlere kat1llminin du§uk oldugu ulke ve yerlerde 
kad in lar in c;al 1§ma ya§am in in neredeyse tUmune yak in 1n 1 iktisad i ol

m ayan faaliyetler olu!?turur. Ayr1ca, kadtnlartn piyasa ic;i iktisadi faaliyet
lere. kat1l1m1, iktisadi olmayan faaliyetlere "alternatif" olmaktan c;ok bir 

ek yuk/sorumluluk olmakta boylece kadinlar1n me§hur "c;lfte l!j yiikii" 

ortaya 91kmaktad1r. 

Yayg1n "kadtntn yeri evidir 11 anlay1~tna gore kadtnlar1n temelde ev 

kad 1n I 1g1 ve an al1k g orevlerine yatk in o Id uk I arr. ev-d 1 §t c;al t§m an in 

kadtntn mizac1na ayk1r1 oldugu ileri surulmektedir. 24 Bu yuzden; 
kadrnlar1n gorevleri tartt§tld1ginda ilk akla gelenler, annelik ve ev 
kad1nl1g1 (c;ocuk yeti§tirme ve ev i~leri) olmaktadtr. 25 Bu durum; 11 tUm 
ekonomik ve siyasal sistemlerde varolmas1, diger toplumsal i§bolumu 

tiplerinden daha eski, daha duragan ve daha yayg1n olmas1 gibi neden

lerle antropologlarca "birincil i!jbolumu 11 diye tan1mlanan 11 cinsel 

i§boliimii"nun bir sonucudur. 26 

Bi Ii n dig i g i bi I !i b 6 I ii m u ,. k 1 sac a, her bi re yin be Ii r Ii bi r fa a Ii yet, i § 

gurubu, i§ veya konuda uzmanla§masr, zihinsel ve bedensel c;aba 

h arcamas1 (<;al 1 ~mas 1) n 1 if a de etmekte; boylece verim Ii lik ve etk in lig in 
artacag1 kabul edilmektedir 27 . Ginsel i~bolumi.i ise; c;e§itli faaliyet, i§ 
gurubu ve i§lerin kadtn ve erkekler arastnda boli.i§ulmesini;ve her bir 

cinsiyetin belirli alanlarda 9al1~masinin ifade etmektedir. 

Clnsel l§bolUmune gore, erkegin piyasa; kad1nin ise ev i§lerinde 

uzmanla§mas1 gerektigi dogal gorunmektedir. Bu i§boli.imunun geli§imin

de biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik ko§ullar onemli rot 
oynam1~t1r. Kad1nlar1n "9ocuk yetil?tirme" konusunda blyolojik ve 

psikolojik a91dan avantajl1 olmalar1 yan1nda, Tarim ve ozellikle sanayi 

(24) S.H. Osipow, Emerging Women: Career analysis and outlooks, Charles E. Merrill 
Pub. Co., Ohio, 1975, s.4 

(25) N. Razon, C(alH}an Anne ve C(ocuk, i.O. Edebiyat ·Fak. Yay.; ist, 1983, s.1. 

(26) E. Mine Tan, Kadin: Ekonomik Ya~am1 ve eQltimi, Tisa Matb., Ank, 1979, s.160. 

(27) M. Olug, i§let.me Yonetimi ve Organizasyonu, 1.C., 3.B., i.O. i§letme F. Yay. No:77 
Sermet Mat. Istanbul, 1978, s.231. 
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toplumlarinda ev ile i§yeri arasindaki uzakl1k; gibi faktorler bunda etkili 
olmu§tur. Kadin-Erkek arasinda yetenek farkl1l1g1 olup olmad1g1 bir yana, 

tUm toplumlarda kadin ve erkeklerin yerine getirdikleri gorevler 

ac;1sindan kesin bir i§bolumunun varlg1 gozlenmektedir. Nitekim E. 

Boseup, geli§en Lilkelerdeki farkl1 tar1m sistemlerine ili§kin in
celemesinde; cinsel rol modellerinde baz1 fakl1l1klarla birlikte, her 

toplumda kesin bir cinsel i§bolumunun oldugunu ortaya c;1karm1§t1r. 28 

Clnsel hjbolumu; en eski ve yaygin bic;imiyle kadinlarin ev i~leri 
ve c;ocuk yeti~tirme (ekonomik olmayan faaliyetler); erkeklerinse (ik
tisadi) piyasa i!}lerini yerine getirmesi §eklinde gozlenmektedir. Ayr1ca 

cinsel i~bolumunun, i~guc;unun mesleki dag1l1m1 ac;1sindan "kadinlarin 

piyasada gordukleri i~lerin evde yapt1klarinin bir benzeri ve uzant1s1 
§eklinde olmasina yol ac;t1g1 da soylenebilir. 29 K1saca, cinsel l§bolumu; 

hem iktisadi olan ve olamayan faaliyetlerln, hem de iktisadi faaliyet

lerln kadin ve erkekler arasinda b6IU§umunu etkllemektedlr. 

Buyuk olc;ude kadinlarca yerine getirilen ev i§leri ve c;ocuk 

yeti§tirme gorevlerinin asl1nda uretken (insan ihtiyac;lar1n1 gideren) ve 

dolay1s1yla "iktisadi" nitelikte olmalarina ragmen, "iktisadi olmayan 
faaliyetler gurubuna sokulmas1, yukar1da da deginildigi gibi sadece bir 

tan1mlama ve olc;i.im sorunudur. Bu nedenle uretici/iktisadi oze sahip bu 
tUr faaliyetleri "iktisadi say1lmayan faaliyetler" diye tan1mlamak, pek 

yanl1§ olmayacakt1r. 

A§ag1da, kadinlarin hem genel hem de dar anlamda "c;al1§mas1" 

lc;lnde onemll blr yer tutan; onemli etkilere sahip olan: 

- ev l!jleri ve 

- c;ocuk yetl§tl rm e uzerinde du ru lacakt1 r. 

(28) C.B. Lloyd, Sex, Discrimination and the Divison of Labor, Columbia University 
Press, New York, 1975, s. 2-24 

(29) B. Berch, The Endless day: The Political Economy of Women at Work, Harcourt 
Brace Jovanovich, Inc; New York, 1982, s.91. 

12 



a) Ev i§leri 

aa) Tamm ve ozellikleri 

Kad1nlar1n <;al1~mas1 (hayat1) i<;inde olduk9a onemli bir yer tutan ev 
l!Jlerl, "9o(junlukla kadinlar tarafindan yerlne getlrllen, ucretsiz ve 

ozel nltelikli bir CJ8l1~ma tUrudur. Ev i~i. yekpare bir c;al1~ma sureci 
olmay1p; farkl1 miktarlarda yerine getirilen blr QOk degl,lk gorevl 

l~eren, c;ogunlukla da evin fiziksel duzeni ile aile uye say1srna bagl1 blr 

I§ (~al1§ma) turudur. 30 Ev i~leri, 

- Yiyecek haz1rlama-pi!]irme, 

- Al1!]-veril} yapma, 

- Aile bi.itc,;esini uygulama (finansal yonetim) gibi farkl1 il} ve 

gorevleri 31 daha ac;1k bir deyi!iile yemek, bula~1k, c;amal}1r, utU, temizlik, 

al1l}-veril} .... vb bir GOk il}i kapsamaktadir. 

Ev i~lerinin c;ok onemli bir ozelligi "ozel" yanl kl§lsel ve alleye 

ozgu olma "niteligidir. Bu, ev il}lerinin, bireysel ve hanehalk1 

ihtiyac,;larrn1 kar~1lamaya yonelik olmas1, ticari bir nitelik gostermemesi; 
i.iretim tUketim dongi.isi.ini.in hane i<;i ve aile i.iyeleriyle s1n1rl1 kalmas1 

anlam1na gelmektedir . Boylece bu 6zellik, ev il}lerinin" iktisadi 

sayllmamasrn1n" da temel gerekc;esi olmaktadir. 

Ev l§lerlnln "ozel olu§" karakteri, ozel kullan1m ic,;in dizayn edil

mil} ev aletleri ile pekil}tirilmekte ve bu durum toplumun ti.iketim kal1plar1 

ic,;in belirleyici bir temel tel}kil etmektedir. Ev aletlerinin her ailenin ayr1 

ayr1 kullanmas1 ic;in uretiliyor olmas1, i~letmelerin bu konudaki sat1l}larrn1 

art1c1 bi'r etkiye sahiptir. 32 Bu durum; ayr1ca, ev il}ierini ev ic;inde I piyasa 

d1~1nda ve mevcut cinsel i~bolumu c;erc,;evesinde kad1nlar1n 
sormlulugunda kalmas1'na da yol a9maktad1r. 

Ev il}lerinin diger bir ozelligi farkl1 l!J ve gorevlerl IQerlyor 
olmas1d1r. Piyasada iktisadi faaliyetler ic;inde yerine getirildiklerinde her 

biri farkl1 il}gorenlerce ayr1 ayr1 yerine getirilen bu il} ve gorevler; ev 

ic;inde ev kadrn1nca birlikte yerine getirilmektedir. Bal}ka bir deyil}le ev 

il}leri; c;ogunlukla c,;el}itli il}lerin "ard1§1k" bir biqimde degil "e§-anl1 

(30) A.e., s.91-92 

(31) A.e., s.93 

(32) A.e, s.94 
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o larak" gorulmesini g erektirmekted ir. Yine kad inlarin "ev ic;i i§yGkG •. 
fiziksel ko§ullar yaninda aile buyuklugune de baglrdir. 

bb) Ev i§lerinin ekonomik degeri 

Ev i§lerinin gerekli ve uretken oldugu, c;ogunlukla kabul edilmekle 
birlikte 33 iktisadi ozelligi ve dolay1s1yla ekonomik degeri konusunda ayn1 
duyarl1l1k gosterilmemektedir. Bunun sonucunda, ev kad1nlarrn1n uretken 

n itelikle ev i§le ri "iktisad i o lmayan faaliyetler" g rubu na soku lmaktad 1 r. 

Bu yakla~rm sonucu; gerc;ekte ne kadar ev i~i yaprlmakta oldugu 
hususuna dikkat edilmemekte, M. Gelir hesaplarrna "Gayri safi ev 

Gretimi" dahil edilmemekte; hatta bu konu 9ogu sosyal bilimci tarafrndan 

tartr§ma konusu bile yaprlmamaktadrr. 34 Boylece, uretken nitelikli ev 

i§lerinin c;ogunlukla kadrnlar tarafrndan yerine getirilmesi ve bu i§lerin 

ekonomik olmayan faaliyetler; bunlarr yapan kad1nlar1nsa "ekonomik 

olarak atif olmayan ev kad1nlar1 "grubuna sokulup istihdamd1§1" 

sayrlmasr. E. Bouldig'in tan1mlamas1yla "Kadrnlarrn gorunmezligi" 35 

s o r u n u n u g u n d e m e g e t i r m e k t e d i r . " Ka d in I a r in g o r u n me z II g I" o I -

gusunun kadinm topumsal ve ekonomik statl.isu ac;1srndan onemli etki ve 

sonu9lar1n1n oldugu soylenebilir. Nitekim; ABD'de 1964'teki ev 
kadrnlarmm hizmetlerinin parasal degerinin 1971 fiyatlar1yla 180 milyar 

dolar oldugu ve bunun GSMH'n1n dortte birine denk oldugu 

soylenmektedir. 36 

Ev i§lerinin iktisad1 niteligi iki boyutta du§unulebilir: 

(1) Ev i~lerl, aileyle srn1rl1 olsa da; ozunde "lnsan lhtiyaQlarm1 

tatmlne yarayan uretlcl dolay1s1yla lktlsadi faallyetlerdlr. Bunlarm 

iktisadi olmayan faaliyetler olarak tan1mlamas1, bu i~lerin iktisadi nitelikli 
olmamalanndan degil, degerleme ve olc;umlerlnln zorluCJundan; ve "II<· 
tlsadl gorulmemelerl"nden kaynaklanmaktad1r. 

(33) W.C. Peterson, age, s. 37 ve 61 

(34> B. Berch, age, s.95 

(35) E. Boulding, Women in in the Twentieth Century World, John Wiley and sons, 
London, 1977, s.17-18 

(36) S.A. Levitan, G.L. Mangum, R. Marshall, Human Resources and Labor Markets, 
2nd. ed., Harper and Row Publishers, N.Y., 1976, s.88. 
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(2) Ev i§lerinin diger iktisadi boyutunu; "iktisadi faaliyteler 

aQrsrnrdan oynadrgr rol (ara~sal11k l§levl)" olu§turur. Bu anlamda, ev 

i§le ri, "l~g Ocunu lktlsad I faallyetlere haz1rlay1c1" b ir i§leve sah iptir. 37 

Bu i§ler; toplumun insan kaynaklarrnrn II uretim faktorune" 

donu§tUrulmesinde ve bu faktorun etkin ve verimli olarak kullanrmrnda 

(lstihdaniinda) vazgei;ilmez bir enema sahiptir. 

Tum bunlara ragmen, toplumsal at;rdan gerekli ev i§lerinin ucretsiz 

olmasr ilginQtir. Genellikle i§verenler, bu i§lerin i§gorenlerini Qali§maya 

hazirlamak it;ln gerekli oldugunu kabul etmek ve maliyetlerine katlan

maktan kai;rnmaktadrrtar. 38 Ocret tan1mlar1nda; yaptlan odemenin 

i§g6ren ve bakmakla yukumlu oldugu ki§ilerin gei;imi it;in oldugu ibaresi 

dogrultusunda ucret geliri ic;indeki 0§ ve c;ocuklar ic;in odenen kalemlerin 

varl1grn1 boyle bir maritrga baglamak ta; miktarrnrn yeterli oldugunu 

soylemek te gut;tUr. 

Guc;lugunune ragmen; "evhjlerlnin degeri/ucretl"ni belirlemek 

mumkundur. Bunun ii;in, oncelikle ev l§lerlne ayr1lan "zamanin" bellr

lenmesl gerekir. Bu yolla "evi§lerinin parasal degeri; Gayri Safi ev 
uretimi" belirnebilir. Bu konuda "ev i§lerine ne kadar zaman ayrrldrgrna 

i li§k in ara§t 1 rma lardan ya rarlan 1 lmaktad ir. Ev i§lerine ayr 1 Ian zam an; 

"gunluk tutma, mulakat vb . yonetemlerle belirlenebilir . Ancak burada 

c;ogu ev i§inin "e§-anl1" goruluyor olmas1; her bir i§in gerc;ek zamanrn1 

belirleme konusunda sorun olabilir. Buna ragmen, belirli ev i§lerinin 

"ortalama zaman1"nin belirlenmesi, buradan hareketle bu i§lerin parasal 

degerinin ve ev kad1nlar1" varsay1msal ucreti"nin hesaplanmas1 

mumkundur. 39 

Ev i§lerinin "degeri/ucret" iki yolla belirlenebilir 40 : 

(1) F1rsat maliyeti (opportunity cost) yontemi, 

(2) ikama (replacement) maliyetl 

(37> B Berch, age, s.93. 

(3Hl A.e., s. 93 

(39) A.e., s. 95 

(40) A.e., s. 95 - 96 
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(1) F1rsat Maliyeti Vontemi: 

Baz1 iktisatc;1lara gore "bir kadin1n yapt1g1 ev i§inin degeri, en 

azindan o k ad in in (ev yerine) piyasada cal 1§mas1 du rum unda alacag 1 

ucrete e§it olmal1d1r." Yani, ev l§lntn f1rsat mallyetl, onu yapan 

kadinin Ocretll blr l§te Qalu;'mas1 kar§tl1ginda alacag1 ucrete e§lttlr. 

Ancak bu yakla§1m; evde yap1lan tUm i~leri yans1tmad1g1ndan c;ogu 

ara§trrmacrya gore tatminkar degildir. 41 Bu yonteme gore, kad1nin 

p iyasad a aid 1g 1 I alabileceg i ucret duzeyi yukseldik<;e evde <;al 1 ~mas in in 

maliyeti de artacakt1r. 

(2) ikame Maliyeti Vontemi: 

Ev i§leri zaman analizcilerince savunulan bu yakla§1mda; her blr 

ev 1§1 lctln bellrtllen giinlUk siireler IQln lkame blr kl§I klralama 

durumunda bu l<l§I veya ki§llere odenecek meblaglarin toplam1: "ev 

l§lerlnln Jkame mallyetlerlnl (ev kadinlartntn ucretlnl) verecektlr. 

b rneg in; b ir gunde yemek p i§imeye 2 saat, tern izlige de 2 saa t ayrll'fyor; 

bir temizlik<;inin saat ucreti 15.bin TL; a§cinin saat ucreti 25. bin TL ise, 

bu ki~ileri ikame etmenin maliyeti = (2 x 15) + (2 x 25) = 80.000. TL 

olacaktir. Bu maliyette; sozkonusu l~gorenlerln ucret duzeyl yaninda 
42 allenln ya§am standards da ozellikle onemlidir. 

Kad1nin ev i~lerinin maliyeti (degeri); c;ocuk say1s1 ve ya~1. kadinin 

istihdam statusu, yaprlan ev i~inin tipi, kadrnrn vasrf duzeyi, ucretli ev 

hizmetc;ilerinin i.icret duzeyi ... vb faktorlere gore degi§ecektir. 

Ev i§lerini degerine ili§kin bu hesaplamalarrn en buyuk yarart; 

kadrnlarrn c;alr§mas1 i<;inde onemli yer tutan "gormez" nitelikteki bu 

faaliyetleri ekonomik olarak olc;ulebilir - gorunmez bir hale getirmektir. 

Boylece, MG ne GSMH rakamlarinin daha dogru ve gerc;ekc;i olmasr da 

saglanm1i;; olacakt1r. Ayr1ca; ev i§i uretim hesaplar1; baz1 pratik 

uygulamalar ai;1sindan da gittlk.Qe onem kazanmaktad1r. Ornegin, ABO 
glbl baz1 ulkelerde; bu tip hesaplamalar, slgorta §lrketlerlnce erkeklerln 

slgortal1 kar1sinin olumu halinde yapacaklari odemenin miktarinr (ev 
kad in in de~e rin i) bellrlemek ictin kullanr lmaktad ir. Hatta son zaman lard a 

bu §irketler polii;e ham ille rin i ev han rm larin in "Ocrets lz faa I lyetlerl "n I 

kapsayacak §ekllde extra hayat sigortas1 sat1na1ma konusunda 

(41) A.e, s. 95-96. 

(42) A.e, s. 95-96. 
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uyarmaktad1rlar. Ayr1ca kadrnlar; bo§anma durumunda ev hizmetlerinin 

degerinin gozonune alinmas1 konusunda <;aba harcamaktad1rlar 43
• 

Ayr1ca; ev i§lerinrnboylece daha gorunur hale gelmesi, bu i§lerle ugra§an 

kadrnlarm "degersiz i§ yapt1klar1" du§uncesiyle duyduklart tatminsizligi 
azalt1c1 etki gosterebilir. Bu arada, ev i§lerinin degerinin saptanmas1, 
devlet ve i§verenlerce saglanan baz1 11 aile yard1m ve destekleri 11 nin daha 

gerc;ek9i hale getirilmesi ac;1sindan da etkili olabilir. 

cc) Ev i§lerinin kadinin hayat1 ve c;all!}mas1 ic;indeki yeri: 

Ev i§leri; hemen her yerde ve ulkemizde "kadinlara ozgu" bir 

faaliyet durumundad1r. Bunun en goze carpan gostergesi; toplam kadin 

n ufusu ic;inde 11 ev kad inlari 11 n in o ran 1d ir. 0 lkemizde D iE, 1990 Hanehalk 1 
l§gucu anketl sonuc;larrna gore; 12 + ya§ grubunda bulunan 19.434.593 
kadrndan 9.944.572'si (% 55.42) ev kad1nlar1 grubuna girmektedir 44 • 

Ayr1ca, cinsel i§bolumu sistemince dogal olarak ev i§leriyle yukumlu 

say 1 Ian ev kad in lar1 'n in o ran 1, medeni hat ile pek fazla deg i§meme kted ir. 

Ornegin; 1985. Hanehalkr i§gucu anketi sonuc;larrna gore; 12 + ya~taki 
kadinlarin % 54.0S'ini olu§turan ev kadrnlarinrn medeni duruma gore 

dag1l1m1 ise a~ag1daki gibidir .45
: Evli kad1nlar1n % 65.15'i, 

Bo§anm1§larin % 44.47'si e§i olmu~'lerin % 49.61'i ve hie; evlen

memi§lerin % 31.18'i "ev kadinl1g1" statUsu i<;inde bulunmaktadrr. 

Ote yandan ev i§leri, piyasa'da iktisadi faaliyetlere katllsalar da; 

kad1nlar1n gorevi olma ozelligi korumaktad1r. Ba§ka bir deyi§le, 
kadinlar1n l§gucune kat1l1m1, ev l§lerlnden kurtulmalar1 sonucu ver

memektedlr. Boylece; plyasada 9al1§ma; kadrnlar iqin evde c;alr§manin 
alternatifi degil, "dogal gorevlerlne" ek lklncl blr 1, .. olarak ortaya 

Q1kmaktad1r. Bu durum, c;e§itli sosyo-ekonomik faktorlerin etkisinin tabii 

bir sonucudur. Ev i§lerinin bu ozelligi; kadinlarin lstlhdam 1 a111s1ndan 

son derece onemll etkl ve sonuc;lara sahip bulunmaktad1r. 

Ev i§lerinin, piyasada c;al1§sinlar veya c;al1§masrnlar kadrnlarrnrn 

gorevi oldugu: gozlemler yantnda Turklye'de ve ba!}ka ulkelerde yap1lan 

(43) A.e, s. 96. 

(44) DiE, 1990 - HHiA Sonu9lan, DiE Bas1mevi, Ank., 1991, s. 23 ve devamr 

(45) DiE, 1985 - HHiA Sonu9lan, DiE Bas1mevi, Ank, 1987, s. 6 - 7 
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ara§t1rmalarca da ortaya konmaktadir. 6rnegin: ABD'de yap1 Im I§ bir 
ara§tirmaya gore (Walker ve Woods 1976) 46 , en c;ok ev i§ini piyasada 
c;al1§mayan kadinlar (a saat/ gun) sonra; piyasada c;al1§an kad1nlar (5.3 

saat/gun) ve en az olarak ta erkekler (1.6 saat/gun) yapmaktad1r. 

Piyasada c;al1§an kadinlarin ev i§lerine ayird1klar1 zaman konusuda 
ErdoOan, Ulkemizdekl durum ac;1sindan benzer sonuc;lara ula§m1§t1r. 47 

Bu ara§t1rmaya gore; ev i§lerine; 

- evli kadinlar, gunde 3-4 saat + hatfa sonlar1 1 - 1.5 gun; 

- bekar kadinlar ise, gunde 1-1.5 saat + hatta sonlar1 3-4 saat 

zaman ay1rmaktad1rlar. Yine ayn1 ara§tirmaya gore, evli kadinlarin % 

49'u ev i§lerini yaln1z ba§ina yapt1gin1 ifade etmi§; ev i§lerine yard1mc1 

olarak kat1lanlar1n oran1 % 3, hie; kar1§mayanlar1n oran1 ise; % 5'te 

kalm 1§t1 r. 48 Boylece son iki gru p d 1 §ind a kalan la r (% 92). ev i§le rinde 

as1l sorumlulugu yuklenenler olarak kabul edilebilir. Benzer §ekilde; 

f;lft~l'nin (1982) kamu gorevlisi kadinlar uzerinde. yapt1g1 ara§tirma; evli 

ve dul kadinlarin % 79.3'unun ucretli ya da aile uyesi birinden yard1m 

olmaks1zin ev i§lerini tek ba§lar1na yapt1klarin1 ortaya c;1karm1§tir. 49 

Ayn1 ara~t1rmaya gore; kadinlarin oncelikle anne ve 0§ (ev kad1n1) olarak 
egitilmeleri gerektigini du§unenlerin oran1 % 85'i bulmaktad1r. 50 

Piyasada 1:tal1§an kadinlarin bile, boylesine bir tutumsl ve davran1§sal 

ozellik gostermeleri, "ev i§lerinin kadinlara ozgu bir gorev olmas1" 

kultGrel normunun kabul derecesini gostermesi bak1mindan ilginc;tir. 

Kadinlar ve erkeklerin ne kadar ev i§i gordukleri konusunda, "ev i§i 

zaman taramalar1 (survey} verilerinden yararlan1larak a§ag1daki 

ozelllklerl ta§1yan kadinlarin daha az ev 1§1 yapt1klari saptanm 1§t1r 51
: 

- Yuksek okul mezunlari 

- Gene; kadinlar (ozellik 18-29 ya§ aras1} 

- Qal1§an (piyasada) kadrnlar, 

(46) B. Berch, ege, s. 92. 

(47) Fulda Erdogan, Kadmtn i§letme orgutUnde Cialt§masma davrant§Sal bir yakla§tm 
ve Turkiye'de. c;_~lt.§an kadinla ilgili uygulamalt bir ara§ttrma, yayinlanmam1§ 
doktora tezi, 1.U. l§letme Fak., 1st, 1982, s.249. 

(48) A.e., s. 95. 

(49) Oya Qititi, Kadin sorunu ve Turkiye'de Kamu gorevlisi kadmlar, Savine; Matbaas1, 
Ank, 1982, s. 159. 

(SO} A.e., s. 170. 

(51) B. Berch, age, s.97 - 1 oo. 
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- Ogrenciler 

- Bekarlar 

- Hict ctocugu olmayan vey az c;ocuklu kadinlar, 

- Tamgun ev hizmetc;isi c;al1§tiran kadinlar. 

Erkek aile bireylerinin bu faktorlerden nisbeten bag1ms1z haraket 

ettikleri, ctocuk say1s1nin artmas1yla erkeklerin yapt1g1 ev i§inin pek 

artmad1g1, yaln1z e§lerinin piyasada c;al1§1yor olmas1 durumunda 
gordukleri ev i§inde biraz (%10 kadar) art1§ oldugu belirlenmi§tir. 52 

Nitekim, Erdogan'in ara§t1rmasinda Qal1§an kadinlar1n % 57'sinin kocas1 
al1§ - veri§te; % 26 'sinin kocas1 ev i§lerinde (yemek, bula§1k, utU d1§1 

i§ler), % 22'sininki de c;ocuk bak1minda e§lerine yard1mc1 olmaktad1r. 
53 

Ti.im bu bulgu ve gozlemler; baz1 degi§ikliklere ragmen (e§i Qal1§an 

e r k e k I e r in e v i § I e r in e ya rd 1 m 1 ), e v i §I er in in k ad in I a r in so r'm I u I u g u n d a 

olmaya ve piyasada c;al1§salar bile zamanlarinin onemli bir bolumunu 

almaya devam ettigini gostermektedir. Bu arada, kad1nlar aras1nda 

yerine getirdikleri ev i§i bak1mindan; ya§, egitim durumu, medeni hat, 

istihdan statUsu, c;ocuk say1s1, yard1mc1s1 olup olmamasina bagl1 olarak 

farkl1l1klar olabilmektedir . 

Kad1nlarin "ev 1,1 yuku", bireysel ve ailesel ozellikler yaninda; 

sosyal, ekonomik ve teknolojik degi§r'nelere bagl1 olarakta degi§ebilir. 

Sozgelimi, yukarida deginilen "e§lerin qal1§mas1 durumunda erkekleri ev 

i§i yukunde % 10 kadar art1§ olmas1", Ernlsch (1980). Presser ve Caln 
{1983)'in n haneic;i cinsel i§boli.imi.inde erkeklerin ctocuk bak1m1 (ve ev 

i§leriyle) daha fazla ilgilenmeleri bic;iminde meydana geldigini 

soyledikleri degi§imle 54 ili§kilendirilebilir. A. My rd a I ve Viola Kleln'e 
gore, ev l§l yukunu azalt1c1 belll ba§l1 gelh;meler §unlardir 55 : 

(a) Ailenin ki.ic;i.ilmesi, c;ekirdek aileye gec;i§, 

(52) A.e . , s.1 oo. 
(53) F. Erdogan, a.g.e., sh. 253. 

(54) John D. Kasarda, J.O.G. Billy, K.West, Status Enhancement and Fertility, 
Academic Press, Inc, London, 1986, sh. 11 B. 

(55) A. Myrdal, V.Klein; Women's two roles: Home and Work, Routledge and Kegan 
Paul Ltd., London, 1968, sh. 4-5. 
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(b) Eskiden ev i§leri kapsarninda clan: elbise dikrne, ekrnek 

pi$irrne, yiyecek haz1rarna vb. gibi i~lerin piyasada yap1lrnaga 

ba§lanrnas1, 

(c) Ev i§lerini kolayla§t1ric1 alet ve cihazlarin yayginla9rnas1, 

(d) Ev i§lerinde etkinligi art1r1c1 yonternlerin (ev ekonornisi) 
geli§rnesi. 

Yukar1da say1lanlar gibi faktorlerin kad1nlar1n "ev i§i yukunu" 

azaltt1~1 literatUrde yaygin bir kabul gorrnektedir. Gorulen ev i§lerinin 

say1 ve kalitesinin (hayat standard1} ayn1 kald1g1 varsay1rn1 altinda bu 

yondeki degi§rnelerin ev i§lerini azalt1c1 etki yapacag1 soylenebilir. 

Ancak, bu degi§rnelerle birlikte, sosyoekonornik geli§rneye paralel olarak 

ev i(finde talep edilen i§lerin say1 ve kalitesinin artrnas1 ile ev i§lerine 

ayr1lan zarnan1n gergekten azal1p azalrnad1g1" hususu ara§t1rrnaya deger 

gorunrnektedir. 

Bilindigi gibi "ev 1,1 yuku" genelllkle bu tUr faaliyetlere ayr1lan 
"zarnan" ile olc;ulrnektedir.Bu konuda ABO' de yaptlan bir ara§t1rrnaya (J. 

Vanek, 1974) gore; "bir kadinin ev 1,1erine ay1rd1g1 zaman", 1926'dan 
1968 y1l1na kadar haftada ortalarna 50 saat civarinda kalrn1§; yaln1zca 

1965-1975 yrllarr aras1nda bu zarnanda gunde 22 daklkal1k blr azalma 

gozlenrni§tir. Ara9tirrnacllar bu dururnu, teknolojik faktorlerden c;ok, 

c;ocuk say1s1nin azalrnas1, kadinlar1n i§glicune kat1l1rninin artrnas1 gibi 

dernog ratik et men I ere bag larnaktad irlar 56
• 

Bu sonuc;; kadinlarin i§glicunu azaltrnada c;ok buyuk onern atfedilen 

teknolojlk yenlllklerln, hatta bu yuzden "emek tasarrufu saglay1c1 

moder!"' ev aletlerl" diye an1lan arac;larin aslinda pek etklll olmad1gm1 

gostermesl bak1rnindan ilginc;tir. Bu bulgu ba§ka ara§ttrrnalarca da des

teklenrnektedir. Nitekirn; "Uluslararas1 ev lfll karf1la9t1rmalara"da 
modern ev aletlerinin kullan1minin, ev i11lerine ayr1lan zaman1 azalt1c1 
etkisinin pek C>nemtl olmad1~1n1 gostermektedlr. Mannln'gln (1968) 
yapt1g1 bir ara§ttrrnaya gore; bula§1k makinesinin kullan1m1 ile tabak 

ba111na y1kama zaman1 5.9 dk.dan 5.5.dakikaya du~mekte ancak 
rnakinesi olanlar daha fazla yernek servisi yaprnakta, bu ise bula§1k 

makinesinin "zarnan.azalt1c1" etkisini giderrnektedir. Benzer ~ekilde 

"yemek h~zirlama cihazlarina sahip olanlar", olmayanlara gore, "yemek 

h a z 1 r I a rn a y a d a h a fa z I a z a m a n a y 1 r rn a k ta d 1 r I a r.. A r a § t 1 rm a c 1 I a r b u 

(56) B. Berch, a.g.e., s.102. 
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durumu; arac;-gerec; artt1kc;a bunlarin kullanimina ayr1lan zamanin da 

artmas1, bu ara9lara sahip olan ve olmayan kad1nlarin ev i§lerine kar§1 
"benzer tutumlara sahlp olmalari" ... glbi nedenlere baglamaktad1rlar 
57

• Bu sonu9lar; modern ev aletlerinin kullan1minin dramatik art1§tna 
ragmen; kad1nlar1n "ev i§lerinden ba§lar1n kald1ramao1klar1" 
yakinmasina bir 6l9ude a91kl1k getirmektedir. 

Oyle gorunuyor ki, teknolojik yeniliklerin kadinlarin ev i§i yukunu 

azalt1c1 etkisi; ancak belli ko§ullarda ve s1n1rl1 ol9ude kendini 
gostermektedir. Mevcut verller, "emek tasarrufu saglayan ev alet

lerl "nln soz konusu etkisinln san1ld1g1 kadar t;ok olmad1{pn1 

gostermektedir. Ancak, konunun ba§kaca bulgularla desteklenmesi 

gerekmektedir. 

Ote yandan; kadinlarin hem ev hem de plyasa l9yukunu art1r1c1 
baz1 ge11,melerden de sozetmek mumkundur. Belirli like ve bolgelerdeki 
"nufus art1§1 11

; ekonomik, durgunluk, i§sizlik, enflasyon gibi etmenlerin, 

en azindan, etkili oldugu bolgelerde kadinlarin ev i§ yukunu art1racag1 

soylenebilir. 

Kad1nlarin ev ve piyasa i§ yukunu art1ran fakto.rlerin ba§inda 

"enflasyon" gelmektedir. K1saca, "Enflasyon; mal ve hizmet fiyatlarinda 

yaygin ve surekli bir art1§" anlamina gelir. En onemli nedeni, Qe§itli 

nedenlerle (s1n1rl1 kaynaklar1 a§an ama9 ve hedefler, sava§, ekonomik 

geli§me Qabalar1 v.s.) toplam talebin toplam arzdan fazla olmas1dir. 58 

Enflasyon; ulkemiz dahil bir QOk ulkenin en onemli sorunlarindan biridir. 

Enflasyonlst ortamda hane gelirini enflasyondan koruyabilmek 

1Q1n, tuketim yonetimine daha fazla zaman ay1rmak, al1§-veri§ 

stratejilerini degi§tirmek ve bu konuda daha titiz davarnmak gerekmek

tedir. Ayrica "alle gellrl"nin satinalma gucundeki azalmay1 dengelemek 
ic;in ev kad in larin in daha fazla ev i§i yapmalar1 zorunlulugu dogmaktad 1 r. 

Bunun anlam1, av IQI mal ve hlzmet uretlmlnin yani "ev iflerl"nln 
artmas1d1r 59

. Ote yandan; enflasyonla ba9a c;1kabilmek ve ailenin reel 

gelirini koruyabilmek iQin; kad1nlarin i§gucune daha fazla kat1lmalar1 

(57) A.e., s. 97 - 100. 

(58) Gustav Schachter, Edwin L. Dale, Jr; The Economist Looks Society, Xerox College 
Publishing, Lexington, Mass. 1973, s. 249 • 525 

(59) B. Berch, age, s. 102. 
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zorunlulugu da dogmaktad1r 60
. Boylece, enflasyon; kadinlarin hem ev 

hem plyasa l§lerlnl art1r1c1 blr etkl gostermektedlr. Ba~ka bir deyi~le, 

kadinlarin klasik "~lfte yuku (double burden)" genel kanin1n tersine 

artmaktadir. Bu durum, kad1nlara pahal1ya malolmaktad1r. c;unku, 

(piyasada) c;al1~an kadinlar, diger aile uyelerinden pek fazla yard1m 
gormemekte, uyku ve dinlenmelerinden fedakarltkta bulunmak zorunda 

kalmakta, bolyece fiziksel ve ruhsal sagl1klari tehlikeye girmektedir. 61
. 

· Ozet olarak; ev l!jlerl insan ve toplum hayat1 ic;in gerekli, uretken 
dolay1s1yla lktlsadl olan ancak c;el}itli nedenlerde (ol9um gu9lugu, 

kadinlarin dogal gorevi say1lmas1 ... ) lktlsadi say1lmayan faaliyetlerdir. 

Tum geli~me degiljmelere ragmen, "kadtnlara ozgO" ve buyuk olc;ude 
kadinlarca yerine getirilen bir faaliyetler toplulugudur. 

Ev i$1erinin kad1nlar1n i$ piyasasinda, i$1etmelerde istihdam1 

ac;lsindan da onemli etki ve sonuc;lar1 vard1r. Ayrint1s1 ileriki bolumlerde 

ele alinacak bu konuda $imdilik k1sa bir belirleme ile yetinilecektir; 

Piyasada 9al1$ma; kadinlarin ev i$1erinden kutulmalarina yol ac;mamakta 

boylece kadinlar, piyasa ve ev "c;ifte i$ yi.iku"ni.i ustlenmek durumunda 

kalmaktad1rlar. Boylece; kadinlartn ev i§lerlnde ~al1§mas1,kadtntn 

ekonomlk faallyetlerlne, l§letmelerde lstlhdamtna lll§kln ara§t1rma, 

duzenleme ve polltlkalar sozkonusu oldugunda mutlaka gozonune 

alinmas1 gereken bir konudur. 

(60) Simcha Ronen, Flexible Working Hours: An innovation in the quality of Work Life, 
Mc Graw~ Hill Book Co., N.Y., 1981, s. 250. 

(61) B. Berch, age, s. 103. 
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b) <;ocuk Yethjtirme 

aa) Tanam ve ozellikleri 

<;ocuk yetl§tlrme; gebelik, dogum, c;ocugun emzirilmesi ve beslen
mesi; barrnma, giyim, temizlik vb. ihtiyac;lar1n1n kar§rlanmasr, egitimi 

gibi i§ ~e gorevleri kapsayan, c;ogunlukla i.icretsiz olarak kadrnlarca 

yerine getirilen ozel blr c;al1§ma blc;lmldlr. Krsaca c;ocuk yeti§tirme; 

kadrnlarrn "annelik rolu" ve bunun piyasadaki uzantrsr olan "c;alr§ma 

rolleri" (dad1l1k, bak1crl1k vb.) c;erc;evesinde yerine getirdikleri gorevler 

bi.iti.ini.idi.ir. 

"Annellk • ev kad1nl1g1" rolu c;erc;eveslnde "ekonomik bir faali.yet 
kabul edUmese de c;ocuk yetl§tlrme de, ev i§leri glbi, kadrnlarca yerine 
getirilen, iktisadi ac;rdan .uretken ve gerekli, ucretsiz bir i§/c;alt§madrr. 
Fakat, c;ocuk yeti§tirmeyi "bir i§-c;alt§ma" olarak gorenlerin say1s1 son 

derece azdrr. "iktisadi bir uretim faaliyeti olarak nitemekse, i§in duygusal 

ve insani yonunu inkar etmek gibi gorunmektedir. Ancak, gormezlikten 

gelinse de, c;ocuk yeti§tirme iktisadi bir nitelige sahiptir; Bu kadrnlarrn 

toplum ic;in yerine getirdikleri ekonomik olarak uretken blr "l§"tlr ve 

ekonominin hayatiyetini surdurmesi ic;in gerekli olan "gelecegin i§gucunl.i 

uretmek"ten ba§ka bir§ey degildir. Bu nedenledir ki, hukumetler, zina ve 

kurtaj yasagr, vergi muafiyetleri, c;ocuk yardrmlarr, anal1k izinleri vb. 
politika ve uygulamalarla c;ocuk sayrsrnr kontrol etmeye c;alr§makta ve 

ebeveyinlerle birlikte bu i§in maliyetlerini payla§maktadrrlar. Ayrrca, salt 

duygusal ve ki§isel di.izeyde de c;ocuk sahibi olmanrn sosyo-ekonomik 

yonleri vardrr. Her §eyden once, c;ocuk yapma kararr, kadrnrn (ve 

ailesinin) hayat boyu kariyer ve kazancrn1 etkileyecek bir olaydrr. 62 . 

Gerc;ekten, kadmlarm plyasada c;a11,mas1 lie c;ocuk yeth;tirme (an

nellk) gorevl arasmda c;ok s1k1 blr baglant1 bulunmaktad1r. 

Kural olarak c;ocu .k sahibi olma evlilik §artrna baglandrgrndan, 
kadrnlarrn "ucretslz anlamda" c;ocuk yeti§tirme gorevini ustlenmeleri, 

buyuk olc;ude medeni durum ve evlilikle ilgili toplumsal kurallara bagl1d1r. 

Sozgelimi, evlilik ya§•, evlendikten ne kadar sure sonra f:tOcuk yapmanrn 
normal oldugu v.b.'ne ili§kin deger ve normlar, bu konuda etkili 
olacaktrr. Boylece, evlendikten sonra 9-1 o ay gibi krsa bir sure ic;inde 

(62) A. e ., sh . 119. 
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Qocuk sahibi olma kuralrnrn ge<;erli oldugu (Asya modeli) 63 yerlerde 

kadrnlartn Qocuk yeti~tirme gorevi daha erken ba§layacaktir. 

"c;ocuk yetl§tlrme I§ yuku", d!ger faktorler sabit kabul 

edildiginde; c;ocuk say1s1'na baglrdir. Qocuk say1s1 (dogurganltk} ise; 

- Evlilik, ilk qocuk ya§ina ili§kin normlar, 

- E§lerin Aile planmas1 bilgisi ve bunu kullanma motivasyonu, 

- Egitim duzeyi, 

- Kadrnlara elveri§li i§ ftrsatlari'nrn durumu, 

- i§gucune kat1lma ve istihdam statL.isu, i§e baglrl1k, 

- Yasal duzenlemeler gibi birc;ok faktorun etkisiyle belirlenmek-

tedir. Ara9t1rmalar, kad1nlara uygun i§lerin bollugu, kadrnlarin egitim

vastf ve i~e bagl1l1gin yuksekligi; evlilik ve ilk qocuga sahip olma ya§1n1n 

yuksekligi; dogum kontrolu kosunda bilgi varl1g1 ... durumunda <;ocuk 

say1s1nrn nisbeten dii§iik oldugunu g6stermi§tir 64 

Qocuk yeti§tirmenin bir ozelligi de farkll gorevleri l~erfyor 

olmas1dir. Bu gorevlerin baz1lar1 "ev l§lerl" fie kesl§lm gosterirken 

(diger aile uyeleriyle birlikte 9ocuklar iQin yapilan) bir k1sm1 yalntzca 

c;ocuklar i9in yerine getirilen i~ler durumundadrr. 

Qocuk yeti§tirme; c;ogunlukla ev ve aile ic;inde gerqekle9tirilen ve 

bu Qerceve iqinde kaldrgr surece uretici nitelikte olmasrna ragmen "ik

tisadi faaliyet" olarak kabul edilmeyen bir c;alr§ma turudur. Bu i§ler , 

ancak ucret kar§Jl1g1 (evde veya yuvada) ba§kas1n1n qocuguna 

bak 1Id1g 1 nd a iktisadi bir faaliyet kabu I ed ilmektedir. Bu an lamda , c;ocuk 

yeti§tirmenin, en azrndan guniimiiz t1bb1 teknolojisi duzeyinde, tam amen 

"lktlsadi say1l1r hale gelmesl" (ucretli ki~elere devri) mumkun degildir. 

Ayrrca; c;ocuk yetil}tirme; iktisadi (ucretli) bir il} olarak ta yine neredeyse 

tamamen kadinlarca yerine getirilen bir "il}" (job) durumundad1r. 

(63) J.D. Kasarda ve dig .• a.g.e., sh.172. 

(64) J.D. Kasarda ve dig., age, s. 172 
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bb) c;ocuK YETi~TiRMENiN DEGERi 

<;ocuk yeti~tirme konusu, iktisat91, nufus bilimci, psikolog ve 

sosyologlarca yogun bir bic;imde incelenmi~tir. Bu c;al1~malarda genel-

1 ik le farkl1 ac;1lardan "~ocuklarin degerl" uzerinde durulmu~tur. 

<;ocuklar1n degeri, "temelde c;ocuklar1n yarar ve maliyetlerine" bagl1 

bulunmaktad1r. 

<;ocuklartn yararlart uc; grupta inclenebilir. 65 

(1) <;ocuklar1n ana - babasina saglad1g1 psikolojik tatmin, 

(2) i§guco (ureticilik) degeri 

(3) Ya~l1l1k ve acil durumlar i<;in sigorta - guvence olma i~levi. 

6te yandan c;ocuklar1n temelde iki ti.ir mallyetl vard1r: "zaman" ve 

"para". Bun a bagl1 olarak c;ocuk yetii?tirmenin: 

(a) Dogrudan maliyetleri ve 

(b) Dolayl1 (ftrsat) maliyetleri'nden soz etmek mumkundur. 66 

iktisadi a<;1dan "c;ocuklarin degeri" makro ve mikro duzeyde ek 

alinabilir. Mikroekenomik duzeyde c;ocuk sahibiolma, alteranatif hareket 

tarzlar1 arnsinda bir sec;im olarak gorulmel(tedir. Bu sec;imin, c.;ocuk yap

man In yarar ve maliyetleri ile alternatif kaynaklarin1n yarar/maliyet

lerinin dengelenmesine dayand1g1 ileri surulmektedir. 67 Rasyonel c;iftler, 

bu yararlarla maliyetleri kar~tla§tml1p optimal say1da c;ocuk yapmay1 

tercih edeceklerdir. "c;ocuk yapma davran1~1 modeli" denilen bu 

yakla~ma gore; ilave bir c;ocugun saglayacag1 net getiri; ebeveynin 

zaman ve parasint (gelirini) ba~ka bir alternatif ic;in kullanmasin1n 

saglayacag1 net getiriden buyuk olmal1drr. Oaha scinra aile, para ve 

"zaman"in nisbi maliyetine gore ya "para yogun" ya da "zaman-yogun• 

qocuk yeti~tirme yontemlerinden birini tercih edecektir. Zaman1 degerli 

(yuksek ucretli) zengln allelerl 11 pahal1 oyuncaklar ve ucretli i;ocuk 

bak1m1" gibi "para-yogun", fakir veya du,uk gellrll (zamanlari ucuz} 

(65) Bkz. J.D. Kasarda ve dig. age. s. 133 -137 ve B. Berch, age,. 110. 

(66) B. Berch, age, s. 11 O - 113; J .. D. Kasa rd a, age. s. 139 - 142 

(67) J. O. Kasarda, age, s. 134. 
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allelerse, QOcuklara masal okumak, onlarla oynamak gibi "zaman yogun" 
c;ocuk yeti§tirme yontemlerini sec;ebileceklerdir. 68 Bu surec;te c;iftler, 

QOcuk say1s1 konusundaki maliyet·yarar hesaplamalarinda, toplam tat
m in lerin i (yarar fonksiyonu) azam ile§tirmeye gal 1§acak lard 1 r. Boyece; 

ilave bir c;ocugun mj. maliyetleri mj. yararlanindan buyuk .oldugunda 

c;ocuk yapmamay1 tercih edeceklerdir. 69 

Qocuk yapma ve yeti§tirmeye ili§kin bu model, ilgin<; olmakla bir

likte pek fazla gerc;ekc;i gorunmedigi ic;in ele§tirilmektedir. Ele§tiriler 
c;ocuk yapmanin "son derece ozel (aileye ozgu)" oldugu ve ana-babanin 

"kolletif karar1'na dayanmas1 varsay1mlar1 uzerinde yogur:ila§maktad1r. 

Bir kere; c;ocuk yapmak ic;in kar1-kocanin birlikte karar almasinin kadin 
ve erkege yukledigi risk e§it degildir. Ana olumleri, c;ocuga bakma 
yukunun anaya kalacak olmas1, kadinin sagl1g1 gibi etmenler, modelin 

ongoruldi.igu gibi i§lemesine engel te§kil etmektedir. K1sacas1, "anlaml1 

bir ortak karar'dan sozetmek, pek kolay degildir. Ayr1ca bu iktisadi 

model; c;ocuk yapma tercihinin son derece ozel (aileye ozgu) oldugunu 

soyli.iyorsa da; hukumetin nufus politikalar1 ve diger aile dl§I etmenlerin 

de bu kararda etkili oldugu bir ger<;ektir. 70 Ancak, bu eksikliklerine 

rag men: "<; o cu k yap ma d av ran 1§1 mode Ii" o I a yin i kt is ad i b a k 1 m d an 

anla§1lmasin1 ve analizini saglamak ai;1sindan yararl1d1r. 

Makroekenomlk duzeyde ise; degi§en ekonomik ko§ullarin degum 

oranlarin1, <;ocuklar1n "i!?gucu" ve "ya§l1l1k i<;in sigorta" olma i§levlerini 

nas1l etkiledigi uzerinde durulmaktad1r. Makro duzeyde; c;ocuklar1n 

degerini "demografik ge<;i§ (transition) teorisi * ac;1s1ndan ele alan 

sosyolog ve nufus bilimcilere gore; uzun donemde "c;ocuklara olan 

talep" (c;ocuk yapma istek ve oran1) azalacakt1r. Bir toplum, ekonomik 

g eli§me a§amalarinda ilerledikc;e; <;ocuklarin "l§gucune katk1s1" azal

makta, gereksizle§mekte hatta yasalarca yasaklanmaktad1r. Qocuklarin 

ebeveyn i<;in "ya§ltltkta guvence olmalar1" ise; toplum taraf1ndan " 

kurumsal destek mekanizmalar1"nin kurulmas1yla (sosyal guvenlik vb. ) 
onemsizle§mektedir. Boylece, bir yandan c;ocuklarin yarar1 azal1rken 

c;e§itli nedenlerle (egitlm ve yeti§meye verilen onem gibi ... ) maliyetleri 

(68) B. Berch, age. s. 11 O 

(69) J.D. Kasarda ve diQ. age, s. 134. 

(70) B. Berch, age, s. 11 o - 111 
(x) G.~~i§ teorisi konusunda bkz. Koray Ba§ol, Demografi: Genel ve Turkiye, 
D,E.U ., llBF yay. no:6, Mass Ambalaj Ofset, izmir, 1984, s. 18 - 19. 
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ise . yukselmektedir. Qekirdek aileye gec;i§, aile baglarinin zaydlamas1 

gibi nedenler ebeveynin c;ocuk yeti§tirmek konusundaki "ikame 

o lanakla ri" n 1 daraltmaktad 1r. An nenin modern sektorde c;al1~mas1 ise. 

c;ocuk yeti§tirme goreviyle pek uyu§mamakta ve c;ok say1da c;ocugun 

disfonksiyonel olmasina 71 , annenin a§1r1 yuk ve c;at1§ma ic;ine gir

mesine yoJ ac;maktad1r. Boylece bu ve benzeri nedenlerle c;ocuk yapma 

ve yeti§tirmenin yuksek maliyetli ve az talep edilen bir i§ durumuna 
gelecegi ileri surulmektedir. 

Qocuk sahibi olmanin ekonomik degeri (yarar1) yaninda psikolojik 

ve sosyal degeri de vard1r. En genel anlamda bu; ebeveynin baz1 temel 
psikolojik ve sosyal ihtiyac;larin1 tatmin yarar1d1r. Nitekim; ana-baba ile 

c;ocuk arasindaki duygusal ilii;;kiler uzerinde duran pisikologlara gore; 

e b eve y n in c in s i yet v e y et i § k i n I i k r o II e r in in g e c; e rl i I i g in i sag I am a k v e 

ebeveynlige bagl1 sosyal statUnun elde edilmesi, birincil grup uyeligi; 

guc;, ailenin devam1 vb. tatminler saglama ac;1sindan c;ocuklar buyuk 

on em ta§ 1maktad1 r. 72 Oyle go run uyor ki; c;ocuk larin psiko.sosyal dege ri; 
ekonom ik yararlarin aksine iktisad i ve sosya I geli§me ile on em inden pek 

fazla bir §ey kaybetmeyecektir. Qunku bu yararlar, insan dogasin1n 
geregi olan ve ba§ka tUrlu pek tatmin olanag1 olmayan ihtiyac;larla ilin

ti lid i r. 

Qocuk yeti§tirmenin yararlart yan1nda, psikolojik ve ikstisadi 

maliyetleri de vardtr. Bunlardan psikolojik olanlarinin belirlenmesi ve 

olc;umu pek mumkun olamamaktad1r. c;unku, psikolojik maliyetler, son 

derece ki§isel ve alg1sal bir nitelik gostermektedir. Bu yuzden, psikolojik 

yakla§1mlarda daha c;ok "alg1lanan deger I mallyet"; iktisadi 

yakla§1mlarda ise "ger~ek deger II uzerinde durulmaktadtr. 73 A§ag1da, 

c;ocuk yeti§tirmenin ekonomik maliyetleri (gerc;ek degeri) uzerinde 

durulacaktir. 

Cocuk yetlrjtlrmenln ekonomik mallyetleri iki grupta incelenebilir: 

(1) Dogrudan maliyetler 

(2) Dolayl1 maliyetler (F1rsat maliyeti) 

(71) J.D. Kasarda ve dig., age, s. 133. 

(72) A.e., s. 134. 

(73) A.e., s. 134. 
(*) Bu giderin ic;inde 4 y1ll1k devlet i.iniversitesi masraf1 da vard1r. 
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(1) Dogrudan mallyetler: C{ocuklarrn degum, bakrm , grda, giyim, 

sag Irk, egiti m, bar rnmas r vb. iQin yap 1 Jan harcamalar1 kapsar. Dog rudan 

bakrm maliyetleri, ulkeler, bolgeler aras1 farkl1l1k gostermekle birlikte 

pahal1 bir i§tir. Nitekim; Espenhade'in(1973) i§gucu ve fiyat endexi 
verilerine dayal1 olarak yapt1g1 hesaplamalara gore; ABD'de bir QOcugu 
18 ya§rna kadar buyutmenin maliyetleri, Orta-kuzey bolgeslnde c;iftQi 
olmayan bir krrsal kesim ailesi ic;in du§uk maliyetli bir plan 31.675 $, Bat1 

bolgesindeki benzer bir aile iQin orta maliyetli bir plan ise 58.225 $'dir. 
Bu miktarrn % 32'si barrnma (housing); % 24.3'u grda; % 16.1 'i ula§rm; 

% 95'i giyim; % 5.3'u saglrk; % 1.5'i egitim ve % 11 'i dig er giderlere 

gitmektedir. B.Berch'in belirttigine gore, ABD'de orta srnrf bir aile ic;in 

sozkonusu maliyet; 1980'de 85.099 dolara ula~m1§tir (*) Boylece c;ocuk 

yeti§tirme; hem ucretsiz hem de pahal1 bir i§ olarak kar§1m1za 

c;1kmaktad1r 74 ve bu maliyet, bazr toplumsal destek meka_nizmalarrna 

ragmen, buyuk olc;Gde kadrnlar ve ailelerince ustlenmektedir. 

(2) Dolayl1 (F1rsat) Mallyetlerl: Dogrudan maliyetlere ek olarak 

ebeveynin, ozellikle annenin, c;ocuk yeti§tirme yuzunden 
degerlendlremedlgl dlger "ftrsatlarin degerl" dir. Basitqe, annenin 

c;ocuk yetil?tirme ile ugra§mak yuzunden k1sa surell ~al1~mak veya hi~ 

qal1!jmamak suretiyle - ugrad1g1 "l!j plyasas1 Ocretl" kayb1 ile ifade 

edilir. Ancak, tasarruflar1n harcanmas1, yatir1m f1rsatlar1n1n 

kullan1lamamas1 veya ya§am standardrnrn du§Ctrulmesi gibi kay1plar da 

bu maliyet ic;inde du§unulmelidir. 75 

F1rsat mallyetlerl de - tUketirn masraflarinda ve tasarrufta k1sint1 

ge re ktiren - sosyoekonom ik ko~ma go re deg i§ir. 0 I ken in ge li§m i§lik 

d q~e_yi ;_ k_a_dm in_i§g Lieu n e kat r I 1 m ve <;al r §ma n iyeti; Ct cret du zey i. .. vb. 
faktorler frrsat maliyetleri uzerinde etkilidir. Sozgelimi, kadrnrn ucretli bir 

i§te 9al1§mad1g1, elveri§li i§ firsatlarmin zaten pek olmad1g1 az geli§mi§ 
ulkelerde bu maliyetin du§uk oldugu soylenebilir. 76 K1saca, f1rsat 
maliyetleri; c;ocuk yeti§tirme d1§1 alternatif "f1rsat"lar1n varl1~1na ve 
degerine bagl1 bulunmaktadrr. 

c;ocuk yeti§tirme kapsamindaki gorevler baz1lar1 anne d1§indaki 

ki§ilere "devredilebilir" niteliktedir. i§te bu ba§kalarinca gorulebilir" i§ler 

(74) B. Berch, ages. 112 - 113 ve J.D Kasarda, age, s. 139 - 140. 

(75) B. Berch age, s. 112 - 113 ve J.D. Kasarda, age, s. 140 

(76) J.D. Kasarda ve dig. age, s. 140 - 141. 
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rc;in ucretli birini c;al1~t1rma durumunda odenecek ucretlerin toplamt, 

c;ocuk yeti~tirmeye ili~kin baz1 gorevlerin "ikame maliyeti" olarak kabul 

edilir. Ancak bu, "devredilmez nitelikteki" c;ocuk yeti~tirme gorevlerini 

ic;ermediginden "k1smi ikame maliyeti" olacaktrr. Boyle bir yakla~rm; 

"dogrudan maliyetleri" tamamlamas1 bak1m1ndan yararladrr. Ba~ka bir 

deyi~le, kadrnlarrn "anal1k rolu c;erc;evesinde Ctcretsiz olarak yerine getir

d ik leri ve "dog rud an maliyetler" ic;inde go ru lmeyen devredeb i lir i.i retken 

faaliyetleri gorunur hale getirmek ac;rsrndan yararl1d1r. 
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cc) <;OCUK YETi~TiRMENiN KADININ <;ALl~MA 
HAYATIYLA iLi~KiSi 

c;ocuk yeti§tirmenin kad1nlar1n hayat1 ve Qal1§mas1 iQinde; 

tart1§1lmaz ve QOk onemli bir yeri oldugu ku§kusuzdur. c;unku: cinsel 
i§bolumunun en kesin biqimde kadinlara yukledigi gorev, Qocuk yeti§tir

medir. Bu durum, iki boyutta ele alinabilir: 

(1) <;ocuk yetl§tlrme: ister iktisadi ister iktisadi olmayan bir 

faaliyet olarak tan1mlansin: her iki durum da da neredeyse tamamen 

kadinlarca gorulen bir i§tir. Nitekim; c;ocuk yeti§tirmeyle ilgili "annelik -

ev kadinl1g1"; dad1l1k, c;ocuk bak1c1l1g1, murebbiyelik, hizmetQilik, ana 
okulu ogretmenligi ... gibi sosyo - ekonomik roller, "kad1nlara ozgu" 
gorevleri ifade etmektedir. 

(2) Blreysel anlamda QOCuk yetl§tlrme; kad1n1n piyasada 

c;al1§mas1'ntn alternatifi degildir. Ba§ka bir deyi§le; piyasada Qal1§ma 

c;ocuk yeti§tirme yerine ikame edilen bir alternatif ugra§ olmaktan c;ok 

"ek bir yuk" (ikinci bir i§) olarak ortaya c;1kmaktad1r. Bu: c;ocuk yeti§tir

menin ancak "k1smen devredilebilir" olmas1 yaninda, ailenin yap1s1 - gelir 

duzeyi, sosyal altyap1nin yeterlik duzeyi gibi birQok faktorun etkisinin 

dogal bir sonucudur. Nitekim, Myrdal ve Klein (1968). gittikc;e daha c;ok 

kadin1n aile ve istihdam1 uzla§t1rmaya c;al1§mas1'n1; yuzy1l1m1zda 

kad1nlartn konumunda meydana gelen onemli bir degi§iklik olarak 
kaydederler ve endustrile§menin ekonomik faaliyetlerini evd1§1na 

t;1karmasinin bu sorunu ciddi bi hale getirdigini belirtirler 77 

Yukar1da ele alinan psiko - sosyal yararlar1; i§gucu ve ya§l1l1kta 

guvence olma yararlar1 ve yukledigi dogrudan ve dolayl1 maliyetleri 

yan1nda QOcuk yeti§tirme; "kad1ntn sagl1g1, dolay1s1yle sosyal ve 

ekonom ik hayat 1 bak 1m1 nd an bu yuk oneme sahiptir. c;ocuk yeti§tirme;" 

kadinin okulda kalma istek ve yetenegi, evlilik istikrar1, qocuklarin karak
teri, i§gucune kat1lma oruntlisu, cografi hareketligi ve tliketimi gibi 

hayatinin birQok yonunu etkilemektedir. 78 

Ba§kaca fakto rle rin etkl ve katk 1s1 da olm akla b irllkte "kad in in 

QOcuk yeti§tirme "i§yuku"nun as11 belirleyicisi, "c;ocuk say1s1" ve 

(77) A. Myrdal, V. Klein, age, s. 1. 

(78) J.D. Kasarda ve dig. age, s. 134 - 165. 
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ya§lar1'd1r. Bu bak1§ ac;1s1yle; burada kad1nlarin "c;ocuk yeti§tirme 
"i§i"nin kadinlar1n piyasada "istihdam1yla" nas1l bir etkile§im ic;in 

olduguna bak1lacakt1r. 

c;ocuk yeti§tirme i§i ile kadinlarin i§gucune kat1l1m1; istihdam 
st a tU s u, . k a r i y e r b a § a r 1 s 1 ve istihdamda kalma suresi aras1nda 

k a r § 1 I 1 k b ir et k i I e § i m v a rd 1 r . 

Bir kere; c;ocuk say1s1 ile kadinlarin istihdam1 arasinda ters bir ili§ki 

vard1r. c;a11:;;an kadinlarda c;ocuk say1s1; genellike daha du~uktUr. 79 Bu 
durum, ozellikle tarimdl§I duzenli istihdam ic;in gec;erlidir. Bunun; 

modern lstihdam ger9ekleri ile annelik gorevlerini uzla§t1rman1n 

<cguc; » lugunden kaynakland1g1 soylenebilir. 

Yine, c;ocuk say1s1 ile kadinlarin istihdam suresi arasinda da ters 
bir ili§ki gozlenmektedir. Kad1nlar genelllke birinci veya ikincl c;ocuklar1 

dogdugunda c;al1§may1 b1rakmad1ktad1rlar .80 Bu nedenle, evli kadinlar 

aras1nda en yayg1n c;al1§ma yonelimi; "sureksiz c;al1§ma" modeli 

bic;iminde. gozlenir. Hem c;ocuklu hem de c;ocuksuz kadinlar arasinda 

yay91n olan bu modelin; c;ocuksuz kad1nlarda da yayg1n olmas1; 

kad1nlar1n c;ocuk yeti!?tirmeyi idealle!?tirmelerine baglanmaktad1r. 81 Yine 

c;ocuksuz e§lerin oran1; c;al1§an evli kad1nlarda daha yuksektir. 82 

Boylece; istihdam ic;indeki evli kadinlarin; 

- c;ocuk sahibi olduklarinda, istihdama ara verme ya da tamamen 
b1rakma; 

- Ya da c;ocuk say1sin1 sin1rlayarak veya hie; c;ocuk yapmayarak 

istihdam ictinde kalmay1 surdurme yolunu tercih ettikleri gozlenmektedir. 

K 1sacas1; c;ocuk sahib i olma kad 1 n larin i§gucune ka t1 Ima ve b unu 

surdurmeleri uzerine son derece onemli bir etkiye sahiptir. 

Ancak, sozu edilen bu durumun tUm kadinlar i<;in ayn1 oranda 

gecterli olmad1g1 da gozden 1rak tutulmamal1d1r. Ba§ka bir deyi§le; 
kadinin istihdam statUsu. egitimi, vas1f duzeyi, ailesi yap1s1. .. vb. bir c;ok 
faktorun etkisiyle c;ocuk yeti§tirme - istihdam ili§kisi farkl1l1k arzedebll
mektedir. 

(79) A. Myrdal, V. Klein, age, s. 1. 

(80) A.e., s. 118 

(81> M. Fogarty, Rhona Rapoport, Robert N. Rapoport; Sex Career and Family: 
including an international Review of Women's Roles, George Allen and Unwin Ltd. 
London, 1971. 

(821 A. Myrdal, V. Klein, age, s. 118 
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Bir kere; kad1nlar i§gucune kat1l1min daha yuksek oldugu k1rsal 

kesimde, dog u rg an I 1 k o ran 1 kentle re gore hay Ii yuksek olu§ oze llig ini 
korumaktadir. Bir kadinin 15 - 45 veya 50 ya§lar arasinda sahip oldugu 
ortalama c;ocuk say1s1na gore hesaplanan dogurganl1k oran1; ulkemizde 

1960 ba§larinda 6.5 iken; 1970'de 5.2'ye du§mU§tUr. Kirsal kesimlerde 

(/Ocuk say1s1 bu ulusal ortalaman1n uzerinde ku(/uk §ehir ve kasabalarda 

ulusal or.talama civarinda ve metropolitan alanlarda ise ulusal ortalmanin 

yar1s1 duzeyindedir. 6rnegin istanbulda; ortalama c;ocuk say1s1 1970'de 

2.65'tir. 83 Bu durum: temelde iki nedenle ac;1klanabilir. 84 

(1) Gell§en ulke ve bolgelerde; c;ocuklarin "i§gucu" ve "guvence 
olma" degeri yuksektir. Yuksek guvensizlik ortaminin ger<;erli oldugu bu 

bolgelerde, c;ocuklarin aile gelirine katk1s1; ya§l1l1k hastal1k, kaza ve 

ya§llllk durumunda sigorta olma i§levi onemli oldugu olc;ude; degum 

oranlarinin yuksekligi surecektir. 

(2) Bu bolgelerde; c;ocuk yeti§tirme ile kadinlar1n iktisadl· faaliyet
lerinin -birlikte yurritul:ehiJmce 0Jatiag1 :yuksektir. Tarim ve ev lc;inde 

' - -.· - -'- -·- · - - ... 

c;al1§ma; ~ocuk baJ<1mt _ile d-aha ko.1-ay- -uzla§tir1labilmektedir. ayr1ca bu 
sektorlerde , ucr&ue.rin_ d.ti§uk, Uerleme otanaklarin1 sinirl1 olmas1; c;ocuk 

sahibi olmanin "firsat maliyetleri"ni du§uk tutmakta, bu da dQgumlar1 
artir1c1 bir etki yapmaktadir. 

Kad1nlarin "egitim" ve "vas1f duzeyi"'de c;ocuk say1s1n1 (c;ocuk 

yeti§tirme i§yu ku) etki lemekte ir. Becker ( 1981) ve Coch ran e ( 1979)'a 

gore: "okulda gec;irilen y1llarin i§ piyasas1 degeri yukseldikc;e evlenme ve 

i§gucunun b1rakmanin "f1rsat maliyetleri" artmaktad1r. Kadinlarin egitimi 

Ve dolay1s1yla ucreti yukseldigi olc;ude evlenme ya§I yukselecek 85 , 

c;ocuk say1s1 azalacakt1r. Benzer §ekilde; toplumsal tabaka ve istihdam 
statUsu de c;ocu k say 1s1n1 etk ilemekted i r. Genelde, "baden i§c;i leri'n in 

dogurganl1k oran1 daha yuksektlr ve "vaslfs1z"dan vas1fl1 i§goren" 
grubuna c;1k1ld1kc;a aile kuc,;:ulmekte 86

, c,;:ocuk say1s1 azalmaktadir. 

(83) Leila Erder, "The Women of Turkey: A Demographic Overview; Women in Turkish 
Socity; Ed.: N.A. Unat, E.J Brill, Leiden, The Netherlands, 1981, s. 51 - 52. 

(84) J. D. Kasarda, age, s. 204 - 205 

(85) A.e., s. 178 - 179 

(86> A. Myrdal ve V. Klein, age, s. 11 a - 120. 
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Nitekim, ulkemiz nufus verilerine gore; egitim duzeyi ile evlilik ya§1 
arasinda dogrusal, c;ocuk say1s1 arasinda ters bir ilillki vard1r. 87 

bte yandan; "kad tn la ra elverilll i modern ill f 1rsatlar1" da qocuk 

say1s1n1 etkilemektedir. Bu olanaklar1n oldukc;a oldugu bir sosyo 

ekonom ik yap 1da "ev kad in I 1g 1 "ve" anal 1 k d 1§ tndak i yetillk in kad 1 n rolle ri 

s1n1rl1d1r. Tarsi durumda ise; alternatif olarak "kariyer se9imi" ortaya 

c; 1 kmakta ve on em · kazanm ak imkan 1 artmaktad 1 r. G enelde kad in larin 

istihdam kollullari iyile§iP ille bagl1l1klar1 artt1kc;a, gebelikten korunma 
yontemlerinin etkinligi de artmaktad1r 88 Boylece, modern ill f1rsatlar1'nin 

art1§1, c;ocuk say1sin1 azalt1c1 bir etki gostermektedir. Ancak; illgucune 

kat1l1min dogumlar1 azaltabilmesi ic;in; piyasa i§inin psikolojik ekonomik 

ve sosyal ac;1dan tatmikar ve odullendirici olmas1 gerekir. 89 

C{ocuk yeti~tirme ile piyasada 9al1§ma arasindaki etkile§im, yukar1da 
say1lan faktOrler yaninda Sosyal yasal duzenlemelerce de ·etkilem~ktedir. 

Nufus politikalar1 (nufus planlamas1na ilillkin), analar1 ve qocuklar1 
koruyucu yasal duzenlemeler, aile ve kad1nlar1n qocuk yeti§tirme 
yukumluluklerini hafifletici sosyal politikalar ... vb. kad1nlarin c;ocuk 
yetilltirme i§yukunu azalt1c1 ve piyasada c;al1§masin1 kolayla§t1r1c1 veya 
tarsi etkilere sahipt_ir_. au-::l<onu1:laki.yasa1a:r dah~a -9-ok -''analigin korunmas1na 
yonel ~kUJ.,B. ~fcb'e gore; bu yasalar; kadin i§<;ilerin hayatlartn1 daha iyi 
kazanmalar1 veay1r1ma kar§1 korunmalarin1 degil; yetilltirecekleri gelec;ek 
ku§ak i§gorenleri korumay1 amac;lar. DLilluk yapma ve gebeligi~ 
onlenmesini yasaklayan yasalar -da ba baglamda dl.i§l.inulmelidir. ABD'ye .. 
gore baz1 Avrupa ulkelerinde daha QOk ba§vuruian- vergi muafiyetleri ·ve'" 
QOCuk yapmay1 ozendirici deger te§viklerin de ekonomik etkileri vard1r. Bu 
duzenlemeler, bireysel anlamda kadinlar ve aileler yaninda ulusal Q1karlar1 
gozeten bir nitelik gostermektedir. 90 

C{ocuk yeti§tirmenin onemli bir etkisi de, kad1n i§gorenlerin 
ucretleri ve kariyer gelillimleri uzerinde gozlenir. Bu durum; 9ocuklu ve 

QOCuksuz kad1nlar1n ya!j/kazanc; profillerine (*) bak1ld1ginda, a91kc;a 
gorulur. Buna gore; c;ocuksuz kadinlar hayatlar1 boyunca daha yuksek blr 

gelire sahiptirler ABD'de c;ocuksuz kad1nlar 20 ya§1nda i§gucune 
10.000$ I y1I gelirte girmekte; gelirleri 35 yalltna kadar surekli artarak 

(87) Ferhunde Ozbay, "The impact of Education on Women'in Rural and Urban Turkey", 
Women in Turkish Society ... s. 173 - 174. 

(88) J.D. Kasarda, ages. 178 - 179 

(89) A.e. s. 204 

(90) B. Berch, age, s. 111 ~ 112. 
(*) Ya§ Kazan<; profili, bir ki§inin hayat1 boyunca her bir ya§mda elde edebilecegi 
kazanc1 gosteren bir egridir. 

33 



35.000 $ /y1l'a ula§makta ve bu di.izeyde emeklilige kadar devam etmek

ted i r. Qoc u k lu ise1 25 ya§ ind a QOCu k i9in ara ve rme kte ve 30 'u n da 

piyasaya tekrar donmekte ama gelirleri daima 25.000 $/yll di.izeyde 
kalmaktad1r. Boylece; Qocugunu yetl§tirdikten sonra plyasaya don en bir 

kad1n1n geliri; QOcuksuz kadinlarin ve tabii erkeklerin gelirini hi9bir 
zaman yakalayamamaktad1r. Burada, erken evlilik dolay1s1yla ogrenimini 

yar1da b1rakmasin1n kaza9 kapasitesini si.irekli bi9imde sin1rlamas1: okul

dan sonra piyasay1 b1rakm1§sa; geli§mesinin en verimli Qag1nda 

kariyerine ara vermesi .. gibi nedenler etkilidir91 

Qocuk say1s1 (dolay1s1yla QOCuk yeti§tirme i§yi.iki.i); Sosyal; 

e k o n o m i k v e t e k n o I o j i k g e I i § m e l_e r I e d e i I i § k i I i b u I u n m a k t a d 1 r . 

Sanayile$me ile ni.ifus att1$1 arasindaki ili§kiyi inceleyen "demografik 

geQi$ (tra'sition) teorisi" taraflarina gore, ekonomik geli§me, bir yandan 
. . 

kad in la r in eke nom ik ro li.i 'nu a rt 1r1 rk en d ige c-Yan dan QO cu k la r in eko.n.-Om ik 
. ~ . - ' 

yararin1 (i§gucu - guvence) azalt1p yeti§tirme maliyetlerine (ebeveynin 

bu konuya onem ve.rmesi yi.izunden ) artirmal<tad1r. Boylece, ekonomik 

geli§meyle QOcuk say1s1 azal~caktir. 92 Nitekim, ara§tirmalar 1960--"

ba§larindan beri uikemizde dogurganl1kta bir azalman1n ba§lad1gin1 

gostermektedir . 93 Sanayile$mi$ ulkelerde nufus - art1~ h1zin1~ ortalama 

ya$am suresinin uzamas1na ragmen di.i$mesi de bu goru§u desteklemek

tedir. Dogum oranlarindaki bu azalmanin kadinlar a91s1ndan tart1$ilan 

sonu9lar1 yaninda, makro duzeyde; 

,. 

(1) Baz1 ekonomik alanlardaki mal hizmetlere talebin daralmas1, 

(2) i$gucunde daralma, 

(3) Ocretlerde yukselme 94 gibi sonu9lara yol aqacag1 ileri 

SU ru lmekted ir. 

Dig er ya n d an; My rd a I v e KI e in; 95 i $ organ i z as yon u v e 

yontemlerindeki degi§iklikier Qer9evesinde i§yeri ve evde fiziksel Qabay1 

(91) A.a., s. 204 

(92) K.Ba§OI, age, s. 18 - 19. 

(93) Leila Erden, agm, s. 52 

(941 B. Berch, age, s. 52. 

(951 A. Myrdal, V. Klein, age, s. 119. 
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kad1nlar1n ev- c;ocuk - i§i ile piyasa i§ini birlikte yurutmelerini 
kolayla§t1r1c1 bir etki gosterdigini belirtmektedirler. 

Bu arada ilginct bir "teknolojik" geli§me de, kad1nlar1n ureme 

i§levinin evden laboratuarlara ta§1nma giri§imleridir. Bu konudaki 

c;al1§malar yapay ilkah (artificial insemination) veya annelerin 

laboratuarda dollenmesi "ile ba§lay1p" "test - tUp bebek", "vekil annelik" 

konusundaki geli§melerle devam etmektedir. Daha c;ok k1s1r c;iftler ic;in 

uygulanan tekniklerin diger kadinlara da yayg1n bir §ekilde uygulanmas1 

ve benimsenmesi, en az1ndan yak1n gelecekte - pek mumkun 
gozu km emekted ir. 
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2- Kad1nlaran iktisadi Faaliyetleri: i§ Gilcilne Kat11lm1 

a) iktisadi Faaliyet ve i!}giicu Kavramlari 

En genel anlamda, insan ihtiyacin1 tatmine yarayan tUm uretken 
faaliyetler iktisadi nitelikli olmakla birlikte "iktisadi faaliyet" ve "iktisaden 

faal nufus" kavramlari ile c;ogunlukla sadece belirli ozellikleri ta§1yan uretici 
faaliyetler ve bunlarla ugra~anlar kastedilmektedir. Ba§ka bir deyi§le "ik
tisadi faaliyet" kavram1' tUm uretici faaliyetleri lc;ermeyen daha da kapsaml1 
bir anlama sahiptir. Bir bakrma gi.ini.imi.izde gec;erli "iktisadi faaliyet" 

tan1mlamas1, Alvin Hansen ve Frederic Garver' in "iktisat, insan faaliyetini 

bedeli fiyat olarak odenen mi.ibadeleler y6ni.inden inceleyen bilimdir" 96
, 

tan1m1na dayan1yor gori.inmektedir. Gerc;ekten de piyasada parasal 
mi.ibadeleye konu olmayan bir c;ok uretici faaliyet; genellik~e iktisadi bir 

faaliyet olarak gorulmemektedir. Bunda iktisadi faaliyet olc;usi.i olarak 

geli§tirilen arac;larr n yetersizliginin de etkisi vard1 r. Sozgelimi, temel bir 
olc;ut olarak alinan GSMH; Heilbroner' e gore "gerc;ek nlhai hastlanrn c;ok 
eksik bir olc;i.isu ve nihai reforlJl da guvenirlik derecesi du§uk bir 
goste rges id i r ... Bun a ragmen ekonom in in ba§ar 1 derecesini dah a Lyl 
ozetleyecek bir yol bulunamadrgrndan, GSMH, ti.im ulkelerce kullanrlan bir 

lktlsadl faaliyet olc;usudur" 97
. Buna gore; GSMH'ya dahil edilen tUm 

faaliyetler "iktisadi faaliyet" say1 It r. Boylece; 

- Oretim-tUketim birimleri arasinda gelir/kazanc; ak1~1 saglayan; 

- Fiyat I clan: ve parasal olarak olc;ulebilen uretken faaliyetler iktisadi 
faaliyetlerdir. Bu faaliyetlere kat1lanlar ise "iktisaden faal"dirler 98 . 
K1sacas1; dogrudan-dolayl1 veya ayni ve nakdi bir gelir saglamak amap1yla 
c;ralr§an ki§iler iktisaden faal' kabul edilirler. Boylece, ,C1cret-gelir kar§1l1~11 
olamayan insan c;rabalari iktisadi anlamda c;ral1§ma say1lmaz. (ornegin; ev 
kadinlarrntn r;al1~mas1) 

insanlarin iktisadi faaliyetlerde bulunmalari; "i~ gucune katrlmak" ve 
"iktisaden faal olma" kavramlar1 ile tan1mlan1r. Daha once belirttigimiz 
gibi; iktisadi faaliyet tan1mlamas1 buyuk ol9i.ide bir olc;rum sorunu 

oldugundan I§ gucune kat1lma ve iktisaden faal olma kavramlarina da belirli 

olc;utler getirilmi§tir. 

(96) Ak iktisat Anslklopedisi, sh. 431. 

(97) Robert L. Heilbroner; iktisadi sorun II: Makro iktisat, <;:ev: Demir Oemirgil, 
c;:aarayan Kitabevi, Istanbul 1974, sh. 196. 

(98) W. C. Peterson, a.g.e., sh. 6, 37, 38; Ak iktisat Ansiklopedisi sh. 16. 
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iktlsaden faal (aktlf) nufus; k1saca "kazan9 amac1yla iktisadi 

faaliyet halindeki nufus" demektir. Qal19mamakla beraber "i§ arayanlar"da 

bu gruba dahil edilir. N itek im, T .C. O iE de "iktisaden fa al nufusu", "anketten 

onceki son bir hafta ic;inde; ayni veya nakti bir gelir temin etmek amac1yla 

bir i9te c;al1§an, 9al1§mad1 ise i§iyle ilgisi devam eden; veya i§i olmay1pta i§ 

arayan nufustur" diye tan1mlamaktad1r 99
. 

"iktisaden faal nufus" ile "i§gucu" birbiri yerine, c;ogunlukla ayn1 an

lamda kullan 1 Ian kavramlard 1r. Sadece olc;um bak 1m ind an "faal nufus"ta 

meslek te devaml 1I1 k §art 1 aramaktad 1 r 100
. Ancak, son zaman la rda ik i 

kavramin c;ogunlukla ayn1 anlamlarda kullan1ld1g1 soylenebilir. 

i§gucu; bir ulkede uretici durumda bulunan, iktisadi faaliyete kat1lan 

nufus demektir. K1saca, Qal1eyma istek ve gucunde olanlarin toplam1 i§gucu 

duzeyini verir 101 . i§ gucuni.in belirlenmesinde genellikle be Iii bir ya§ in 

i.izerinde olanlar say1ma dahil edilir. Bu ya§ s1n1r1 ulke nin ekonomik ve 
sosyal durumuna gore degi§ebilmektedir. 6rnegin, c;ocuk istihdamin1n 

_ - azl1g1 nedeniyle ABO gibi ulkelerde daha yuksek (1967' de 14, 1972' den 

itibaren 16 ya§) 102 , tersi bir durumun gozlendigi ulkemizde ise daha du§Llk 

(12 ya§) tUr. 

Bir iktisadi faaliyette bulunma olc;usu olarak i§QUCU, belirli bir ya§in 

uzerindeki (12,14,16 ya§) §U ki§ileri kapsamaktadu-J03
. 

Say1m haftas1 boyunca; 

1) Ocretli i§g6ren olarak ucret ve maa§ kar§1l1g1 belli bir sure (ABO' de 
-

en az-1 saat) c;al1§anlar, 

2) Kendi i§i (business) veya mesleginde c;al1§anlar, 

3) Aile c;iftligi veya i§letmesinde ucretsiz aile i.iyesi olarak haftada en 

az 15 saat c;al 1§anlar, 

4) Hastal1k, izin, grev veya kotU hava ko§ullar1 gibi nedenlerle ge{_fici 

olarak i~inin ba§inda bulunmayanlar (bir i§i olan fakat c;al1§mayanlar). yani 

"istihdam edilenler" ile 

5) a- Say1m haftas1 boyunca c;al1§mayan: 

(99) DiE, 1985 HHiA Sonuc;lan ... , s.Vlll. 

(100) S. Zaim, a.g.e., s.112. 

(101) A. e., S.112 

(102) A. Rees, a.g.e., s.4 

(103) W. C. Peterson, a.g.e., s.35 ve A. Rees, a.g.e., s.4. 
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b- Say1m haftastndan onceki 4 hafta ic;inde i~ bulmak ic;in belirli bir 

c;aba gosteren ve 

c) Say1m haftasinda c;al1§maya elveri§li clan "i9sizler", i§guci.ini.i 
olu§tururlar. 

Boylece i§gLicLI: istihdam edilenler + i9sizler' dir. 

Buna gore; c;al1§ma gi.icLinde olmayan hasta ve sakatlar ile c;al1§mak 
istemeyen mirasyediler ve iktisadi say1lmayan faaliyetlerle ugra§an ev 

kadinlar1 i§gLICLI d1§tnda tutulmaktad1r 104
. 

i!}guciine Kat1lma Oran1: i§gi.icLine kat1lma oran1, toplam nufusun 

veya herhangl blr nufus grubunun (ornegln kadinlarm) ne kadar1nin 
l!}gucu l~lnde bulundugunu gosteren blr kavramd1r. Ya§, cinsiyet, 
medeni durumu ... vb. kategorilerin i§gucune kat1l1m oran1 (iKO), sozkonusu .. ,,. 
gr up I a rd an i § g LI c LI n e d ah i I o I an I a r 1 n o k ate go ride top I am n u·f us a 

boli.inmesiyle bulunur 105
. Buna gore; kadiniarin 

·~guci.ine kat1l1m oran1 = i§gLici.i ic;indeki k~dinlar ~eklinde hesaplanir, 1v _ . Topiam kadin nufusu v 

Burada geneliikle "9al1.§ma c;agcndaki kadtn nuf~s" esas alin1r. 

Yaygin §ekilde kullan1lan tan1miara ve sin1flamaya gore ; i§gi.icunu 

(iktisadi faal ni.ifusu), 

- Ba§kasinin i§inde Licret/maa§ kar§1l1g1 c;al1§anlar (Bag1ml1iar) 

- Kendi i§inde bag1ms1z 9al1§anlar. 

- i§verenler 

- Yard1mc1 aile uyeleri' nden olu§an "istihdam ic;indekiler" ile, 

- C.(al1§ma istek ve gi.ini.inde oldugu ve i§ arad1g1 halde 9al19maz 

durumdaki "i§sizler" olu§turmaktad1r. 

Kadinlarin iktisadi faaliyetlere/i§gucune kat1l1m1, a§ag1da once genel 
olarak, sektor ve stati.ilere gore nas1I bir ozellik gosterdigi ac;1sindan ele 
alinacakt1r. Sonra ise, kadinlartn iktisadi faaliyetleri aile (ev) ic;i-haned1§1 
boyutunda incelenecektir. Bu boyut; ozellikle kad1nlar1n istihdam1 

aQ1sindan buyuk onem ta$1maktadir. Ancak, lstatiksel verllerin pek fazla 
ayd1nlat1iamamasina yoi ac;maktad1r. Buna ra~men, mevcut verilerden 
c;1kar1mlarda bulunarak olsa da, kadinlarin iktisadi faaliyetlerlnin ev ic;i-ev 

d 1 §1 boyutunda incelenmesi yarari 1 olacakt 1 r. 

(104) S.Zaim, a.g.e., s.112 ve Ak ikt. Ans. s.459. 

(105) A. Rees, a.g.e., s. 4. 
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b. Kadanlarin Genel Olarak ifgucune Kat1l1m1 
Sanayile§mi§ ve sanayi oncesi tGm toplumlarda (ve zamanlarda) 

kadinlar, deger yaratan ugra§ ve c;abalar diye tan1mlanan ekonomik faaliyet
ler ve il?gl.icu ic;inde yer aim l§lard 1 r. Bunun yan ind a kad inlarin i§gl.icune 
kat1l1mtntn yer zamana ve ko§ullara gore degi§tigi ve gunumuzde de onemli 
bir degil?im sureci ic;inde oldugu konusunda da yaygtn bir gorl.il? birligi 
vard1r. 

Bu konuda genel bir gorul? sahibi olmak ic;in Turkiye' de y1llara gore 
cinsiyete gore ve toplam nufusun i§gucune kat1l1minin seyrine diger baz1 
ulkelerle kar~1la§t1rmal1 olarak bakmak yararl1 olacakt1r. 

Tablo-1 Turklye'de y1llara gore kadin, erkek ve toptam nufusun 
l§gucunc kat1lma orantar1 (1927·1990) 

-

Y1llar Kad1n iKO Erkek iKO Toplam N. iKO. 

1927 30 45 37.6 
-- --

1935 35 51 42.8 
- --

1940 36 52 44 
---- ----

1945 45 52 49 
--

1950 46 57 51.2 
--

1955 44.5 56.8 50.7 
- ·-

1960 39.0 54.3 46.8 
------ ----------

1965 39.4 52.6 42.8 

1970* 33.0 51.7 42.5 

1975 31.6 53.9 43.1 

1980 29.6 54.7 42.9 
--

1985 32.05 73.50 52.92 

1990 31.41 68.59 53.51 

Kaynak: DiE Y1ll1klar1; 1985-1990 HHiA sonuc;lar1, ve iLO, Yearbook 
Labor Statistics. *1970 oncesi 15+, sonras1 12 + ya§ grubuna gore 

Goruldugu gibi (Tablo-1); ulkemizde de-dunyada oldugu gibi
kadinlarin iKO' n1 erkeklerinkinden daha du§uktUr. Bu, aileyi gec;lndirme ve 
piyasada <;al1§manin erkegin gorevi say1lmasinin dogal bir sonucudur. 
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ikinci olarak, l<iKO' nda 1950' ye kadar bir yukselme gozlenirken bu y1 ldan 
itibaren kad tnlartn i§gucune kat1I1m ind a bir du§me gozlenmektedir. Bu nu 

Klein 106
• i§gucunun buyuk bolumunun tar1mda c;alt§tlQI ulkemizde tar1m 

nufusundaki azalmaya baglamaktadtr. Yine, kadtn c;alt§anlartn % 55' inin 

ucretsiz aile i§c;isi oldugu Yunanistan' da bunlarin % 97' sin in tar1m 

sektorunde c;al t§ttg 1n1 belirtmektedir. 

Kazgan da; Turkiye' de kadinlarin i§gucune kat1l1minin ekonomik 

geli§me ile ters bir ili§ki ic;inde oldugunu belirtmektedir. 1950-75 arasinda 

ki~i ba§1 gelirin iki kattan fazla artmasina ragmen toplam Ki KO' nin onemli 
olc;ude dueytUgunu, bunun da nufusun iKO' n1 dueyurdugunu ifade etmektedir. 
Yine yazar, buyuk kentlerde de ekonomik gelieymi§lik derecesi artt1kc;a 
kadinlarin i§gucune kat1l1minin dueytUgunu ve kadin ieygucune kat1l1minin 

ad eta bir tersine esnek emek arz1 egrisi seyri izledigini belirtmektedir 107
. 

Turkiye' de gozlenen bu durum, kentle§me ile tar1mda ucretsiz aile 

i.iyesi statUsunde i§gi.icune dahil olan kadinlartn aktif nufus d1§tna c;1kmas1 

ile de ac;1klanmaktad1r. Ancak bunun kentle§me ile e§-zamanl1 bir seyir 

gostermedigi de belirtilmektedir. 6rnegin Yazgan (1968), kentle§menin 

yuksek oldugu 1950-55 doneminde Ki KO' nda sadece % 1' lik bir du§me 
oldugu halde 1955-60 arasinda birden % 7' lik bir du§menin gozlendigine 

dikkat c;eker 108
. Bu durum; kentle!jmenln erkeklerin onculugi.inde tedrld 

blr blQlmde gerc;ekle§mesine baglanabilir. Boylece; kentlere oncelikle 
erkekler goc;mekte; kadinlar ise belli bir sure daha tar1mda i§guci.ine 

kat1lmaga devam etmektedirler. 

Ulkelerarasinda kadinlarin i§gi.ici.ine kat1l1minda bi.iyi.ik farkl1l1klar 

gozlenmektedir. Zorunlu istihdamin gec;erli oldugu sosyalist ulkelerde (*) en 

yi.iksek di.izeye ula§an Ki Ko·; ozellikle is lam i.ilkelerinde hayli di.i§i.ikti.ir. 

Turkiye' de Ki KO' n1, baz1 Afrika ve Uzakdogu ulkeleri haric; (Gambia %44; 

Gine %37, Gabon %37, Senegal %33, Yukar1 Volta %50, Nijerya %31, 

Malezya %28, Endonezya %23 ... (1984)), diger Turk islam Ulkelerinkinden 

hayli yuksektir. 6rnegin; Ti.irkiye' de %32 olan Ki KO (1985). M1sir (%6). 

Tunus (%13). Pakistan (%8), Cezayir (%4), Moritanya (%3). iran (%9). Fas 

(106) V.Klein, Women Workers: Working hours and Services: A. Suryey on 24 
countries, OECD Publications, Paris, 1965, s.15. 

(107) Gi.ilten· Kazgan, "Female Labour Force Participation, "Women in Turkish 
Society ... s. 134 - 135 

(108) Tu ran Yazgan, !?ehirle§me a~1sindan Ti.irkiye'd.e i§gi.ici.ini.in demografik ve 
sosyoekonomik bi.inyesi, Fakulteler Matbaas1, 1st. 1968, s. 25 
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(%8). Cat (%18). Suudi Arabistan (%3), Suriye (%11). Mali (%12), dekinden 
oldukc;a yuksektir. Yine ulkemizdeki Ki KO (1985); Yunanistan (%24), italya 
(%27), Kanada (%28), israil (%25), Hindistan (%12), Arjantin (%21), 
B rezilya (%20), Meksika .(% 14) n 1n 1984 y1l 1 Ki KO' ndan yuksek; ABD (%40), 
Frans a (%34). F .Al many a (34), isvec; (%39), ingiltere (%36). isvic;re (%35) 

ve Japonya (%37)ninkinden du§i.ikti.ir 109 . Ancak genel oranlardaki benzerlik 

ve farkl1l1klar; olc;ut farkl1l1klar1 ve istihdamin yap1s1 v.b. nedenlerle her 
zaman sagl1kl1 kar§1la§t1rmalara olanak saglanmamaktad1r. <;unku, 

ulkelerin sosyo-ekonomik ko§ullari, say1m yontemleri v.b. birc;ok faktorun 
farkl1I1g in 1 bunda etkili olmas1 sozkonusudur. Ancak, ti.im bun Iara rag men, 

i.ilkemizdeki Ki KO' nun c;ogu i.ilkeden-ozellikle is lam i.ilkelerinden-hayli 
yuksek oldugu gozlenmektedir. Toplam, kadin ve erkek iKO' larinin geli§mi§ 
ulkelerinkine benzerligi sozkonusu ise de; ozellikle kad1n i~gucunun 
Ti.irkiye'deki blle~lmlnln buyi.ik farkl1l1klar gosterdigi 
gorulmektedir.Nitekim geli§mi§ ulkelerin aksine ulkemizde kadin i§gucunun 

bi.iyi.ik Qogunlugu tarim sektori.inde (1985' te %78.99' u) ve yard1mc1 aile 
i.iyesi stati.isi.inde (% 75 .26-1985) c;al 1~makta, sadece %20 kadari sanayi ve 
hizmet sektori.inde bulumaktad 1 r. 

Ulkeleraras1 ve bir i.ilkede degi§ik donemler aras1 iKO'daki farkl1l1k bir 

c;ok faktorle ili§kilendirilebilir. Ti.irkiye'de 1950'1erden sonra kadinlarin 
i§gi.ici.ine kat1l1m1ndaki nisbi azal1§ta; kentle§me ile tarimdan kopan 

kadinlarin i§gi.icunden ayrilmasina, sosyal gi.ivenlik, refah ve egitimdeki 

geli§melerin etkili oldugu soylenebilir. Ogrenim ya§inin uzamas1, erken 

emeklilik gibi uygulamalar genelde iKO' larin1 azaltmaktadir 110 . Bu arada 
modern sektorlerin emek talebi ve i§sizlik duzeyi de bu konuda etkilidir. 

Bu arada Cillov (1965)
1 

a gore, genel ve cinsel i§gucune kat1lma 
oranlarrndaki ini§ ve c;1k1§larda say1mlarda kullantlan olc;utlerin farkl1 

olmasinin da etkili olabilecegi hususu gozden trak tututmamal1dir 111
. Buna 

ragmen, bu veriler kadinlarin i§gi.ici.ine kat1l1m1 konusunda genel fikirler 
vermesi ac;1sindan yararl 1d ir. 

(109) S. Zaim, a.g.e., sh.116. * Sosyalist Ulkelerde Son Y1llardaki koklu/ekonomik 
degi§ikliklerin kadinlarrn i§gucune kat1lma oranlarrnda da degl§meler meydana 
getirmesi beklenebilir. 

(110) S. Zaim, a.g.e., s.113-115. 

(111) T. Yazgan, a.g.e., s.24. 
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c. Kad1n i!}giicunun Sektorlere Ve iktisadi Faaliyetler 
Kollarina Gore Dag1l1m1 

Tablo-2 Turklyc'de l§gucune kat1lantar1n sektorlere gore dag1l1m1 
(1955-1990, % olarak) 

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

K E K E K E K E K E K K E K 

Tarim 95.65 63.55 95.0 61.14 94.13 58.36 89.46 54.05 88.9 50.07 86.8 78.9 30.3 80.69 

Sanayi 2.32 12.71 2.78 14.55 1.57 15.97 5.22 16.55 3.64 15.34 4.6 8.11 25.11 7.02 

Hizrriet 1.49 13.6 1.81 16.0 2.53 16.44 4.38 26.65 6.10 28.86 7.7 12.87 94.57 12.26 
I 

Kaynak: DiE istatistik ylll1klar1, 1985 ve 1990 HHiA, E.Mine Tan; age. 
118 ve Oya Citc;i, age. s. 93 

Kad 1 n i~gucunun Sektorlere dag 1 linda en goze 9arpan ozellik; bir 

du~u~e ragmen kadinlar hala ag1rl1kl1 olarak geleneksel, tar1m sektorunde 

c;al1~malar1d1r . Kadin c;al1~masinda Tar1min payr 1955'teki % 95.65'ten 
1985'te % 78.99'a dul}mesine ragmen; 1990'da % 80.69'a c;1karak ag1rl1kl1 

yerini konumaktad 1 r. 

Sanayi sektorundeki kad1nlarin oran1 1960 - 1975 aras1 in ·i~ - G1k1~lara 

ragmen; bir art1~ egilimi sergilemel<tedir. Hizmet sektorunde ise; 1955 -
1985 arasinda duzenli bir art1~ sozkonusudur. Bu iki sektordeki kadin 

i~gucu ic;indeki pay1 1955'teki yakla~1k % 4'1uk duzeyden;1990'ta yakla~1k 

% 20'1ere ula~m1~t1r. Burada sanayi'e gore hizmet sektorundeki art1~. goreli 
olarak daha yul<seklir. 1955'te Sanayi 2.32; hizmet % 1.49'1uk paya sahip
ken 1985' te sanayinin pay1 %8.11' e hizmetin ise % 12.87' ye ula§m 1§t1 r. 
Ancak. 1985' ten 90' a her iki sektorun pay ind a yakla§1k % 1 or an 1 nda bir 
du§U§ gozlenmektedir. 

Boylece, geleneksel tarim sektorunun pay1 du§erken, modern 

sektorlerin payinda bir art1~ gozlenmektedir. Ancak hala kadm i~gucunun 

yakla~1k 4/5' i tar1m sekt6runde' dir. Bu durum, Turkiye' de kadinlarin ik

tisadi faaliyetleri ac;1sindan <;Ok onemli bir ozelligi yans1tmaktad1r. Tarim 

sektorunde c;al1~man1n: duzensiz, sosyal guvence' den genellikle yoksun: 

eksik istihdam ko~ullar1 alt1nda ve dogrudan bir ucret kar~1l1g1 olmaks1zin 
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(yard1mc1 aile uyesi olarak) yerine getirildigi ve ekonomik geli§meyle bu 

sektorun GSMH ic;indeki pay1 du§mekte oldugu halde kad1nlar1n 

c;ogunlugunun bu sektorde c;al1§mas1 ve tUm degi§melere ragmen en c;ok % 

21' in in modern sektorlerde c;al 1§ 1yor olmas 1; kad inlarin ekonomik hayattaki 

rolunun hala sin1rl1 oldugunun gostergesidir. Bu yarg1, ozellikle kentsel 

(veya modern) istihdam ic;in gec;erlidir 112
. 

Kadinlarin tar1m' daki payinin yuksekligi: bu i§lerin annelik ve ev 

i§leriyle daha kolay uzla§t1r1labilmesi gibi nedenler yaninda k1smen 

olc;umlerdeki belirsizlikle de ac;1klanabilir. 

Duruma biraz daha yak1ndan bak1linca; kadin i§gucunun iktisadi 

faaliyet kollarina gore dag1l1m1 1985' te ve 1990'da buyukten kuc;uge, §6yle 

bir s1ra izfemektedir 113 : 

Tablo-3 Kadm l~gucunun lktlsadl faallyet kollarma dag111m1 (% 

olarak) 

1985 (%) 1990 
---···---

Tarim, ormanc1f1k, av1l1k, bagc1l1k 78.99 80.69 

Toplum hizmetferi, sosy ve ki§isel 8.87 7.75 
hizm. 

imalat Sanayi 7.9 6.81 

Toptan ve parakente ticaret 1.76 2.24 
II---

Mali kur: sig, ta§inmaz mallar1 ait i§ 1.67 1. 72 
ve kurumlar, yad. i§ hizmetleri 

--
Ula§t1rma, Haberle§me, Depolama 0.56 0.55 

--
iyi tan1mlanm1§ faaliyetler 0.2 -
in§aat, bayind1rf 1k i§leri 0.1 0.22 

-
Madencilik, ta§ocakc;1I1g1 0.08 0.025 

Elektirik, gaz, su 0.01 -
Goruldugu gibi, modern sektorlerde K'lar en c;ok toplumsal ve ki§isel 

hizmetler ile imalat sanayiinde bulunmaktadirfar. Ozellikfe fizlksef gu9 
gerektiren; ula§t1rma, madencilik ve in§aat i§ferinde kad1nfarin oran1 son 
derece du§uktUr. Bu; kas gucune dayafl i§lerln erkekferin gorevi yarg1sinin 
tar1m d1§1nda etkili oldugunu gosteriyor denebilir. 

(112) Gulten Kazgan, a.g.m., sh. 136. 

(113) DiE, 1985 HHiA Sonu9lan, s. 26., DiE 1990 HHiA Sonu9lan Ank, 1991. s. 22. 
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Modern sektorlerde; 1990'da "85'e gore imalat sanayindeki ve Toplum 

ve ki~sel hizmetlerdeki du§u§le ticaret'tek,i art1§ dikkati c;ekmektedir. Bunda 

kamu hizmet kesiminde uygulanan istihdam politikalart ile ticaretin son 

y1llarda canlanmasinin pay1 olabilir. 

Tablo-4 Kadm l~gucunun meslekl dag1l1m1 (Meslektekl toplam 

i!jgucunun % olarak) 

Kad1n lstlhdam1n en c; 0 k Kad1n lstlhdam1n1n en az 
oldugu meslekler o/o oldugu meslekler % 

Tarim 50 Madencilik 4 

TutUn Sanayi 57 i n§aat 1 

Tekstil - Giyim 30 Mobilya 3 

G1da - i<;ki 25 Metal 2 

Kim ya 22 Oto Sanayi 2 

Elektirikli makina 17 Makina 3 
--------

Ogretmenlik 34 Petro - Kimya 3 

Bankacil1k 34 Ula§ttrma - Haberle§me 3 

Sagl1k meslegi 30 Sat1c1 ve diger i§ler 1 

Kaynak: DiE, Nufus say1mlari; G K~zgan, ag ... m. s .. 137 

\ 
Kad1nlar mesleki dag1l1m ac;1sindan da geneleneksel ev ic;i i§lerinin 

uzant1s1 saytlabilecek dallarda yogunla§maktad1rlar. "Evlere ozgu" fiziksel 

gu9, sehayat gerektiren; 9al1§ma ko§ullar1 nisbeten a§tr l§lerde ise 
kad1nlarin say1s1 son derece azdtr. Kad1nlarin meslekl da~1l1m1nda; "l!)lerln 

clnslyete goze ayr1lmas1" yaninda ozelllkle modern sektorlerde kad1nlartn 

genel kat1l1minin dli§uklugunun de etkisi vard1r. 
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d) Kadin ifgucunun Mesleki Mevkl (Statu)ye Gore Dag1l1m1 

Tablo-5 Turklye'de lktlsaden faal kadmlarm meslekl mevkllne (I§ 
durumuna) gore dagllm1 (% olarak) 

Villar/ 1955 1975 1985 1990 

Ocretli 3.81 9.40 19.48 18.73 

i§veren 0.03 0.09 0.02 0.02 

Kendi hesabtna 4.70 3.55 5.13 6.1 
ctal1§an 

Ocretsiz Aile i§~isi 91.18 86.59 75.26 74.97 

Bilinmeyen 0.28 0.37 - -

Kaynak: DiE, 1985 ve 1990 s. 30 HHiA Sonuqlar1, E, Mine Tan; age. 

s. 111 

Tabla - 5'de goruldugu gibi ulkemizde kad1nlarin buyuk bolumu 
(1990'da 74.97'si) ucretsiz aile i§<;isi (uyesi) statUsu i<;inde qal1§maktad1r. 

Ocretli statUdeki kad inlarin oran1; % 18. 78, kendi hesabina <;al 1§anlarin 

pay1; % 6.10: i§veren kadinlarin oran1 ise sadece: % 0.02'dir. Zaman ii;tinde 
0Ai'nin oran1nda bir du§me; ucretlilerin oran1nda ise, bir artma 

gozlenmektedir. i§verenler ve kendi hesabina cal1§an kadinlarin or an ind a 
ise; pek kayda deger bir art1§ gozlenmektedir. 

Kadinlar1n istihdam statUlerindeki degi§me (ucretlerdeki art1§; 
0Ai'lerindeki azal1§); kad1n i§gucunun sektorel dag1lindaki degi§me 

(Tar1m'da du§me; sanayi ve hizmetle yukselme) ile paralellik arz etmek
tedir. 

Burad.an 91kar1labilecek en onemll sonuo, ulkemlz kadin if}gucunun % 

95'1nln (UAi• + ucretlller) "9al11}t1r1lanlar" ve bunlarin bOyuk bOIOmOnde 
ucretsiz konumdakilerden (UAi) olu§mas1d1r. Bu bireysel anlamda; 
kadinlarin ekonomik bag1ml1llginin ve toplU111Umuzun ataerkil yap1s1nin bir 
gostergesidir. 
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3· Kad1nlarin iktisadi Faaliyetlerinin Aile i~l-Alle 01§1 
t;alt§ma Boyutunda incelenmesi 

Kadinlarin iktisadi faaliyetlere kat1l1min1 (c;al1§masin1), c;al1§ma yeri, 

ucretli olup olmamas1 ve c;al1§ma ko§ullar1 ac;1sindan genel bir sin1flama 
ic;inde ele almak uygun olacakt1 r. Qunku bu boyutlar, erkeklerin tersine, 

kadinlarin i§gucune katll1m1 ve istihdamin1 bic;imlendirme ac;1sindan buyuk 
bir oneme sahlp bulunmaktad1r. Bu bak1§ ac;1s1yla, kad1ntarin lktisadl 
faaliyetlerini; 

( 1) Aile (ev) ic;i ucretsiz I ucretli ctal1§ma 

(2) Aile (ev) dl§I ucretli ctall§ma diye iki genel grup ic;inde in

celeyebiliriz. 

a) Aile (Ev) i~i Ocretsiz\Ocretli t;al1§ma 

Aile (ev) ic;i c;al1§ma, k1saca, "kadinin evde piyasaya yonelik olarak 
c;al1§mas1" 114

, olarak tan1mlanabilir. Ba§ka bir deyi§le, kad1nlarin iktisadi 
say1lmayan ev i§lerl ve c;ocuk yeti§tirme d1§tnda, piyasada mubadeleye 
konu mal ve hizmet uretiminin aile (ev) ortaminda yerine getirilmesidir. 

Bu ti.ir c;al1§may1 "iktisadi" k1lan, aile uyesi olmayan ki§ilerin ihtiyacin1 
tatmine yonelik mal ve hizmetlerin uretimi yoluyla aile gelirine katk1 sagl1yor 

olmas1d1r. 

Bu tUr c;al1§manin en onemli ozelligi alle lie t;alujma ortammm ayn1 
olmas1d1r. Diger ozellikler ise §Oylece s1ralanabilir 115 . 

(1) Qogunlukla aile rollerinin bir parc;as1 say1l1r. 

(2) Ev i§leri ve c;ocuk yeti§tirme gibi gorevlerle e§ olarak yerine 

getirilir. Bu yuzden aile-i§ rolleri c;at1§mas1 daha azdir. 

(3) Buyuk olc;ude bic;imsel, yasal istihdam duzenlemeler kapsam ina 
girmez. i§ yasalar1, Toplu i§ sozle§mele_ri, sosyal guvenlik duzenlemeleri 
genelde bu tur 9al1~may1 kapsamaz. 

(4) Evd1§1 c;al1§maya gore daha esnek bir c;al1§ma bic;imidir. Qal1§ma 
zaman1, h1 z1, suresi ve i§ yuku duzensizdir, i§gorence belirtenir. 

(5) <;ogunlukla kadinlarca yerine getirilen i§leri kapsar ve genellikle 
c;al1~an ictin dogrudan bir ucret/kazanc; saglamaz. 

-· ---·- -------- --

(114) F. Erdogan, a.g.e., s.9. 

(115) V. Klein, a.g.e., s. 15-16 ve F. Erdogan, a.g.e., s. 10; 0. C(it9i, a.g.e., s. 17. 
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(6) Kadrnlar ic;in-ozellikle belli toplum kesimlerinde-daha yaygrn ve 
sosyal kabul goren bir <;al1~ma bi<;imidir. 

(7) Geleneksel bi9iminde; i§9i-i§veren ili§kisi aileyle sin 1rl1d 1 r. 

Aile (ev) ic;i c;al1§manin temelde iki turunden sozetmek mumkundur: 

(.1) Geleneksel, (2) Cagda§ ev ic;i c;al1$ma. 

aa) Geleneksel Aile (Ev) ic;i c;al1fmas1 

6teden beri, ozellikle kadinlar arasrnda yaygin olan bu "ucretsiz aile 
i§<;iligi" "yard1mc1 aile uyeligi" vb. terimlerle ifade edilen ve "ailenin 
c;lftliginde, i§inde veya i§letmesinde do~rudan bir ucret kar§1l1~1 olmaks1zin 
c;al1§ma 116 diye tan1mlanan c;al1§ma bic;imidir. 

Bu tip c;al1§man1n temel farkl1l1g1, "dolays1z bir ucretten yoksun 
bulunmas1" ve "aile i§inin bir parc;asrn1 yerine getirmek" bi<;iminde ortaya 

c;1kmas1d1r. Diger bir ozelligi de; c;ogunlukla kad1nlarca yerine getiril
mesidir. 6zellikle az geli§mi§ toplumlarda k1rsal kesim kad1nlarin1n 

c;ogunlugu tar1msal ve kuc;uk ev sanatlarrn1 uretiminde "ucretsiz aile i§<{isi" 

olarak c;al 1$maktad 1 r .117 

Bu tUr iktisadi faaliyetler, key kadrnlarinin kapal1 ev ekonomisi ic;inde 
yerine getirdikleri tar1msal etkinlikler yan1nda, besin maddelerinin 

haz1rlanmas1 ve saklanmas1, pazar ic;in yogurt, peynir, tur§u yapma; ag, 
sepet, hasir or me 118 hal1 dokuma vb. etkinlikleri ic;erir. 

Dcretsiz aile i§Qiliginin en yaygrn oldugu sektor tartm olin.~a birlikte 
d iger sektorlerde de bu statUde ital 1 §maya rastlanmaktad ir. Aile veya 
kocasrnin dukkaninda; lokanta, petrol istasyonu gibi kuc;uk olqekli aile i§let

m e le rind e i.icretsiz yard1mda bulunan c;ok say1da e§ ve k1za 

rastlanmaktad ir. 
119 

Bu c;al1§ma bic;imi kad1nlar ic;in gerc;ekten de tar1msal i§gucu ile adeta 
doarusal bir ili§ki ic;indedlr. 6rnegln; 1971 'de erkeklerinln % 89. 7'sl; 
kadinlarinsa % 94.7'sinin tar1mda c;all§t1g1 Meksika'da erkeklerin % 90.3'u 

(116) 0. Qit~i. age., s. 17 

(117) V. Klein, age., s. 15 

(118) A.e.,s.15 

(119) O. Qit~i. age., s. 74-75 
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kad rnlarrnsa % 17 .S'i "ucret kar§1I1g 1 c;al1§maktayd1 .120 0 lkemizde 1990'da 
kadrn i§gucu ic;inde "tar1m" sekt6ru'nun pay1 % 80.69; "ucretsiz aile 

i§Qilerinin" pay1 ise % 75'dir. Diger y1llardaki verilerde bu ili§kiyi 

dog ru lamaktad r r .121 

Bu c;al1§ma bic;iminin sadece tar1msal karekterli geli§mekte olan 
ulkelere ozgu olmad1g1 da bir gerc;ektir. Nitekim iLO vesilesine gore; 

ulkemiz yanrnda Yunanistan, Avusturya, Almanya, Portekiz, italya ve 
Yugoslavya gibi (farkl1 geli§mi§lik duzeyindeki) ulkelerde kadrn i§gucu 
ic;inde "ucretsiz aile i§cileri" onemli bir yer tutmaktadir. 122 

Geleneksel ev ic;i c;alr§manrn ekonomi geli§tikc;e, kapal1 duzenden 
ac;1k bir duzene, ayni rejimden nakdi rejime ve nihayet aile i§letmeciliginden 

buyuk i§letme tiplerine gec;ildikc;e i§gucu ic;indeki yard1mc1 aile efradrnrn 
or an rn rn du§mesi yoluyla azalacag 1 ifade edilmektedir .123 Gerc;ekten de 
veriler bu nu dogrulamaktad 1 r. Ancak, sanayile§me, bu tUr c;al1§may1 azalt1c1 

bir etki yapmakla birlikte tamamen ortadan kald1ramam1§t1r. Mackie ve 
Pattulo (1977) bunu, bu tUr c;al1§man1n "kadmm ev 1§1 ve ~ocuk yetl§tlrme 

gorevlerlyle pek fazla ~ell§memesine" ve "kadrnrn ev d1§1 c;al1§mas1nrn 

pek ho§ kar§1lanmad1g1 toplum kesimlerince tercih edilmesi" ne 
baglamaktad1r. 124 Bununla beraber; ekonomik, sosyal ve demografik 

geli§melerin yeni bir bic;im ve ic;erikte "Qagda§ ev iQi Qal1§ma" §eklini ortaya 
Q1kard 1g 1 gozlenmektedir. 

bb) c;agda§ Ev (Aile) ic;i c;att§ma 

Bu tUr c;al1§ma, sosyoekonomik geli§meler sonucu; "ev iQi iktisadi 

faaliyetlerin" almakta oldugu yeni bic;imi simgelemektedir. Bu tip c;al1§ma; 

evd1§1 duzenli istihdam1.n ev ic;ine uzant1s1 §eklinde ortaya c;1kmakta ve bir 

bakrma geleneksel ev ic;i c;alr§ma ile evdr§r istihdamrn bir bile§imini 

olu§turmaktad r r. 

(120) ole, 1990 HHIA sonu9 1., s. 28·30 

(121) V. Klein, age., s. 15 

{122) T. Yazgan, "i§gucu", Harp Ekonomisi; Harp Akademileri Bas1mevi, ist. 1985, 
s. 133. 

(123) F. Erdogan, age, s. 9-10 

(124) Ajans Tuba; "Evde 11all§ma ve eve i§ verme", i§-i§1:ti-Qal1§ma Bulteni, Y1l; 16, 
Say1: 820, Dunyadan ara§tirmalar, s. 3 
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Bu anlamda "evde c;al1§ma"; bir i$veren veya yuklenici ic;in, 
c;al1§manin i§c;inin kendi sec;imine bagl1 bir yerde ve genellikle de i$c;inin 
kendi evinde ve normal olarak i§verenin veya muteahhitin dogrudan 

gOzetimi malin Gretilmesi veya bir hizmetin saglanmas1d1r" 125 Bu tanimla 
ki§inin kendisi veya ailesinin tGketimi ic;in ya da Gretici ile nihai tGketici 

arasindaki dogrudan bir al1§veri§i ic;eren evde c;alu~ma (geleneksel tipi)'dan 
farkl 1 bir bic;imden sozedilmektedir. 

Qagda§ evde c;al1§ma (eve i§ verme)'nin ba§l1ca ozellikleri §unlard1r: 
126 

(1) Evde c;al1§ma; i§Qi ile i§veren, temsilci, ta§eron veya arac1 
arasindaki bir istihdam ili9kisidir. Ac;1k-z1mni, yaz1l1, sozlG veya mevzuata 
gore olabilir. 

(2) Qal1§ma yeri i§verenin i§yeri d1§indadir. Qogunlukla evdir, ama 

ba§ka i§yerleri ve atelyeler de olabilir. 

(3) Oretim bic;imi genelde parc;aba§1d1r. Ocretide c;ogunlukla 

parc;aba§ina gore odenir. 

(4) Malzeme ve aletler konusunda, bazen ev i§c;ileri kendi aletlerine 
sahiptir. Bazende i§veren aletleri borc;landirarak verir veya kiralar. Ham
maddeler genelde i§verenden alinir. Bazen de i§veren veya ta§eron ya da 
piyasadan satinalarak gerekli i§lemler yapt1ktan sonra tekrar onlar1 satma 

uygu lamasina rastlan 1 r. 

(5) istihdam statGleri (ucretli olup olmad1klar1), ozellikle mevzuattan 

yararlanma konusunda belirsizlik ic;erir, i.icretli ile kendi i§inde c;al1§an hatta 

yard1mc1 aile Gyesi gruplar1na sokulabilmektedirler. Ancak en azindan "gizli 

ucretli" say1labilirler. 

(6) Ocretlilere gore; daha fazla bag1ms1zl1ga ve riske sahiptirler. 
(Qal t§ma h 1z1 ve i§yuki.i ac;1sindan). Ancak gene de i§verene bag 1ml 1d 1 rlar. 
Ne Greteceklerini i§veren belirler. Baz1 ulkelerde birden fazla i§veren ic;in 

oa11,ma olanaE31 da tan1nmu;t1r. 

(8) Nihai tuketici ile dogrudan al1§-veri§e girmezler. 

(9) Uygulamada bu ti.ir c;all§may1 diger iktisadi faaliyetlerden ve ev 
i§c;ilerini diger i§gucu gruplarindan ayirmakta guc;lukle kar§1la§1l1r. Ornegin; 

diger ev-i§c;ilerine ev i§i dag1tan (i§verenlik-ta§eronluk roli.i} ve kendisi de 

ev i§i yapmaya devam eden le r; ev-i§c;i le rine yard 1me1 o lup i§ve ren le 

(125) A. e., s. 3 ve dev. 

(126) A.e., s. 4. 
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do grudan (ili§kiye girmeyen aile bireyleri; kendilerinin de uyesi 
bulunduklarr bir uretim kooperatifi ic;in uretimde bulunan ev i§Qileri; pazarlrk 

gucunu artrrmak ve arac;lardan kurtulmak iqin dernek halinde orgutlenmi§ 
ev i§c;ileri. uygulamada gorulebilen orneklerdir. 

Bu c;alu1ma blc;imi; blr kadin l§ldir ve ozellikle kadin aile relslerl, 
yoksul alle kadi.nlari, c;ocuklu kadinlar ve goc;menler arasrnda oldukc;a 

yayg r n bulunmaktad r r. Bu konuda kesin veriler pek bulunmamakla birlikte; 

"kadrn i§i" sayrlan sektor.lerde yaygrnlrgr ve bazr istatistiksel veriler bu 
goru§u destekler gorunmektedir .127 

Qagda§ ev i§Qiligi; geleneksel c;ama§rrlrk; kuafOrluk, yemek hizmeti 
ve c;ocuk bakrm1 gibi i~ler yaninda tar1m; sanayi ve hizmetler sektorun 

ba§ka a Ian lari nda d a yayg r n bic,timde uygu lanmaktad r r. Tar 1 mda; bak
lagi lier; pamuk, tUtUn ay1klama; tavuk ve hayvan yeti§tirme; hair vb. 
dokuma; karides ayrklama vb. ornekler gorulur. 

Sanayi ve hizmet sektorunde; ozellikle techizat geregi az, bolunebilir, 

emek yogun i§lerde yaygrn bic;imde uygulanabilir: Giyim; elektronik, oto, 
optik; metal-demir; kimya; kag1t, mukavva endustrilerinde yaygrndir. 128 

Hizmet sektorunde ise; ozellikle buro i§lerinde yaygrndir. (Bilgi-veri 
i§leme, fatura duzenleme; met in inceleme, tercume, zarflama, daktilo vb). 

Hizmet sektorunde evde c;al1§manin en profesyonel bic;imi; "tele
c;alr§ma"d1r. Tele-c;alr§ma; ki§isel bilgisayar veya i§letmenin merkezi 
bilgisayarrna bagl1 bir terminal kullan1larak i§in evde yaprlmasrd1r. 129 

Bilgisayarlarin geli§ip yayginla§masrnin bu tur c;all§mayr yaygrnla§t1r1c1 

etki gostermesi beklenebilir. 

ABO ve ingiltere gibi Glkelerde; evde c;alr§anlar i<;inde hizmet 
sektorunde c;al1§anlarrn daha c;ok oldugu ve bunlarrn c;ogunun da "kendi 
hesabrna c;al1§an" yonetlci ve uzman meslek personeli oldugu belirtilmek

tedir. ingiltere'de 1981 'de yap1lan bir ankete gore evle baglant1l1 c;al.r§an 

658.254 ki§inin c;ogunlugunu kadinlarm olu§turdugu 229.790'1 evde; 
QO~unlu~u erkeklerlnln olufturdu~u 400.810'u evlerlnl esas al1p 
9al1§anlard1r. ingiltere gibi evde-evd1§1 ayrrmrnrn yap1ld1g1 ABD'de 
1985'te; evde haftada en az a saat qalr§anlarrn toplam say1s1 8-4 milyon 
ki§idir ve bunlarrn c;ogu da hizmet sektorundedir. Bu arada; Brezilya (oto, 
Filipinler. Meksika, Arjantin (giyim)). Japonya (elektronik ... ) ; vb. bir QOk 

(127) A.e., a20~4 

(128) A.e.,821, s.1 

(129) A.e.,821, s.3 
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ulkede ev i§c;iligi yayg1nca ba§vuruldu~u ve bunlar ic;inde kadinlarin buyuk 
yer tuttugu kaydedilmektedir. Ev i§Qiliginin ulkenin ekonomik ozelliklerine 
gore tarrmsal veya modern sektor agrrl1kl1 oldugu gozlenmektedir. Ornegin; 
Hindistan'da "ev endustrisi"nde c;al1§an yakla§1k 7 .7 milyon ki§inin 5.4 
milyonu k 1 rsal; 2 .3'milyonu kentsel kesimde bulunmaktad 1r .130 

0 lkemizde hal1 dokuyan kadinlar uzerine yap1 Ian bir ara§tirmada tek 

urune dayal1 tar1msal uretimle ugra~an ailelerin geliri i<:tinde hal1 

dokumacll1g1n1n % 50'1ik bir paya sahip oldugu saptanmi~tir. 131 

B6ylece; evde i.icretli c;al1§manin; gerek i§<tiler gerekse i§verenler 

belirli yazllar saglayan bir iktisadi faaliyet bic;imi olarak ozellikle geleneksel 
ucretsiz aile bireyleri ve dolay,1s1yle kadinlar arasinda buyuk bir yay91nl1k 
ka'zanmakta oldu~u gozlenmektedir. Ayrrca daha yuksek vas1 f duzeyinde 
kad1nlarin da geli§mi~ ulkelerde bu tur c;al1§may1 tercih ettiklerl 
gozlemlenmektedir. 

Gerek c;agda§ gerekse geleneksel ev-i§i c;al1§manin istatistiklere pek 

fazla yans1mad1g1; bu yuzden bu baglamda yerine getirilen c;ogu faaliyetin 
"gorunmez" bir nitelik ta§1d1g1; kadinlarin bu alandaki payinin yuksekligi 

dolay1s1yla olay1n bir "kad1nlarin iktisadi faaliyetlerinin gorunmezligi 

sorunu" olarak ortaya c;1kt1g1 ileri surulmektedir. 

Oyle gorunuyor ki; emek arz ve talep cepheleriyle ili§kili bir c;ok 

nedenden otl.iru "kadinlarin ev (aile}ic;i c;al19mas1" varl1gin1 ic;erik ve bic;imi 
degi§erek de olsa surdurecektir. 

(130)A.e; 821, s. 3-4 

(131) A.e., 820., s .6 
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b)Alle (Ev) 01f1 Ocretll istihdam 
Cal1§ma; ozellikle iktisadi faaliyet denince ilk akla gelen, "ev 

d1§inda ucret/kazanc; kar§1l1g1 bir i§te c;al1§ma"d1r. Nitekim, iktisadi faaliyet 
olc;usu olarak kullan1lan i§gucu ve i§QUCune kat1lma terimleri "ev d1§inda 

c;al1§mak veya Qal1§mak istemek" 132 diye tan1mlanmaktad1r. Bu tUr 

c;all§ma, sanayile§meyle ev ile i§yerinin ayr1lmas1 ve uzakla§masina paralel 
olarak yayginla§an bir iktisadi faaliyet tUrudur. 

Tarihsel olarak; her donemde kadinlar1n da aile ocag1 d1§inda 

c;al1§mak durumunda kald1klar1 bir gerc;ektir. Bunun bilinen ilk ornekleri, 
ekonomik zorunluluklarla gelir saglamak amac1yla kadinlarin hizmetcilik, 
a§Qlllk, c;ama§1rc1l1k, dad1l1k, bohc;ac1l1k, terzilik ... gibi i§lerde ucret 
kar§1l1g1 9al1§malar1dir. Ev-d1§1 oal1§ma; uzunca blr sure olan gelirli, 
goc;men ve az1nl1klar gibi ait sosyo-ekonomik sinlf kadinlar1yla sin1rl1 
kalmu=;; hali vakti yerinde bir kadin ic;in norm, "ev d1§inda c;al1§mamak" 
olmu§tur. Cal1§mak adeta bir tUr statU kayb1 olarak degerlendirilmi§tir. 

Ancak, sanayi devriminden sonra orta sin1f kadinlarinin kitleler halinde ev 

d1§1nda Qal1§maya ba§lamas1yla bu anlay1§ degi§meye ba§lami§tir. 133 

Bu tUr c;al1§manin iki temel 6zelligi "ev d1§inda 11 ve "dogrudan ucret
gelir kar§1l1g1" olmas1d1r. Ayrica; bag1ml1 statUde c;al1§anlarin c;ogunlugu 
olu§turdugu bu ti.ir faaliyetler; genellikle bic;imsel ve yasal duzenlemelere 

konu clan bir istihdam ili§kisi olarak kar§1m1za c;1kmaktad1r. 

Ev d1§1 c;al1§may1 da iki grupta incelemek mumkundur: 

(1) Geleneksel/informal sektorlerde duzensiz istihdam 

(2) Modern sektorlerde duzenli istlhdam. 

aa) Geleneksel\informal Sektorlerde Di.izensiz istihdam 

Ev d1$inda piyasada ucretli i;tal1§ma; istihdamin gerc;ekle§mesi 
bak1mindan tek bir bic;imde ortaya c;1kmaz. Ba§ka bir deyi§le herhangi bir 

ekonomide eme.k arz ve talebinin (istihdamin) gerr;ekle§tigi evd1§1 i§ 
piyasas1 yeknesak bir oze.llik gostermez. Ekonomik, toplumsar hatta siyasal 

(132) A. G. Ehrenberg; R.S. Smith; age, 167-168, ~al111ma kavram1 konusunda bkz, 
age, s.167 ve devam1, 

(133) E. Mine Tan, age, s.20 
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ko§ullara gore farkl1 i§ piyasalar1 ortaya c;1kar. Her bir i§ piyasas1 tipinde 
c;al1§ma olgusu; farkl1 bir §ekilde ortaya c;1kar. 

Ekonominin butl.inunde veya belli sektorterinde (veya ulkenin belli 

bolgelerinde) dog al, korumac1' kurumsal, gudumlu i§ piyasas1 ozellikleri 
gozlenebilir. 134 ikili bir ayr1mla bir ulkedeki i§lemek, piyasas1, "klasik 
(geleneksel)" ve "modern emek piyas1" 135 veya "birincil" ve "ikincil i§ 

piyasas1" 136 diye iki ture ayr1labilir. 

"Blrlncll" veya "modern 1, plyasas1" ozelliklerinin gozlendigi 
sektorlerde istihdam ko§ullar1 daha duzenli ve elveri§lidir. "iklncll" veya 
"geleneksel I~ plyasast"nda ise: ucret, istihdam suresi ve guvencesi, 

c;al1§ma ko§ullar1 vb. emek sahipleri ac;1s1ndan daha elveri§siz ve 

duzensizdir. 

Bu tl.ir sektorlerde; i§Qi-i§veren arasinda bireysel ili§kiler sisteminin 

gec;erli oldugu; cografi ve mesleki seyyaliyetin du§uk oldugu; i§lerin du§uk 

statl.ilu ve ucretli; bireysel ozgurli.ik ve irade faktoruni.in sinirl1; sinlf bilin

cinin eksik; meslekle§menin yetersiz (munasebeti i§<;i tipi) ... oldugu 

gorulmektedir. 137 Vine bu sektorlerde i§ ve sosyal guvenlik yasalar1 ile 
toplu i§ sozle§melerinin pek yaygin olmad1g1 da gozlemlemektedir. Tum bu 
nedenlerle, geleneksel ve ikincil sektorlerde QBl1§manin i§gorenler 
ac;1sindan goreli bir dezavantajl1 konuma yol a9t1g1 soylenebilir. Ayr1ca 
kad1nlar1n genellikle ikincil veya duzensiz sektorlerde ve i§lerde 
yogunla§t1 klar1 gozlenmektedir. 

Ozellikle "ikili i§ piyasalar1" yakla§1m1: kadinlar1n i§gucune kat1l1min1 

incelemede yaygin bir biQimde kullan1lmaktad1r. Buna gore; kadinlarin 

genellikle istihdam ko§ullarinin olumsuz oldugu "ikincil" sektorlerde 
yogunla§t1g1 ve bunun kad1nlarin aleyhine sonuc;lari yaratt1g1 ileri 
surulmektedir. Bu sektorlerde, devams1zl1k ve i§gucu devri yuksek; i§ 
piyasas1na giri§ oncesi ve sonras1 egitim yetersiz, ucretler du§uk, ilerleme 
olanaklar1 sinirli 138 , sosyal guvenlik yetersizdir. 

(134) S. Zaim, age, s. 30 ... 

(135) 0. Tuna, N. Yalctinta§, Sosyal Siyaset, Filiz Kitabevi, ist, 1991, s. 36-41 

(136) E. M. Meehan, Women's Right at Work: Campaigns and Policy In Britain and 
the United States, MacMillan Publishing Ltd., Honk-Kong, 1985, s. 15 

(137) 0. Tuna, N. Yal<;mta~. age, s. 36-41 

(138) Kadmlartn istihdam1 uzerinde i§ piyasalarinin ikili yap1smm (duallabor 
markets) onemli etkileri oldugu belirtilmektedir. Bu konuya ileride ayrica 
deginilecektir. 
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Levitan ve digerleri (1976); kadinlar1n; vas1f ve ucret duzeyi du§uk; 
yukar1 hareketllllk olanag1 k1s1tl1 (dul}Ok ucretl-d0$0k statOlu) "kadin 
i§leri"nde yogunla§masin1, cinsel ayr1min bir gostergesi olarak kabul etmek

tedirler. Onlara gore; kadinlarin bu i§lere girmeleri ve kalmalarin1 bir QOk 
faktor etkilemektedir. Her§eyden once, toplumun kad1nlarin piyasada 
Qal1§masina pek deger vermemesi burada etkilidir. Ayr1ca, kadinlarin uzun 
vadeli kariyer kayg1s1 yerine k1sa vadeli ihtiyaQlarina gore i§ se<;me 
egiliminde olmalar1 da bu duruma yol ac;maktad1r. Bir diger neden de, bu 
i§lerde sure ve yerin uygunlugu ve aile i§leriyle daha kolay 

uzla§ttrilabilmesidir. 139 Tum bu durumlar; kad1nlarin piyasad1§1 gorev ve 

i§lerinin istihdamlar1n1 nas1I etkiledigini gostermek bak1mindan ilgin<ttir. 

Bu arada; kad1n istihdam1 gizli, informal veya yeralt1 ekonomisi 

kavram1 ile de ili§kilendirmektedir. B. Berch; "hukumete vergi ic;in 

bildirilmedigi i<tin yasad1§1 clan ekonomik faaliyetlerden olu§an" ve 1980'de 
700 milyar/y1I degerle ABD GSMH'nin % 27'si oldugu tahmin edilen" yeralt1 
ekonomis.i lc;inde birc;ok kadin i§inin de yer ald1gin1 ifade etmektedir .140 Aile 
i§letmesinde beyan edilmemi§ c;al1§ma, c;ocuk bak1c1l1g1; kuc;uk ev-el 
sanatlar1, yerel i§letmelerde "kay1ts1z" (off-the books) c;al1§ma; bah§i§e 

dayal1 hizmet i§lev, fahi§elik, uyu§turucu sat1cll1g1 kumarbazl1k vb. gibi i§ler 
bu gruba girmektedir. 

Ayr1ca sosyal yard1m alan baz1 kadinlarin da bunu kaybetmemek igin 

"kay1t-d1~1" kald1klar1 boylece istatistiklerde gorulmedikleri ileri 

surulmektedir., 41 

Boylece; kadmlarm ev-dt§I lstlhdam1 lc;lnde yeralt1; glzll, gelenek
sel veya lklncll sektorlerln onemll blr paya sahlp oldugu soyleneblllr. 
Bu tUr c;al1§ma, duzensizligi, ucret ve sosyal guvence yetersizlik ve 

du§uklugu vb. ac;1sindan kadinlar aleyhine bir durum yaratmaktad1r. 6te 
yandan bu i§lerin kad1nlarin ozel/ailesel ihtiya<;larina cevap verme yarar1 
nedeniyle varl1gin1 surdurdugu soylenebilir. 

Bu tUr c;al1§ma, istatistiklere pek sagl1kl1 olarak yans1mamaktad1r. 
Buna kar§tn; mevcut istatistiksel verilerden yararlan1larak bu konuda genel 
bir fikir sahibi olunabilir. Buna gore duzenli istihdam i<;inde olduklari 

(139) S. A. Levitan, G. L. Mangum ve R. Marshall, age, s. 86 

(140) B. Berch, age, s. 19 

(141) Bu,i!Jsizlik sigortas1; dul maa31, emeklilik maa31'nin 9all3ma halinde kesilmesi 
durumunda gorulmektedir. 
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varsay1labilecek "Kendi hesabrna c;:al1§anlar, ucretliler ve i§verenler" ile aile 
(ev} ic;:inde <;al1§t1g1 varsay1lan "ucretsiz aile i§Qileri" d1§rnda kalan "yev

miyeli (mevsimlik, arizi, gec;ici) c;al1§anlarin say1 ve oran1 bu konuda bir fikir 

verebilir. 1990 verilerine gore, Turkiye'de mevsimlik c;al1$anlar 1.089.422 
ki§i ile istihdam edilenlerin % 5.77'sini olu$turmaktad1r. Erkeklerin % 6.88'i, 
kadrnlarrnsa %3.31 'i bu statUde bulunmaktadir. 142 Kentlerde E' in %8' i 
kadrnlarrnsa %7,05'i; kirsal kesimde ise E'in %5.08'i kadrnlarinsa 

%2.47'si bu statClde r;talu1maktad1r. Yine mevsimlik c;al1§anlarin 

%55.06' sin 1; k 1rsal kesimde ise %64 .68' ini kadinlar olu~turmaktad tr. 143 

Daha sagl1kl1 bir gosterge, ucretliler ic;inde SSK' l1larrn orani olabilir. 
1985' te kadrn ucretli say1s1 1.072.481 iken, Emekli sand1g1 haric;, SSK' Ir 
kadrn sayrsr sadece 229.291 (%21.38)' dir. Ayn1 y1I 5.447.281 erkekten 
2.378.574' (j (%43.66' SI) sigortal1d1r. 144 6te yandan TiSK' e uye i~ yer
lerinde c;:al1~anlar i<;:inde ayn1 y1I kad1nlarin orani yaln1zca % 14.2' dir Bu 
oran; 1988' de % 12.3' e gerilemi~tir. 145 

Bu ve ri ler; duzensiz-info rm al sekto rlerd ek i c;al r~may 1 tam o larak 

ayd1nlatmaktan uzak olmakla birlikte; baz1 ipu9lar1 da vermektedir. 

Kadinlarin ancak 1 /4' nun ucret/kazanc;t getirici bir i§te c;al1§t1g1 ulkemizde 

bunlar i<1inde modern sektorlerde duzenli istihdam ic;:inde clan kadinlarin 
azllg1, kad1nlar1n istihdaminda geleneksel sektorlerin pay1 hakkmda bir fikir 

vermektedir. 

bb) Modern $ektorlerde Duzenli istihdam: 

Bu tUr c;al1§ma,· genellikle sanayi ve hizmet sektorunde nisbeten 

surekli; c;al1$ma ko$ullar1 belirli, ve i$ yasalar1 ile sosyal guvenlik 

duzenlemeleri ic;inde c;al1$may1 i<;erir. Bu tGr 9al1$manm, kadinlar a91sindan 

buyuk 6nem ta§1d1g1 kabul edilmesine ragmen, ulkemizde hala oldukc;a 

di:i§Uk oldugu gozlenmektedir. Nitekim 1985 verilerine gore ulkeniz kadin 

i$glicunun sadece %21' i sanayi ve hizmet sektorunde 9al1§maktadir. 146 

Sanayii ve hizmette sigortas1z, beyan edilmemi§ c;al1§anlarrn orantnrn 
yuksek olduS)u ulkemizde bu oranrn da tam bir gosterge otdugu soylenemez. 

(142) DiE, 1990 HHiA sonuqlar1, s.30 

(143) A. e., s.1 oo, 170 

(144) piE, 1985 HHiA sonur; .. s.22 ve Petrol-i§, 1989 y1ll1g1; Petrol-i§ Yayin no: 25, 
1st. 1989, s.152-153. 

(145) Petrol-iey, age, s.154 

(146) DiE, 1985 HHiA sonu~. s.26 
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Benzer §ekilde, ulkemizde i§gucunun mesleki dag1l1m1' na bak1ld1ginda da 
1985' te kadin i9gucunun % 78.9' unun tar1mc1l1k vb. i§lerde oldugu; modern 
meslekler say1labileceklerdeki kadin oraninin ise yine %20' ler civarinda 
kald 1g 1 gorulmektedir. 14 7 

Modern sektorlerde duzenli istihdam: <;al19ma ko9ullar1 ve yararlar1 
a<;1Sindan isgorenler lehinde (geleneksel/duzensiz istihdama gore} olmakla 

birlikte; kadinlarin aile sorumluluklari ve ev i9leriyle uyu9ma a<;1sindan 
olumsuz bir durum yaratmaktadir. <;unku bu ti.ir <;al19ma her anlamda daha 
fazla baglll1k ve bag1ml1l1k gerektirmektedir. Bu tUr c;al19ma: ileriki konular
da daha ayrint1l1 olarak ele alinacaktir. 

4) Kadm i§sizligi 

i9gucune kat1lanlardan istihdam olanag1 bulamayanlar, i9sizler 
olu§turur. Ba9ka bir deyi§le; c;al19ma istek ve gucunde oldugu ve i§ arad1g1 
halde c;al19maz durumdakiler, i§siz148 say1l1rlar. 

(Tablo-6) Turklye'de Toplam; Kadm ve Erkek l§slzllk oranlari ve 
ilk kez I§ arayanlarin orant 

1985 1990 

Toplam i11sizlik oran1 12.27 8.54 

Erkek i§sizlik oran1 12.40 8.36 

Kadtn i§sizlik oran1 11.94 11 .20 

ilk kez i§ arayanlartn 
i§sizlere oran1 57.78 58.23 

Toplam 

Erkek 48.67 47.84 

Kadtn 79.77 79.50 

Kaynak: DiE; HHiA 1985, 1990 sonuc;lari, s. 65. 

Ulkemizde 1985'de 2.260.190 il}sizin % 29.31'i;1990'da ise 1.764.048 
i§sizin % 32.82'si kadinlardan olu9maktad1r .149 Kadinlarin i§sizliginl daha 
iyi anlamak ic;in: kadinlarin i§gucune k.at1l1minin erkeklere gore daha du§uk 

(147) A.e. s. 19 

(148) W. C. Peterson, age, s. 35, B. Berch, age, s.17 

(149) DiE, HHiA 1985 ve 1990 sonui;tlart, s. 23-24 
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olmasinrn dogal bir sonucu clan bu rakamlardan cinsiyete gore ve toplam 
i§sizlik oranlarrna bakmak gerekir. 

Tabloda da goruldugu gibi 1985 yrlinda, Kadrnlarin i§sizlik oranr biraz 
du~uk olmakla birlikte, uc; oran arasrnda pek farklrlrk yoktur. Ancak, 1990 

verilerine gore erkeklerin i§sizlik oranr toplam i§sizlik oranr civarrnda iken; 
kadrnlarrn i§sizlik oranr; daha yuksektir. (% 11 .20) 

Baz1 sanayile§mi~ piyasa ekonomilerinde 1973 ve 1983 y1llarinda (Kanada 

haric; ve ABD 1983 y1l1 haric;) hepsinde kadin i$sizlik oran1 erkeklerinkinden 
daha yuksektir. (*) 

Bu rakamlar kesin bir. yargr i<;in yetersizdir. Bununla birlikte; ba$ka 
ulkelerdeki bazr verilerden sonuc;lar c;rkarmak mumkundur. 6rnegin ABD'de 

1949-1978 arasrnda Kadrnlarrn i$Sizlik oranr daima erkeklerinkinden 
yuksektir. Kadrn i§sizliginin yuksek olu§unun; erkek i§Qilerin gerc;ek i§c;i 
sayrlmasrnrn i§verenlerin i§e almada kadrnlardan c;ok erkekleri tercih et

melerine yol ac;masr; kadrnlar ic;in yeni girdikleri bazr geleneksel olmayan 

alanlarda "son alman ilk c;1kar" kuralrnrn i§lemesi; kadinlarr c;ok istihdam1 
eden kamu sektorunde daralma; kadrnlarin c;al1~mak zorunda 

olmad1klari anlay1§inin i§ten c;1kar1lmalar1n1 kolayla§t1rmas1 gibi nedenlere 
baglanabilecegi ileri surulmektedir .150 Ayr1ca gec;ici i§Sizligin evli kadrnlar 
aras1nda daha yayg1n olmas1n1n kadin i§sizligini artird1g1 da 

soylenmektedir . 151 

Her iki y1lda da Turkiye'de i§siz kadinlar ic;inde "ilk kez i§ arayanlar"rn 
% 79'1ar (% 79.77 ve % 79.50) duzeyinde ve erkeklerinkinden (% 78) hayli 

yuksek olmas1; dikkati c;ekmektedir. 

Bu arada; bic;imsel i§sizlik rakamlar1n1n gerc;egi tam otarak 
yans1tmad1g1; resmi i§sizlik oranlarindaki du§menin sadece "i§ butma umidi 
kaybolmu§ (discouraged) i§<;ilerin say1sindaki artl$1 masketedigi ileri 

suri.ilmektedir. Oysa; bunlarrn c;al1§maya hazrr olmakla birlikte i§gi.ici.i 

d1§rnda say1td1klari ve bu grup ic;inde kadrnlarrn oranrnin daha yuksek 

oldugu belirtilmektedir .152 Otkemizde de; 1990 verilerine gore "i§ aramayan 
ama i§ yapmaya haz1 r ·Olanlar" ic;inde kad rnlarrn or an 1 daha yuksektir. Bu 
grup ic;inde yer a Ian "i$ bu Ima umidi kaybolmu§lar" in % 65.41 'i "diger i§ 

aramay1p c;alr§maya hazrr olanlar"rn (evkadrnr, mevsimlik c;alt§an ogrenci, 

(150) B. Berch, age, s. 17·18 
(*) OECD, Quarterly Labor Force statistics, Paris, 1984, s. 216 

(151) W. C. Peterson, age. s. 37 

(152) B. Berch, age, s. 18·19 
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irad sahibi, hasta) ise % 60.53'u kadrnlardan olu§maktadrr. 153 Bu grup 
toplam i§sizler'in % 12.34'une e§ittir. Buna ragmen, i§gucu d1§inda 
say1 lmaktad irlar. 

Cesaretslz 1,c;11er ictindeki kadrnlarrn yuksek olu§u kadinlarin genel
likle "aile sorumluluklar1"na: baz1larin1nsa i§ olmad1g1ndan i§ bulacaklarina 
inanmamalarina baglanmaktadir. 154 

Tum bu gostergelere ragmen; kadin i§gucunun c;togunlugunun tar1mda 
ve geleneksel sektorlerde ctal1§t1g1 ulkemizde i§sizlik rakamlar1n1n 
kadtnlarrn gerctek durumunu yans1tmaktan uzak oldugu soylenebilir. Bu 
arada; ulkemizde iiBK'nca i§ isteyen ve i§e yerle§tirilen kadinlartn orantnda 
baz1 y1 llarda erkeklere gore nisbi bir yukseklik olsa da 155 bu nun temsil 
yeteneginin s1n1rl1 oldugu da unutulmamal1d1r. Ayr1ca, ulkemiz ko§ullartnda 
bu yol, pek aktif bir i§ arama bictimini temsil etmemektedir. 

Deckard'a (1983) gore; kadinlarin evd1§inda c;tal1§mak zorunda 
olmad1klar1 anlay1§rnrn i§verenlerin i§e alma ve i§ten ctikarmada kadrnlara 

·kar§1 ayr1mc1 davranmalar1n1 (son giren ilk c;;1kar1l1r-LHFF) yol ac;;t1gin1 
bunun da kadinlarrn i§sizligini art1rd1gtni ileri surer. Bu direkt ayrrm yanrnda 
kad1n i§Sizligini §U faktorlerin de art1rd1g1n1 soyler 156 

- i§lerin cinsiyete gore bolumlenmesi (segtegation)nin; kadinlarrn i§ 
f 1rsatlarrn1 daraltmas1. 

- "Kad rn i§i" say1 Ian i§lerin son derece yuksek dalgalanmal 1 talebe 
sahip alanlar olmas1 

- Say1mlarda haftada bir saat bile ctal1§anlarrn "istihdamda" say1lmas1 

- Oysa kadrnlar arasrnda k1sa surede c;tal1§manin yaygrn olmas1. 

- i§ aramaktan vazgeQmi§ i§sizlerin dikkate alinmamas1. oysa bunlar 
ic;tinde kadtnlartn oran1 yuksektir. 

Tum bu vb. nedenler; kadtn i§sizliginin resmi rakamlardakinden ve 
erkeklerden daha fazla olmasina yol aqmaktad1r. K1sacas1 yazara ~ore 
kadrnlar i§sizlik konusunda da ayr1ma maruzdurlar 157 iLO'ya gore 15 de; 
istatistiklerde yer almayan eksik istihdam baz1 ulkelerde kadrnlart daha c;tok 
etkilemektedir. Yeterli veri olmamakla birlikte qogu geli§en ulkelerde gizli 
(hidden) i§sizler yani cesaretsiz i§qil·erin qok oldugu ve bunlarinda c;togunun 
kad tnlardan olu§tugu konusunda hay Ii kanit vard 1r. 

(153) DiE, 1990 HHiA son., s. 23-24 

(154) B. Berch, age. s. 19 

(155) Petrol-i§ 1989 y1lllg1, s. 158 

(156) Barbara Sinclair Deckard, The Women's Movement, Harper-Row Publishers, 
N. York, 1983, s. 103-104 

(157) A. e., s.103 

(158) iLO, Equality of Opportunity ant Treatment for Women Workers; iLO 
Publications, Geneva, 1974, s. 17-18 
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II. KADINLARIN iSTiHDAMININ ONEMi 

Kadrnlarrn hem iktisadi hem de iktisadi olmayan faaliyetlerde 

bulunmasrnrn (c;alr§masrnrn) kadrnlar ve aileleri; orgutler, toplum ve 
ekonomi aq1srndan buyuk bir oneme sahip oldugu ku§kusuzdur. A§agrda; 
ozellikle kadtnlartn lstlhdammm kadrnlar, i§letmeler ve toplum ac;rsrndan 
onemine deginilecektir. 

A. KADINLAR A<;ISINDAN iSTiHDAMIN ONEMi 

Kad1nlar1n iktisadi anlamda <;al1§mas1nrn oncelikle kendileri ve 
aileleri ac;rsrndan buyuk onem ta§1d1g1 bir gerc;ektir. Ancak, tUm iktisadi 

faaliyet biqimlerinin aynr etki ve sonu<;lara sahip oldugu da soylenemez. 

Ba§ka bir deyi§le, i§gucune kat1lma yanrnda istihdam ko§ullarr da 
onemlidir. Buna gore; yapllan i§in Crcretli olup olmamasr; niteligi; geli§me 

olanaklar1, surekliligi, diger rol ve gorevlerde uzla§t1r1labilirligi ... gibi birc;ok 

etken burada etkilidir. 

Her§eyden once; kadrnlarrn ucretli bir i§te c;alr§masr kadrnlar ve 
ailelerinin ekonomik durumu aq1srndan onemlidir. Aile dr§rnda ucretli bir 

i§te qal1§manrn kadrnlarrn emeklerinin getirisi uzerinde kendi denetimlerini 

kurma olanag1 saglad1g1 ve ailenin ekonomik kaynaklarrnrn tahsisi konusun

daki (karar) gu<;lerini art1rd1g1 ileri surulmektedir. 159 Oysa ucretsiz c;alr§ma 

da emegin bedeli ya yoktur ya da qalr§an kad1nrn denetimi dr§rndadrr. Bu 

nedenle evdr§r ucretli c;al1§man1n kad1nlar1n ekonomik i§gucu ve 
bag1ms1zl1grn1 art1rd1g1 kabul edilmektedir. 

Ocretli c;alr§ma; kadrnrn ve ailesinin gec;imi aqrsrndan buyuk olQude 
onemlidir. Bu durum; ozellikle ucretlerin du§Crk oldugu geli§mekte olan ulke 
kadrnlarr aQrsrndan gec;erlidir. Nitekim; ulkemizde qalr§an kadrnlar uzerinde 

yap1lan bir c;ok ara§trrmada c;al1§ma nedeni olarak "ekonomik zorunluluk; 
kendisinin/ailesinin geqimini saglamak/katk1da bulunmak"; birinci s1rada 

(159) T. Paul Schultz; Women Changing Participation in the Labor Force: A World 
Perspective, Working papers, December, 1989, s.1 
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yer almaktad1r. Ornegin; Topc;uoglu'nun (1957) ara11t1rmasinda kadinlarin 
% 80'i "zaruretten c;al1§t1g1n1" ifade etmi§. 160 Erdogan'1n (1982) 

ara§t1rmas1nda "maddi zorunluluk" c;al1§ma nedenlerinin ba111nda 
say1lm1§: 161 Qifc;i'nin (1983e) ara§t1rmas1nda ekonomlk zorunluluk" 
nedeniyle c;al1§t1~in1 lfade eden kadinlarin oran1 % 88'e ula§mt§tir. 162 

Yankin (1989}'in ara§t1rmas1nda ekonomik c;al1§ma nedenleri ic;inde "aile 

gelirine katk1" ve "ki§isel gelir sahibi alma" istegiyle c;al1§t1g1n1 

soyleyenlerin oran1 % 89'lar (54.7+ 26.6) civarindadtr. 163 Gori.ildi.igi.i gibi; 
kadinlarin istihdam1; ozellikle "gec;im" ac;1sindan onem ta§1maktadir. Bu 

arada; "emeklilik daha iyi hayat si.irmek vb." ekonomik amac;larla 

gerc;ekle§tirilmesi ic;inde kad1nlar1n c;al1§maya onem verdikleri 

gori.ilmektedir. 

Ekonomik yararlari yaninda kadinlarin c;al1§masinin psikolojik, sosyal 
hatta siyasal yararlarindan da sozedilmektedir. Qal1§manin kadinlarin ken
dine gi.iven saglama; ki§ilik sahibi olma; toplumda bir yer edinme; yeni insan 
ve c;evrelere girme, bireysel ve sosyal ya§amda soz sahibi olma vb. 

ac;1sindan da onemli oldugu belirtilmektedir .164 

K1 saca; piyasada c;.al1§man rn kadrn in ekonomik ve toplumsal stati.isu 

ac;1s1ndan onemli oldugu yaygrn bir bic;imde ifade edilmektedir. 

Kadinlarin istihdaminin yararlari yaninda; kadin ve ailesine yi.ikledigi 
maliyetleri ve s1kintllar1 ac;1s1ndan da onem ta§1d1g1 konusunda yayg1n bir 
goru§ birligi vard1r. Bir defa; piyasada c;al1§manin kad1nlar1 aile ic;i "ev 

kadrnl1g1" ve "anal1k" yi.ikumluli.igunden kurtarmamas1 yi.izi.inden c;al1§an, 
ozellikle evli ve c;ocuklu kadinlarin "c;ifte" bir "a§ir1 i§yi.iku" alt1nda kald1klar1 
kabul edilmektedir. 

Ote yandan; kad1nlar1n istihdam1; "evlilik tatminleri" ve "c;ocuklarinin 

yeti§mesi" ac;1s1ndan da onem ta§1maktad1r. Ozellikle; c;ocuklarin ilk 

y1llarinda annelerinden c;al1§malari nedeniyle "ayri" ve "yoksun" 
kalmalar1n1n kal1c1 fiziksel, ruhsal ve zihinsel olumsuz etkileri yogun ve 

(160) Hamide Topc;uoglu, Kadinlann c;all§ma saikleri ve kadrn kazancrnin aile 
butc;esindeki rolu, Kultur Matbaas1, Ankara, 1957, s. 20 

(161) F. Erdogan, age, s. 172-173 

(162) 0. Qit<;i age, s. 187 

(163) F. Bilal Yaf")k.1n, Qalu~ma hayatinda kadrnlar ve c;alr§an kadrnlar uzerinde l;>ir 
ara§trrma, l.U. SBE., End. ili§kileri A Bilim Dall, yayrnlanmam1§ Y.L. tezi, 1st. 
1989, s. 204 

(164) Bkz; YLJkanda deginilen ara§tirmalar. 
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yayg in bir bic;imde tart1§1lmaktad1 r .165 Bu arada; kad in lar 1 n evd 1§1 nda 
ucretli istihdamt, ozellikle kocantn c;al1§ma hayat1 ve kariyeri ac;:1stndan da 
onemlidir. Evli kadinlar1n ucretli i~gucune kat1l1m1; bireysel, ailesel, 
orgi.itsel ve toplumsal etkilere sahip "iki kariyerli (c;al1~anl1) aileler• ol
gusunu ortaya c;1karm1§ bulunmaktad1r. 

Piyasada c;all§mantn kadinlar ve herkes ic;in onemli bir yonu de; 
"cinsel ayr1m", "cinsel ta _ciz" sorunlar1n1 ortaya Qtk~ olmas1d1r. 
Kadrnlarrn erkeklerle e§it istihdam f1rsatrna sahip olmad1klar1; ucret ve 

diger istihdam ko~ullar1 bak1mrndan ayr1ma ve i§yerinde cinsel tacize maruz 
b1rak1ld1klar1 vb. ozellikle son y1llarda yaygrn bir bic_;imde tart1§1lan konular 
olarak kar~1m1za <;:1kmaktad1 r. 

B- KADIN iSTiHDAMININ i~LETMELER Af;ISINDAN ONEMi 

Kad1nlarin hem iktisadi hem de iktisadi olmayan anlamda "c;al1§mas1" 
i~letmeler ac;1srndan buyuk onem ta§ir. Kad1nlar1n iktisadi sayllmayan "ev 
i§i" ve "c;:ocuk yeti§tirme i§inde c;alt§mas1; yukar1da belirtildigi gibi temelde 

"uretici ve iktisadi" bir nitelikte olup "iktisadi etki ve sonuc;lara" sahiptir. Bu 

tUr c;al1§ma, toplumun ti.iketim kal1plarin1 olu§turma; i§letmelerin mal ve 
hizmetlerine clan talebi etkileme gelecegin tl.iketici ve i§ gorenlerini 
yeti§tirme; mevcut i§gorenlerin fiziksel ve ruhsal sagl1g1; motivasyonu ve 
verimliligi uzerinde onemli etkilere sahip olma vb. i§levleri dolay1s1yla i§let

meler ac;1sindan buyuk bir oneme sahiptir. iktisadi olmayan faaliyetlerle 

ugra§an kad1nlar, i§letmeler ac;1sindan ozellikle "tUketici-mu§teri" olarak 

on em ta§1 rlar. 

Kadinlarin ucretli istihdama kat1l1m1 · ise; hem yukar1daki i§levlerde 

degi§iklere yol ac_;mas1 hem de kad1nlar1 i§letmeler ic;in bir "i§guven 

kaynag1" k1lmas1 ac;1srndan onemlidir. 

Tum Glke ve bolgelerde, kadinlarin toplam i§gucune kat1l1rhtnda baz1 

yerel dalgalanmalara kar~in. ucretli-duzenli istihdamda kadinlarin payinin 
istikrarl1 bir art1§ i<;inde oldugu gozlenmektedir .166 Bu durumun; gelecek
tekl lstlhdam tlruntl.ilerfnl de~l~tirece~I s8yleneblllr. 167 Bunun sonucunda, 

orgutler, i§letme ve personal politika ve uygulamalarin1 degi~en durum ve 
taleplere gore gozden gectirmek ve yeniden duzenleme zorunda 

kalacaklard1 r. 

(165) S. H. Osipow, age, s. 17,72 ve N. Razon, age, s. 9 ve dev. 

(166) T. Paul Schultz, "Women changing Participatron in the Labor orce", The World 
Bank, Working Papers, Dec. 1989, a.g.e. s. 34-35 

(167) D. Crane, Personnel, The Management of Human Resources; 2nd. ed., 
Wadsworth Pub. Co, inc., Belmont, 1979,s. 527 
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Kadinlar1n istihdam1nin art1§1; en genel anlamda i§letmeler ic,;in 
saglayacagr yararlar ve getireceg1 yukumlulukler ac,;1s1ndan buyuk oneme 

sahiptir. i§letmeler ac,;rsrndan konunun onemli yonlerini a§agrdaki gibi 

srralayabiliriz. 

(1) Kad1nlar1n i§gucune kat1l1m1; i§letmelerin "muhtemel i§g6ren 

rezervi"ni artrracaktrr. Bu, ozellikle "i§gucu yetersizligi" ile kar§rla§rlan 

beige; sektor ve i§ler iQin i§letmelere buyuk bir ferahlrk saglayacaktrr. 
Boylece i§letmeler ic,;in "yararlanrlmayan (veya eksik yararlanrlan)" onemli 
bir zihinsel ve bedensel beceri kaynagrndan yararlanma" olanagr 
dogacakt rr .168 

(2) Mevcut e§itsizlik ko§ullarr ic;inde; kadrn istihdamrnrn art1§1, 
ozellikle kadrn i§gucunden yogun olarak yararlanan i§kollarrnda ucretleri, 

dolay1s1yle birimba§1 maliyetleri du§urerek bu alanlardaki i§letmelerin 

rekabet gucunu art1racakt1r. Bu durum bu alanlardaki i§letmelerin c;r1kt1larrn1 

ve kadrnlarrn istihdamrnr da art1r1c1 etki yapacaktrr. 169 

(3) Kadrnlarrn piyasada c;all§masr: geleneksel olarak "ev kad rnlrg 1" ve 
"analrk rolu" Qerc,;evesinde saglanan bazr mal ve hizmetlerin evd1§rna 
piyasaya kaymasrna yol aQacakt1r. Bu ise, orgutler ve giri§imciler ic,;in yeni 
i§ alanlarr aQacakt1r. 

(4) Gerek c,;evresel baskr ve zorunluklar, gerek i§letmelerin "sosyal 
sorumluluk" anlay1§1; gerekse i§goren taleplerinin sonucu olarak i§letmeler; 

i§ yap1 ve prosedurlerini; istihdam politika ve uygulamalarrnr degi§tirmek 

zorunda kalacaklardrr. Bu baglamda, bazr ulkel.erde kar§rla§rlan ulkemizde 

de onem kazanacagr soylenebilecek alanlar a§agrdaki gibi srralanabilir: 

(a) Qalr§ma hayat1n1n kalitesi ile ilgili olarak kadrnlarr da dikkate.alan 
duzenlemeler (Kad1n i§lerinin kalite ve statUsunun yukseltilmesi. .. ) 

(168) Myra H. Strober, "Bringing women Into management; Basic Strategies", 
Bringing Women into management, Ed: F. E. Gordon ve M. H. Strober, 
McGraw. Hill Book Co., N.Y, 1975, s.78 

(169) T. P. Schultz, age, s.2 
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(b) Sosyal sorumluluk c;eq;evesinde "korunan gruplara-bu arada 
kadrnlara yonelik" i§e alma, egitim vb. uygulamalar 170 

(c) istihdamda firsat e§itligi konusundaki yasal zorunluluklar: E§it ise 
e§it ucret (kar§1la§t1r1labilir deger): Tek bic;im ise alma prosedurleri, olumlu 

eylem (affirmatLve action) programlarr; ters ayrim vb. 171 

(d) Yasal zorunluluklar yanrnda sosyal, ekonomik gerekler ve i§goren 
talepleri sonucu on em ta§ryan diger hususlar .172 

-Esnek/k1sa c;al1§ma programlar1 

-Analrk/Ebeveynlik izinleri 

-Sosyal yardrmlarda kad1nlara uygun duzenlemeler. 

-iki kariyerli ailelerin istihdam1 

-Kad1n erkek ili§kileri ve cinsel taciz 

-Kariyer planlamanrn hayat planlamaya donu§tUrulmesi. 

-Kad 1 n Iara ozgu egitim uygulamalar1 

-insan kaynaklllar1 planlama ve yonetiminde "cinsiyet"in yer al1§1. .. 

Goruldugu gibi kadrnlarrn istihdam1, orgutler ic;in i§letme ve personal 

yonetimi alanrnda bir c;ok yeni duzenlemeler gerekli krlmaktadir. Tum bun

lar, yarar, maliyet ve yukumlulukleri ile orgutler ic;in onem ta§ryan 

konu lard 1 r. 

C) KADIN iSTiHDAMININ TOPLUM VE EKONOMi A<;ISINDAN 
ONE Mi 

Toplumun yar1s1n1 olu§turan kadrnlarrn iktisadi olan ve olmayan 
c;al1§mas1n1n makro duzeyde de onem ta§1d1g1 ku§kusuzdur. Burada; 
kadrnlarrn piyasada ozelfikle ucretli istihdamrnrn onemine krsaca 
deglnilecektlr. 

(170) D. Crane, age, s. 527-528 

(171) D. Crane; age, s. 528 ve Le~lie W. Rue; Lloyd L. Byars; Mangement: Theory 
and Application, Richard D. Irwin, inc, Homewood, lllionis, 1983, s. 598 

(172) Bkz. Judith R. Gordon, Human Resources ~anagement;. A practical Approach; 
Allyn and Bacon, Inc., Boston, 1986,s.335; ILO, Equality of Opportunity and 
Treatment for women workers, ... s.13-15; Samuel C. Certo; Principles of 

Modern Management; ... 1986,s.549 
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Kadrnlar, bazr nitelik ve i§levleri nedeniyle aile ve toplumda ayr1 bir 
onem ve deg ere sahiptirler. Kadmlarrn istihdam1 olumlu ve olumsuz yonleri 

ile sadece kendilerini degil; c;ocuklarin1, ailelerini ve tUm toplumu et
kileyecektir. Bu yuzden kadrn i§Qiler, hemen tUm toplumlarda toplumsal bir 

olgu olarak onem kazanmaktadirlar. Bunun sonucu; kadrnlarrn istihdam1 bir 
c;ok toplumsal duzenlemeye konu olmaktadrr. 173 Kadrn i§gorenleri, ucret, 
c;alr§ma ko§ullari ve anal1k i§levleri ac;1srndan korumaya yonelik yasalar bu 
duzenlemelerin tipik ornekleridir. 

Kadrnlarin istihdamrnrn toplumsal, ekonomik, siyasal etki ve 
sonuc;lari, uzerinde onemle durulan konulardrr. 174 Bu baglamda, kadrnlarrn 

piyasada c;alr§masrnrn toplumsal yapr ve degi§im; nufus art1§1, siyasal 
kat1l1m, ekonomik geli§me ac;1s1ndan onemli oldugu kabul edilmektedir. 
Kadrn istihdamrnrn ekonomik geli§meyi olumlu, nufus art1§rn1 olumsuz 

yonde etkileyecegi; kadrnlarrn her baglamda karar guc;lerini art1racag1 ileri 
surulmektedir. 

Olaya ekonomik ac;1dan bak1ld1grnda kadrnlarrn i§gucune kat1l1m1, 
toplumun emek arzrnr artirmas1 bak1mrndan onemlidir. Yeterli istihdam 

olanaklari saglanabildiginde bunun. ekonomik geli§me ic;in buyuk bir imkan 
oldugu 175 belirtilmektedir. Boylece, c;al1§anlar uzerindeki gec;im yuku yani 
"bag1ml1l1k oran1"da azalacaktir. Kadrnlarrn emek arz1n1 artir1c1 etkisi, 

ozellikle i§gucu k1tl1g1 c;ekilen yer ve zamanlarda toplumsal refah a91srndan 

buyuk on em ta§ ir. Ekonomik geli§menin h 1zl 1 oldugu donemler ile erkek lerin 
sivil i§gucu d1§1nda bulundugu sava§ vb. olagunustii durumlarda kadrnlar 
onemli bir "yedek i§gucu" olu§tururlar. 

Kadr nlarrn istihdam rnrn art1§1: "erkeklere gore" duzenlenmi§ c;al 1§ma 

hayatrnda "kadrnlara uygun" gelecek bic;imde yenl baz1 dilzenlemeler 
gerektlrmesl a91s1ndan da onernlidir. Nitekirn bu zorunluluk, "c;al1§an 
kad1nlar1n (analarrn) korunmasr, istihdamda firsat e§itligi " gibi yasal 

duzenlemeler ve buna uygun orgutsel politika ve uygulamalarda kendini 
g o s t e r rn e k t e d i r . A y r 1 c a , k a d 1 n I a r 1 n i s t i"d a m 1 , d e v I e t i n s o s y a I 
yukurnluluklerini artrrmasr bak1rnrndan da onemlidir. 

Kadin istihd.amrn1n onem ta!}1yan bir yonu de, "genel ucret duzeyi" 
uzerindeki etkisidir. Kad1nlarrn kal1t1m oran1nin art1§1; ozellikle yogun bir 

(173) Omer Zi.ihtU Altan, Kad111 i§9iler ve Ti.irkiye'de kadin i§9ilerin 1475 say1l1 if} 
kanunu ile korunmas1; EITIA yay1nlarr no: 224/147, Eski§ehir, 1980, s.5 

(174) E. Mine Tan; age, s. 2·4 

(175) S. Zaim, age, s. 97-98 
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bic;imde kad1n istihdam eden sektorlerde ucret duzeyini ve uretim maliyet

lerini du~urecek bu ise has1lay1 ve kad1n istihdam1n1 art1ric1 etki 
yapacaktir. 176 Bunun 9al1§anlarin gelirleri uzerindeki olumsuz etkileri 
yaninda ulusal ekonomi act1s1ndan ozellikle uluslararas1 rekabette bir avan
taj sag lad rg 1 soylenebilir. N itekim, "ihracata yonelik sanayile§me (buyume) 

stratejisi" izleyen ulkelerde i§gucu maliyetlerini du§uk tutup rekabet gucu 
saglamak ic;:in hukumetler c;:e§itli onlemlerle i§gucu arzin1 yuksek tutmaya 
c;al 1§maktad1 rlar. Bun u n ie;tin i§g ucu n itel ig in i artirma (eg itim) yan ind a 
yabanc1larin ve ozellikle kadinlarin i§ piyasasina katllmalari te§vik edilmek

tedir. Bu te§vikler sonucu bu politikay1 uygulayan G. Kore'de 1960'da % 

30.1 olan kadinlarin istihdamdaki pay1 1984'te %50'ye 91km1§tir. 177 24 
Ocak 19BO'den itibaren benzer bir politikanin benimsendigi ulkemizde de 

kadrn istihdaminin degi§imine bu a91dan da bakabilir. 

Bun Iara ek olarak; kad in istihdam in in ekonominin be Iii sektorlerinde 

(ev aletleri ve aile-c;ocuk hizmetleri gibi) bir talep art1§ina yol a9acag1 
soylenebilir. Kadrnlarin evd1§1 istihdam1 bir yandun i§ gucunun diger yandan 

mal ve hizmet piyasasindaki talebin bile§imini degi§tirici bir etkiye sahiptir. 

(176) T.Paul Schultz, age, s.2 

(177) Mete Toruner ... "Turkiye'de ucretlilerin kazanc; durumundaki gelil}meler; 
1980-1989, TUSES. Ankara, 1989, s. 4-5. 
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Ill. KARiYER BAKI$ A<;ISIYLA KADINLARIN <;ALl$MASI 

A. KADINLARIN <;ALl$MASININ KARiYER\SURE<; OLARAK 
ELE ALINMASININ ONEMi 

Ki§ilerin c;al1§mas1 (istihdam1) temelde iki ac;1dan incelenebilir: 

(1) Ki§ilerin belli bir zaman noktasrnda istihdam ic;inde bulunup 
bulunmad1klar1 ac;1srndan 

(2) Ki§ilerin istihdaminrn zaman sureci i<;inde nas1l bir seyir izledigi 
ac;1sindan. 

Oteden beri; kad1nlarin i§gucune kat1l1m1 ve istihdam1 genellikle belli 

bir zaman noktasrnda i§gucu/istihdam ic;inde bulunup bulunmad1klar1 
(c;al1§1p c;al1§mad1klar1) ac;1sindan ele alinmaktadir. Kadinlarrn c;al1§ma 
gec;mi§inin incelenmesine dayal1 bu yakla§1mda genellikle kadrnlarrn "istih

dam karar1" yani nic;in i§gucune kat1lma ve ayr1lma karar1 verdikleri 
uzerinde durulmakta; c;al1§ma olgusunun geli§imi ve gelecegi uzerinde pek 
durulmamaktad1r. 178 Bunun sonucu; kadin istihdamrn1 ili§kin ula§1lan 

genellemeler, c;ogunlukla "evreye ozgu" (yani belli bir zaman sureci-a§ama 
ile s1n1rl1) kalmaktadir. 179 Ayrica bu yakla§1ma dayal1 kariyer in
celemelerinde; genellikle (onemli bir keslnti olmaks1zrn) sureklilik arzettigi 
kabul edllen erkeklerln Qal1§ma davran1§1, "tlplk" davran1§ olarak esas 
almmaktadtr. Oysa kadrnlarrn c;ogunlugu ic;in c;al1§maya ara verme; c;ok s1k 
rastlan 1r bir olgudur .180 0 nedenle bu yakla§1'm c;al1§ma davran 1§rn1 an

lamada kadrnlar ic;in pek fazla yararl1 olmad1g1 soylenebilir. 

K1sacas1 bu yakla§1m1n; c;al1§man1n surekli olacag1 kabulune 

dayanmas1; belli bir zaman noktas1 veya "evre" uzerinde yogunla§mas1, 

c;al1§ma d1§1 ya§ant1 ile c;al1§ma hayatrnrn etkile§imi ve degi§ik c;al1§ma 

(178) V. F. Nieva; "The Feminization of the Labor Force: Resarch for 
lndustlral/Organizatlonal Psychology•, The Changing Composition of 
Workforce implications for future Research and Its application; Ed: Albert S. 
Glickman, Plenum Press, NewYork, 1982, s.90 

(179) M. Fogarty ve dig., age. s. 163 

(180) V. F. Nieva, agm, s.90 
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evreleri aras1 ba~int1y1 yeterince dlkkate almamas1 181 gibi nedenlerle; 
ozellikle kad1nlarin istihdamin1 ac;:1klamada yeterli olmad1g1 soylenebilir. 

Bu nedenle insanlarin ve ozellikle kadinlarin istihdarnin1; sure~ 

yonellmll ve daha butuncul blr yak1a,1mla ele almak daha uygun 

olacakt1r. Yakla~1m1n "sureQ yonelimli" olmas1; ki$ilerin Qal1$ma 
davrant$tntn belli bir zaman noktas1 veya evre ile s1nirlanmadan zaman 

sureci iQinde nas1l bir seyir gosterdigi; "bir evreden digerine geQi$ veya 
hareketin nas1 I oldugu uzerinde yogunla$rnas1" 182 n1 ifade etmektedir. 

Kad1n c;:al1$masin1n "butuncOI" bir yakla$1mda ele alinmas1 ise; 
zaman sureci iQinde Qal1$ma ya$ant1sin1n gosterdigi seyir ile Qal1§ma dl$1 
hay at a I.an I a r 1n1 n g e Ii$ i rn in i - a r a I a r 1 n d a k i et k i I e $ i m I e - bi r Ii kt e 

degerlendirmeyi ifade eder. Bu bakl$ BQ1s1yla; i;ok genel anlarnda hayat 
devri (evde) bebeklik, genc;lik, yeti§kinlik ve ya§l1l1k a§amalarindan olu§an 
butCtn bir "kariyer" olarak gorulebilir. Hayat kariyerinin bu a§amalar1ndan 
gec;erken; hayat kariyeri ic;inde farklt zaman surelerini kapsayan ve farkl1 

karakteristiklere sahip olan "Egitim (okul) kariyeri; Qal1§ma kariyeri; ... gibi 

i;e$itli "alt kariyerler"den de ge<(ilir. 183 Burada; <(Bl1$ma kariyeri ile aile 

kariyeri (ve diger alt kariyerler) arasindaki kesi§imi (ve etkile§imi) dikkate 
almak ve zarnan ile enerjinin bunlar arasinda nas1I dag1t1ld1gin1 incelemek 
buyuk 6nem ta$1maktad1r. 184 Boylece insanlar1n <(al1$ma davran1$1: belli bir 

zaman noktas1 veya kesiti ile sin1rl1 ve diger hayat alanlarindan soyutlanm1§ 
bir bic;:imde ele alinmam1§ olacaktir. 

Oz olarak; kad1nlar1n istihdamin1 hem zaman hem de deneyim 
{ya$ant1) a91s1ndan srn1rl1 degil bir surekllllk l~lnde ale almak daha 

ger<(ekc;i bir yakla~1m olacaktir. Boylece daha dar perspektifli ve erkeklerin 

istihdamina gorelik arzeden geleneksel c;al1~ma davrani§1 yakla§1rninin ek

sikliklerinden belli olQude kurtulma olanag1 dogmu$ olacaktir. Bu; c;al1§ma 
oruntuleri ozellikle "c;oklu" toplumsal rolleri dolay1s1yle erkeklerinkinden 

hayli farkllllk gosteren kadinlarin istihdamin1 anlamak iQin buyuk onem 

ta§1maktadir. Ayr1ca bu yaklB$1m, orgutlerde lstlhdamrn incelenmesi ve 
anla§ 1 lmas1 ac;1_sindan da ozellikle yararl1d 1 r. 

Boylece, kadinlarin istihdam1; "zaman ve deneyim sureklili~i" olarak 
c;ok genel anlamda bir "kariyer" olarak ele alinacakt1r. Bunun ic;in B$B~1da 

(181) V. F. Nieva, agm. s. 90 ve M. Fogarty ve diQ. age, s. 163.164 

(182) M. Fogarty ve diQ., age. s.163 

(183) A. e., s. 163 

(184) V. F. Nieva; agm. s. 163 
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once "kariyer ve ilgili kavramlara" bu yaklafj1ma esas olmak uzere: k1saca 

deginilecektir. Sonra; "kariyer/sure9" bak1§ a91s1yla kad1nlarrn istihdaminin 
nas11 bir 9er9eve i9inde incelenebilecegi uzerinde durulacaktir. 

B. KARiYER VE iLGiLi KAVRAMLAR 

a) Kariyer: 

Kariyer sozcugu; meslek; meslek hayat1, meslekte ba~ar1 kazanma; 
surat; profesyonel gibi anlamlara gelmektedir. Boylece bu sozcuk hem 
c;al 1~ma (meslek sahibi alma) hem de ilerlemeyi ic;ermektedir. Daha dar 
anlamda "i§gorene geli§me olanag1 saglayan yuksek vasiflt i§ ve meslekler" 
anlatmak i9in kullantlan bu kavram; burada daha gene! anlamda "c;al1~ma 
davran1§in1n seyri"ni anlatmak ic;in kullan1lacakt1r. A§ag1da kariyer 
teriminin c;e§itli anlamlar1 verilmi9tir: 

Kariyer; bir bireyin 9al1§ma hayat1 boyunca surdurmeyi tercih ettigi 
genel bir eylem rotas1d1r. 185 

Kariyer, bir kimsenin 9al1~ma hayat1 boyunca tuttugu ti.im i~lerdir. 

8az1lar1 ic;in bu i$1er dikkatli bir plan1n, baz1lari ic;inse $ansin 
sonucudur •. · .186 

Kariyer, ki$inin hayat1 boyunca c;al1~ma ile ilgili deneyimlerine ait 
davrani$ ve tutumlartn bireysel olarak alg1lanan s1ras1 (seguence) dir. 187 

Goruldugu gibi kariyer; ki~inin c;al1§ma hayat1 ic;inde planl1 veya 
plans1z olarak yapt1g1 ya da yapacag1 i$1er ve bu i§lere ili§kin davran1§lar1 
(9al1§ma davran1§lar1) ve bunlar1n s1ralan1§in1 ifade eden bir kavramdtr. Bu 
kavramda; "i§gucune/iktisadi faaliyetlere kat1lma, istihdam vb" kavramlarda 
i9erllmeyen "<;al 1§man in zaman, tekrar, s1 ralan1§ 11 boyutu da devreye sokula 
mu~ olmaktad1r. 0 nedenle, insanlarin istihdamin1 anlamada "kariyer" 
kavram1 daha etkili bir arac; olmaktad1r. 

(185) R. W. Mondy, R. M. Noe Ill; Personnel: The Management of Human 
Resources, 3rd ed. Allyn and Bacon, Inc, Boston, 1987, s. 336 

(186) W. B. Werther, Jr; K. Davis; H. F. Schwind; H. Das; F. C. Miner; Canadian 
Personnel Management and Human Resources; 2nd ed., Mc Graw-Hill, 
Ryerson Ltd; Toronto, 1985, s. 229 

(187) D. Crane; age, s. 393 
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b) Kariyer Planlama 

Karlyer plan lama, bir bireyin kariyer amac;larin1 saptamas1 ve onlara 
ula§tiracak arac;larin 1 belirlemesi 188 veya -" bir kimsenin kariyer hedefleri ve 
bun Iara ula§t1 racak yolu sec;mesi sureci 189 olarak tan 1 mlanmaktad1 r. 

Tan1mda sozu edilen; Kariyer Hedeflerl (Amac;lar1); ki~inin 
kariyerinin par9as1 olarak ula§maga ctal1§t1g1 gelecek mevkllerdir. 190Ba§ka 
bir deyi§le kariyeri ic;inde ustlenmeyi tasarlad1g1 i§lerdir. 

Karlyer Yolu (Career Path) ise; "i§gorenlerin tipik olarak hareket 
ettigi esnek ilerleme (progression) hatlaridir. 191 Diger bir tan1mlamayla: 
"bir ki§inin kariyerini olu§turan i§lerin s1ralanma oruntUsu (pattern). kariyer 
yolu (path)'dur .192 

Boylece kariyer planlamay1, "ki§inin meslek ve orgut sec;imini; 
izleyecegi kariyer rotasin1 (yolunu) planlamay1 ve uygun kendini geli~tirici 
faaliyetlerde bulunmasin1 i9eren bireysel surec; 193 olarak tanimlayabiliriz. 

Kariyer planlama bireysel bir c;aba olarak gorulmekle birlikte orgutsel 
boyutlar1 da vardir. <;unku, blreysel ve orgutsel karlyerler, ayri ve farkl1 
degildir. Kariyer plan1n1n1 bir orgut ic;inde gerc;ekle§tiremeyen ki§i, eninde 
sonunda muhtemelen oradan ayrilacaktir. 0 yuzden: i§letmelerin hem 
bireysel hem de orgutsel yararlar ic;in i§gorenlerinin kariyer planlamas1na 
yard 1m etmeleri gerek i r .194 N itekim; orgut i9in ta§1d 1g 1 on em ve yarar1 
nedeniyle kariyer planlama'nin i$g6renlere yard1min otesinde p.ersonel 
p Ian lama fa al iyetle ri c;erc;eves in de o rg utse I bi r f aaliyet hal ine ge Id ig i 
gozlemekted ir. 

3) Kariyer Geli!jtirme 

Kariyer geli§tirme, dar anlamda; ki§isel kariyer planin1 gerc;ekle§tir
mek ictin bireyin iyile§tirmeleri saglama surecidir .195Daha ac;1k bir ifadeyle; 

(188) A. W. Mondy ve dig., age, s. 336 

(189) W. B. Werther ve dig., age, s. 230 

(190) A.e, s. 230 

(191) A. W. Mondy ve dig., age, s. 336 

(192) w. B. Werther ve dig., age, s. 230 

(193) D. Crane, age, s. 393 

(194) R. W. Mondy ve dig., age, s. 336 

(195) W. B. Werther, Jr, ve dig., age, s. 230 
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kariyer hedeflerin ula§mak iQin ki§inin gerekli bilgi, beceri ve davran1§lar1 
kazanmas1; yani kendini egitmesidir. 

Ki§ilerin Qal1§ma ya§aminda orgutlerin yer ve oneminin artmasinin 
dogal sonucu olarak; kariyer geli§tirme de bireysellikten uzakla§1p "orgutsel 
bir faaliyet" biQimine donu§mu§tUr. Boyiece orgutsel ortamda kariyer 
geli§tirme, i§gorenlerin orgute giri§ ve orgut iQindeki (istihdam) hareket
lerini sistematik bir biQimde yoniendirme §eklinde yap1land1r1labilir. Burada 
bireylerle i§lev arasindaki ili§kiler esas alin1r .196 Boylece orgutsel bak1§ 
aQ1sindan kariyer geli§tirme, "ihtiyaQ duyuidugunda uygun niteliklerde ve 
deneyimde i§gorenlerin mevcut olmasin1 saglamak iQin orgut tarafindan 
benimsenen bir yakla§1m" 197 olarak tan1mlan1r. insan kaynaklar1 yonetimi 
alaninda onem kazanan, kariyer egitimi, dan1§manl1g1 vb. faaliyetler bu 
baglamda du§Cmulmelidir. 

Son geli§meler QerQevesinde konunun orgutsel bir nitelik 
kazanmasina paralel olarak kariyer planlama, kariyer geli§tirme ve kariyer 
yonetimi kavramiar1, personal yonetiminin bir i§levi olarak birbiriyle 
geQi§imli bir biQim de kullan1lmaya ba§lanm1§t1r. 

Orgutsel kariyer geli§tirme kariyer planlar1nin yaninda "kariyer 
yonetimi" faaliyetleri de yakindan ilgilidir. 

Karlyer Yonetlmi; yeti§tirme geli§tirme, be§eri kaynaklarin dag1t1m1 
(personel planlama, seQim-yerle§tirme; kariyer yollari olu§turma); 
ba§ar1mlar1 gozden ge<;irme (dan1§manl1k ve degerleme) ve istenen 
performans1 odullendirme (ucretleme) ile ilgili formal programlarda bireysel 
isteklerle orgutsel ihtiyaQlar1 uyumla§t1rma 198 Qabalar1n1 ifade eder. 
Boylece kariyer geli§tirme bireysel kariyer planlama ile orgutsel kari~er 
yonetimi Qabalar1nin bir bak1ma bir kombinasyonu olarak ortaya Qlkar. 1 9 

6rgutlerin kariyer planlama, geli§tirme ve yonetimi konularina gittikc;e 
fazla onem vermeleri ve bu koriuda baz1 yukumlulukler aU1na glrmeleri; bir 
yandan i§gorenlerden gelen taleplerin ote yandan orgutun insan kaynaklar1 
aQ1sindan dudidugu yeni baz1 ihtiyaQlarin bir sonucu olarak kar§1m1za 
Qlkmaktadir. 2 o Boylece, kariyer planlama, hem i§gorenin hem de orgutUn 
katk 1 lar1na olanak sag layan, i§goreni amac;larin 1 objektif olarak analize 
zorlayan ve ilerlemesi konusunda geri besleme saglayan orgutlu bir Qaba; 
formal bir program haline gelir. 201 

(196) D. Crane, age. s. 393 

(197) A. W. Mondy ve dig., age, s. 336-337 

(198) D. Crane, age, s. 393 

(199) A.e, s. 394 

(200) A.e, s. 393,394 

(201) Mariann Jelinek; Career Management: For the individual and the Organization; 
St. Clair Press, Chicago, 1979, s.14 
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C. KARiYER OLARAK KADIN c;ALl~MASI 
Kadinlarin c;al1§ma hayat1; ogretim, aile ... hayat1 ile birlikte gene! 

hayat kariyerinin bir alt kariyeri ve Him kariyerler gibi evreler (a§amalar) 

dizisi olarak kabul edilebilir. Ayr1ca c;al1§ma ile diger alt kariyerler (aile, 

egitim) arasinda kar§1l1kl1 bir etkile§im vard1r 202 . 0 nedenle; 9al1§ma 

kariyerlerinin geli§imini diger alt kariyerlerle birlikte a§ag1daki gibi 

g oste reb i lirz203 : 

Aile kariyeri Ogretim kariyeri 

Dog um • Karde§lerin dogumu • Aileyi k1smi terk Okula ba§lama .. 
Diger karde§lerin okula 

ba§lamas1 

• Evi terk (?) 

+ 
Ni§anlanma 

+ 

Mezuniyet yoluyla okul sis

~minden ~1k1§ 

~ .. ~ 
Evlenme 

+ 
C{ocuk sahibi alma • C{ocuklarm hayata at1lmas1 

+ 
Ki§inin ve e§inin olUmu 

C{alt§ma kariyeri 

ilk i§ 

• Sonraki i§ler 

+ 
i§ ba§mda egitim veya 

italt§ma kariyerini 
geli§tirme 

• Emeklilik 

Goruldugu gibi 9al1§ma kariyeri; basitc;e ilk i§ ile ba§lay1p sonraki 

ustlenilen i§lerle bu esnada 9all§ma kariyerini geli§tirici c;abalarla devam 

eden ve emeklilikle (veya Qal1§may1 tamamen b1rakmakla) son bulan bir 

evlereler dizisidir 

(202) M.Fogarty ve dig., age,. 164 

(203) A.e, s.165 
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Digerleri gibi c;al1§ma kariyeri de evre (a§ama)lardan olu§maktad1r. 

Burada sozu edilen evre (stage), "ki~inin hayatinda farkl1 geli~imsel 

gorev, ilgi, ihtiyac;, deger ve faaliyetler ile karakterize edilen bir zaman 

periyodu'dur. Bir evre onceki ve sonraki evrelerden rol veya statU gec;i~i 

ile ayr1l1r. Bir evredeki geli§imsel gorevlerin yerine getirilmesi, bir son

raki evreye ge<;i§in, on ko~uludur. 204 Kariyer evresi; giri§ ve c;1k1~ 
(statu/rol degi§tirme olay1) aras1nda; onceki statu ve role ili§kin 
gorevlerin birak1lmas1 ve yeni rollerin ogrenilip yerine getirilmesini 

ic;ermektedir. 6rnegin; evlilik evresi; c;9cukluk rollerinin terki ve yeni kar1 
veya koca rolunun ustlenilmesini gerektirlr 205 . Benzer §ekilde; ki§inin 

c;al1§ma kariyerinde her bir i$ degi§ikligi; rol ve statU gec;i§i (tayin, 

terfi ... ) ile oncekilerin b1rak1l1p yeni i§ veya stUtUnun gereklerini yerine 

getirmeyi ic;erir. 

Kariyer evreleri konusunda farkl1 goru§ler ileri surulmu~ olmakla 

birlikte 206 : her evrenin kendine ozgu farkl1 olanak ve yukumlulUkler 

ic;erdigi ve statU (evre) gec;i§ a§amalarinin kritik oneme sahip oldugu 

konusunda bir goru§ birligi vard1r. Ancak burada ornek olarak; ki§ilerin 

mesleki (c;al1§ma) kariyerlerinin; 

(1) Giri§ 

(2) Kariyer ortas1 

(3) Gee; kariyer 

(4) Emeklidil<. /c;1k1§ 207 diye dort evre'ye ayrilabilecegi 

soylenebilir. 

Qal1§ma kariyeri ile diger alt kariyer aras1 etklle§lm ve geli§im, 

ozellikle kadinlar ac;1sindan buyuk onem ta§1maktad1r. Qal1§ma kariyeri; 

diger c;al1§ma d1§1 faaliytlerden bag1ms1z. olarak du§Cmulemez . Ki§inin 

(204) Oouglas T. Hall, Marilyn A. Morgan, "Caoer dorelopment and Planning•; M 
Jelinek, Career Management for the Individual and the Organization: St. Clair 
Press, Chicago, 1979, s.328. 

(205) M. Fogarty ve dig. age, s.164. 

(206) Bu konuda Bkz, Douglas T. Hall, age, s. 239 ve R.W. Mondy ve dig., age, s. 337 -
338. 

(207) G.W. Dalton, P.H. Thompson, A.L. Price, "Four Stages of Professional Careers: A 
new Look of performance by professionals", M. Jelinek, Career 
Management. ........ s. 157. 
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aile statusunde ornegin evlilik gibi bir degi§iklik ya da dini, politik ve 

toplumsal faaliyetlere ilgisinin artmas1, c;al1§ma ve kariyer baglll1gin1 

etkileyecektir208 . Ozellikle, aile sorumluluklar1, oncelikle ve otomatik 
o larak kad in lar'ta yuk lend ig i surece; kad in far in c;al 1i;;ma kariyeri erkek

lerinkinden farkl1 olacakt1r 209 . 

Kadinlarin t;;:al19ma kariyerlerini; ozellikle aile kariyerleriyle lli9kisi 
dolay1s1yla alabilecegi bic;imler a§ag1da ele alanacakt1r. Ancak; burada 

c;al19ma kariyeri ile digerleri aras1ndaki ili9kiye ait bir noktaya 
deg in ilecektir. 

Alt kariyerleri "paralel hayat devirleri (cycles)" diye tan1m:ayan 

Schein (1978); bunlar1: 

- Biososyal hayat devri, 

- Cal1~ma I kariyer devri, 

~ Aile hayat devri diye adland1r1r. Ona gore; bunlarin herbirinin 

kendine ozgu gorev ve tercihleri vard1r ve birden fazla devirde zor 
gorevlerin e9-anl1 olarak ortaya c;1kmas1; koklu bir degi9lm ic;in hem en 

buyuk f1rsat1 hem de en buyuk gi.ic;li.igu ortaya c;1kar1r. 210 Bu yuzden; 
para lel alt kariye rle rin g e li§im in in b irb irine gore zaman Ian mas 1, k i§ilerin 

QSf1~ma kariyeri SQISlndan da buyuk onem ta§1maktad1r. 

Ozellike kadinlarin c;al1~ma kariyeri ile diger hayat alt kariyerlerinin 

s1k1 bir etkile§im ve gec;i§im ic;inde olmas1 dolay1s1yla; baz1 yazarlar, 

"karma bir kariyer geli§imi modeli geli§tirmi§lerdir. 

Bu yazarlardan E. L. Winter ( 1967); "kad in in hayatindaki c;al 1§ma 

evrelerini yedi ai;;ama" ic;inde ele alm1§tir. Bu a!jamalar !junlardir. 211 

(1) Gene; c;al1§an ogrenci 

(2) Gene; bekar kadin 

(3) Qocuksuz evli kad in 

(4) Okul 6ncesl c;ocuklu kad1n 

(5) Okul c;aginda (6-16+) c;ocuklu kadin 

(208) J. A. Gordon; age, s. 333 

(209) V.F. Nieva; agm, s. 89 

(210)A.e; s. 90 

(211) Elmer L. Winter, Women at Work: Every Women's Guide to Succesfull 
Employment, Simon and Schuster, New York, 1967, s. 55 - 98 
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(6) Olgun (mature) i~Qi 

(7) Yaln1z kadin 

Bu ve benzeri yakla§1mlarda kadinlarin <;al1§ma kariyeri, aile ve 
egitim kariyerleri ile birlikte ele alinmaktad1r. Bu; kadinlarin ctal1§ma 

hayatin1 butUncul bir a91dan gorme a91sindan ozellikle yararl1d1r. 
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D. KADINLARIN BA$LICA KARiYER TiPLERi 

Kadrnlarr, flili ve beklenen Qalrf}ma durumlarrna gore 
sinrflandrrmak mumkundur 212 . Boylece; kadinlarrn geQmi§, §imdi ve 

gelecekte Qalr§malarinrn nasrl bir seyir izledigi ve izleyecegi konusunda 
degi§ik kariyer tipleri ortaya c;rkacaktrr. Bunlarla kadrnlarrn istihdamrnr 

daha iyi anlama ve analiz olanagr dogacaktrr. 

LiteratUrde geni§cte tartr§rlan ve ufak farklrlrklarla geni§ bir kabul 

gordugu soylenebilen uc; temel kadrn kariyeri (c;alr§ma mode Ii) tipi vardrr. 

Bunlar213
: 

(1) Ev kad1nl1g1 modeli (homemaker Pattern). 

(2) Geleneksel (kesintili) kariyer modeli; 

(3) Surekli (oncu) kariyer modeli'dir. 

Bu gene! tipler yaninda; kadinlar; "9al1§ma durumlar1; kadinlarrn 

gal1§ma fikrine bagl1l1klar1 ve Qal1~ma niyetleri gibi faktorlere gore daha 

alt s1nrflara da ayr1labilir 214 . Ancak, burada kadrnlarrn ctal1§mas1; 

yukar1da belirtilen LIQ temel tip aQ1s1ndan ele al1nacak; alt 
srnlfland1rmalara gerektiginde temas etmekle yetinilecektir. 

1) Ev Kadinl1g1 Anal1k Modeli 

Qalr§mama yonelimli (non-work oriented) diye de adland1r1lan 
215 bu gruptaki kadrnlar; e§, ana; ev kad1nl1g1 rolu dr§rnda genellikle 
ucretli bir i§le pek ugra§mazlar 216 . 

Bu gruptakl kadinlarin evd1§1 ucretll istahdamda hiQ yer almadrklarr 
da soylenemez. Ancak, bunlarrn istihdam1 genellikle evleninceye kadar 
surer, evlen Ince su rek Ii olarak i§gucunden ayrr I 1 rlar. Bu nedenle, bu tip 

kadrnlarrn Super (1957) ve Cooper (1963)'in tan1mlamas1yla "tek (one) 

rel modeli" sergiledikleri soylenebilir. Bu modelde qal1§ma ve eviQi roller 

(212) Fogarty, ve dig., age, s. 301. 

(213) S. H. Osipow; Emerging Women: Career analysis and outlooks., Charles E. 
Merrill Pub. Co. Ohio, 1975, s. 6 ve Fogarty ve dig. age, s. 301. 

(214) Bkz, Fogarty ve dig., age, s. 303 ve devam1 

(215) ibid, s. 301 

(216) S. H. Osipow, age, s. 6. 
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ard1§1k bir duzende ortaya c;1kar. 217 Yani, c;al1§ma rolu biter, aile ic;i 
roller ba§lar; Qal1~ma ve aile iQi rollerin birlikte ustlenilmesi pek 

sozkonusu degildir. Bu ozelligi dolay1s1yla; ev kadinl1g1 (c;al1§mama) 
modelinin ozellikle evli kad1nlara ozgu bir kariyer tipi oldugu soylenebilir. 

Ev kadinl1g1 anal1k modeli; ev-d1§1 istihdamda <;al1§ma - <;al1§may1 
surekli b1rakma bi<;iminde tek rot ustlenme bi<;iminde ortaya c;1karken; 

ozellikle "ucretsiz aile i§c;isi kadinlar"da durum biraz farkl1la§maktadir. 

Eger ucretsiz aile i§c;ileri'nin anal1k ev kadinl1g1 rolu oncelik ve ag1rl1k 

ta§1yor ve bu tUr iktisadi faaliyetleri sozkonusu rollerin bir uzant1s1 olarak 

ortaya c;1k1yorsa, bu durumdaki kad1nlar1 da bu kariyer grubuna 

sokabilirz. Bu durumda, bu c;al1§ma modeli, iki rollu bir oruntU ser
gileyecektir. 

Bu modelin; en saglam ornegi hie; c;al1§mayan kadinlard1r. Ancak, 

birc;ok cal1§an kadinin kariyer geli§imi de bu oruntUyu sergilemektedir. 
Tipik olarak aile sorumluluklar1 ustlendiginde (evlendigi veya Qocuk 

sahibi oldugunda) c;al1§may1 surekli olarak b1rakan kadinlar bu grubu 
girer. Bunlarin; belli olc;ude Bernard (1971)'in "erken kesikli (early inter

rupted) kariyer orunti.isu "218 nun 6zelliklerini ta§1d1g1 soylenebilir. 

Bu gruptaki kadinlar1; Galt~ma niyetleri, kadtn c;al1§mas1 fikrine 

bagl1l1klar1 ve c;al1~madan saglad1klar1 tatmin bak1m1ndan, iki alt gruba 

ayirmak mumkundur219
: 

(a) Geleneksel kadinlar: Bunlar; kadinlarin c;al1§mas1 gerektigi 
fikrine kat1lmayan; as1I tatmini i§ veya kariyerden (c;al1§madan) 

saglamayan, ve c;ocugu olduktan sonra val1§ma niyeti olmayan 
kadinlard1r. 

(b) <;at1,mal1 ~a11,mayanlar (conflicted nonworker}: Gele

neksel'den fark1; genelde kadinlarin c;al1§mas1/kariyer sahibi olmas1 fik
rine bagl1 olmalar1d1r. 

(217) V. F. Nieva; age,· s. 89. 

(218) A.e, s. 90. 

(219) M. Fogarty ve dig., age, s. 304 - 305 
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2) Geleneksel Kesintili (Qal1!}ma Kariyer) Modeli 

Osipow (1975}'un "geleneksel kariyer" 220
; Fogarty ve 

arkada§larin1n "sureksiz c;al1§ma yonelimliler (non - continious work 

oriented}; 221 diye tan1mlad1g1 bu c;;alt§ma modeli; ozellikle c;;ocuklu ve 
9ocuksuz evll ka din lar aras ina en yayg 1 n o Ian o runtUdu r. 

Kadinlar arasinda en yaygin bulunan bu c;;al1§ma biQiminde kadin; 

evli veya bekar olabilir; fakat hayatinin degi§ik donemlerindeki (degum 

ve (/Ocuk bak1m1 y1llarinda) kesintilerle ve genellikle "kadinlara uygun" 

(ogretmenlik, hem§irelik, monaj, buro, perakende sat1§ vb.) i§lerde; ciddi 

olc;;ude evdl§I istihdam ic;inde bulunur 222 . K1saca, "kesintili (interrupted) 

6 runti.i" d iye tan 1m Ian an bu mode Ide kad in in tek (yaln 1zca c;al u~m a veya 

ev i<;i roller) ve c;ift (her ikisi de)rol ustlenmesini ic;erebilir ve genellikle 
9ocuk yeti§tirme (vb. aile sorumluluklar1 nedeniyle istihdama ara verip 

sonra surekli c;al1§ma bic;iminde kendini gosterir 223 . Giele ve Smock'a 
( 1977) go re bu mod el; kad 1 n larin genQ ya§larda (20 - 25) c;al 1§m as1; 
kliQuk Qocuklarin1n oldugu 30'1u ya§larda c;al1§may1 b1rakmas1. ve sonra 

(40'dan sonra) tekrar c;al1§maya ba§lamalar1 bic;iminde ozellikle 

sanayile~mekte olan ulkelerde yayginl1k kazanmaktad1r. Bu model halen; 

Japonya, Polonya ve ABO gibi ulkelerde ozellikle gaze c;arpmaktad1r 224 

ve "kad1nlar1n lie; a§amal1 (c;al1§ma) hayat1" modeli 225olarak ta 

ad land 1 r1lmaktad1 r. 

Bu c;al1§ma biQimi'nin ortaya c;1k1§inda en onemli etken; ev kadinl1g1 

ve anal1kla ilgili gorevler olmakla birlikte; ba§kaca nedenler de 
kadinlarin boyle bir istihdam oruntUsu sergilemelerine yol ac;abilir. 

Ayr1ca kesintinin zaman1 ve s1kl1g1 da duruma gore farkl1l1k gosterebilir. 

Nitekim; kadinlarin bu kariyer orunti.isune ili§kin olarak Bernard (1971}; 

"erken" ve "gee; kesinti" kariyer orunti.isu; Super (1957} ve Cooper (1963} 

ise ;"kesintili" ve i§gucune istikrars1z girip c;;1kma (in - and - out} modeli 

(220) S.H. Osipow, age, s. 6. 

(221) M. Fogarty ve dig., age, s. 301 

(222) S. H.. Osipow age, s. 6 

(223) V. F. Nieva, age, s. 89. 

(224) Janet Zollinger Giele ve Auderey Chapman Smock Wiley and sons, New York, 
1977, s. 19. 

(225) iLO, Equality sf Opp. ant Treatment for Women workers .... , s. 15. 
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tiplemelerini geli§tirmi§lerdir. Bu son modelde kad1nin k1sa vadeli 

ihtiya9lar1 veya ki$isel keyfine gore davranabildigi belirtilmektedir. 226 

Fakat; her $eye ragmen bu kariyer tipinde en onemli etkenin kadrnlarrn 

ctal1$ma d1$1 rolleri oldugu soylenebilir. 

<;al1$ma yonelimi bak1mrndan baz1 kadrn 9al1§an tipleri'nin de bu 

6 runtuyu serg ileyebilecek leri soyleneb ilir. 227 

(a) Gec;l!}lmsel (transitional) l!}c;I: Bu kad1nlar, kesintili bir 
Qal1§ma kariyeri izleme niyetindedirler; Kadrnrn 9al1§mas1 (kariyer) fik

rine bag I 1, f akat as1 I tatm in i Qal l§mad an sag lamayan kad in lard 1 r. 

(b) Keslkll karlyertsahlbl kadmlar: Bunlar, hem kadrnlarrn kariyer 

izlemesi fikrine bagl1, hem as1I tatmini c;al1§madan saglarlar. Fakat, 

9ocuklari kuc;ukken <;ali§may1 du!iunmeyen kadrnlard1r. 

(c) Yenl geleneksel kadmlar: Kadrnlarrn kariyeri fikrine bagl1 ol

mayan ve as1I tatmini c;al1$madan saglamayan ancak kesintili bir c;al1$ma 

niyeti besleyen bu kad1nlar1 Fogarty ve digerleri bu gruba sokarlar. 

Oyle gorunuyor ki, mevcut ko~ullar alt1nda - evlilik ve cinsiyet 

rollerini onde tutan degerler, alternatif c;ocuk bak1m olanaklarrnrn hayli 

yetersiz olu§u, aile - c;al1§ma rollerini uyu§turmanrn hayli zor olu§u - "en 
kolay" ve en ba§ar1l1" olarak; "sureksiz (kesintili) Qal1§ma modeli"ni 

ortaya ctikarmaktadir. 228 Bu nedenle; 9ogu ulkede ve ulkemizde 

kadrnlarrn evd1§1 ucretli istihdama kat1l1m1; bu ozellikleri gostermektedir. 

3- Surekli Qal1§ma (Oncu Kariyer) Modeli 

Kadtnlartn bu 9al1§ma oruntUsu; zaman sureci boyutu ac;1srndan 

hem eski hem de yeni bir olgudur. Gene! anlamda i§gucune kat1lma 

a91srndan; "ucretsiz aile l§c;isi kadrnlar"1n c;a11l}mas1 bunun eskl ve baz1 
ulkelerde yayg1n bir ornegidir. Giele (1977)'ye gore; M1sir, Bengalde§ 

gibl c;ogu tar1m toplumunda kad1nlar kirsal alanda ve ev ic;inde "surekli 

(226) V.F. Nieva, age, s. 89. 

(227) M. Fogarty ve dig., age, s.304-306 

(228) A. e.,s.302 
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ve gizli clarak istihdam ic;indedirler 229 . Bu mcdelin yeni clan ornegi ise; 
kadinlarin evdt§t, duzenli istihdamtnda kendini gostermektedir. Bu an

lamda; hangi nedenle olursa olsun (kariyer bagltltgt, zorunluk vb.); 
surekli i§gucu I istihdam ic;inde clan kadinlar bu grubu girerler. 

Calt§ma yonelimleri baktmindan; a§agtdaki ozellikleri gosteren 

kadtnlartn "surekli c;alt§ma" oruntUsu sergileyecekleri soylenebilir 230
: 

(a) <;at1§mal1 (conflicted) kadtn l§~ller: 

Bunlar; surekli c;al1§maya niyetli clan ancak kadtnlartn kariyer 

sahibi olmast fikrine baglt olmayan ve 9alt§maktan astl tatmini 
sag lama yan veya kad t n ka riye ri f ik rine bag It ve Qal t§maktan tatm in 
duymayan kad1nlardtr. 

(b) Karlyercl olmayan i§~I (non - career worker): 

Ast I tatm ini c;a I t~m a a Ian tndan sag layan; kad in I art n kariye r 

sahibi olmast fikrine baglt olmayan fakat yine de surekli c;alt§mayt 

du§unen kadinlard1r. 

(c) Karlyercl kadtn (career woman): 

Kadtn kariyeri fikrine baglt, astl tatmini c;alt§maktan saglayan ve 

surekli c;alt§maya niyetli kadinlar bu alt grubu olu§turur. Bu kadtnlartn 

surekli bir c;al1~ma oruntUsu sergileyecekleri beklenebilir. 

Bernard'tn (1977) "kesintisiz (uninterrupted) kariyer oruntUsu diye 

adland1rdtg1 231 bu c;al1§ma bictiminin ozellikle son y1llarda onem kazanan 

ve yayginla§an bir versiyonu daha vardir. Fogarty ve dig.'nin "karlyerci 

kadtn" tantmlamasina daha yak1n bir kariyer tipini Osipow (1975); 

yeniligi ve farkltl1gt neden·iyle "oncu (pioneer) kariyer modeli" diye 

adlandtrtr. Bu kariyer tipinde; kadtn evli veya bekar olabilir. Fakat evd1~1 
istihdama hayatrn1n buyuk bir bolumunde; buyuk onem vererek ve 

duzenli bir temelde erkeklerle rekabet ic;inde; genellikle erkek egemen 
bir alanda ve i§lne ve ilerlemeye kesin bir bagll11kla kattltr 232 Bu 

(229) J.Z. Giele ve A.C. Smock, age, s. 19. 

(230) M. Fogarty ve dig. age, s. 304 - 306. 

(231) V.F . Nieva, age, s. 90. 

(232) S. H. Osipow, age, s. 6. 
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oruntUnun, ozellikle yuksek vas1fl1 ve feminist egilimli kadinlar arasinda 

yayginl1k gosterebilecegi soylenebilir. 

Erkeklerin zaten surekli c;al1~ma niyetinde olduklar1; as1I tatmini 

c;al1~madan saglad1klar1 ve c;al1~malar1 gerektigine inand1klar1 varsay1m1 

alt1nda; kad1nlarin1 da "kesikli" ve ozellikle "surekli" bir c;alJ!?ma oruntusu 

sergilemeleri, evlilik durumunda "lkl 1~~111" veya "lkl karlyerll alle" 

olgusunu kar~1m1za c;1karmaktad1r. Hem kad1n hem de erkegin 
c;al1§ma/kariyer bagl1l1g1n1n yuksek ve surekli oldugu iki kariyerli 
ailelerin ozellikle egitim ve vasJf duzeyi yuksek ¢iftler arasinda daha 

fazla gorulebilecegi soylenebilir 233 . Nisbeten yeni bir olgu olan iki 

kariyerli ailelerin yayg1nla~mas1, kadinlarin surekli c;al1!?ma modeli ser

gilemelerinin bir sonucudur. Bu geli~im .; hem c;al1~ma hem de aile ve 

toplum hayatinda yeni baz1 degi~iklikleri de zorunlu k1lacakttr. 

Goruldugu gibi, kad1nlarin c;al1~ma davran1~larin1n, gec;mi~. ~imdiki 

ve gelecekteki istihdam durum ve beklentilerine gore, surec; yonelimli bir 

bak1~ ac;1s1yla irdelenmesi; uc; temel kadin kariyer (c;al1~ma oruntUsu) tipi 
ortaya c;1karmaktad1r. Bunlar; (1) Hie; c;al&djmama veya sadece aile 

sorumluluklar1 ustleninceye kadar c;al1~may1 ic;eren "ev kad1nl1g1 -

anal1k modeli", (2) istihdama hayatin1n cte~itli donemlerinde c;e~itli 

nedenlerle girip c;1kmay1 ic;eren "geleneksel - kesikli - kariyer modeli", ve 
(3) asgari duzeyde c;al1~mamay1 ic;eren "surekll karlyer modell"dir. 

Yaygin kabul goren bu s1n1fland1rman1n ozellikle i~letmelerde kadinlarin 

duzenli istihdam1n1n incelenmesi ic;in yararl1 bir c;erc;eve sundugu 

soylenebilir. 

(233) M. Fogarty ve dig ., age, s. 234 - 235 
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iKiNCi SOLUM: KADINLARIN i~LETMELERDE 
iSTiHDAMI ve ETKiLi FAKTORLER 

Bu botumde, once kadinlar1n i§letmelerde istihdamrnin gosterdigi 

seyir ve temel ozellikler, sonra da kadrnlarrn orgutset bagtamda 
istihdaminr etkiteyen bireysel, ailesel, orgutsel ve Qevreset faktorler 

incelenecektir. 

A· i~LETMELERDE iSTiHDAMIN NiTELiK VE OZELLiKLERi 

1. Bir istihdam Birimi Olarak i~letme 

i§letme; en gene! anlamda; insan ihtiyaQlarrnr dogrudan veya 

dolayl1 olarak kar$1lamak i<;in ma! ve hizmet i.iretimi amac1yla i$1etilen 

iktisadi birim olarak tan1mlanmaktad1r. Buna gore i$1eyi$inin surekliligi

sureksizligi;buyuklugu; sahibinin veya ba$kalar1n1n ihtiyac1n1 

kar$1lamas1, tek veya c;ok sahipli olu$u; ic;inde faatiyet gosterdigi siyasi 

ve ekonomik duzenin niteligi vb., ne bak1lmaks1zin fayda yaratan her 

iktisad i b irim i§letme o larak kabu I ed i lmekted ir .1 

Genellikle i§letme, daha dar anlamda bazen sadece "mal ve hizmet 
uretimi amac1yla uretim arac;tarinin ptanl1 bir bic;imde organize edildigi 

teknik bir birim" olarak ya da " iktisadi faaliyetin tedarik, organizasyon, 

Hnansman ve pazarlamas1 ile sahipligini de ustlenen iktisadi bir birim 

" ( te§ebbus) o larak tan 1 m la nm aktad 1 r. B irinci tan 1ma gore. her i§letme 

bir te§ebbus degildir ama her te§ebbus ayn 1 zamanda bir i§letmedir. 

i§letme ile te§ebbusu farkl1 varltklar otarak tan1mlayan gorli§lerin 

v a rt 1 g in a k a r $ 1 I 1 k boy I e b ir a yr 1 m 1 n yap 1 I am 1 ya ca g 1 , t e kn i k - I k is ad i b I r Im 
olarak i§letme ile te§ebbusun ayn1 §ey oldugu; "te§ebbus'un sadece 

giri~imcinin yerine getirdigi i§lev olarak kullan1lmasinin gene! egilime 

(1) · M. Olut;, i§letme Yonetimi. ve organizasyonu, 1.C, 3.8., i.O. i§letme Fak. yayrnr 
no:77, Sermet Matbaas1, Istanbul, 1978, s.3-4 
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daha uygun olacag1 da ileri surulmektedir 2 . Gerc;ekten de ozellikle son 
zamanlarda "i§letme" ile te§ebbus" ayn1 iktisadi varl1g1 ifade ic;in 

kullanllmaktadrr. 

Bu bak1§ ac;1s1yla i§letmenin (veya te§ebbuslerin): ba§kalar1nin 
ihtiyac;larin surekli olarak; pazarda fiyat1 olu§an mal ve hizmet uretiml 
yoluyla kar saglamak amac1yla kar§1lamay1 hedefledigi 3 soylenebilir. 
Nitekim Mc Farland (1974)'da "i§letme"yi, mal ve hizmet uretimi, 

pazarlamas1 ve finansmanin1 gerc;ekle§tirmek ic;in kurulumu§, insanlarin 

ekonomik c,tabalar1nrn organize edildigi "sosyal kurumlar" 4 olarak 

tan1mlanmaktad1r. Benzer §ekilde E. James de i§letmeyi "esas olark 

piyasa ic,tin baz1 mal veya hizmetlerin uretimini amac;layan ve diger or

ganizmalardan finansal bak1mdan bag1ms1z olan organizma 5 olarak 
tan1mlamaktad1r. 

Goruldugu gibi i§letme terimi, genellikle te§ebbusle e§ anlaml1 

olarak; ba§kalarinin ihtiya9larin1; piyasa all§- veri§ine konu mal ve hiz

met uretimi; pazarlamas1 vb. yoluyla, surekli olarak kar§1lama ve kar 

amac1yla organize olmu§ iktisadi - sosyal varl1k olarak tan1mlanmaktad1r. 

Boylece en g enel tan 1m1yla i§letme say 1 Ian baz 1 iktisad i b irim le r (a ile 

i§letmesi gibi); bu tan1mla kapsam d1~inda tutulmakta; en azinda z1m nen 

belli bir orgutsel yap1 ve buyukluge eri§mi§ ve ticari nitelikli iktisadi 

birimler i§letme say1lmaktad1r. 

Bu «;al1mada da "i§letme" ile oncelikle bir orgutsel yap1 ve 

buyukluge eri§mi§ piyasa ic,tin mal ve hizmet uretimi ile ugra§an iktisadi 

birimler kastedilecektir. Bu anlamda i§letmenin bir "orgut" oldugu ve 
yonetime" konu olacag1 da ac,t1kt1r. 

i§letmeler, tUketiciler, faktor (arazi, sermaye, emek) sahipleri ve 
hukumet ile birlikte temel iktisadi birimlerden biridir ve varl1g1 diger 

iktisadi birimlere bagl1d1r. 6 Hie; bir i§letme (te§ebbus); kendi i§gucunu; 

(2) K. Tosun; il}letme Y6netlml: Genel esaslar, 0.1., Fakulteler Matbaas1, ist. 1977., 
s. 16 ve M. Olu~. age, s. 5-7. 

(3) M. Oluft, age, s. 5-7 

(4) Dalton Mc. Farland; Management; Pripci~les and Practices, 4th ed., Mac Millan 
Publishing co inc., New York, 1974, s. 1. 

(5) K. Tosun, age, . 15. 

(6) Werner Sichel, Peter Eckstein; "Basic Economic Conepts: Microeconomics and 
Mocroeconomics; Rant McNail College Pub, Co; Chicago, 1974, s. 15. 
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materyalini, ekipmanrnr "yaratamaz"; bunlarr toplumun genel kaynak 

havuzundan "satrnalma fiyatr" veya "ucret - maa~f' kar§rlrgr satrnalmak 

zorundadrr. Bunu da c;ogunlukla "odunc; para" (sabit - i§letme sermayesi} 

ile yapacaktrr. Bu parayr kullanmanrn kar§rlrgrnda da normal olarak bir 

kar payr veya dividant odeyeceklerdir. Boylece l!jletmeler, bellrll be!jerl 

ve maddl kaynaklarm kullan1c1s1 olarak ortaya c;1kacaklard1r7 . Oretim 

faktorlerinden emegin kullanrmr ise; i§letmelerin istidam birimi olmalari 

anlamrna gelmektedir. 

istihdam birimi olarak i§letmeler, belli bir ucret kar91l1g1 insanlarrn 

emegini talep eder, sat1nal1r ve onlar1 iktisadi faaliyetlerde <;al19t1r1rlar. 

Kaynak kullan1c1 ve istihdam birimi olarak i9letmeler, Wm iktisadi 
faaliyetlerin yoneldigi iki temel hedefi - tUketicilerin ihtiya9 duydugu mal 

ve hizmetleri arzetmek ile onlarrn bunlar1 satrnalabilecekleri arac;lar1 

saglamay1 bunyelerinde barrndrrmaktad1rlar 8
. Emek kullan1c1s1 I istih

dam birimi olarak i§letmeler i§gorenlerinin de aralar1nda bulundugu 

tl!keticilere mal/hizmet arzetmekte ote yandan i§gorenlerin bunlar1 

alabilecekleri "Licret" aracrnr da saglamaktad1rlar. Ayrrca i§letmeler, yap1 

ve sure9leriyle hem emek telep ve arz1n1 etkilemekte; hem de 

i§go ren le rin <;al 1§ma ko§u llarrn 1 b elirlem ektedirler. 

Sanayi devriminden itibaren belli bir yap1 ve buyuklukteki i§let
mele rin gene! istihdam i9indeki paylarr onemli olc;ude artm1§tir. 

Ekonomik geli§me ile uretim i§levinin evden piyasaya kaymasrnrn; kuc;uk 

atelye ve i§yerlerinden buyuk ogutlere gec;mesinin ve i§gucu ic;inde 

bag1ml1lar1n oran1n1n artmas1n1n dogal sonucu olarak i§letme 

orgutlerinin lstlhdam i!jlevl gittikc;e onem kazanmaktad1r. 

i§letmelerin istihdam i§levi buyuk olc;ude insan kaynaklar1 "veya" 

personal yonetimi alanrnca duzenlenmekte ve yurutUlmektedir. 

i§letmelerin gene I istihdam ic;indeki payrnrn ve oneminin artmasr ile 
ekonomlk, sosyal, slyasal ve teknolojlk alanda meydana galen 

deall}meler; ltletmelerin insan kaynaklar1 (personal) y·onetiminin de 
o nem in I art1rm1§t1 r. Qe§itli deg i11me lerin son ucu olarak; bugu n i§letme 

(7) E.F.L. Brech; R.M Aldrich, H.E. Betham; A.W. Field, A.G. Lagden; The Pirinciples 
and Practice of Management, Longman Group Ltd. London, 1972, s. 15 - 16. 

(8) A.e. s. 7-8. 
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yonetiminin "insan kaynaklar1" veya "personal yonetimi" alan1 gittiki;;e 
onem kazanmaktad1r. 9 Bu arada kadinlar1n i§letmelerde istihdam1n 

artmas1, da olaya yeni boyutlar kazand1rmaktad1r. 

K1saca; i~letme orgutleri ayn1 zamanda onemli istihdam birim

leridir. istihdam birimi olarak onemleri genel istihdam ic;indeki paylari 

yan1nda ki§ilerin istihdam ko§ullar1n1 belirleyici etkilerinden de 
kaynak lanmaktad 1 r. 

(9) D.P. Crane; Personnel: The management of Human Resources; 2nd ed., 
Wadsworth Publishing co., inc., Belmont, 1979, s. 4 ve dev. 
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2. i§letme Orgutlerinde istihdam1n Ozellikleri 

a) Orgutlerde lstihdamin ozellikleri 

Kadtnlarin i§letme orgutlerinde istihdamin1 daha iyi anlamak iQin 
soz konusu ortamlarda gec;erli Qal19ma organizasyonu ve istihdam 
ko9ulfar1nin hangi ozelfikleri gosterdigine bakmak gerekecektir 

Yasal anlamda maddi clan ve olmayan ogeleri ic;reren istihdam 
ko§ullar1 istihdam sozle§mesi ile belirlenen i9goren ve i9verenen hak ve 

yukumluluklerini ic;rermekte 10
, daha genel bir deyi§le c;ral1§manin hangi 

ko§ullar alt1nda gerc;rekle§tirilecegini ifade etmektedir. Bu bak1mdan; 

burada esas alinan anlam1yla (belli bir yap1 ve buyuklukteki) i§letmeler

d eki istihdam olgusunun; tek ki§ilik ya da organize bir nitelik 

gostermeyen iktisadi birimlerdeki istihdamdan farkl1 ozellikler 

sergileyecegi ku§kusuzdur. 

Daha kapsaml1 ve somut olarak i~letme orgutlerindeki istihdamin 
temel ozellik le ri ic;in, Anker ve Hein; in ( 1986) "Sanayile§m il? u Ike (istih

d am) modeli" olarak adland1rd1klar1 ve geli$mi§ ulkelerle geli§mekte clan 

ulkelerin modern sektorlerinde gec;rerli oldugunu belirttikleri "ctal1§ma 

organizasyonu'nun ozellikleri, yararl1 bir c;erc;reve sunmaktad1r. Buna 
gore; modern sektor i9letmelerinde Qal1§ma organizasyonun (istihdam 

duzeninin} $U ozelfikleri gosterdigi soyfenebifir 11
: 

( 1) Bic;imsel qali§ma ili~kileri 

(2) Nisbeten buyuk i§letmeler 

(3) Koruyucu yasalar 

(4) i~bolumu - Uzmanlal?ma 

(5) Sabit bir c;ral19ma yeri 

(6) i9yeri ile evin ayr1 olu§u 

(7) Belirli c;al1§ma saatleri, sendikal ili9kiler vb. 

Daha ac;1k bir deyi§le i§letme orgutlerinde istihdam1n; belirli 

bic;rimsel ve bic;imsel olmayan kurallar alt1nda; belirli gun ve saatler 

ic;inde; genelde gec;ici olamayan bir sure ic;rin; i§bolumu/uzmanla§ma ve 

(10) 0. Tuna, N. Yal1tinta§, Sosyal Siyaset; Filiz Kitabevi, ist., 1991, s. 54. 

(11) Richard Anker, Catherine Hein, Sex inequalities In Urban Employment in the 
Third World, MacMillan Press Ltd., London 1986, s. 15. 
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hiyarar~ik ili~kilere dayal1 olarak; c;ogunlukla evden uzakta sabit bir 
c;al1§ma mahallinde gerc;ekle§tirildigi soylenebilir. Tum bu ozelliklerin 

ozellikle kadrnlarrn c;al1~mas1 ac;rsrndan ayr1 blr oneml vardrr. 

b) 6rgutse1 istihdam ko~ullarinin kadinlar a~1sindan onemi 

Bireysel ve c;evresel faktorde yanrnda orgutsel istihdam ko~ullar1 
da; kad1nlar1n c;al1§mas1 uzerinde etkilidir. Ornegin; ev dr§rnda bir i§ 

yerinde sabit bir c;alr!ima gunu/haftas1 esasrna gore c;al1~ma; aile ve i~ 

h aya tr faa liyetlerin i ay 1 rmaktad rr. Bu; istih dam yan 1 nd a ev i~ leri ve c;ocuk 
yeti§tirmeden de sorumlu clan kadrn i§gorenlerin ac;rkca aleyhine bir 
durum yaratmaktadrr. 12 

bte yandan orgutsel istihdamda hayli etkin olan kadrn i~gorenlere 
yonelik koruyucu yasalarin da kad1nlarrn istihdam1 uzerinde onemli et

kileri vard1r. Analrgrn korunmas1 dr§rnda ozellikle kadrnlarrn belirli i~ ve 

vardiyalarda (yer altr, ag1r, tehlikeli i~lerde, gece vardiyalar1nda) 

c;al1§t1r1lmas1n1 yasaklayan yasalarrn kadrnlarrn istihdam f1rsatlarm1 
s1n1rlad1g1 ve kadrn i§gucu maliyetlerini art1rd1g1 ileri surulmektedir. 13 

Bu arada modern sektor i~letmelerinde onemli bir rel oynayan sendikalar
d a ve sendikal faaliyetlerde kad1nlar1n pek fazla gorev 
ustlenmemelerinin, toplu pazarl1k surecinde kad1n i!ig6renlerin 
sorunlarrnrn yeterince gundeme gelmemesine yol ac;trgr soylenebilir. 14 . 

Ayrrca; orgutlerde c;alr§ma davran191n1n belirli bic;imsel ve bi~imsel ol
mayan kurallara baglanm19 omasr da ozellikle kadrnlar ac;rsmdan ayr1 bir 

onerme ve etkilere sahiptir. 

Kisacasr; Orgutlerde istihdamrn c;e§itli orgutsel yap1 ve surec;lerin 

etkisiyle "kendine ozgu" ozelliklere sahip olmasr; i~ hayatrnrn genelde 

"erkeklere gore duzenlemi§ligi goz onune alrnrrsa; kadrnlar ac;rsrndan 
a yr 1 b i r 6 n em e v e et k i I ere s ah i p o I a ca k trr . C e § it Ii o r guts e I fa kt 6 r I er in 

kadrnlarrn istihdamrn1 nas1I etkiledigi, ilgili bolumde daha ayrrntrlr olarak 
ele alrnacakt1r. 

(12) A.e . s. 15. 

(13) R. Anker, C. Hein age, s. 16 ve ILO, Equality of Opportunity and Treatment, iLO, 
Publ., Geneva, 1973, s. 44. 

(14) R. Anker C. Hein age, . 19-20. 
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3. Orgutsel istihdam Sureci 

Bilindigi gibi istihdam, insan gucunun (emegin) iktisadi faaliyet
lerde kullan1m1n1 lfade etmekte, toplum ve ekonominin 11 orgutlu" hale 
gelmesine paraiel olarak ta buyuk olc;ude orgutsel ortamlarda 

ger9ekle~mektedir. brgutlerde istihdamrn 9al1~ma ko~ullar1 bak1m1ndan 

bireysel ve orgiitlu olmayan ortamlardaki istihdamdan farkl1 oldugu da 

bir geritektir. Bu bak1mdan istihdamrn orgutlerde gec;ekle§en bic;imini 

"Orgutsel istihdam" diye adlandirmak mi.imkun gorulmektedir. 

brgutsel istihdam, insangucunun (insanlarrn) i§letme orgutlerinin 

iktisadi faaliyetlerinde kullan1m1 (c;al1§mas1/Qal1§tir1lmas1) olarak 
tan1mlanabilir. Ki§ilerin Qal1~ma hayat1 gibi orgutsel istihdam olgusu da 

Qe~itli hareket ve evrelerden olu§an bir sure<; olarak gorulebilir. Asl1nda 

ki§ilerin C,(al1§ma hayat1 sureci, genellike birden c;ok orguteki istihdam 

ya§ant 1larin1 n top lam 1 ndan iba retti r. Boylece orgutsel istihdam su reci: 
l~gC>renlerin genel Qal1§ma kariyerinin (surecenln) bir alt surecl olarak 
kar§1m1za c;1kmaktad1r. 

6rgutsel istihdam, bir surec; olarak, ki§ilerin orgutlerdeki istihdam 

(i§ veya kariyer) hareketlerini i9ermektedir. Bu konuda; Schein'in (1971) 

"orgutsel kariyer hareketi (ge9i~leri ) modeli yararl1 bir Qer9eve 

sunmaktad1r. Buna gore; koni biciminde gosterilen bir orgut i9inde 

ki§ilerin yapabilecegi Lie; tip kariyer (i§) hareketi; her bir hareketi 

yaparken ge9tikleri u9 tip te srnrr vardrr. Sozkonusu hareketler ve ilgili 

srnrrlar ~unlardir 15
: 

(1) Dikey (vertical) hakeret/hiyerar§ik srn1rlar: Ki§inin orgutteki 
duzeyi veya kademesindeki degi§meyi temsil eden a§ag1ya ve yukar1ya 

dogru harekettir. Bu srrada ki§iler orgutteki "hiyerar§ik duzeyleri" ay1ran 

srnrrlar1 gecterler. 

(2) Dairesel (circumferentral) veya Yatay hareket/i§levsel veya 

bolum srnrrlar1: brgutte yatay olarak farkl1 i§lev, program veya urunlere 

transfer hareketidlr. Bu hareket esnasrnda kl~ller; farkl1 bolum veya 

i§levlere ait grup srn1rlarrndan ge9erler. 

(3) Radyal (merkezi) hareket I Katrlma {inclusion): sistemin i<;inde 

veya d19rna dogru harekettir. Sistemde daha c;ok veya daha az merkezi 

(15) Douglas T. Hall ve M.A . Morgan, "Career development and Planning", M. Jelinek, 
Careier Management For the Individual and the organazatlon; st Clair Press, 
Chicago, 1979, s. 31 - 333 
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olmay1; ic; dairenin (inner cirde) bir parc;as1 olma/olmamay1 ifade eder. 
Bu s1rada i§gorenler, merkezcilik derecesi farkl1 ki§i ve gruplar1 ay1ran 

sin1rlar1 gec;:erler. Orgute giri~ ve c;1k1§ ta bu hareketle gerc;:ekle§ir. 

Orgutsel istihdam surecinin nasrl bir seyir izledigini a§ag1daki 

§ekilde g6sterebiliriz 16
. 

;>ekil - 2 : Orgutsel istihdam sureci: 

Kaynak: D.T. Hall ve M. A, Morgan, age. s. 332, Edgar F. Schein; 

The individual, The organization and the Career: A Conceptual scheme 

"Journal of Applied Behavioral Service, 7 (1971)'den alinm1§t1r. 

Boylece. ~ekilde de lzlendlgi gibl, orgutsel lstlhdam surecl; orgute 
(i§e) girme ile ba§lamakta, orgut ic;indeki i§ hareketleriyle devam et

mekte ve orgutten (isten) ayrilma ile son bulmaktadir. Aslinda, orgutlerln 

insangucunun istihdam1yla ilgilenen ve bu yi.izden eskiden "istihdam 

fonksiyonu (bolumu) diye de adland1r1lan personal veya insan kaynaklar1 

yonetimi i~levinin faaliyetleri de temelde bu surecin geli~imine gore 

duzenlemi~ bulunmaktadrr. Buna gore orgutsel istihdam surecinin 

geli§imini ilgili personal yonetimi faaliyetleriyle birlikte a§ag1daki 

bic;imde gosterebiliriz: 

(1) Orgute (i§e) girme: 

Orgut d1~indan orgute katllma (radyal) hareketidlr. Temel bellr
leyiciler: emek arz ve talebidir. OrgutUn emek talebi-hangi niteliklerde 

(16) A.e, 332 
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kac; ki§i alrnacagr-personel planlamasr ile saptanrr. Orgute giri§; 
"i§goren saglama-sec;irn ve yerle§tirme"faaliyetleriyle gerc;ekle§tirllir. 

Kural olarak kimlerin brgute girecegini i§letmenin sbzkonusu faaliyetleri 

yanrnda i§letmeye ybnelik emek arzr (i§ ic;:in ba§vuranlar) belirler. Bazr 

yeti§tirme-geli§tirme faaliyetleri de (oryantasyon egitimi gibi) bu a§ama 
ile ilgilidir. 

(2) Orgut ic;i i§ (kariyer) hareketleri: 

i§gbrenin ilk i§ine yerle§tirildikten itibaren gbsterdigi hareketleri 
ic;erir. 

(a) Dikey hareket: En yalin haliyle ki§inin i§inin bagl1 oldugu i§lev 

veya bblum ic;inde daha List hiyerar§ik kademelere "terfii"ni ifade eder. 

Burada i§gbren, krdem, ba~arr veya her ikisine gore daha ust mevkilere 

terfi ettirilir. Yukselme ile i§gorenin yetki, sorumluluk, ucret ve ek 
yararlarinda art1§ olur. 

(b) Yatay (i§levsel-bolumlerarasr) hareket: 

i§gorenin yapmakta oldugu i§ine donmek (i§ rotasyonu , yedek

leme)veya donmemek uzere aynr duzeyde farklr k1s1m veya bolumlerdeki 
ba§ka i$1ere aktar1lmasrn1 ifade eder. Bu hareket, yukselmeye haz1rl1k 

olarak ta kullanrlabilir. 

(c) Radyal/Merkezi hareket: 

i$gbrenin aynr i§ ve i$1evde kalmakla birlikte formal ya da informal 

anlamda brgutte daha merkezi ve bnemli bir konuma gelmesini ic;erir. i§ 

geni§letme ve bzellikle i§ zenginle§tirme, gec;ici gbrev gruplarrna i.iyelik, 

informal §ebekenin uyesi olma vb. bunun ornekleridir. Bu hareket, 

ozelikle bic;imsel olmayan fakat orgutUn l§leyi§inde onemli etkileri olan 

gruplara katr.lrmr (veya tersini) ac;rklamakta yararlrdrr. 

Bir bakrma i§gorenleri orgute baglr tutmaya yonelik, guduleme, 

ucretleme i§levleri ile i$ ve i§goren degerlemesi, yeti§tirme ve geli§tirme 
uygu lam alar 1, te rf i ve nak ii uyg u lamalarr g lbi person el yonetim i faaliyet

ieri bu surec;le iigili bulunmaktadrr. 

(3) Orgutten (hjten) ayr1lma: 

Orgute giri§ten sonra, yukarrda sozu edilen hareketleri yaptrktan 
sonra veya yapmadan orgut d1§ina do~ru gerc;ekle§tirllen terslne blr 

kat1lma (radyal) hereketldlr. i§letmenin veya i§gorenin kararr ile i§ten 

c;rkarma veya c;rkma ya da zorunlu nedenierle (aile nedenleri, sa{llrk, vb.) 
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olabilir. Belli bir duzeydeki ki§inin orgutteki merkeziliginin azalarak, 
orgut sin1rlar1 d1§ina 91kmasin1 ifade eder. 

Personel yonetiminin i§ten c;1kma/c;1karmaya ili§kin, c;1k1§ 
mulakatlar1, Qlkl§•emeklilik i§lemleri, bonservis di.izenleme, k1dem 
tazminat1 vb. faaliyetleri bu a§ama ile ilgilidir. 

i§gorenin orgutsel baglamdaki bu i§ hareketleri, dogal olarak, 

bireysel c;al1§ma kariyeri evreleriyle de il§kilidir. Ki§iler c;al1§ma kariyer

lerinin degi§ik evrelerinde farkl1 6rgutsel sinir ve a§amalardan gec;erler. 

Ki§i, "ke§fetme ve deneme" evresinde bir kac; orgute girip c;1kabilir, bu 

arada birc;ok i§levsel harekette (i§ rotasyonu .. ) bulunabilir. "Yerle§me/ 

ilerleme" (establihment/advancement) evresinde, bir i§levde karar k1l1p 

hiyerar§ik hareket (terfi) yapabilir, bir yandan da kat1l1m hareketlerini 
si.irdi.iri.ir. "Kariyer ortas1 platosu"nda bir kac; degi§ik tip harekette 
bulunabilir. Di.i§i.ip (decline) doneminde bu kez onceki hareketln tersini 

yani orgut d1§ina dogru hareketi gosterir . Ti.im bu hareketler, orgutsel 

rollerde ve buna bagl1 olarak ta i§gorenin kimlik ve degerlerinde 

degi§melere yol ac;arlar. Bu yuzden orgutsel sosyalle§menin gu9lu bir 

arac1d1rlar. 17 

brgutsel istihdama bir surec; olarak bakl§, ozellikle kad1nlarin i§let

melerde istihdam1n1 anlamak ac;1s1ndan buyuk onem ta§1maktad1r. 

Kadinlar1n c;al1§ma kariyerinin farkl1l1g1, orgutsel i§ hareketlerinin de 
farkl1 ozellikler gostermesine yol ac;maktadtr . Ayrica, orgutlerde istih

dama ili§kin durumsal baz1 faktorler ve ozellikle bu konudaki yasal 

duzenlemeler de 18
, kad1nlarin i§letmelerde istihdam1nin farkl1 bir bic;im 

ve ic;erik kazanmas1na yol ac;maktad1r. OrgtGn yap1 ve surec;lerin 

kadinlarin istihdamin1 nas1I etkiledigi; ilgili k1s1mda ele alinacad.rr: 

(17) A. e., s.333 

(18) D.P. Crane; age. s. 109-116 ve R. Weyne Mondy, Robert M. Noe Ill. Personal; 
The Management of Human Resources, 3rd. ed., Allyn and Bacon, Inc , Boston, 
1987, s. 654 
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II· KADINLARIN i~LETMELERDE iSTiHDAMINI ETKiLEYEN 
FAKTORLER 

Kadinlarin emek arz1 ve i$1etmelerin emek talebinin bir i$1evi olarak 
ortaya c;1kan kadinlarin i$1etmelerde istihdam1 c;e$itli duzeyde qok say1da 

faktorun etkisi ile $9killenmektedir. Bu rad a sozkonusu faktorler, uc; grupta; 

-Kadinlarla ilgili faktorler 

-6rgutsel faktorler 

-Qevresel faktorler olarak incelenecektir. 

A· KADINLARLA iLGiLi FAKTORLER 

Kadinlarin ozellikle emek arzin1 ve dolayl1 olarak ta emek talebini 
belirleyen faktorlerin ba$inda kad1nlarla ilgili bireysel ve ailesel faktorler 

gelmektedir. 19 Bu faktorler; 6rgutsel ve qevresel faktorlerle etkile$im 

ic;inde kadinlarin i$1etmelerde istihdamin1 belirleyeceklerdir. 

1) Egitim 

6gretim (egitim). geleneksel olarak hayat surecinin bir kariyere (i§, 
evlilik, aile vb) ba§lamazdan once tamamlanan bir ilk evresi olarak kabul 
edilmektedir. Egitim sistemi, bir yandan bireylerin amact ve beklentilerini 
belirleme; diger yandan bu amac;larin gerqekle§tirilmesi ic;in gerekli yeti§me 

ve temaslarin saglanmas1 ac;1sindan qok onemli bir rol oynar. Boylece 
egitim sistemi, bic;imsel clan ve olmayan yollarla ki$ilerin belirli i$1ere ve 
hayat tarzina kanalize olmas1 20 , qal1§ma olanak ve ko§ullarinin belirlen

mesl ac;1s1ndan son derece buyuk onem ta111maktadir. 21 Nitekim, i~gucCme 
belirli bir bagl1l1k duzeyinde, bir kad1na ac;1k kariyer seqeneklerinin, erkek
lerde oldugu gibi, sadece yetenege degil-egitimle kazan1lan-niteliklere 
(Qualifications) de bagl1 oldugu22 ileri surulmektedir. Gerctekten de, 

(19) iLO, Condition of Work. Vocational training and Employment of Women, iLO 
pub., Geneva, 1979, s. 9-11 

(20) D.O. Jewell, Women and Management: An Expanding Role.Georgia State Uni., 
SBA. Pub. services, Atlanta, Georgia, 1977, s. 12 

(21) Oya <.(itc;i, Kadin sorunu ve Turkiye'de Kamu gorevlisi Kadinlar, TODAiE yay1n 
no: 200, Sevinct Matb. Ank 1982, s.120 

(22) M. Fogarty ve dig.JSex Career and Family., George Allen and Unwin Ltd, 
London, 1971, s. 121 
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ozellikle modern sektor i§letmelerinde egitim; onemli bir i§e alma olc;utu 
olarak kar§1s1m1za c;1kmaktad1r. 3. Dunya ulkeleri modern sektorlerinde bile 
tUm i§ler i9in en azindan okur yazarl1k; beyaz yakal1 i§ler i9inse hie; olmazsa 
orta ogretim, i§e alma iQin zorunlu tutulmaktad1r. Kadinlarin e§itim 
duzeylerinin erkeklere oranla dli§uk oldugu ulkelerde, kadinlar1n modern 

sektorlerde i§ bulma §anslarinin da hayli az oldugu da bir gerc;ektir. 23 

Egitimin -istihdam dahil- kadinlarin statUsunun yukseltilmesinde c;ok 
onemli oldugu 24 ve egitim ile i§gucune kat1lma arasindaki olumlu ili§kinin 
evli kadinlar ic;in bile c;ok guc;lu oldugu ifade edilmektedir. Bu egitim duzeyi 
artt1k<;a kadtnlartn piyasada (/Bll§mastntn Odullerinin ve piyasadl§I i§lerde 

<;al1i;;masinin maliyetinin artmas1 25 ile a91klanabilir. Boylece, egitim duzeyi, 
kadinlarin hem c;al1§ma yonelimini hem de fiilen c;al1§1p c;al1§mayacaklarin1 
belirleyen bir faktor olarak kar§1m1za c;1kmaktad1r. Nitekim Nye (1963), 

ekonomik zorunluluktan degil de kendi istekleriyle c;al1§an kadinlarin 

c;af 1§mayanlara gore daha yuksek egitim duzeyine sahip olduklarin1 belir
leml§tir. Bu arada, Harmon ( 1970), 18 ya§lar1nda kariyer planlar1 pek 
farkl1l1k gostermeyen k1zlardan okulda daha uzun sure kalan ve daha 
yi.iksek egitim duzeyine sahip olanlarin, daha zeki olmamalarina ragmen, 

kariyer bag I II 1k larin in daha fazla oldugunu saptam 1§t1 r. Ayr1ca sozkonusu 

bu kariyere bagl1 kadinlar, yalniz ekonomik zorunluluk olursa c;al1§acagin1 
belirten bagl1 olmayanlar1n tersine, surekli c;al1§acaklarin1 veya c;ocuklar1 
buyuyunce eski i§lerine mutlaka doneceklerini belirtmi§lerdir. Bu arada 

hemen tUm kadinlarin i§in verdigi ba§ar1 hissine oncelik tan1d1klar1 ancak, 

egitim duzeyi du§uk kadinlarinin i§in saglad1g1 "bag1ms1zl1ga", yuksek 
olanlarin sa sosyal ozelliklerine daha fazfa onem verdikleri saptanmi§tir.26 

Goruldu~u glbl, e~ltlm duzeyl ile kadinlarin c;al1§ma nlyet ve istekleri, 
c;al1§maya verdikleri onem ve fiilen c;al1§malari arasinda s1k1 bir ili§ki 

gozlenmektedir. Ulkemizdeki istihdam verileri de bu yarg1y1 dogrular 
gorunmektedir. DiE, 1985 ve 1990 HHiA sonuc;larina gore, orta ve dengi 
m.eslek okulu mezunlari haric; diger tum duzeylerde egitim duzeyi artt1k9a, 

iktisadi faaliyete kat1lan kadinlarin oran_1 da artmaktadtr. 

(23) R. Anker, C. Hein, age, s. 30 

(24) J. D. Kasarda, Status Enhancement and Fertility, Academic Press inc, London, 
1976, s. 88 

(25) A. Rees, The Economics Work and Pay, Harper and Row Publishers, N.Y. 
1973, s.9 

(26) S. H. Osipow, Emerging Women: Career Aralysis and Outlooks, Carles E. 
Merrill Publishing co .. A. Bell and Howell co., Columbus, Ohio, 1975, s. 
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Tablo: 2-1: 12+ ya,takl nufusun egltlm duzeylne ve clnslyete gore 
l!fgucune kat1lma durumu (% olarak) 

iktisadan faal olanlar iktisadan faal olmayan-
lar 

E~itim Durumu 1990 E 1985 1990 K 1985 1990 E 1985 1990 K 1985 

Okur yazar olmayan 60.3 57.32 32.10 29.08 39.7 42.68 67.9 70.92 

Okur-yazar 63.6 66.14 30.6 30.04 36.4 33.86 69.4 69.96 

ilkokul 79.7 79.50 33.9 33.26 20.3 20.50 66.1 66.74 

Ortaokul 58.9 57.73 17.5 17.63 41.1 42.27 82.5 82.37 

Orta dengi meslek 42.7 42.12 20.9 24.73 57.3 57.88 79.1 75.27 

Lise 75.4 69.41 41.5 39.63 24.6 30.59 58.5 60.37 

Lise dengi meslek 81.4 81.41 49.4 52.75 18.6 18.59 50.6 47.25 

Yuksek okul/Fakulte 89.3 86.97 80.1 75.80 10.7 13.03 19.9 24.20 

Kaynak: D iE, 1985 H H iA SonuQlari, Ankara, 1985, s. 8-9. ve D iE, 

1990 HHiA SonuQlar1, DiE matb., Ankara, 1991, s. 24 

Kad1nlar1n egitim duzeyi ile i~guci.ine kat1l1m1 artmakla birlikte erkek

lere oranla daha du§uk bulunmaktad 1 r. 

Egitimin kadinlarin i~gi.icune kat1l1min1 artirma yaninda onlarin istih

dam statl.isu i.izerind.e de onemli etkileri vard1r. Egitim duzeyi artt1kQa 
kad inlarin ev d1~1. Ocretll ve duzenli lstlhdam f 1rsatlar1 artmaktad1 r. N Itek Im, 
1985 ve 1990 y1l1 DiE, HHiA sonuc;larina gore, e~ltim duzeylyle birlikte, 

ucret/gelir kar§ll1g1 c;al1§anlarin oran1 artarken "ucretsiz aile i§Qisi" 
kadinlarin oran1 h1zla du~mektedir. 1985'te okur yazarlarda % 86.51, ilkol<UI 
mezunu kad1nlarda o/o 83.12 otan ucretslz aile l!}Qllerinln oran1, Ortaokul 

duzeyinde o/o 36.37; Lise di.izeyinde o/o 7 .25; yuksekokul duzeyinde ise °I<? 

0.84 duzeyine du§mekte; buna kar§1l1k i.icretlilerin oran1 o/o 7 .67'den o/o 

91.93'e ula9maktad1r. 27 Ti.im i.icretli kad1nlarin .% 49'unu lise ve i.istU egitim 

(27) DiE, 1985 HHiA Sonuctlari, DiE Matbaas1, Ankara, 1988, s. 24-25 
(*) Q. Kag1t~1ba§1 "Turkiye'de kadtnlann aile icti statUsu, egitimi ve istihdamr" 
Degi§en ,t;>ir toplumda kadrnlarin istihdam imkAnla,rinrn geli~tirilmesi" 
OECD-TllBK uluslararasr konf. 7.8. Kasrm 1989, 1st. s. 7 
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gorenler olu§turmaktad1r.(*) Goruldugu gibi kadinlarin egitim duzeyleri ile 
ozellikle duzenli/ucretli istihdamlar1 arasinda s1k1 bir ili§ki vard1r. 

Gori.ildi.igi.i gibi, egitim kadinlarin i§guci.ine kat1l1m1 ve ozellikle 

duzenli ucretli istihdam1 ac;1sindan buyuk oneme sahiptir. Egitim duzeyleri 

yukseldikQe kad inlarin i!]gucune kat1Im1 da artmaktadir. 

Kadinlarin gozlemlenen istihdam oruntlileri ile egitim arasindaki 

ili§kiyi daha iyi anlamak iQin iki husus ozellikle onemlidir: 

(1) Kadinlarin gene I egitim duzeyi 

(2) Kadinlarin hangi alanlarda egitim gordukleri 

Bunlardan birincisi, kadinlar1n genel olarak i§gucune kat1l1mlarin1; 
ikincisi ise "e§itli i§ kollar1 ve mesleklere dag1l1mlarin1 belirleme a"1s1ndan 
onem ta§1maktad1r. 

a) Egitim duzeyinin kad1nlarin istihdamina etklsi 

istatistiklere gore; hemen her yerde, daha alt duzeylerde daha fazla 
olmak uzere- okula devam eden k1z ve kadinlarin orani artmaktad1r. 28 Fakat 

ozellikle geli!]mekte olan ulkelerde k1z ogrencilerin oran1 egitim duzeyiyle 

birlikte h1zl1 bir dl.i$li$ gostermektedir. Ornegin Gana'da 1970'de k1zlar 
ilkokul ogrencilerinin % 45'ini, universitelilerin ise sadece 1/8 ini OIU$1Urur. 
Libya, Tunus, Pakistan gibi musluman ulkelerde de benzer durumlar 
sozkonusudur. Bu arada Honk Kong, Filipinler ve Baz1 Latin Amerika 
ulkeleri ile K1br1s, Moritanya gibi ulkelerde okulla§ma oran1 bak1mindan 
cinsiyetler aras1 bir benzerlik gozlenmektedir.29 Ulkemizde ise, egitim 

duzeyi yukseldikc;e k1z ogrencilerin oraninda bir dl.i$me gozlenmektedir. 

1980 verilesine gore, ilkokul ogrencilerinin yakla$1k % 40'1, Liselilerin % 

35'i, yuksek okul ogrencilerininse % 23'u k1zlardan OIU$maktad1r. Yine ayn1 

y1l, ilkokul ctagindaki k1zlarin % 36,9'u ortaokul cta9indakilerin 4.5'i, 

universite ctagindaki k1zlarin ise ancak % 1 'i egitim kurumlarina devam 
etmek.tedir. Erkeklerde de benzer bir egilim gozlenmesine ragmen, bunlarin 
oku I lal}ma o ran 1 k 1zlara g~re daha yuksek bulunmaktadir. 30 Bu du rum, 
egitim ile istihdam aras1 s1k1 ili$ki goz onune alind1ginda kadinlarin ozellikle 
egitim gerektiren istihdam alanlarinda erkeklere gore nic;in daha du§uk 
duzeyde temsil edildiklerini a91klamaktad1r. 

(28) iLO, Equality of Of'portunity ... s, 26 

(29) R. Anker, C. Hein, age. s. 31 ve Fogarty ve dig, age, s. 123 

(30) 0. Qit~i. age, s. 121 
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Kadinlarin okulla§ma oranrntn du§liklugu degi§ik yazarlarca farklr 
nedenlerle aQ1klanmaktad1r. Sozgelimi D. O. Jewellj 

1. Aileferin erkekferin ~alr§mas1 gerektigi inanc1ndan hareketfe 
k1zlardan QOk ogtanlarin egitimine yatmm yapmalar11 

2. Kadtnlara elveri§fi i§lerin fazla egitim gerektirmemesi, gerekli be
cerilerin i§ ba§1nda ogrenilebilmesi; 

3. Krzlarin evlilik ve c;ocuk sahibi olma dolay1s1yle egitimlerine son 

verecekleri ... gibi basmakal1p yargllara dayal1 tutumlarrn kizlarrn egitimini 

k1saltt1g1n1 belirtmektedir. Bu arada yazar, son y1llarda, kendisi veya 

ailesinin gec;imi ic;in c;al1§mak durumunda olan kad1nlar1n artmas1, 
kadinlartn geleneksel olarak yapt1klar1 i§lere daha fazla bir egitimle gel
melerinin art1k bu i9fer ic;in gerekli gorulen egitim duzeyini yukseltmesi, 
kadrnlar1n geleneksel kadrn i9leri dr§rnda "erkek i§leri"ne yonelmelerinin 
daha fazla egitim gerektirmesi gibi degi§melerinin bu ac;1klamalar1 
zay1flatt1g1 ileri surmektedir. 31 

Ote yandan Jacobson (1976-7), Hindistan'la ilgili olarak, ailelerin 
k1zlarin1 okula gondermede gonulsuz davranmalarin1, 

- K1zlartn aile ic;i i§lere katk1lar1, 

- Okul masraflar1ntn gelecekte ekonomik bir kazanc; getirmemesi, 

- Okula devam nedeniyle evliliklerinin tehlikeye girmesi, gebe kalma 

korkusu .. gibi nedenlere baglamaktad 1r.32 

Goruldugu gibi k 1zlarr n egitime du§uk kat1f 1m 1, ustU kapal1 olarak 

be§eri sermaye teoris ·inde sozu edilen aile ic;i cinsel i§bolumune 
baglanmaktadir. Yine belli ki.iltlirlerde orta ogretim ya9in1n ergenlik 
donemine gelmesi, k1zlarin okulla9masrn1 tehlikeye du9urmektedir. 33 Bu 
yuzden ilkokullarda hayli yuksek say1Iabilecek k1zlarrn okulla§ma oran1 ileri 

ya§larda du§mektedir. 

b) Kad1nlar1n e{lltlm alanlarin1n lstldamlar1na etklsl 

Kadinlarin egitim duzeyleri yaninda hangl alanlarda egltlm ald1klari 
dR onemfi bir husustur. Fqitim c1i'r7eyi hnkrmrnd~rn kndrn vP. erkekfer 
II I 1 ll I • I "II I I,' , I 

(31) D.0'. Jewell, age, s . 13-14 

(32) A. Anker, C, Hein; age, S. 31 . 

(T\) I\ " •i ·1;• 

I l , ff f ! 1 ! I 

95 



ve erkekler i9in egitim hem 11 lc;erlk 11 hem de 11 sure 11 ac;1sindan farkl 1la§abil
mekted i r. Bu fa rk I 1I1 k, sanayile§m i§ u lkelerde "sured en 9ok "i9erik "te; 
geli§mekte olan ulkelerde ise hem "sure" hem de "ic;erik"te; ·, ... 
go z I en me k te d i r. 3 4 B a § k a b i r d e y i § I e h e m e n tU m u I k e I e rd e k ad 1 n I a ri n 
ald1klar1 egitimin icterigi yani konusu erkeklerinkinden farkl1l1k 
gostermektedir. Egitim konusu (ic;erigi) ile yerine getirilen i§ ve meslek 
arasindaki s1k1 bagintinin sonucu olarak ta, kadinlar erkeklerden farkl1 i!} 

ve mesleklerde yogunla§maktadirlar. Ba!}ka bir deyi§le egitim alanindaki 

cinsel i§bolumu ile ctal1§ma hayat1ndaki cinsel i§bolumu kar§1l1kl1 bir et
kile§im iQinde bulunmaktadir. 

Egitim konusu ve alan1 ile ilgili olarak gozlemlenen en onemli farkl1l1k, 
k1zlarm sosyal ve be!jerl blllmler; erkeklerinse fen ve teknik bilimlerle 
ilgili okullar ve derslerde yogunla§malar1d1r. Genellikle k1zlar. daha du§uk 
vas1fl1 i§ ve meslekler ve ozellikle Cictuncu (hizmetler) sektor i§leri i9in 
egitilmektedirler. K1zlarin geleneksel "kad1n i§leri" i9in ya da aileye yonelik 
(ev ekonomisi vb.) bran§larda yogunla§t1klar1 gorulmektedir. 35 

Bu arada kadinlar daha uzun sureli ve temel nitelikli alanlar yerine 
daha k1sa ve uzmanla§ml!} tlirde mesleki egitimleri sec;me egiliminde 

olmaktadirlar. Bu ise, i§ hayatina geni§ bir on yeti§imin gerekli oldugu 

c;ag 1m 1zda kadinlarin yetersiz kalmalarina yol ac;maktad 1r.36 

Okullardaki resmi egitim konusunda gozlenen bu durum, c;irakllk egitiminde 
de gec;erlidir. Bu egitim yonteminin yaygin oldugu ulkelerde k1zlar nisbeten az 
say1daki, daha k1sa surell ve kadm mesleklerlne yonellk kurslara 
kat1lmaktad1rlar. Frans1z Kadinlarin istihdam1 Komitesi'nin mesleki egitimle ilgili 
bir raporu da benzer sonuc;lara ula!}m1§t1r. Raporu gore, k1zlar ve ebeveynleri, 
eger sonunda i§ bulamama olas1l1g1 varsa uzun egitim surelerini pek goze 
alamamaktadirlar. Bel9ika'da yap1lan bir 9all§maya gore kadinlar, geleneksel 
erkek l§leri i9in egitilmekten, ozellikle i~ arka~a§larinca kabul edilmemekten ve 
i§verenlerce ikinci sm1f i§gCscu kabul edilmekten korktuklari i9in, ka91nmaktad1rlar. 
Uygulama ve geleneklerce, k1zlarin modern sektor istihdamina yonelik egitimden 
soyutland1g1 geli§mekte clan ulkelerde ise, durum daha da vahimdir. Buralarda, 
egltlm clnsel rol kallp yarg1Jarinca §Elklllenmekte ve daha sin1rl1 lfl ve egltlm 
imkanlarr ile kar§1la§1lmaktad1r. 37 Bu ise ac;1kga kadinlarrn istihdam ko§ullarr 
a91sindan daha olumsuz bir durum yaratmaktad1r. 

(34) R. Anker, C. Hein, age. s. 32 ,ve iLO, Condition of Work Vocational Training 
and Employment of vosmen, ILO Pub., Geneva 1979, s.47 

(35) iLO, Eguality of opp .... s. 26 

(36) A.e. s. 27 

(37) A.e. s. 27-28-29 
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1985 verilerine gore istihdam ic;indeki kadinlarin % 78.89'unun tar1m 
sektorunde c;all§t1g1 ulkemizde yapt1g1 i§le ilgili bir egitim alm1§ olan kadtnlann 
oran1 sadece % 16.7'dir. h;iyle ilgili egitim goren kadtnlarinsa % 36.35'i sozkonusu 
egitimi okullarda alm1§t1r. Erkeklerde ise, i§iyle ilgili egitim gorenlerin oran1 
%47.17, bu egitiml okulda gorenlerin oran1 ise, % 16. 9'dur .38 Bun a gore, 
ulkemizde kadinlar, yapt1klar1 i§le ilgili egitim bak1mindan erkeklerin hayli 
gerisinde bulunmaktad1r. Ancak, kadinlarin i§leriyle ilgili egltlmlerlnde okullarm 
pay1 erkeklere gore daha yuksek bulunmaktad1r. Ayrica okul d1§tnda i§ba§1 ve 
benzeri egitimin kadtnlarin c;al1§ma hayatinda erkekler kadar onemli bir yer 
tutmad1g1 da gozlenmektedir. Bu durum, i§verenlerin c;e§itli nedenlerle kadinlan 
egitmeyi karl1 bulmamalari yaninda kadinlann aile sorumluluklari ve kariyere pek 
bagl1 olmamalar1 gibi nedenlerle bu tlir programlara ilgi gostermemeleri ii~ 

ac;1klanabilir. Goruldugu kadar1yla, kadmlarm okulda egltlldlklerl konuda 
~alH}ma olas1hklar1 nisbeten daha yuksektlr. Bu arada, okulda egitim goren 
kadinlarin % 84.44'unun (erkeklerin % 63.5) ilmi ve teknik elemanlar, serbest 
meslek sahipleri ve ilgili mesleklerde" c;ali§malan,39 mesleki egitimin kadinlarin 
meslek sec;iminde etkisi yaninda ulkemizde kadinlarin "profesyonel mesleklerde" 
diger baz1 ulkelere gore nisbeten daha iyi bir durumda olduklarinin da bir 
gostergesi olarak kabul edilebilir. 

c) Kadinlarin egitimi ile istihdamlanna ili§kin gene! c;1kanmlar 

Tum bunlardan sonra kadrnlarrn egitimi ile istihdam1 arasindaki ili§ki 
konusunda §U c;1karimlarda bulunulabilir: 

(1) Egitim- ozellikle de okul egitimi- ile kadrnlann i§gucune kat1l1m1 ve 
mesleki dag1l1m1 arasinda s1k1 bir ili§ki vard1r. 

(2) Kadrnlann egitim suresinin (duzey/okulla§ma cram) daha k1sa ve egitim 
"ic;eriginin" belli alanlarda srn1rl1 olu§u (egitimde cinsel i§bolumu), onlarrn hem 
gene I i§gucune kat1lma oranrnrn du§uk olmas1, hem de belirli "kadrnlara uygun 
mesleklerde" c;al1§malarrnrn nedenlerinden biri olarak kar§1m1za c;1kmaktad1r. 
Ba~ka bir deyi§le, "kadinlarin e{litim alaninda llgllerin\n sin1rll olul}u, kariyer 
sec;imlerini de belli mesleklerle sinirl1 tutmalarrn1 peki~tirici bir rol oynamaktadir.40 

(3) Kadrnlartn egitim duzeylerinin nisbeten du§uk, egitim alanlarrnrn da 
daha sin1rli olmas1, kadrn ve ailelerin tutum ve davrani§lan yaninda orgutsel ve 
toplumsal faktorlerin de etkile§iminin bir sonucu olarak kabul edilmelidir. i§veren 
ve akran tutumlar1, toplumsal deger ve duzenlemeler; ekonomik ko§ullar (geli§me, 
i§sizlik duzeyi, vb.) vb. etmenlerin burada etkisl sozkonusudur. 

(4) Kadinlann okuld1§tnda i§letme, ic;i ve benzeri egitim faaliyetlerine kat1l1m1 
da du§uktlir. Bu, hem i§letmelerin kad1nlar ic;in fazla yat1r1m yapmak is
tememeler.inin hem de kadinlarin tutum ve davran1§larinin sonucu olarak 
gorulebilir. 

(38) Die, HHiA SonuQlar1, 1985, s. 30-31 

(39) DiE, HHiA- 1985 Sonu<;lart, s. 30-31 

(40) FAR, age, s. 125 
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2) Yaf 
Ki§ilerin ya§I da i§gucune katll1m ve istihdamlarin1 etkilemektedir. Ya~in 

istihdamla ili~kisi veya etkile~imi, biyolojik ve fizyolojik ac;1dan dogrudan, toplum
sal ve ekonomik bak1mdan daha dolayll bir nitelik gostermektedir. 

Her§eyden once insanlarin c;al1§mas1, "c;al1§ma c;ag1" ic;inde olup 
olmamalarina bagl1dir. Genelde 15-65 ya§ grubu ic;inde olanlar, c;all§ma c;aginda 
kabul edilirler. Ancak, kadmlar ic;in c;al1§ma c;agmtn toplumsal ve yasal 
duzenlemelerle (emeklilik ya§1nin du§uklugu gibi) daha k1sa oldugu 
gozlenmektedir. Bu durum, kadtn nufusun i§gl.icu ic;indeki payinin erkeklere oranla 
daha du§l.ik olmasina yol ac;an nedenlerden biri olarak kabul edilebilir. Bununla 
birlikte, c;al1§ma c;aginin cinsiyetler aras1 farkl1l1g1, kadinlarin istihdamin1 anlama 
ac;1sindan o kadar da on em Ii degildir. As1I onemli clan c;e§itli ya§ gruplart itibariyle 
kadinlarin c;al1§malarintn nas1l bir ~eyf., izledigi ve bunun hangi faktorlerle ilintili 
bulundugudur. 

Ce§itli ya§ gruplarina gore kadmlarin i§gucune kat1l1m1, erkeklerinkinden 
farkl1 bir seyir izlemektedir. Bir kere, hemen tl.im ya~ gruplartnda kadinlarin 
i§gucune kat1lma oranlar1-baz1 istisnalar olmakla birlikte erkeklerinkinden 
du§uktl.ir .41 Ulkemizde de 1985'te tl.im ya§ gruplarmda kadmlarm i§gucune 
katll1m1, erkeklere gore hayli du~uktl.ir. Yaln1zca 12-14 ya~ grubundaki ktz ve 
erkeklerde i§gucune kat1lanlarin degil istihdam edilenlerin oran1, % 21.9 ile bir
birine e§ittir. Ya§ gruplartna .gore istihdam oranlarina bak1ld1gmda kadtnlar 
aleyhine 15-19 ya§ grubunda % 12 civarindaki farkl1l1k, 30-39 ya~lar arasinda % 
60'l1larin uzerinde c;1kmakta, sonraki ya§larda tekrar azalmaktad1r. Butl.in ya§ 
gruplarinda erkek i§sizlerin oraninin daha yuksek olmas1 da hesaba kat1l1rsa, 
i§gucune kat1l1m bak1mindan cinsiyetleraras1 kadinlar aleyhine farklll1k daha da 
artmaktadir. 42 Bunun temel nedeni, (diger nedenler yaninda). ev i§leri ve qocuk 
yeti§tirme sorumluluklartntn kadtnlara, piyasada c;all§ma ve ev gec;indirme 
gorevininse as1I olarak erkeklere yuklenmi§ olmas1 43 k1saca, cinsel i§ bolUmudur. 

Bu genel egilime ragmen, baz1 ulkelerde baz1 ya§ gruplartnda tersi durumlar 
da gozlenebilmektedir. Nitekim, OECD ulkelerinde yap1lan bir ara§t1rmaya gore44 

20-24 ya§ grubunda kadmlartn i§gucune kat1lma oran1, ayn1 ya§ grubundaki erkek
lerin faaliyet oranindan 15 puana varan fazlal1kla % 60 ile 80'1ere ula§maktad1r. 
Ancak, bu yuksek oranlar istihdam oranlarina ayn1 §ekilde yans1mamakta, 
kadinlarin erkeklere gore i§sizlige daha fazla maruz kald1klari gozlenmektedir. 

(41) iLO, Egality of ... s.6 

(42) DiE, HHiA, 1985, ... s.12-13 ve DiE, 1990-HHiA Sonuc;lart, s. 23-26 

(43) iLO, Equality ... s. 6 ve Albert Rees, age, s.8 

(44) OECD, "OECD. i.ilkelerinde kadmlar ic;in istihdam imlcAnlari, si.ireklilik saglayan 
faktorler1.degi§im saglayan faktorler ve politikalar ic;in doguracag1 sorunlar, 
OECD-TllBK-Degi§en bir toplumda kadtnlarm istihdam ,imkAnlartntn 
geli§tirilmesi uluslararas1 konferans1, 7-8 Kas1m 1989, 1st., s. 7 
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Tabla: 2-2: Turkiye'de 12+ ya~takilerin ya~ grubu, i~gucu durumu ve 
cinsiyete gore dag ti rm 1 (% olarak) 1985 

Kaynak: DiE, 1985 HHiA Sonu<:;larr Ank. 1988. s. 12 - 13. 

Y~Grubu istihdam edilenler i~zler Evkadmlan 

1990 E 1985 1990 K 1985 1990 E 1985 1990 K 1985 1990 K 1985 

Topi am 73.9 64.38 33.4 28.23 8.4 9.11 8.9 3.83 51.17 54.06 

12-14 20.49 21.96 18.53 21.92 19.1 7.56 11.9 2.71 25.36 27.23 

15-19 49.98 45.86 34.74 33.49 16.08 16.03 13.0 8.83 37.91 36.93 

20-24 73.59 63.72 33.38 31.66 16.6 21.96 17.2 8.89 53.59 53.81 

25-29 88.69 87.57 31.99 30.54 8.3 10.04 11.8 4.38 60.73 64.08 

30-34 92.51 92.24 33.44 29.75 5.7 6.14 7.5 2.70 61.52 66.14 

35-39 94.24 92.52 35.37 31.95 3.6 5.15 6.1 1.81 59.87 64.08 

40-44 92.16 87.71 37.15 31.68 3.8 6.05 4.3 1.34 57.65 62.30 

45-49 85.33 80.08 35.39 33.14 5.3 5.67 3.0 1.08 57.82 60.71 

50-54 73.05 67.70 33.07 28.41 6.4 5.45 1.4 0.35 57.23 62.77 

55-59 64.72 57.38 30.63 24.94 4.1 4.45 0.6 0.27 56.29 61.23 

60-64 51.97 41.95 21.19 17.32 3.6 2.02 0.5 0.08 56.33 55.83 

65 + 29.27 18.11 8.96 3.51 1.3 0.63 - --- 43.08 948.89 

Qe~itli ya~ gruplarrna gore kadinlarrn i~gucu ve istihdama katrlma oranlarr, 
ozellikle baz1 ulkelerde ini~li-<:;1k1~l1 bir seyir gostermektedir. Bazr OECD 
ulkelerinde gozlendigi gibi 20-24 ya~ grubunda erkeklerden bile fazla olan 
kadmlarrn i~gucune katrlma orani, sonraki ya~larda du~mekte daha ileriki ya~larda 
ise tekrar yukselebilmektedir. 45 Boylece gittik<:;e daha fazla ulkede-belli ya§larda 
blr dU!JU!}ten sonra- katrlma oranlarinda iklncl bir yuksell!J kadinlarrn istihdam 
orCmtUsunun tlplk blr ozelllgl haline gelmektedir. Aile sorumluluklarmm en ag1r 
oldugu donem ge<:;tikten sonra kadmlarm i§ piyasasma yeniden girme egilimi 
glttikc;e yayginllk kazanmaktadir. Bu durum, evlilik ya§r, egitimin artmas1, hayat 
standardlarrrim yukselmesi, ortalama ya!}am suresinin uzamas1, glbl nedenlere 
baatanablllr. 46 Aslinda bu, ozellikle evllllk ve c;ocuk yetl$tlrme dolay1s1yla 25-35 
ya§larr arasinda istihdama ara verme veya krsa sureli <:;al1§ma ve sonra tekrar 
tamgun <:;alr~maya donme bi<:;iminde ortaya <:;1kan kadrnlarrn "keslkll karlyer 
(~al1§ma)" modelini simgelemektedir. 

Kadrnlar arasrnda yaygin olan bu "keslkll karlyer model!", i§letmeler 

ve kad rn i§gorenler i<:;in baz1 f1rsat ve sorunlar1 da beraberinde getirmek-

(45) OECD, age. s. 7 

(46) A. Rees, age, s. 16-1 8 
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tedir. i§letmele r ac; 1s ind an, tek rar i§ hayatina donen kad inlar. be II i b ir 

birikim ve i§ deneyimine sahip olmalar1, aile sorumluluklarinin hafiflemi§ 

olmas1 gibi nedenlerle, gene; kadrnlara oranla daha guvenilir bir i§goren 

grubunu olu§turmaktad 1 rlar. Bu kad rnlar, fazla egitime ihtiyac; duymamalar1. 
i§gucu devr·i ve devams1zl1klarrnrn daha az olmas1 vb. yuzunden i§veren

lerce tercih edilmektedirler. Diger yandan, istihdama belli ya§larda ara 

vermenin yaratt1g1 baz1 sorunlar da vard1r. Ozellikle yuksek vaslfl1 meslek

lerde, kadinlarin belli bir sure c;al1§ma hayat1 d1§inda kalmas1, geli§meler

den uzak kalmalarina, baz1 niteliklerinin yetersiz veya gec;ersiz hale 

gelmesine, yetenek ve becerilerine clan guvenlerinin azalmas1na yol 

ac;;abilmektedir. Bunlarin telafisi ic;in pek te ucuz olmayan 9e§itli "tazeleme" 

veya "yenlden e~ltlm" programlar1 gerekli olmaktad1r.Gittikc;e daha fazla 

ulkede, profesyonel orgutler, okul ve universiteler, devlet, i§letmeler, 

yeti§kin egitim merkezleri vb. kurulu§larca bu tur programlar 

duzenlenmektedir. 4 7 

Ulkemizde "kesikli istihdam modeli", belli olc;;ude tar1m sektorunde 

c;al1§an kadinlar arasrnda gozlenmektedir. Tab lo 2-3 de de izlendigi gibi 

diger faktorlerin sabit oldugu varsay1m1 altrnda, ya§ gruplarina gore tarimda 

c;al1§an kadinlar\ya§ grubu toplam kadin nufusu oran1, 15-25 ya§lardaki 

goreli yuksekligini 25-34 ya§larda belli oranda kaybetmekte; 35 ya§tan 
sonra tekrar yukselmektedir. Buna kar§ll1k tar1md1§1 sektorlerde tam tersi 

bir durum gozlenmekte, tar1msal istihdama kat1l1min du§tUgu 25-34 ya§ 

grubunda % 1 o civarinda bir oranla en yuksek kat1l1m gerc;ekle§mektedir. 

Ayr1ca, bu sektorlerde 25 ya§1n alt1na inildikc;e ve 35 ya§1n ustUne 

c;1k1ld1kc;a kadinlarin istihdama kat1l1ni oranlar1 dli§mektedir. 48 Bu, aile ve 

i§ yukumluluklerinin tar1m sektorunde daha kolayca uzla§t1r1labildigi 

varsay1m1yla c;eli§en ilginc;; bir durum arzetmektedir. Burda, kad1nlarin 

kat1I1m in 1 n du§uklugu, geni§ aile baglarin in destekleyici rolu, enflasyonun 

ve i§sizligin yuksek olu§u, yasai duzenlemelerin uzun sureli istihdam1 

b1 rakmaya-tekrar donmeyi dli§linenler ic;in-pek elveri§li olmamas1. modern 

sektOrlerde c;al1fan az say1daki kad1nlar1n e~itim ve vas1f duzeyi ve i§e 
bagl1l1g1 nisbeten yuksek ki§iler olmas1 gibi nedenlerin etkili oldugu 

du§unulebilir. 

(47) A.e, s.16-18 

(48) DiE, HHiA, 1985 sonul):lari, s.10-11, 20-21 
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Table: Turkiye'de c;e~itli ya~ grupiarrndaki kadrnlar ic;inde istihdam · 
edilenlerin oran1: (12+ ya§, 1985) 

Yaf Grubu Tar1msal Tarim ditinda 
(lstlhdam oran1) c;allfanlarin oran1 

1990 1985 1990 1985 

12-14 16.75 19.08 1.79 2.78 

15-19 29.26 27.14 5.48 6.34 

20-24 23.87 24.08 9.51 9.00 

25-29 23.02 19.77 8.97 10.75 

30-34 23.44 19.65 10.01 10.07 

35-39 25.52 23.77 9.85 8.14 

40-44 29.27 26.76 7.88 4.88 

45-49 31.70 30.11 3.68 2.97 

50-54 31.11 26.27 1.96 2.15 

55-59 29.43 23.86 1.20 0.09 

60-64 20.51 16.77 0.68 a.as· 
65 + 8.76 3.3 0.20 0.01 

Kaynak: DiE HHiA, 1985 sonuc;lar1, s. 10 - 11 - 20 21, DiE-1990 HHiA 
sonuc;larr, s. 23-28 

Qeeyitli ya§ gruplarrna gore kadrnlarrn i§gucune kat1l1m1, ulkenin 
geli§mi§lik duzeyine gore de farklrla~maktadrr. En yuksek kadrn katrlma 
oranr. geli§mi§ ulkelerde 20-24 (1970'de % 61). geli!ienlerde ise 25-44 
(1970'de % 47) ya§ grubunda gozlenmektedir. Olc;um ve istihdamrn bile§i
mindeki farklrlrklar bir yana, geli§en i.ilkelerde kadrn istihdamrnrn 
geli§mi~lerden du§uk olrnasr ve en· yi.iksek oranlarrn orta ya§larda 
gozlenmesi, diger faktorler yanrnda nufusun ya§ yaprsryla da ilgilidir. 49 

Nufus artr§rnrn hrzlr oldugu ulkelerde ozellikle gene; nufus oranrnrn 
yuksekligi, istihdam olanaklartntn srnirl1l1g1 ve kadrn c;alr§masina kar§r 
geleneks~I tutumlarla birlikte, ozellikle gene; kad1nlar1n i§gucune 
kat111m1nd$ du!}uk1uae sebep olmaktadir. Ancak, gell!}mekte olan ulkeler 
ic;inde geli§mi§lere benzer bic;imde kadrnlarrn en yuksek kat1l1mrnrn 20-24 
ya§ grubunda oldugu ulkeler de vardrr. Ornegin Latin Amerika ulkelerinde 
"Yuksek katrlrm 20-24 ya§ grubundadrr ve ozellikle 30+ ya§larda katrlrm 
du§mektedir.(*) Bu arada bazr ulkelerde, gene! kat1l1m oranrndaki 
yukselmeye ragmen, gene; kadrnlarrn i§gucune katrlrm oranrnda bir du§u§ 

(49) iLO .• Equality ... s.6 
(*) ILO, Condition of Work, Vocational ... s. 16-17 
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gozlenmektedir. 50 Buna kar§1l1k evli ve orta ya§ kadmlarmm kat1l1mmda bir 
art1§ gozlenmektedir. Bunda ev ile piyasa i§ini uzla§t1r1c1 duzenlemelerin, 
sozgelim i "k1sm1 su rel i" c.;:al 1§man in yayg inla§masin in onemli katk 1sin in 
otdugu soyenebilir. Nitekim benzer egilimlerin gozlendigi CECO utkelerinde 
25-54 ya§tak i kad in larin k 1 smi su rel i (part-time) c.;:al 1§ma or an 1, hem erkek

lere hem de diger ya§taki kadinlara gore daha yuksektir. (Bu oran baz1 ya§ 

gruptarinda kadin istihdam oranin yar1s1na kadar yukselmektedir.) 51 Bunda 
kadinlarin artan egitim duzeyi yaninda "ekmek paras1 kazanan" degil "ilave 
i§<.;:i" olu§ ozelliklerinin etkili oldugu 52 soylenebilir. 

i§letmeler ac;1sindan ya91n, ic.;:erdigi anlam ve ozellikler nedeniyle 

kadinlarin istihdaminda ozellikle dikkate alinmas1 gerekli bir faktor oldugu 

uzerinde du ran Killian (1971), evlilik ve aile sorumluluklar1 ile ilgili hususlar 
yuzunden c;ogu genc; kadinin gec;ici, 35 ya9in1 gec;mi9lerinse daha guvenilir 

i§Ci ler oldugunu belirtmektedir. (*) 

3- Kadanlarin <;al1§maya ilifkin Tutum Ve Motivasyonlari 

a) Kadmlaran c;al1!}maya ill!}kin tutum ve motivasyonlarinm 
is ti hda mla rrna etkisi 

Kad1nlarin istihdaminda etkili temel faktorlerden biri de, onlarin 

~al1§maya ili§kin tutum, deger ve motivasyonlaridir. Bireysel deger ve 
motivasyon ile c.;:al1§ma\kariyer yonelimi arasinda s1k1 bir ili§ki oldugu ve bu 

boyutta gozlenen bireyleraras1 farkl1l1g1n ki9ilerin c;al19ma davran191na da 

yans1d1g1 ileri surulmektedir. Gerek kadinlar ile erkekler arasinda, gerekse 

kad1nlarin kendi aralar1nda c.;:al1§ma yonelimi, istihdam oruntusu 
bak1mindan gozlenen farkl1l1k, onlarin c.;:al1§ma konusundaki deger ve 
motivasyonlariyla yakindan ilgilidir. Ornegin Wagman (1966}. Allport-Ver
non-Lindzey Degerler olc_;:eginde kariyer yonelimll kadinlarin "erkeksi" (mas
culine) (politik,kuramsal ve ekonomik) boyutlarda, evkadinl1g1 yonelimli 
kadinlarinsa "kadins1" (estetik, dini ve sosyal) boyutlarda daha yuksek puan 

(SO) N. Ekin; "OECD ulkelerinde Kadtn i§gucu ve istihdam1 sorunlan", OECD-TllBK 
ag. konferans, 7-8 Kas1m 1988, 1st, s. 5 

(51) OECD, "OECD ulkelerinde kadmlar i~in ist imkanlan" ... s. 8., 

(52) N. Ekin, agm. s. 7-8 
(*) Ray. A .. Killian, The Working Women: A Male Managers Virew; American 
Management Associations inc., 2nd Ed; 1971, s. 45 
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alacagin1 ileri surmu§ ve kariyer yonelimlilerin teorik boyutta hayli yuksek, 
dini boyutta ise hayli du§l.ik puan ald1klarin1 bulmu§tur. 53 

Ki§ilerin lstlhdam1 ve meslekl performans1 uzerinde belirleyici bir 

etkisi olan ve aslrnda karma§1k bir nitellk gosteren "bireysel kariyer 

motivasyonu"nun kadrnlarrn c;al1§mas1 ile ilintisi, yaygin bir bi<;imde ele 
alinm1§t1r. 54 6teden beri kad1nlarrn c;al1§maya kar§1 erkeklerle ayn1 

motivasyor:ia sahip olmad1g1 ve u<; a<;1dan erkeklerden farkl1 olduklar1 kabul 
edilmi§tir. 

(1) Kadinlar, ucretli <;al1§maya erkekler kadar bagl1 degildirler, 

(2) Kad inlar, daha az ciddi (onemli) nedenlerle c;al1§maktad 1 rlar, 

(3) Onlar, bir kariyer geli§tirmekten c;ok bir i§i (job) yapmay1 tercih 
ederler. 55 

Ancak, ozellikle son y1llarda birc;ok alanda meydana galen 
geli§melerle bu kabullerin gec;erliliginin azald1g1 gozlenmektedir. Nitekim 

yap1lan ara§t1rmalar da bunu dogrulamaktad1r. Bu konudaki ilk 
ara§tirmalardan birinde Hunt (1968) ingiltere'de 700 kadrn1n <;al1§ma 

motivasyonlarin1 incelemi~tir. "<;all!jma lstekllllgl olc;egi" (work-minded
ness scale: c;al1§1yor veya mumkun oldugunda i§e donmeye kesinlikle niyetli 

olmak) puanlarina gore kadinlar bir i§e sahip olmaya tutarl1 bir ilgi 

gostermi§lerdir. 16-24 ya§takilerin % SO'i, 25-49 ya§takilerin % 70'i ve 

60-64 ya§ grubundakilerin % 37'si c;al1§maya istekli olduklarin1 belirtmi§ler

dir. 56 Fogarty ve dig. ( 1971) 'nin ara§t1 rmasinda da evli kad inlarin bile % 65 
ile % 80'i surekli veya sureksiz qall§ma niyeti sergilemi§lerdir.57Ulkemizde 
de benzer sonuc;lar elde edilmi§tir. Sozgelimi, Erdogan (1982); 

ara§t1rmasindaki c;al1§an kadinlarin % 85'inin emekli olana kadar c;al1§may1 

du§undugunu belirlemi§tir. <;al1§may1 du§unmeyenler ise c;ogunlukla bekar, 
og renim duzeyi ve c;al 1§ma suresi du§uk kad inlard1r. 58 <;it<;i ( 1982)'nin 

(53) Carol Jean Winters, Janet Sorensen, "individual factors related to career 
orientation in Women", Emerging Women: Career analysis and Outlooks. Ed. 
S.H. Osipow, Charles E. Merrill Pub. Co, Ohio, 1975. s. 60 

(54) Bkz. Fogarty ve dig. s .. 260 ve dev. 

(55) Judi Marshall, Women Managers: Travellers in a Male World, John Wiley and 
Sons, Chicago, 1984. s. 19 

(56) A.e. s. 20 

(57) M. Fogarty ve dig. age, s. 302, 232, 233 

(58) F. Erdogan, Kad1nrn i§letme orgutOnde 9al1§masma davran1§Sal bir yakla§1m 
ve Ti.irkiye'de. ~fll1.§an kadmla ilgili uygulamall bir ara§t1rma; yayinlanmam1§ 
doktora tezi, l.U. l§letme Fakultesi, 1st. 1982, s. 235 
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ara§trrmasrnda da ekonomlk. zorunluluk ve ba§kaca nedenlerle kadrnrn 
Qal1§mas1 gerektigini du§unenlerin oranr % 95'1ere ula§maktadrr. 

(Qaf1§mal1d1r: % 38.2; kadrnrn yeri evidir. % 5.9; Ekonomik zorunluluk varsa 

Qal1§mal1d1r. % 55.9) 59 

Goruldugu gibi nedeni ne olursa olsun kadrnlar; ozellikle Qal1§makta 
olanlar arasrnda c;al r§ma istek ve niyetinde olanlari n or an 1 hay Ii yuksektir. 

Kadrnlarrn Qalr§maya kar§r olumlu tutum ve yuksek baglrlrk gostermelerine 
ragmen istihdam oran ve surelerinin erkeklere k1yasla du§uk kalmas1, 
uzerinde durulmas1 gereken onemli bir husustur. 

<;al1§ma suresi ve surekliligi anlamrnda kadrnlarin i§e bagl1l1grn1 azal
tan faktorlerin ba§rnda, 

(1) Kabul edilmi§ kadrn rolu (ev kadrn1, e§, ana) normlarrnrn bask1s1 
ve (2) Kadrn i§lerinin kalitesinin du§uklugu ve cinsel e§itsizligin bask1s1 60 

gelmektedir. Bunlardan ozellikle birincisinin etkisi onemlidir. Hunt'a gore, 
kadrnlarrn fiilen Qal1§mamalarrn1n ba§lrca nedenleri §unlardrr.61 

1- <;ocuklara kar§1 guc;lu sorumluluk duygusu, 

2- Ev ve kocaya kar§1 olan sorumluluklar, 

3 - K o c a I a r 1 n t u t u m u ( % 1 7 ' s i o I u m s u z k o ca t u t u m u n a r a g m e ·n 

c;al1§1yor .) 

4- Yerel istihdam imkanlarrnin yetersizligi 

5- Uygun egitim eksikligi ·.· 

Bu arada, kad1nlarrn % 65'i evden uzak olmayan ve ula§1m1 ~olay bir 

i§in kendileri ictin onemli olduguna i§aret etmi§lerdir. Goruldugu gibi, 

kad1nlarrn i§ten ayr1lmalarrnda aile sorumluluklarrnrn, ozellikle ilk ctocugun 

etkisi buyuktlir. Gerek bu, gerekse ba§kaca ara§t1rmalarrn sonuc;larrna 

gore 62 kadrnlarrn c;al1§ma motivasyonu ve yone.limi ile c;al1§ma davranr§larr 

(mesleki performanslarr) uzerind~. aile sorumluluklarr ve ko§ullarrn1n buyuk 
etkisi vardrr. Yukarrda sayrlanlar vb. faktorler, kadrnlarrn kariyer bagl1l1g1 
ve motlvasyonunu engelleyerek en azrndan keslkll blr karlyer ~rOntOsO 
sergilemelerine yol ac;maktadrr. Ote yandan, erkeklerde oldugu gibi, 
kad1nlar1n buyuk. c;ogunlugunun da Qal1§maya guduleylcl blr 
faktor/c;alr§ma nedeni oiarak "kazanCj veya gellr" eide etmeye ilk srrada 

(59) Oya Qitc;i, age, s. 178 ve dev. 

(60) D. 0. Jewell, age, s. 41 

(61) J. Marshall, age, s.20 

(62) D. 0. Jewell, age, s . 41-42, J. Marshall, age, s. 20-21, 0 Qitc;i, age, s. 215-216 
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yer verdikleri gorulmektedir. Bu, duruma gore, kendisinin veya ailesinin 
ge9iminl saglama (kadin reisli allelerde oldugu glbl), alle gellrlne katk1, 

daha iyi ya$ama istegi gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Fakat neden ne 
olursa olsun, para veya gelir elde etmek, kadinlarin c;al1§masinda ilk sirada 
galen bir faktordur. Nitekim gerek ulkemizde gerekse ba§ka ulkelerde 
yap1lan ara§t1rmalar da bu gozlemi dogrulamaktad1r. 6rnegin, Turkiye'de 
bu konudaki ilk ara$t1rmalardan biri olan Topc;uoglu (1957)'nun 

c;al1§masinda kad1nlar1n % 80'i zaruretten c;al1$t1g1n1 belirtmi§tir.63 

Erdogan'1n (1982) ara$tirmasinda c;al1$ma nedeni olarak "ekonomik 
zorunluluga" ilk s1ray1 veren 64 kadinlarin, Citc;i (1982)'nin ara$t1rmasinda 

% 88'i, Yankm'in 65 c;al1§masinda ise % 89'u "para veya gelir saglama 

amac1yla c;al1$t1gin1 belirtmi$tir. Hunt'un ingiltere'de yapt1g1 ara§t1rmada 

ise bu oran % 80 civarindad1r. Dlger t;alujma nedenlerl, iyi c;al1§ma 
arkada§larr, iyl c;al1§ma ko§ullar1 (% 65 ve o/o 59) arkada§l1k kurma istegi (% 

40) ve s1kint1dan kurtulma (% 70) gibi nedenlerdir. Bu arada ulkemizde 
"yap1lan egitimi degerlendirmek" ve "bag1ms1z bir ki§ilige sahip olmak", bo§ 
zamanlar1 degerlendirmek gibi" nedenler66 onemli faktorler olarak on plana 
c;1kmaktad1r. Egitim duzeyi yukseldikc;e bu faktorleri c;al1§ma nedeni olarak 
gosteren kadinlarin oran1 da artmaktadir. 

Goruldugu gibi kadinlarin c;al1§ma nedenleri, geleneksel olarak 

kadinlara atfedildigi gibi ki$isel degil ailenin ihtiyac1 ic;in para kazanmak ve 

arkada§l1k kurma vb. nedenler etrafinda yogunla$maktad1r. Ancak, c;al1§ma 
nedenleri a91sindan kadinlarla erkekler arasinda sanild1g1 kadar farkl1l1k 
oldugu da soylenemez. Son zamanlarda yap1lan baz1 ara§t1rmalar, meslek, 
orgutsel duzey ve egitim gibi faktorler benzer oldugunda kadin ve erkeklerin 
c;al1§ma motivleri arasrnda pek farkl1l1k olmad1gin1 ortaya koymul}tur. 67 

Ancak bun a rag men, cinsiyetler aras1nda i§ hayatinda onemli fark 1111 klar var 
olmaya devam etmektedir. Bu durumda, kadrnlarin istihdamin1, onlarin 

c;al1§ma konusundaki ilgi ve motivasyonlar1 d1§indaki faktorlerin onemli 

olc;ude etkiledigi soylenebilecektir. 

(63) H. Top<;uoglu, Kadinin <;all§ma saatleri ve kadin kazancinin aile but<;esindeki 
rolu, kultur Matbaas1, Anl1ana, 1957. s. 20 

(64) F. Erdogan, age, s. 197 

(65) 

(66) 

O. Qit9i, age, s. 187 ve B., Yankrn, Qalu;ma hayatinda kadrnlar ve 9al. kad. 
Llzerlride blr arattirma, I. U. SBE, End llltk. Arablllmdall, Yayinlanmam11t Y.L. 
tezi, 1st. 1989, s. 204 

F. Erdogan, age, s. 175 ve 0. Citc;i, age, s. 190-192 

(67) J. Marshall, age, s. 165-166 
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Fogarty, Rapoport ve Rapoport (1971). "bireysel kariyer (c;al19ma) 

motivasyonunu (1) C(al19maya bagl1l1k, (2) C(al19ma istek ve niyeti, (3) 
C(al1§madan saglanan tatmin diye uc; boyut ac;1sindan incelemi§lerdir. On
Iara gore, bireysel kariyer motivasyonunu, (a) i;al1§maya ili§kin norm ve 
degerler. (b) Ki9isel ihtiyai;lar, (c) Sosyal yap1 ve Ekonomik durum gibi 
birbiriyle etkile9im ic;indeki faktorler etkilemektedir. Bu arada bireysel 

motivasyon ile "Aile ve evlilik ili§kileri" ve "diger ki9ileraras1 bagl1l1klar" 
a r as in d a k a r § 1 I 1 k I 1 b i r i I i § k i v a rd 1 r . Tu m b u et k i I e § i ml e r I e § e k i 11 e n en 
"bireysel kariyer motivasyonu". "mesleki performans" uzerinde "f1 rsatlar ve 

alternatif sec;eneklerle birlikte onemli bir role sahiptir. Tum bu etkile9imler 

sonucu, ki:;;inin c;al1:;;ma kariyerinin herhangi bir evresinde, ozellikle kritik 

gec;i§ noktalarrnda, ortamdaki etkenlerin degi:;;mesine bagl1 olarak, ki§inin 
c;al1§ma motivasyon ve istekleri de degi§ebilecektir. 68 Dolay1s1yle ki§inin 

c;al1§ma motivasyonu ve istegi, hayat kariyeri veya c;al1§ma, aile, egitim att 

kariyerlerinin degi:;;ik evrelerinde farkl1l1k gosterecektir. Bu yuzden, 

c;ah9ma motivasyonunu (i9e bagl1l1g1, i§ tatmini ve c;al1§ma istegini) belir
lemede, ic;inde bulunulan hayat/kariyer evresi ve ilgili faktorlerin bu ev

redeki degi~en etkileri §ekillendirecektir. 

Nitekim, Mathews ve Tiedeman (1964). k1zlarrn hayat tarz1 tercihleri 

ile evlilik ve kariyere kar§1 tutumlarrnrn hayat-egitim kariyeri evresiyle ilgili 

oldugunu belirlemi§lerdir. Bulgularina gore(*). kariyere kar§1 evliligi tercih 

edenlerin oran1 evrelere gore degi§iklik gostermektedir. (Otaokul "% 60, 

Lise, "% 75, yeti§kinlerde % 71 ' i evliligi tercih etmektedir .) 

Bireysel kariyer motivasyonunda onemli bir degi§ken "c;al1§maya (i:;;e, 

kariyere) bagl11lk (commitment)t1 r. "Gal1!jma baglll1g1" en genel anlamda, 

ki§inin hayatinrn diger alanlarrna k1yasla i;al1§maya ayird1g1 goreli ilgi, 

zaman,--enerji ve duygusal yat1r1m1 ifade eder. 69 Bazen istihdam suresi vb. 

· tek boyut ac;1sindan ele al1nan c;al1§maya bagl1l1k, Fogarty ve dig.'nce 
"kadrnlar1n ·kariyer sahibi olmas1, c;al1§mas1 gerektigi fikrine bagl1l1k" olarak 
tan1mlan1p, ·incelenmi§tir. Bu boyut ac;1s1ndan kadrnlar (1) Bagl1 olmayanlar 

(68) M. Fogarty ve dig. age, s. 165-166 
(*) Susan Anzivino Miskler, "Barriers to career development of Women", S. H. 
Osipow, Emerging women, s. 120 

(69) C. J. Winters, J. Sorensen, age. s. 62 
(*) Motivasyonel ozellikleri ac;1smdan kadmlar s1ras1yla 1) Geleneksel, 2) 
Qah§mayan c;at1§mal1, 3) Yeni geleneksel, 4) Gec;i§sel i§i;i, 5) Kesikli kariyerci, 
6) C(at111mal1 i§t;l. 7) Kariyerci olmayan i§t;I, 8) Kariyerci kadin olarak 

siralanmaktad1r. Bunlardan 1. ve 2. cisinin 9al1§mama, 3,4 ve 5. nin kesikli 
i;all§ma, son ikisinin de surekli i;all§ma yonelimli oldugu soylenebilir. Bkz., 
Fogarty ve dig. age. s. 304. 305. 
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(2) Karars1zlar veya kar1ma bagl1lar ve (3) Bagl1lar diye gruplara 
ayr1lmaktad1r. 7° Kad1nlar1n sozu edilen bu bagl1l1k derecesi de 
istihdamlarin1 etkilemektedir. 

Kadinlarin c;al1§ma motivasyonunda "c;a11,ma nlyetl ve lstegl 

(c;al1§mamay1, kesikli veya surekli c;al1§may1 du§unme) ile "as1l tatmlnl 
c;al1§maktan (veya aile hayatindan) saglama"nin da bi.iyi.ik onemi vard1r. 
Fogary ve arkada§lar1, kariyer bagl1l1g1, 9al1§ma niyeti ve 9al1§maktan 
saglanan tatmin boyutlar1 ac;1sindan gosterdikleri motivasyonel ozelliklere 
gore kadinlarin sekiz grupta toplarn1§fard1r. Bir uc;ta, c;al1§maya bagl1 ol
mayan, c;a111~may1 du§i.inmeyen, asil tatmini de c;al1§maktan elde etmeyen 
GELENEKSEL KADIN, diger uc;ta ise, bunun tam tersi ozellikler sergileyen 
KARiYERCi KADIN tipi yer almakta, digerleri bunlar aras1nda 
bulunmaktad1r. (w) Daha once de deginildigi gibi, kadinlarin motivasyonel 

ozellikleri ile beklenen veya fiili c;al1§ma davran1§lar1 arasinda s1k1 bir ili§ki 

vard1r. Sozkonusu ara§t1rma bulgularina gore, kad1nlar1n % 22 si 

c;alt§mama, % 43'u kesikli c;al1§ma, % 34'u ise surekli c;al1§ma yonelimli 
bulunmu§tur. 71 . 

Kadinlar1n kariyer (c;al1§ma) yonelimi ile ilgili olarak, bireysel c;al1§ma 
motivasyonuyla da ilgili diger baz1 bireysel faktorler i.izerinde de durul
mu§tur. Buna gore, kadinlarin c;al1§ma ye>nellmi ve davran1§1, onlarin 
yetenek, ba§ar1, ki§ilik, deger, benlik kavram1 ve ozguvenleri gibi bir c;ok 

bireysel faktorle de ilintilidir. 72 Oyle gorunuyorki, bu boyutlar ac;1smdan, 
aslinda erkeklere gore bir yap1 ve ozellik arzeden i§ hayatinin taleplerine 

uygun nitelikler gosteren kadinlarin c;al1§ma ve kariyere bagl1l1klar1 

(duygusal, du§unsel ve davran1§sal olarak) yukselmektedir. Tersi ozellikler 

gosteren kadinlarinsa, c;al1§mama, veya aile yonelimli olmalar1 ve buna 
gore davranmalar1 beklenebilir. Ancak kadinlarin istihdamin1 sadece sozu 
edilen bireysel faktorlerle ac;1klamak ta mumkun degildir. Kadinlar d1§mdaki 
faktorlerin etkisiyle "kariyerci" bir kad1nin "<;al1§amamas1" veya i§ hayatmda 
engellerle kar§1la§mas1, "geleneksel" bir kadtntn da c;e§itll nedenlerle 
"c;al1§mak zorunda kal1§1" s1k9a kar§1la§1lan durumlardir. 

(70) M. Fogarty ve dig., age., s. 261-262 

(71) A.e., s. 302-305 

(72) C. J. Winters, Janet Sorensen, age, s. 51 ve devamr ve, C.N. Jaclin ve E. E. 
Maccoby, "Sex differences and their implications for management, Frankina 
Gordon ve dig, Bringing Women into Management, Mc Graw-Hiii, N. Y. 1975, 
s. 23 
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Kadinlarin mesleki alanda ilerleme isteklerini ifade etmelerini ve 
sonuc;ta Wm kariyer ba§ar1larin1 engelleyen kad1nlara ozgu ve onlarin 
r.tal 1$mas ina ili§kin baz I ozel faktorler uzerinde de durulmaktad Ir. O'Leary'e 

(1974) gore 73 

(1) Ba$aris1zl1k korkusu, 

(2) DLI$Lik ozguven, 

(3) Ginsel rol basmakal1p yarg1lar1, 

(4) Roi r.tat1$mas1, 

(5) Erkek yonetici modelinin egemenligi gibi faktorler kadinlarin 

kariyer istekleri ve ba$ar1larin1 engelleyici etkiler gostermektedir. 

b- c;at1fmaya kart• tutumlarana gore kadan ifgoren tipleri 

Kad1nlarin istihdamlari ve mesleki performanslar1nda bireysel 
ozelliklerinin bir i§levi olarak ortaya Q1kan c;al1§maya kar§1 tutumlarinin da 

onemli etkisi vardrr. Bu yuzden, r.tal1§maya kar§1 tutumlarrna baglr olarak 
farkl I kad in i§goren tiplerinden sozetmek mumkundur. J. Longer ( 1985) 'e 
gore 9al1§an kad1nlar1, i$1erine kar$1 tutumlar1na gore. dart gruba 
bolebil iriz. 74 

(a) Yuksek enerjili ba§arilllar (high energy achievers): 

Bunlar, yuksek duzeye ula§ml§ ve ula$makta olanlar1 kapsar. i§lerini 
heyecanl1 bulur, i§lerine QOk zaman ay1r1r, rollerini devaml1 geni§letir ve 

gelecegi planlarlar. Ancak her$eyi i$ iQin feda etmez, kendine ve diger 

ili$kilerine de zaman ayirirlar. Diger gruplardan hayatlarina yon verme ve 
•zaman pa rad 1 r" tutumlar1yla ayr1l 1 rlar. 

(b) Bagi! (involved) i$Qiler: Bunlar da i$e c;ok zaman ay1r1rlar ancak 

gelecegi planlamaktan r.tok mevcut i§leri uzerinde yogunla9irlar. i9e 

baglllrklarinr belli bir noktada sin1rlarlar. Yonetim kurulu ba9kan1 olmak 

istemezler. 

(c) Durust i$Qiler (conscientious workers): 

Standard saatlerde Qal19an, karma91k duygulara sahip, i9in taleplerin
den genellikle s1k1lan fakat gene de i§lerini iyi yapmaya dikkat eden 

(73) 0. T. Hall, Marilyn A. Morgan, "Career development and Planning", M. Jelinek, 
age.s. 337 

(74) Judith Longer, "A typology of Working women", B. A. Stead, Women in 
Management, Prentice Hall inc., Englewood Cliffs, N. J, 1985, s.3-4 
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k ad in I a rd 1 r. i § in ark ad a§ I 1 k v e sos ya I et ki I e § i m g i b i e k on om i k o Im a ya n 

yonlerine onem verirler. 

(d) Zorakiler (Toilers): "Para i9in 9al1§an" grubuna girerler. Genellikle 

du§uk duzeyli i§lerinde mutsuz, umutsuz ve gelecegi ili§kin' olarak pasiftir
ler. 

Anla§llabilecegi gibi, bu dort grup kadin i§e verdikleri oncelik 
(ho§lanma ve ay1rd1klar1 zaman) bak1mrndan onemli ol9ude farkl1l1k 
gosterirler. Dolay1s1yla ozel hayatlarina ay1rd1klar1 zaman da farkl1l1k 

gosterir. Ancak hepsinde "dengeli bir hayat" konusunda gu9lu bir ilgi ve 
ctaba gosterirler ancak "denge" anlay1§lar1 farkl1d1r. 75 

Kadinlarin 9al1§ma/kariyer bagl1l1g1 konusunda, karlyer ve alternatlf 
olarak evllllkle llglll tutumlarinin onemli oldugu ve bu tutumlar1n 

9ogunlukla kadinlarin istihdam1 ve kariyer geli§imi ic;in bir engel te§kil ettigi 

belirtilmektedir. Bat1 ulkelerinde, ozellikle ogrenciler uzerinde yapllan bir 

9ok ara§t1rmaya g6re 76
, sadece ev kadin1 olmay1 veya 9al1§may1 tercih 

edenlerin oran1 son derece du§uk kal1rken, Qogunluk evlilikle birlikte 
9al 1§may1 du.§unmektedir. Ayr1ca ozellikle kad in Iara ozgu mesleklerdekl 
(hem§irelik, ogretmenlik) k1zlar1n, surekll'den 9ok QOCUk yeti§tirme i9in ara 
vermeyi i9eren "kesikli" veya "ard1§1k" (9al1§ma, c;ocuk yeti§tirme i<;in 
9al1§maya ara verme, tekrar 9al1§ma} bir kariyer planina sahip olduklar1 
belirlenmi§tir. Bu arada, az1nl1kta kalan oncu (pioneer) kariyer 

yonelimlilerin (i~e yuksek bagl1l1k, erkeklerle rekabet ic;inde surekli c;al1~ma 

yonelimli) bekarlar arasinda daha yaygrn oldugu ve bunlarin c;ogunlugunun 

da bag1ms1z bir kariyere sahip olmaktan c;ok kocalarinin kariyerine yard1mc1 
olmay1 daha onemli gordukleri saptanm1§tir. Boylece, verilere gore kadinlar 

c;ogunlukla tutumsal olara~ "kadmm yerl evldlr" fikrine kat1lmakta, baz1 
degi§im i§aretlerine ragmen, c;al1§ma ve kariyer i<;in evlilik ve aile 
sorumluluklarin1 feda etmek yerine alle ve ~alu1ma rollerlnl blrllkte 

yurutebilecekleri bir .istihdam bic;imini tercih etmektedirler. Buradan i§let
meler i9in Q1kar1lacak sonuc;, onlar1n istihdam1 ile ilgili politika ve 
uygulamalarrnda kad1nlar1n bu e~llim ve ozeliklerini gozonune almalarrnin 

gerektigidir. 

Kadinlarin istihdam1 ve kariyer geli§imine bir engel olarak gorulen 
yetenekler konusunda, cinsiyetler arasinda san1lan1n aksine pek az 
farkl1l1k oldugu, sadece "kasgucu" ac;1s1ndan erkeklerin kesin bir ustUnluge 

(75) A. e. s., 4 

(76) S. A. Mishler, "Barriers to career deevelopment of Women", S.H. Osipow, 
Emerging women ... s. 119-121 
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sahip olduklar1 belirlenmi§tir. Bu konuda yap1lan c,;:al1§malara gore, kadm ve 

erkekler arasmda yetenek ac,;:1sindan varolan farkl1l1k, buyuk olc,;:ude erkek 

ve kad1nlar1n sosyalle§mesinin farkl1l1g1ndan kaynaklanmaktad1r. 

Kadinlarin "fiziksel guc,;:" bak1mmdan yetersizliginin ise teknolojinin geli§tigi 
bir ortamda pek onemli olmayacag1 ileri surulmektedir. 77 . 

Kadinlarin istihdamlarin1 etkileyen faktorler arasinda "karlyer (mes
lekl) llgllerlnln ve "f1rsat bllgllerlnln"de onemli yeri vard1r. Ka'dinlarin 
mesleki ilglsi, ev kadinl1g1-anal1k rolunu mu yoksa c;al1§may1 m1 tercih 
ettikleri ac;1smdan degerlendirilmektedir. Ev d1§mda c;al1§manm ev ic;i rol
lerden kurtulmaya yol ac,;:mad1g1 veri ko§ullarda, kadinlarm mesleki ilgi 
gostermeleri otomatik olarak, erkeklerin aksine, rol c,;:at1§mas1n1 da 
beraberinde getirmektedir. Bu konuda yapllan c,;:al1§malar; 78 kadinlarm mes
leki ilgilerini belirlemede rel c,;:at1§mas1 ve olc,;:eklerin cinsel onyarg1l1 
olmasrnin, onlarin c,;:al1§maya ilgilerini azalt1c1 ve belli alanlarla (kadrnlara 
uygun mesleklerle) srnirland1r1c1 bir etki gosterdigini ortaya c,;:1karm1§ttr. 
Yine sozkonusu c;ral1§malara gore, kadinlarin kariyer geli§iminde mesleki 
ilgilerinin etkisinin, erkeklerinki kadar kesin olmad1g1 sonucuna var1lm1§t1r. 

Kad1nlarin dezavantajl1 olduklar1 bir husus ta "karlyer (I§ f1rsat1) 
bllgllerlnln ekslk olmas1"d1r. 79 Meslek sec;imi, i§ bulma ve i§te ilerleme 
konusunda onemli clan f1rsat bilglsi ac,;:1sindan kadrnlarin yetersizligi, 
temelde cinsel i§bolumu ve cinsel rel kal1p yarg1larindan kaynaklan1yor 
gorunmektedir. Bu etkiler sonucu; kadinlarin ilgi ve ili§kilerinin srn1rl1l1g1, 
dan1§man, arac1 vb. ki§ilerin c;al1§man1n ve ozellikle belli mesleklerin 
kadrnlara uygun olmad1grn1 du§unmelerinin kadmlarm kariyer bilgisinin 
dolay1s1yla istihdamlarinin sinirl1l1gina yol ac,;:t1g1 soylenebilir. 

4- AiLE SORUMLULUKLARI VE BAGLARININ KADIN
LARIN iSTiHDAMINA ETKiSi 

Kadrnlarrn ozellikle modern sektor i§letmelerinde istihdam1 uzerinde 
"aile sorumluluklar1 ve baglar1"nin c;ok onemli ve belirleyici bir etkisi vardir. 
Hemen herkesin bir aile ic,;:inde ya§amasinin dogal sonucu olan "aile sorum
luluk ve baglar1"nin kadinlar ic;in ozel onemi, cinsel i§bolumune dayal1 
aile-ev ic;i gorevlerin (ev i~leri, c;ocuk yeti§tirme vb.) asll olarak-piyasada 
c;al1§salar bile-kad1nlar1n pay1na du~mesinden kaynaklanmaktadir. 
Boylece, kadrnlarin lktisadi faaliyetlerde (de) bulunmalar1, c;ogunlukla 
ur.etici faaliyetler anlamrnda- "c;ifte bir i§yuku" (ev i§leri-piyasa i§leri) ile 
kar§1 la§malarina yol ac;maktad 1 r. Cinsel kimlik ve cinsiyete ozgu rol ve 
davran1§larin ogrenilmesinde onemli bir sosyalle§me alan1 clan aile, bu 
yolla kadmlarin aile ic,;:i ve toplumsal konumlarin1 ve buna bagl1 ili§kilerini 

(77) A.e, s. 121-118-119 

(78) A. e, s. 121-122 

(79) A. e., s. 122 
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belirlemede de onemli etkilere sahiptir. Boylece, kadinlarin aile i<ti goreli 
konum, ili!?ki ve gorevleri, aile ve ctal1§ma kariyerleri arasindaki s1k1 et
kile§im nedeniyle, kactinilmaz olarak onlarin ctal1§ma yonelimi ve mesleki 
performanslar in 1 etkileyecektir. 

Kadinlarin istihdam1 actisindan ozellikle onemli olan faktorler; 

(1) Medeni durum 

(2) Qocuk say1s1 ve ya§lar1 

(3) Aile tipi 

(4) Aile/koca geliri ve tutumlar1 

(5) Ailenin sosyo ekonomik durumu olarak belirtilmektedir. 80 Burada; 
sozkonusu faktorler kad1nlarin istihdam1na etkileri act1s1ndan ele 
alinacakt1r. 

a) Medeni Durum 

Kadinlarin medeni durumlar1yla istihdamlar1 arasinda s1k1 bir ili§ki 
oldugu gozlenmektedir. Temelde evlilik ili§kisine dayanan medeni durum, 
kad1nlar1n aile ic;i ve toplumsal rel ve i!?levlerinde farkllla!?maya yol 
ac;maktad 1 r. Bun a bag I 1 olarak ta kad inlar1n istihdam in 1 (meslek i istek ve 
davran1§lar1n1) s1n1rlay1c1, kolayla§t1r1c1 veya zorla§t1r1c1 bir etki 
gostermektedir. 

Evlilik ve anal1k, sosyal arka planlarin1 bakmaks1zin neredeyse tUm 
kad1rilarin asll istegidir. Buna kar§ll1k istihdam, ctogu kadin ic;in -ekonomik 

zorunluluk haric;- hayatlarintn tamamlay1c1 bir parctas1 degildir. Qunku k1zlar 
evlenme; erkek ctocuklar1 ise genellikle c;al1llma uzerine sosyalle§tirilmek

tedirler. Bu yi.izden, evlilik kadinlarin gelecege ilillkin planlarinda merkezi 

bir yer tutmakta, bu da ctogunlukla c;al1!?ma kariyeri geli§imlerinde gi.ictlukler 

yaratmaktadir. 81 Bu nedenle hemen tum ulkelerde bekar kadinlarin 
i§gucune kat1l1minin evli olanlara gore daha yuksek oldugu evliligin 
c;o~unlukla l§gucunden surekli veya en az1ndan, gec;lcl ayr1lmaya yol ai;t1~1 
bellrtilmektedir. 82 Ulkemizde de 1985'te 12+ ya§taki evli kad1nlar1n 

(80) Bu konuda bkz., iLO, Conditions of Work .... , s. 8 ve dev., Fogarty ve dig., age, 
s. 28 

(81) S.H. Osipow, age, s.69 

(82) A. Myrdal, V. Klein, Women two roles: Home and Work, Routledge and Kagan 
Paul Ltd., London, 1968,, s. 79 ve R. A. Killian; The Working Women: A Male 
Manager's view, A.M.A; Inc, N.Y, 1971, s. 29 
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i§gucune kat1lma oran1 % 30.64 iken "hie; evlenmemi§"lerin % 41.64, 
"bo§anm1§"larrn % 37:88 ve "e§i olmu§" kadrnlarinki % 11.04'tUr. Ayrica, 

evli kadinlarda % 1.79 clan i§sizlik oran1, "hie; evlenmemi§ler"de % 8.04, 
Ba§anm1§larda % 6.84, e§i olmu§lerde % 1.09'tur. Hiq evlenmemi§ 
kadinlarin onemli bir bolumunun (% 24.62) ogrenci83 oldugu gozonune 

alinrrsa, bekar kad1nlar1n i§gUcune kat1l1m oraninin daha da yuksek oldugu 

gorulmektedir. Ayr1ca, evli kadinlara oranla evli olmayanlarin i§sizlik 
oraninin yuksek olmas1, Qal1§ma arzularin1 gostermek bak1m1ndan ilginc.ttir. 

Tablo: 2-4 Turktye'de kadintarin 1,gucu durumu ve medenl 
duruma gore dag1l1m1 (% otarak-1985) s.6,76,94 

Medenl Durum 

iwUcii Hict 9\/fenmedi EIAi ~I E~~dii 

durumu 
Kentx K1f<X Genel Gene! Kent K1r. Gene! Kent Kir Gene! Kent Kir 

1-ikt .. Faal 41.64 24.67 55.52 30.64 10.12 48.56 37.88 32.83 49.82 11.04 5.60 16.00 

istihdarrda 
¥>iz 32.73 14.05 48.01 28.76 7.74 47.11 30.41 25~58 41.81 9.95 3.88 15.48 

11. LF. olm. 8.91 10.62 7.51 1.88 2.38 1.45 7.47 7.25 8.08 1.09 1.72 0.52 

Ev KOO. . 58.36 75.33 44.46 69.36 89.86 51.44 62.12 67.17 50.16 88.96 94.40 84.00 

ooreoo 31.18 36.91 26.49 65.15 86.66 46.21 44.47 46.31 40.12 49.61 63.49 36.96 

Ogrenci 1+11 24:52 35.94 15.38 0.14 0.18 0.10 - - - - - -

100. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kaynak: DiE, 1985, HHiA Sonu9lar1, DiE Bas1mevi, Ankara 1988, s. 
6, 76,94 

(X) 20.000 ve daha 9ok nOfuslu yerler 

(XX) 20.000'den du§uk nufuslu yerler 

Evliligin kad inlarin istihdam in 1 engelleyici ve srn 1 rlay1c1 bir etkiye 
sahip oldugu goru§u yaygin kabul gormektedir. Verilerin de dogrulad1g1 bu 
olgu, ozellikle aile ve piyasa i§lerini uzla§tirmanin nispeten guq oldugu 
tarrmdl§I sektorlerde daha belirgindir. Nitekim, ulkemizde tarimsal 
faaliyetin egemen oldugu k1rsal kesimde evli kadinlarrn % 48.56 s1 iktisaden 

(83) DiE, 1985 HHiA, s. 6, 76, 94 
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faal iken bu oran kentsel kesimde sadece % 10.12'dir. Bu arada "bo$anmr$" 
kad1nlar1n i$gi.ici.ine kat1l1m1n1n her iki kesimde de yi.iksekligi (Krrsal 
kesimde % 49.82, Kentlerde % 32.83). "kad1n relsll alleler" sendromu ile 
ac;rklanabilir. Buyuk bir olasrlrkla bunlar, kendisi ve ailesinin ge<;imini 
saglamak durumunda kalm1$. kadrn aile reisleridir. 

Hie; evlenmemi$ kadrnlarla bo$anm1$ kadrnlarrn i$gijcune kat1J1mrnrn 

nisbeten yuksek olu$U, aile sorumluluklar1 ac;rsrndan 9eli$ik bir durum ser
giler. Birincilerden aile sorumluluklarrnrn azlrgr, ikincilerde ise c;oklugu 
(ailenin ge9imi) piyasada c;al1$malarrn1 art1r1c1 ·bir etki yapmaktadrr, 
denebilir. 

Kadrnlarrn evlilik davranr$1 dolayrsryla istihdamlarr ac;rsrndan "ev

lenme YB$ I" ve "bo§anma oranlari" on em ta$ rmaktad 1 r. Geleneksel toplum
larda evlilik ya$1 ve bo$anma oran1, geli$mi$ ulke ve bolgelere gore daha 
du$i.iktUr. 6te yandan baz1 bireysel ozellikler ile evlenme ya$r ve bo$anma 

arasrnda ili$ki vard1r. Bu konuda etkili bireysel faktorlerin ba$1rcalarr 

$Unlard1r: 

- Kadinlarin karlyer yonellml: Kadrnlarrn evkadrnl1g1-anal1k veya 
c;al1$ma (kariyer) yonelimli olmasr, evlilik ve c;al1$maya kar$1 farklr tutumlar 
gostermelerine yol acmaktad rr. Psathas'a gore ( 1971), "gelecek (kariyer) 
yonelimli kadrnlarrn evliligi erteleme ve c;al1$may1 ya da egitimi surdurme 
olas1l1g1 daha yuksektir. Bu bulgu k1smen Watley ve Kaplan'in (1971) 

ara$t1rmasrnca da dogrulanmr$trr. Yalnrzca evliligi dLi$unen veya <;al1$may1 
evlilikten sonraya brrakan kad1nlarrn evlenme ya$r 22, digerlerininse 23'tur. 

Tangri (1972)'de cinsiyete ozgu olmayan meslekleri sec;en rol yenilik<;isi 

(role innovators) kadrnlarin digerlerine gore evliligi geciktirdigini 

bulmu$tur .84 

- Egltlm: Egitim duzeyi yukseldikc;e evlilik ya$r ve i$gucune katrlma 
oran1 da yukselmektedlr. 6zellikle geli~en ulkelerde, e~ltlm duzeyi du~uk 
kadrnlarrn aile ve toplumdaki statUsunu elde etmelerinin bi.iyi.ik 61Qi.ide ev 

kad1nl1g1 ve analrkla srnrrlr olmasr 85 evlilik ya$1n1 dufii.irucu bir etki 
gostermektedir. 

Kad1nlar1n toplumdaki yeri ve rolu'ne ili$kin geleneksel tutumlar 

dogrultusunda kadrnlarrn analrk, 9$ ve ev kad1nl1g1 rolu yaygrnlrk ve 

egemenligini surdurmekle birlikte, son yrllarda bazr degi$im i$aretleri de 

gozlenmektedir. Son yrllarda, genel olarak evli kad1nlar1n i$gucune 

(84) S.H. Osipow, age, s. 69-70 

(85) J. D. Kasanda, J.O.G. Billy, K. West, Status Enhancement and Fertility, 
Academic press inc .. N.Y. 1986, s. 100 
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kat1l1minda bir art1§ gozlenmektedir. <;ogu ulkede tUm evli kadinlarin 
1/3'unden fazlas1 c;al1§maktad1r ve c;al1§an kadinlarin yakla§1k % SO'sini 

evliler olu§turmaktad1r. Bu oran eski sosyalist ulkelerde daha da 

yuksektir. 86 Ulkemizde de 1990 y1l1 verilerine gore kadin i§gucunun % 

61.28'i evli bulunmaktad1r. Kentsel kesimde % 49.81 olan bu oran k1rsal 

kesimde, % 64 .63'e yukselmektedir. 87 

1985 verilerine gore evli kad inlarin kentsel kesimde % 10.1 B'i, k 1 rs al 
alanda % 48.56's1 olmak uzere % 30.64'0 iktisaden faal bulunmaktad1r. 88 

Kentlerde (20 .000+ nufuslu) evii kad in tar in kat1l 1m in in du§uklugu modern 
sektor istihdam1yla ev i§ierinin uzla§t1r1lmasinin nisbeten zor oimas1 

yaninda, buralarda c;ekirdek ailelerin yayginl1g1 ve Turkiye'de i§sizligin 
yuksek olmas1, geleneksel tutumlarin egemenligi gibi nedenlerle 
ac;1k lanabilir. 

Bu arada, evli kadinlarin c;al1§ma nedenlerinde (parad1§1 nedenler 

lehine) de onemli degi§meler olmaktad1r. Nye (1963)'e gore bu gec;i§ Lie; 
a§amada gerc;ekle§mi§tir:89 (a) Ba§lang1c;ta: c;al1§an evli kad1nlar 
c;ogunlukla kendilerinin ve aileierinin gec;imini saglayaniardan oiu§uyordu. 
(b) Sonra: kocalarinin geliri son derece du§uk olan ve aiie gelirine katk1 ve 
destek ic;in c;al1§an evli kadinlar ag1rl1k kazand1. (c) $imdi ise; c;ogunun 
kocas1 ortalama gelire sahip olan kadinlar1n ekonomik nedenlerle c;al1§mas1 

o kadar fazla zorunluluk arzetmemektedir . Bugun c;ogu evli kadin, ailenin 
ya§am standardin1 yukseltme; egitimini degerlendirme, oz tatminini art1rma 

vb. ned en lerle c;al I§mak tad 1 r. 0 lkem izde de para d 1 $I neden ler ic;inde 

oz e I Ii k I e 11 e g it i mi deg e r I e n d i rm e 11 
, 

11 bag 1 ms 1 z bi r k i $ i I i g e k av u $ma 11 i c; in 

c;al 1$11g in 1 belirtenlerin or an 1 hayii yl.iksektir. 90 

Genel lik le k.ad in la rin, eg itim ve vas if duzeyleri ne olu rsa olsun; 
sadece c;al1§ma veya aile kurma yerine, ikisini birlikte yurutmeyi tercih 
ettlkleri gorulmektedir. Bunlar1n c;ogu da c;ocuklar1 buyuyunceye kadar 

c;al1§maya ara vermeyi du§unmektedirler.91 Boylece kadinlar arasinda en 
yaygin kariyer modeli olarak, c;ogunlukla aile sorumluluklari nedeniyle 
Qal1fimaya ara vermeyi ic;eren 11 kesikli (gir-c;1k·gir) kariyer 11 modeli ortaya 
c;1kmaktad1r. 

(86) iLO, Equality of..., s. 13 ve S.H. Osipow, age, s. 69-70 

(87) DiE, 1990 HHiA sonurrlari, DiE Bas1mevi Ank. 1991, s. 24-94-164 

(88~. DiE, 1990 HHiA sonu<;lar1, s. 6-76-94 

(89) S.H. Osipow, age, s. 69-70 

(90) Bkz. 0. Qit'ti, age, s. 

(91) S.H. Osipow, age, s. 71 
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Kad1nlarin aile rolleri istihdamlarin1 etkiledigi gibi; kadinlarin 
istihdaminin da aile ve · evlilik uzerinde etkileri vard1r. Nitekim, sosyal 

degi§meler i<;inde aile ve. evlilik kurumlar1 uzerinde en buyuk etkiyi 
kadinlar1n c;al1§mas1 olgusunun gosterdigi ileri surulmektedir. Hatta 
kadinlarin i§gucune kat1l1minin artmasin1 bu kurumlar ic;in bir tehdit olarak 
gorenler de vard.1r. Ancak; karma§lk bir nitelik gosteren bu sorun henuz tam 
olarak act1kl1ga kavu§turulamam1§t1r. 92 

Oz olarak; kadinlarin istihdamlarinda medeni durumun da onemli et

kisi vard1r. Evlilik, bo§anma, ayr1lma vb. medeni durum degi§iklikleri 
kad1nlar1n pe§inen kendilerine ait olan-aile sorumluluklar1nda (ve 

i§yuklerinde} degi§melere yol actmakta bu da kactinllmaz olarak 

istihdamlarin1 etkilemektedir. Kura! olarak kadinlarin aile sorumluluklar1n1 

art1ran medeni durum degi§meleri (evlenme, ctocuk sahibi olma, e§in olumu 
veya ayr1lma). kadinlarin istihdamin1, diger taktorlerin de etkisiyle bazen 
engelleyici, bazen de art1r1c1 bir etki gostermektedir. 6rnegin, koca gelirinin 
yeterli oldugu ko§ullarda en azindan ekonomik nedenle kadinlarin i§gucune 
kat1l1m1nin artan aile i9i sorumluluklar nedeniyle azalmas1, tarsi durumda 
ve kocanin yoklugunda ise "<tifte i§ yukune rag men" artmas1 beklenebilir. 

Goruldugu gibi medeni durum, diger bireysel ve ailesel ozelliklerle 

etkile§im i9inde (9al1§ma yonelimi, egitim duzeyi, koca geliri ve tutumlar1, 

aile tipi vb.) kadinlarin istihdamin1 farkl1 bictimlerde etkileyen bir faktor 

olarak kar§1m1za 91kmaktadir. Bu etkile§imler nedeniyledir ki ornegin bekar 
kadinlarin kariyer oruntUsu, ozellikle egitim sonras1 y11larda erkeklerinkine 
(daha yuksek ve surekli kat1l1m) benzemektedir. Oysa erkeklerde bekarl1k 

kadinlarinkine benzer (kesikli) bir c;al1§ma oruntUsu ortaya ctikarmaktadir. 93 

Geli§mekte olan ulkelerde genellikle kadinlarin evlilik ya§1 du§uktl.ir. 
Bu ulkeler ayn1 zamanda c;ogunlukla nufus art1§in1n da yuksek oldugu yer
lerdir. Ornegin, Fahrl (1984), 3600 hastas1 uzerinde yapt1g1 incelemede 
kadinlar1m1z1n % 75'inin 15-25 ya§lar arasinda evlendigini belirlemi§tir.94 

Bu durumla ulkemizde kadinlarin i§gucune katil1minin du§uklugu arasinda 
bir ill§kl kurulabilir. 

(92) A. e., S. 70 

(93) M. Fogantyve dig, age, s. 231 

(94) ihsan Fahri, Toplumumuzda kadrn ve cinsellik, Altin kitaplan, ist, 1984, s. 196 
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b) <;ocuk Say1s1 Ve Ya§lari 

Evli kadrnlarrn istihdamrnr etkileyen onemli bir faktor de c;ocuklarrnrn 
say1s1 ve ya§lar1d1r. Osipow'a gore; beceri, egitim ve sosyo ekonomik 
durumuna bakmaks1z1n bir kadrnrn c;al1§1p c;al1§mayacagrn1 belirleyen en 
onemli faktor, c;ocuklarrn "ya§t"dir. Yazar buna kan1t olarak, evli kadinlarrn 
c;ocuklar1n1n ya§t di.i§ti.ikc;e i!]gi.ici.ine kat1l1mlar1n1n da di.i§mesini 
gosterir.(ABD'de 1971 'de 3 ya§rn alt1nda c;ocugu olan kadinlarrn i§guci.ine 
kat1lma oran1 % 27; 3-5 ya§rnda c;ocugu olanlarinki % 38 '· ·: 6-17 (okul 
c;agrnda) c;ocugu olanlarrnki ise % 52'dir.) 95 Tropman (1968)da, kadrnlarrn 

c;al1§1p c;al1§mayacag1n1 belirlemede ya§t ki.ic;uk (-6 ya§) c;ocuklarrnrn olup 

olmamasrnin onemli oldugunu bulmu§tur. Ona gore kadrnlar, c;ocuklarr 
okula ba§lay1ncaya (6 ya§a) kadar istihdama ara vermekte veya c;al1§Salar 
bile daha ktsa sureli, k1smi sureli c;alt§may1 tercih etmektedirler. 96 Bu 

durum; sozkonusu ya§larda ana-c;ocuk bagl1l1grnrn yi.iksek olu§u, aile ic;i 
ve d1§1 c;ocuk bak1m1 desteginin yetersizligl yaninda ozellikle modern istih
dam ko§ullar1n1n anal1kla c;al1§may1 birlikte yurutmeye pek elveri§li 
olmamas1 gibi nedenlerle ac;1klanabilir. 

Bu baglamda diger bir onemli faktor ~ocuk say1s1d1r. Evli-c;ocuksuz 
kadrnlarrn istihdam oruntUsi.inCtn belli olc;Ctde bekarlarrnkini and1racag1 ve 

onceden c;al1§1yorlarsa. c;ocuk oluncaya kadar bCtyCtk bir olas1l1kla (olumsuz 
koca tutumlar1 ve erken c;ocuk yapma istegi sozkonusu degilse) c;alt!]maya 
devam edecekleri soyle.nebilir. Fakat, ilk c;ocuk ve sonrakilerle birlikte 

kadrnlarrn istihdamrnda onemli degi§ikler meydana gelmektedir. 

Qocuk say1s1 (aile bCtyi.ikli.igu) ile ilgili olarak, ozellikle ilk c;ocugun 
kadrnlarin ev dt§tnda istihdam1 ac;1sindan kritik bir onemi vardtr. Gramm'in 

ABD'de yapt1g1 bir ara§t1rmaya gore, evli kadrnlariri i§gucu arzrnda "Ilk 

c;;ocuk" sonrakilerden daha onemlidir. Gramm; 2 veya 3 c;ocugu clan 

analarin sadece tek c;ocugu clan kadrnlardan daha k1sa surede i§e donme 
eg i I iminde olduklar1n1 saptam l§ttr. 97 Tropman d a i I k c;oc u kt an son r a 

kadrnlarrn tamgun c;al1§maya daha haz1r olduklar1n1 ortaya c;1karm1§t1r. 98 ilk 
c;ocugun 2. ve 3. c;ocuklara oranla kadrnlarin istihdamin1 daha srnirlay1c1 bir 

(95) S.H. Osipow, age, s. 14 

(96) Ae., s. 80-81 ve A. Myrdal ve V. Klein; A.g.e. s. 105 

(97) Brian Chiplin, Peter J. Sloane, Sex discrimination in the Labor Market, The 
Macmillan Press Ltd, London, 1976, s.6 · 

(98) S.H. Osipow, age, s. 81 
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etki gostermesi; Ballyn'in terimiyle "geleneksel ruya" sendromu 
(kadrnlarrn (Jocuk sahibi 0Jmay1 idealize etmeleri) ve Rossl'nin "analrk rol 
zevki suresinin nisbeten k1sa oldugu" goru§u99 ile ac;rklanabilir. Boylece: 
ilk c;ocuk kad1nlarrn "analrk hayali"nin gerc;ekle§mesi ve "analrk zevkini 
ya§atma" bak1m1ndan muteakip c;ocuklara oranla daha onemli oldugundan, 
kad1nlar1n c;al1§maya ara vermelerinde daha buyuk bir etkiye sahip 
olmaktad 1 r. 

c;ocuk say1s1 ve ya§1, istihdam ac;1srndan, tUm kadrnlar ic;in ayn1 etkiyi 
de gostermemektedir. Burada; kadrnlarrn i§gl.icu durumu, istihdam statUsu 

vb. faktOrlere gore de farkl1l1klar gozlenmektedir. Sobol'(1963)a gore; 

zaten c;al1§an kadrnlarda c;ocuk sahibi olma ve c;ocuk say1s1, c,;alr§ma 
planlarrn1, c;al1§mayan kadrnlara gore daha az etkilemektedir. Ote yandan 
Haller ve Rosenmayr (1971); beyaz yakal1 kad1nlarin aksine mavi 

yakal1larda "geleneksel ruya sendromu"nun pek gorulmedigini ortaya 
ct1karm1$lard1r. Beyaz yakal1larda analrk ve ya§la birlikte artan i§e bagl1l1k, 
ma vi yakalrlarda degi§ik evlilik donemlerinde pek degl§miyor; yaln 1z ya§ 

arttrkc;a azal1yordu. Ancak bu son grubun ya§la blrlikte uzun vadeli c;alr§ma 
bek lentileri artmaktad 1 r. Bu du rum, soz konusu kadrnlarrn -i§e bag I 1I1g ryla 

deg ii- ekonomik duzeyi ve para ihtiyac1yla ac,;1klanm1§t1r. Bunun d1~rnda; 

orta srnlf ailelerde c;ocuklarrn kadrn istihdamrna etkisinin daha belirgin 
oldugu belirtilmektedir .100 

c;ocuk(lar) ile kad1nlar1n istihdamr arasrndaki ili§ki iki yonludur. 

c;ocuk sahibi olmak; kadrnlarrn istihdamrnr etkilerken, istihdam da c,;ocuk 
say1srn1 etkilemektedir. Nye (1963); c;al1§an analarrn daha az c;ocuk yapma 

egiliminde olduklar1n1 tesbit etmi§tir. Ayrrca kad1n1n meslegi de aile 
kararlarrndaki etkilerini farkl1la§t1rmaktad1r. Erkek egemen mesleklerde 
c;alr§an "oncu kadinlar"rn bu kararlarda daha etkili oldugu soylenebilir. 
(Nopley, 1971). 101 Boylece bu kad1nlar1n mesleki bagl1l1klar1, c;ocuk yapma 
kararlarrnr (zamanlama/sayr ac;rsrndan) daha fazla etkileyecektir. 

Bireysel, ailesel ve toplumsal duruma gore farkl1l1k gosterse de, 
c;ocuk sahibi olmak; kadrnlarrn istlhdam1n1 etkilemektedir. Bu etki de 

c;ogunlukla kadrnlarrn i§gucunden gec;ici veya surekli olarak c;ekilmeleri 
veya en azrndan emek arzlarrn1 k1smalar1 bic;iminde bir sonU<~ vermektedir. 
Ote yandan, tam gun c;al1$maya devam etmek isteginde ve zorunlulugunda 

olanlar ic;in (kadrn aile reisleri, du§uk gelirli ailelere mensup kadrnlar ve 

(99) M. Fogarty ve dig, age, s. 360 ve S.H. Osipow age, s. 82 

(100) S.H. Osipow, age, s. 81-82 

(101) S.H. Osipow, age, s. 83 ve J.D. Kasanda, age, s. 94 
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kariyer bagl1I1g 1 yuksek olanlar) 9ocuklar; "a,1r1 h;yuku"ne yol aQmaktad 1 r. 
Bu bak1mdan; qocuk say1s1 ve ya$1, genellikle kadrnlarrn istihdam1 ve mes
leki performansr i9in engelleyici bir etki gostermektedir. Kocalar ve i$1et
melerln kadrnlarrn Qocuk yeti§tirme gorevlerini payla§maya pek istekli 
olmamalar1 ile sosyal altyap1nrn bu konudaki yetersizligi, bu durumun 

devamrna yol aQmaktadrr. 

Gorunli$e gore, mevcut ko$ullarda kadrnlarrn istihdamrnr ve kariyer 
bagl1l1grn1 art1rmak i9in ortalama Qocuk sayrsrnrn (aile buyuklugunun) 
azalt1lmas1 gerekecektir. Ancak bunun her zaman istenir ve k1sa donemde 

mumkun of mad 1g1 da a91 ktr r. Burada dig er faktorler yan rnda evlilik ya$r. 

egitim duzeyi, modernlik derecesi vb. faktorlerin etkisi vard1r. 6rnegin; 
Fox'un (1973) Turkiye'de 803 evli kad1n uzerin 1 de yapt1g1 bir ara§trrmaya 
gore; modern olarak tan1mlanan tutumlara sahip kadrnlarrn daha az Qocuk 

yapma egiliminde oldugu ortaya QI km 1$11r. 102 

(102) J.F. Kasarda ve dig. a.g.e, s. 94-95 
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C- Koca\Aile Geliri ve Tutumlart 

Kadinlarin ozellikle modern sektorlerde istihdam1, kocas1 ve ailesinin 

tutum ve geliriyle de ili~kilidir. 

Diger faktorler sabit oldugunda, aile ve koca geliri ile kadtnlarin 
istihdam1 arasinda ters bir ili~ki vardir. 103 Ba~ka bir deyil?le aile geliri 

artt1kc;a kadinlarin emek arzinda bir du~me (emek arzinda tersine esneklik) 

beklenebilir. Bu durum ozellikle; ekonomik zorunluluktan c;al1~an, ancak 
aile yonelimli clan kad1nlar ic;in gec;erlidir. Egitim ve vaslf duzeyi ve kariyer 

bagl1l1g1 yuksek kad1nlar ic;inse bunun ayn1 oranda gec;erli oldugu 

soylenemez. 

Sobol'a gore; kad1nlar1n istihdam statusu ile ozellikle ailenin 
alg1lanan gelir ihtiyac1 arasinda onemli bir ili~ki vard1r. Ancak, aile gelir 

duzeyiyle i~e bagl1l1k arasinda boylesine guc;lu bir ili§ki yoktur. Gelir 

duzeyinin c;al1§ma yonelimini pek etkilemedigi ba§ka ara~tirmac1larca da 
dogrulanm1§t1r.(Katelman ve Barnett, 1968). Goruldugu gibi, gelirin kadin 

istihdamina etkisi ac;1 sindan sosyo-ekonomik statu on em ta~ 1maktad 1 r. Aile 

geliri ozellikle kadinlarin zorunluluktan c;al1§t1g1 du§lik gelirli aile kad1mlar1 

ic;in onemlidir. Mavi yakal1 larda da istihdam suresi ile ailenin ekonomik 

durumu arasinda s1k1 bir ili~ki vard1r. Beyaz yakal1larda ise; gelir duzeyi 

artt1kc;a, kadinlarin istihdam suresi artma egilimi gostermektedir . Nitekim 
Weil (1961) de, yuksek sosyoekonomik duzeyde, kadinlarin fiili ve plan
lanan istihdam1 ile ailenin para ihtiyac1 arasinda pek ili§ki olmad1gin1 

bulmu§tur. Bu durum, bu gruptaki kadinlarin c;al1~masinda ekonomik 

nedenin pek onemli olmamas1 ile ac;1k 1anm1~t1r. 104 

Aile/koca geliri'nin kad1nlarrn c;al1~mas1na etkisi, tek yonlu 

du~unulmemelidir. Gelir; ev i~leri yonetimini kolayla~t1rarak kadinlarin ev 

d1§inda Qal1§ma olanagin1 art1rabilir. 6te yandan koca gelirinin yuksekligi 

c;al1~ma motivasyonunu giderebilir veya en az1ndan list duzey il?lerin 
gerektirdigi kadar c;al1§mamalarina yol ac;abilir. Bu etki kendini ozellikle 
kadinlar ic;In elveri~li I~ olanakiarin1n sinirl1 oldu§u veya pek cazlp 01mad1§1 

durumlarda gosterir. 105 K1smi sureli (part-time) c;al1§man1n kadinlar 

(103) M. Fogarty ve dig. age, s. 28., iLO, Eqvality of. opp .. , s. 1 O ve Bkz. G. 
Schachter, E.L. Dale Jr. The Economist Look at Socrety, XEROX College Pub., 
Lexington, Mass; 1973, s, 50 

(104) S.H. Osipow, age, s. 83-84 

(105) M. Foganty ve dig. age, S. 28, 228 
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arasrnda, ozellikle egitim ve vas1f duzeyi kadrnlar arasrnda yaygrnla§ma 

egilimi de en azrndan k1smen bu etkiyle a91klanabilir. 

Evli kadrnlarrn; fiili veya planlanan istihdam statUsunu belirlemede en 

onemli faktorlerden biri de kocasrnrn e§inin 9al1§masrna kar§I tutumudur. 
106 Kocalarrn kendilerinin genel hayat tatmininde kariyere veya aileye 

oncelik vermeleri ile kadrnlar1n kariyer sahibi olmalar1 gerektigi fikrine 

kat1l1mlar1 a91s1ndan konuyu inceleyen Fogarty ve arkada§lar1, erkeklerin 

kariyerlerine verdikleri onem art1p, aileyi bir tatmin kaynag1 gorme 

dereceleri di.i§tUk9e, kadrnlarrn kariyer sahibi olmalar1 fikrini kabul 

derecelerinin de artt1g1n1 bulmu§lard1r. Erkeklerin aileye verdikleri onem 

artt1k9a, kadrn ve erkekler i9in kariyerin onemli oldugu goru§une kat1l1mlar1 

da du§mektedir .107 

Kocalarrn tutumu, ozellikle iki a91dan onemlidlr: ilk olarak; e§inln 

9al1§masrna kar§1 olumlu/olumsuz tutum sahibi olmalar1, c;iftlerin aile 

ili~kllerl ve mutlulugu a91srndan onemlidir. ikincisi; Kaea tutumlar1 

kad1nlarrn kariyer geli§imini destekleme ve ev i<ti gorevlerin: payla~ma 
a91srndan onemlidir. Olumlu tutumlar, aile ili§kilerinde gerginligi azalt1cr ve 

kadrnlarrn i§yukunu hafifleHci etkisi nedeniyle kadrnlarrn genel anlamda 

istihdama baglrl1klarrnr art1racaktrr. 

Kadinlarrn 9alr§ma plan ve davran1§larinda kocalarrnrn tutumlarrnrn 
onemi; Secord ve Backman'rn ki§ileraras1 uygunluk (congruency) teorisi ile 
de a91klanmaktad1r. Bu teoriye gore, ki§iler benlik kavramlar1, davran1§lar1 

ve diger onemli ki§ilerin alg1lar1 arasrnda bir uyum ararlar. Bu yuzden 

kadrnlar kendi benlik kavramlar1, davran1§lar1 ile kocalarrnrn rel tercihleri 

arasrnda uyum aramaktad 1 rlar. Bu uyum, hem kocan rn onay1 hem de destegi 

a91srndan onemlidir. Genelde, kadrnlarrn c;al1§masrn1 destekleyen kocalarrn 

aile sorumluluklarrn1 payla§maya daha yatkrn olduklar1 ortaya 91kar1lm1§t1r. · 

Ayr1ca Blood.'a (1963) gore, kar1s1 9al1§an kocalar, sonunda daha e§itlik9i 

bir yuk payla§1mrn1 kabul etmektedirler 108 Cussler de (1958); yonetici 

kad rn lar uzerinde ya pt 1g1 ara§t 1 rm ad a; sozkonusu kad rn larrn 9ogunlugu 

kariyerlerini destekleyen erkeklerle evlendiklerinl veya evlilikten sonra 

onlarr bu konuda ikna ettiklerini belirtmi§lerdir. 109 Marshall da 

(106) S. H. Osipow. age, s. 78-79 

(107) M.Fogarty ve dig., age, s. 269-270 

(1 OB) S.H. Osipow, age, s. 78-79 

(109) Margaret Cussler, The Women Executive, Harcour, Barca and co. New York, 
1958, s. 38-39 
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ara§t1rmasinda yonetici kadinlar1n c;cgunun c;al1§maya devam etmede 

kccalarinin cnayin1 arad1klarin1 ve kendilerine clumlu yonde destek veren 

kccalara sahip clduklar1n1 bulmu§tur. 11 ° Ku§kusuz e§inin cnay ve destegi 

clmasa da c;al1§may1 surdurme egiliminde clan kadinlar da vard1r. Nitekim 

Nagley (1971); erkek i§lerinde c;al1§an "oncu kadmlar"in kariyere evden 

daha bagl1 clduklarin1; kccalar1 istesede kariyeri birakmama egiliminde 
clduklarin1 belirlemi§tir. 111 Ancak bu durumun; kadinlarin aile ve c;af 1§ma 

ya§am ind a baz1 ek scrunlar yaratacag 1 da ku§kusuzdur. 

Goruldugu gibi; kocalarin tutumu, kadinlarin 9al1§masin1 onaylama ve 

destekleme ile evi§i ve c;ccuk bak1m1 gibi aile sorumluluklarin1 payla§ma 

ac;1sindan son derece onemlidir. Bu; kadinlarin hem aile mutlulugu hem de 
kariyer ba~ar1larin1 etkileyecektir. Bununla birlikte, kadinlarin c;al1§ma niyet 

ve davran1§lar1 uzerinde etkili clan sadece kocalarin tutum ve davran1~lar1 

degildir. Bekarlar ic;in daha fazla olmak uzere aile uyesi diger erkeklerin de 

(baba, karde§, dede vs.) etkisi vard1r. Bu etki ozellikle geleneksel toplum 

kesimlerinde ve buyuk ailelerde daha fazlad1r ve daha c;ok sayrda, erkegi 

ic;erir. 

d) Aile Tipi Ve Ozellikleri 

Kadrnlarin istihdamin1 yukar1da ele al1nanlar yaninda, ailenin tipi, 

sosyoekcnomik duzeyi veya sin1f1, yerle§im yeri gibi baz1 faktorler de et

kilemektedir . Sozkonusu faktorler. kad1nlar act1sindan gerek "uygun cinsiyet 

rclleri "nin olu§umu gerekse bunlarin kulfan1m1n1 belirlemek actisindan 

onemlidir. 

Bir kere alle tlpi; sosyckultlirel ozellikleri ve kadinlarin evd1~inda 

c;al1~masin1 kolayla~t1rma\zcrla§t1rma ac;1sindan onemlidir. Bilindigi gibi 

aileler; guc; dag1l1m1 ac;1s1ndan ataerkil-anaerkil; aile uyeleri bak1mindan 

geni§ (birle~ik) ve <;ekirdek aile diye sin1fland1r1l1r. Gunumuzde egemen 

olan aile tipi; erkek scyunu izleyen ve erkek reisli ataerkil ve kGctulmekte 
olan (c;ekirdek) ailedir. Tarihi surec; ic;inde, onceleri hakim aile tipi olan 
genl~ alle; C>zefflkle sanaylle~me ve kentle~me Ile blrllkte yerlnl c;eklrdek 

aileye b1rakmaktadir. Bu arada birc;ok alandaki degi§imin etkisiyle erkek

lerin aile ic;indeki guc;lerinde bir a~inma gozlenmektedir. K1sacas1 gene I 

trend, daha e§itlik<;i ve c;ekirdek aile yonundedir. 

Geni§ ailenin kad1nlar1n istihdam1 ac;1sindan avantajl1 yonu, c;al1§an 

kadin ic;in ev i§leri ve <;ocuk bak1min1 devredebilecegi veya payla§abilecegi 

(110)J.Marshall, age. s. 184-185 

(111)S.H. Osipow, age, s. 73 
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(ucretsiz) baz1 aile uyeleri (babaanne, gorumce vb.) ictermesidir. Oysa 
ctekirdek aile bu ac;1dan daha elveri§siz bir ozellik gosterir. Bu yuzden 

ctekirdek aile ic;inde ya§ayan bir kadtntn i§gucune kat1l1mtn1n daha zor 
oldugu belirtilmektedir. 112 Nitekim, ulkemizde c;ekirdek ailenin yaygin 
oldugu kentsel kesimde kad tnlartn istihdamdaki pay in 1 n hay Ii dG§uk olu~u 
nisbeten bu faktorle ili§kili gorulebilir. 

Diger yandan geni§ ve c;ekirdek aile; temsil ettikleri toplumsal norm 
ve de~erler ac;1sindan da farkl1l1k g()sterlr. Bu ac;1dan genl§ ailelerln daha 
geleneksel blr ozellik gostermesi, kad1nlar1n ozelllkle sC:izkonusu 
degerlerce pek uygun olmayan ko§ullarda c;al1§mas1 ac;1sindan engelleyici 

bir etki gosterebilir. Bu tip ailelerde c;al1§ma istek ve davran1§larinin daha 

k1s1tl1 ve .daha c;ok ki§inin onayina bagl1 oldugu soylenebilir. Oysa c;ekirdek 

ailede c;al1§an ve c;al1§mak isteyen kadtn, muhtemelen sadece kocastntn 

onay ve desteg ine ihtiyac; duyacaktir. 

Kad1n ve ailesiyle ilgili diger bir faktor, yerle!jlm yerldir. Yerle!_?im 

yeri, sosyokultUrel ozellikleri yaninda ula~1m imkanlar1, ev-i~ uzakl1g1, el
veri!ili i§ firsatlari vb. ac;1sindan kadtnlarin istihdam1 uzerinde etkilidir. Bu 
bak1mdan: koyde ya!iayan bir kadintn kentlerde ya§ayana gore i~ firsatlari
ev dl§l ucretli-daha az olacakt1r. Ayrica koylerde; kad1nlartn evd1§inda 
c;al1§mas1na kar§1 tutumlarin daha tutucu ve ailelerin daha buyuk (c;ocuk 

say1s1) olmas1, kadtn emek arztn1 sinirlay1c1 bir etki gosterecektir. Bu 
ac;1dan, §ehirle§me surecinin kadtn emek arzin1 (modern sektorlerde) 

artir1c1 bir etkiye sahip oldugu soylenebilir .113 Bunda c;ocuklartn "i§gucu 

degeri"nin (egitim; c;ocuk istihdamin1 duzenleyen yasalarin daha etkin 

uygulanmas1 vb.) azalmasin1n da etkili oldugu soylenebilir. 

Genelde kad1rilarin mesleki istekliligi ile sosyoekonomik duzeyleri 
(kendilerinin ve ailelerinin) arasinda olumlu bir ili~ki oldugu saptanm1§t1r. 
Brown (1970) du§uk ekonomik sinlf (baba meslegine gore) c;ocuklarinin 

kariyer isteklerinin yuksek olanlara oranla daha du§uk oldugunu belir
lemi!itir. Sewell (1963)'de; zeka sabit oldugunda, k1z ve erkekler ic;in benzer 
sonuc;:lara ula§mi~tir. 114 Ancak yetl§kln kad1nlar ac;1sindan sosyoekonomlk 
duzey ile kariyer ilgisi arasinda olumlu bir ili§ki bulunmamaktad ir. Baz1 

ara!itirmac1lar, baba mesleginin kadinlartn ev veya kariyer yoneliminde pek 
belirleyici olmad1g1n1 bulmu!ilardir. Kosa ve dig. (1962) ise, 

sosyoekonomik statU ve egitim duzeyinin du!iuk olmasinin kadinlartn evlilik 

(112) iLO, Equality of opp .... , s. 9 

(113)A.e, s. 10 

(114) S.H. Osipow, age, s. 16 
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yonelimli olmas1 ile olumlu ili§ki ic;inde oldugunu belirlemi§tir. Komavorsky 

(1962)'nin "mavi yakal1 c;iftler" arasrnda yapt1g1 ara§t1rma da bu bulgular1 

desteklemektedir. Mavi yakal1lar arasinda "kariyerci kadrn" ti pine pek 
rastlanm1yor ve kadrnlarin 1\3'u guc;lu bir 9al1§ma istegi sergllemelerine 

ragmen, tercihleri k1smi sureli ve c;ogunlukla "sadece ev d1§1 herhangi blr 

i§le srn 1rl1 kal 1yordu. Diger yandan Almqu 1st ve Angrlst (1971): yuksek 

okul mezunu kadrnlarrn c;ogunun iki kariyerli (ev kadrn1 ve kariyerci) olmak 
istediklerini ortaya koymu§lard1r. Bu, egitimle c;al1§ma arasrnda olumlu bir 
ili§ki oldugu bi<;iminde de ac;1klanabilir .115 

Diger baz1 ara§t1rmalarla, k1zlarrn babalarrnrn egitim duzeyi ile 
kariyer yonelimleri arasrnda ili§ki oldugu saptanm1§t1r. Sozgefimi Werts 
(1965}; babalarinrn egitim duzeyi du§ti.ikc;e k1zlar1n "gefeneksel kadrn mes
lekleri"ni, yukseldikc;e "daha erkeklere ozgu" meslekferi tercih ettiklerini 

saptam l§lard 1 r. Ayr1ca ilginc; bir bic;imde en geleneksel (evkad rnl 1g 1) ve en 

oncu kariyer yonelimliler, babalar1n1n egitim duzeyi yuksek olanlar 

arasindan c;1k1yordu. Ailenin sosyoekonomik duzeyi ile kadrnlarin kariyer, 
yonelimi arasinda ili§ki oldugu bir c;ok ara§t1 rmaca da belirlenmi§tir .116 

Bunlara gore. genelde ailenin duzeyi yukseldikc;e, kadrnlarin kariyer 

baglrlrgrnda ve geleneksel olmayan il?feri tercih etmelerinde bir art1l? oldugu 

soylenebilir. 

Ozellikle evli kadinlarrn gittikc;e artan bir §ekilde i§ hayatrna girmesi; 
son y1llarda "lkl l!J<;lll" (dual worker) veya "lkl karlyerll" (dual career) 

ailelerden sozedilmesine yol ac;mr§t+r. iki i§c;ili veya kariyerli aife, aslrnda 

kocan rn zaten c;al 1§t1g 1\c;al 1§acag 1 varsay1m1 altrnda yayg rn c;ekirdek ailenin 

kadrnlar1n da c;al1§mas1yla ald1g1 yeni bi9imi ifade etmektedir. 

"iki i§c;ili aife", kar1 ve\veya kocanrn genellikfe fazla bagl1l1k gerektir
meyen; di.i§uk di.izeyli; geli§me olanag1 sin1rf1 i§lerde, 9ogunlukla ekonomik 

nedenlerle c;al1§malari durumunu betimlemek ic;in kullan1lir. Buna gore 

du§i.ik duzeyde i§lerde c;al1§an egitim, vas1f ve gelir duzeyi du§uk c;iftlerin 

"iki i§c;ili aileleri" olu§turduklarr soylenebilir. Bu aile kadrnlarrnrn, asrl 
olarak "ailenin gec;imlne katkr iqin c;al1§t1klar1: genelde ev yonelimli 

olduklarr ve 9ogunlukla "kadrnlara 6zgu l~lerde y0Cjunla~t1klar1" 
soylenebilir. 

ikl karlyerll ailefer ise; kadrn ve erkegin aile ifi§kisi yaninda ken
dilerine ait kariyer rollerini surdurdukleri bir hayat tarzrnr ifade eder. 
Burada "kariyer", yuksek duzeyde baglrlrk (zaman, enerji, egitim, ki§isel 

(115) S.H. Osipow, age, s. 16-17 

(116) A.e., s. 44-45 
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onemi ... ) gerektiren; geli§imsel bir nitelige (guc;, sorumluluk, ucret ve 
statUde ilerleme) sahip clan bir i§ler dizisini ifade der. Bu ailelerde her iki 
e§ te potansiyellerini tam olarak kullanmak isterler ve yuksek duzeyde 
uretken veya sorumluluklu i§leri yerine getirirler. Genelde, profesyonel, 
teknik ve yonetsel mevkiterde c;al1§anlar tipik olarak bu aile tUrunun 
orneklerini verirler. 117 

iki kariyerli aile kavramr; zorunlu olarak her iki e§in de tam gun 

<;al 1§masrn1 gerekti rmez. Aile du rumlar 1na ve mes leg in n itel ig ine gore: 
c;al19ma suresi art1p azalabilir. iki kariyerli aile yap1srn1 digerlerinden ay1ran 

en onemli ozellik; her iki e~in de e~itlikc;i bir temelde c;al1~maya yuksek 
duzeyde bagl1 olmalar1, i§ konusunda tam kat1l1m ve ilerlemeyi ic;eren bir 
hayat plan1na sahip olmalar1d1r. 118 Ancak bu ailelerde kad1nlar1n 
c;al1§mas1nin hi<; kesintisiz surecegi de beklenmemelidir. Bu gruptaki 
kadrnlar tipik olarak "surekll karlyer modell"nin ozelliklerini gosterirler. 
Yani; gebelik ve degum ve t;ocuk bak1m1 i<;in asgari duzeyde blr kesintiyle 
surekli olarak t;al1§ma egilimi gosterirler. Bu tip ailenin kadrnlar aQrsrndan 
en onemli avantaj1, kocanrn olumlu tutumlarr ve destegi altrnda kariyer 

planlarrnr daha e~itlik<;i bir temelde ger9ekle9tirme olanag1 saglamas1d1r. 

iKA'lerin i~letmelerin istihdam politakalar1 a91srndan da baz1 onemli 

sonu9lar1 vardrr. Bu aile modelinin yaygrnla~mas1; i~letmeler ac;1s1ndan 

degerli birer "be§eri varl1k" clan yuksek duzeyli personele ili~kin istihdam 
kararlarrnda e§inin de durumunu dikkate almay1 zorunlu k1lmaktad1r. Bu 
baglamda; ozellikle herhangi bir iKA uyesinin i§e alrnmas1, terfii ve naklinde 
(ozellikle cografi yer degi§tirmede) diger e§in kariyer durumunun da hesaba 
kat1lmas1 uzerinde durulmaktadir. Bu hususta; iki e§ln de ayn1 bt>lum, blrim 
ve i§yerinde istlhdam1, birlikte yer degi§tirme veya e§e de uygun i§ 
olanaklar1 saglama vb. gibi 119 onlemler onerilmektedir. 

Ozerinde durulmasr gereken bir aile tipi de kadin relsll alleler'dir. 

Yaln1z ya~ama; e§in olumu veya ayrllma gibi nedenlerle ortaya ctikan ve 

onem kazand1g1 bildirilen kad1n reisli aileler, kendilerinin ve\veya ailelerinin 

gec;iminden as1l olarak kad1nlarin sorumlu oldugu bir aile bi<;imidir. Genelde 

bu tip kadrnlarrn iirnucune kat1l1m1 daha yuksektir. Bunda ekonomik nedenin 
etkisi buyuktUr. Bu kadrnlarrn daha surekll Qal1§mas1 beklenebilir. Ancak 
zorunlu Qal1§ma yuku yan1nda aile desteginin yetersizllgi; "toplam (ev-

(117) Marilyn Parker, Steven Peltier; P. Wolleat, "Understanding dual career 
Couples", B. A. Stead, age, 2nd. ed., s. 75 ve M. Fogarty ve dig., age, s. 334 

(118) M.Foganty ve di~. age, s. 334-335 

(119) C. Brooklyn Derr ve C.J. Turner, "Carreers in Collision? The changing Role of 
the Exerutive Wife". B.A. Stead, age, s. 99 ve dev. 
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piyasa) i§ yuklerini" art1r1c1 bir etki gosterecektir. Bu ise, kac;in1lmaz olarak 
surekli c;al1§salar da "i~ performanslar1"na baz1 olumsuz etkilerde 
bulunabilecektir. 

K1sacas1, kadinlar1n istihdamint etkileme bak1m1ndan, ailenin tipi, 
sosyoekonomik duzeyi vb. faktorler de onemlidir. Diger bireysel ve c;evresel 

faktorlerle etkile~im ic;inde karma~1k bir nitelik gosteren bu etkiler, 

kadinlartn emek arz1 ve talebi ac;1sindan onemli c;1kar1mlara sahiptir. 

Belirli bireysel ve ailesel durumlardaki farkltltklar bir yana; kadtn 

i~gorenlerin say1 ve oranintn art1~1; c;al1~ma- aile baglant1sina gosterilen 

ilginin artmasina yol ac;m1~t1r. 6teden beri iktisatc;1 ve sosyologlarca; mes
lek ve bo~anma oranlar1, dogurganl1k ve i~gucune kat1l1m, kadinlarin istih
dam statCtsu ve aile mutlulugu ve istikrar1 gibi genel baglant1lar uzerinde 
durulmu~tur. Oysa bu konuda ara~tmlacak daha bir c;ok husus vardtr. Nieva 
(1982)'ya gore; c;al1~ma-aile hayat1 bagint1sin1 incelemede "rol kavram1" 

yararl1 bir yakla~1r:n saglamaktadir. Bu konuda rel ihlali (gec;i~imi=in

trusion); rol c;at1~mas1 veya ta~mas1 (spillover); kadtnlarin aile ve c;at1~ma 
rollerinin etkile~imini ac;1klamada onemli arac;lar olarak kabul edilebilir. 120 

Aile sorumluluklar1 ve baglarinin genellikle kadtnlarin c;al1~mas1n1 

zorla~t1r1c1 ve k1s1tlay1c1 olu~u; buyuk olc;ude maruz kald1klarin1; rel 
gec;i~imi ve c;at1~mas1ntn sonucu olarak gorulebilir . 

(120) Veronica F. Nieva; "The Feminization of the Labor tarce". Research for 
Industrial \organizatronal psychology. The Changing Composition of workforce 
implications for Future research and its implications, Ed. Albert s. Glickman, 
Plenum Press, New York, 1982, s. 84 
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8- KADINLARIN iSTiHDAMINI ETKiLEYEN 
ORGUTSELFAKTORLER 

Kad 1 n larrn i§letme lerde istihd am 1, 6 rgutsel d iye n ite lend iri lebi lecek 

bazt faktorlerin de etkisi altrnda gerc;ekle§mektedir. Orgutlerin yap1 ve 
i§leyi§i ile ilgili clan bu faktOrler, bireysel ve c;evresel etmenlerle et

kile§im ic;inde kadrn emeginin arz1n1 ve ozellikle talebini belirleyici bir 

etki gostermektedirler. 

1. Orgutun Genel ve Yap1sal Ozellikleri 

Kadtnlartn herhangi bir i§letmede. istihdamt, sozkonusu orgutUn 

baz1 genel ozellikleriyle de ili§kilidir. Burada, bunlardan; 

- OrgutUn faaliyet konusu 

- Faaliyet yeri 

- Buyuklugu 

- Orgutsel yap1s1 

- Oretim teknolojisi gibi ozelikler uzerinde durulacakttr. 121 

a- Faaliyet Konusu 

Kad1nlar1n i§ ve kariyer f1rsat1 bulmalar1, on em Ii 61Qude i§letmenin 

ve bagl1 oldugu sektorun gec;mi§ine ve geleneklerine bagl1d1r. Bu 

bak1mdan, kadtnlar ic;in i§ f1rsatlar1ntn bol ve kit oldugu sektorlerden 

bahsetmek m umkund u r .122 Ba§ka bir deyi§le, kad tn lar1 n istih dam 1 nda 

orgutl.in faaliyet dal1 ve sektoru, onemli bir faktordur. Bu konunun onemi, 

asl1nda belirli i§ ve mesleklerin cinsiyetler arasrnda payla§t1r1Imas1ndan 

yani l§lerln "kad1n l§I" "erkek l§I" dlye ayr11mas1ndan 

kaynaklan m aktad 1 r. B una gore. iktisad i hayatta kad 1 n Iara veya "erkek-

(121) Ku§kusuz; orgutsel yap1 ve ozelliklerin erkeklerin istihdam1 uzerinde de etkisi 
vard1r. Ance\k genelde, i§ ya§am1 ve i§letmelerin istihdam duzeninin "erkeklerin 
hayat devri" ne gore duzenlenmi§ olmas1, kadinlar i~in farkll etki ve sonu~lar 
gostermektedir. 

(122) lrne Place, Alice A~mstrong, Management Career for Women, Vocational 
Guidance Manual, Inc, Lousville, Kentucky, 1975, s.97. 
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lere" uygun i§ler vard1r. i§lerin cinsiyete gore etiketlenmesi diye de 
adland1r1lan bu olgu, kadinlarin istih'dam1 ve kariyer geli§imini k1s1tlay1c1 

onemli bir faktor olarak kabul edilmektedir. 123 Kadin 1§1-erkek l§I ayr1m1 

kokenini sosyo-kultUrel yap1 ve degerlerde bulmakla birlikte, yasal ve 

orgi.itsel duzenlemelerde de kendisini gostermektedir. Sozgelimi belli 

i~ler (ag1r, tehlikeli, gece i$1eri) yasalarca da kadinlar ic;in uygun ol

mayan i~ler olarak kabul edilmektedir. Ayr1ca kad1nlarin piyasada 

gordukleri i§lerin evde yapt1klarin1n (ev i9i cinsel i§boli.imununun) bir 

uzantas1 oldugu da belirtilmektedir 124 . brnegin; 9ama§1rc1l1k, 
temizlikc;ilik, garsonluk, hastabak1c1l1k, ogretmenlik gibi 9ogunlukla 

kad 1n I area yap 1 Ian i$1e rin asl ind a kad rn larin ev kad r n I 1g r ve anal r k rol
lerin in bir uzantrsr oldugu soylenebilir. 

Mevcut cinsel i$b61umu ve onun piyasaya uzant1s1 "kad1nlara 

uygun" i~ ve meslekler realitesi kar§1s1nda, orgutun faailet konusu; 

kad in lar in istihd am 1 ac;1 s ind an on em Ii bulu nmaktad 1r. i~letmen in faaliyet 

konusu ve icterdigi i~ ve meslekler kadinlara "uygun" oldugu olc;:ude; 
kadinlarin istihdam1 ac;rsindan uygun bir ortam dogacakt1r. Bu yuzdendir 

ki; kadinlar ic;in istihdam f1rsat1nin en bol oldugu alanlar, genellikle 

hizmetler sektorunde bulunmaktad1r. Egitim, sagl1k, kamu hizmetleri 

sosyal hizmetler, gibi i$kollar1 kadinlar1n daha c;ok istihdam edildigi 
alanlardir. 

b) Oretim Teknolojisi: 

Orgi.itUn uretlm tekno.lojlsl de bu konuda etkilidir. Herhangi bir 

i § v e ya mes I e g in k ad r n I a r a u y g u n I u g u , top I u ms a I v e ya s a I k u r a II a r ca 

buyi.ik olc;ude "gerektirdigi fiziksel guc;" ile kolayl1k ve zorluguna bagl1 

gori.ilmektedir. Bu yi.izden gene! olarak uretimde "daha az insan emegi 

gerektiren teknolojilerin kullan1m1, kadinlarin istihdamin1 kolayla~t1r1c1 

bir etki yapacaktir denebilir. Nitekim, i~ hayat1nda otomasyon'un 

(123) R. Loring, T. Wells, Brcaktrough: Wemen into Management, Van Nostrand 
Reinhold Co., N.Y. 1972, s. 12- 13 

(124) Kadinlarin mesleki dag1flmlari da bunu dogrulamaktad1r. "Ev i§lerinde gerekli 
beceriler"in kadmlann belli i§lerde avantajl1 olmasina yof a~t1g1 da kabul 
edilmektedir. Bkz. R. Anker, C. Hein, age, s. 29 - 30. 
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yayginla$masinin kadtnlartn i§ ftrsatlartnt art1rd1g1 ileri surulmektedir. 
125 Hatta bilg isayarlarin yayg 1nla§mas1n 1n i§ organi:zasyon u nda kok lu 
de~i$iklikler yaratarak, kadtnlar ic;in "evde c;al1§ma" olanag1 doguracag1 
ve "ev -i§" uzakl1g1 sorunu'nu hafifletecegi belirtilmektir. 

c- Faaliyet yeri c;al1~ma duzeni 

i$1etmen in "faa I I yet yerl ve uygu Ian an" c;a ll§m a saa tterl "de 

kadinlarin buralarda c;al1§mas1 ac;1s1ndan onemlidir. Ozellikle organize 

sektorlerde kadinlarin kar§1la§t1klari en onemli istihdam sorunlarindan 

biri; ev lie l!J yerlnln uzakl1g1d1r. Bu. c;ogu c;alu~an kadtntn piyasada 
c;al1§ma yaninda "ev i§leri"ni de yurutmek zorunda olu§unun dogal bir 

sonucudur. Ev-i$yeri uzakl1g1 kadinlarin iki sorumluluk alanint birbirin

den ay1rarak, ev i§leriyle uzla§tir1lmas1 zaten guc; olan piyasada 

c;al1§may1 kadinlar ic,;:in daha da gi.ic; hale getirmektedir. 126 Bu durumun 
geli§mi$ ve gogu geli§en ulkelerde dogal olarak algtlanmasr. kadinlar 
onundeki engellerden biri olarak kar§1m1za Qtkmaktadtr. Kuc;uk yerle§im 

birimlerinde nisbeten az olan ev-i§ uzakl1g1; i§ olanaklarrnin nisbeten Qok 

oldugu buyuk kentlerde daha on em Ii ?it sorun dur_urriuo{!adir. 

u yg u lanan c;art,_nfa~ s·~1tfter[ at1.zen i baktJTfrndan i§kolu. meslek. i§ 

ve i§letmeler arasrnda farkl1l1klar gozrenir. Ayrica geli§mi§ ve geli§mekte 

clan ulkeler aras1nda da <;alr§ma haftas1n1n uzunlugu bak1m1ndan 

farkltltklar gozlenir. Normalde haftal1k c;alr§ma suresi c;ogu geli$en 
ulkede 48 saat/ hafta; geli§mi§lerde ise 40 saat • civartndadir 127 . 

Bunun dt§tnda i§in ve i§letmenin niteligine gore fazla mesai vb. ile bu 
sure uzay1p, krsalabilmektedir. Ayr1ca; baz1 i§kollarrnda tek vardlya 

digerlerinde ise. ~lft hatta UQ vardlya ~al1~ma di.izeni ge~erlidir. 

(125) A.A. Killian, The Working Woman: A male Manager's View, America Management 
Association inc., 2nd. Ed., N.Y, 1971, s. 73 ve Yusuf Balc1, Genelde ve 
Turkiye'de Yeni Teknolojilerin. ~.ankacthk Sektorunde istihdam Miktarin~ Etkisi, 
Yayinlanmamu} Doktora tezi, 1.U, SBE., Qalu}ma Ekonomisi Bilim Dali, 1st, 1990 
s. 81. 

(126) A. Anker, C. Hein, age, s.15 

(127)A.,.e., s. 15. 
* Ulkemizde haftahk normal 9all~ma suresi, 45 saattir. 
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Sozgelimi, basin, perakende pazarlamac1l1k gibi i§lerin i§gorenden 
zaman talebi daha fazlad1r 128 Demir c;elik, g1da gibi baz1 i§kollarrnda 

i§letmeler c;ogunlukla surekli olarak c;al1§1rlar. Genel olarak c;al1§ma 

suresi k1sa ve gunduz saatlerinde odugu oranda; kadrnlarrn istihdamr 

ac;rsrndan elveri§li bir durum arzeder. Sure uzad1kc;a ve gece vardiyalarr 
sozkonusu oldugu olc;Gde; kadrnlarrn c;al1§mas1; hem toplumsal ve 
bireysel hem de yasal engellerle kar§rla§rr. Nitekim, gece vardiyalarrnda 

kad rn lar 1 n c;al 1§mas1 c;ogu u lkede ya yasaklanm 1§, ya srn 1rlanm1§ ya da 

(genelde i§verenin maliyetlerini artir1c1) baz1 ko§ullara (servis -7 

zorunlulugu gibi) baglanm1§t1r. 129 Ayrrca kadrnlarrn tercihleri de 

gunduz, krsa hatta surekli krsmi surekli c;alr~ma yonundedir 13° Krsaca: 
c;al r§ma saatle rin in uzun lugu ve bun I arr n duzen lei§i; kad rn lari n c;al 1~ma 

ve c;al 1 §may1 su rdu rme karar1 ac; 1 sind an son derece on em lid ir. D iger 
yandan kadrnlarrn gerek kendi tercihleri gerekse di§ etkiler nedeniyle 

belirli saatlerde ve daha krsa c;al1§ma durumunda kalmalar1; onlarrn 
kariyer geli§imleri ve sorumlu mevkilere gelmeleri ac;1srndan bir engel 

olu§turmaktadrr. 

d. Orgiitsel Yap1 ve BiiyiiklUk 

Orgutl.in "buyuklugu" ve 11 6rgutsel yap1s1" da kadrnlarrn ~al1§mas1 
ve kariyer geli§imi ac;rsrndan onemlidir. Orgutler buyudukc;e kad1nlarin 
gerek i§bulma gerekse terfl ve transfer §anslar1n1n arttq~1 ileri 
surulmektedir. 131

. Qunku, orgut buyudukc;e hem toplam he de 

"kadrnlara uygun mevki"lerin say1s1 artmaktad1r. Ayr1ca, orgutUn yap1s1 

da kadrnlarin firsatlar1n1 belirlemede etkilidir. Sozgelimi; orgutteki 

yonetici/i§g6ren oran1 kuc;uldukc;e nisbeten az say1daki yonetim mev
k ile rin e kad rn I arm getirilme olas1l1g1 du§ecektir. Ancak, bas1 k b ir yap in rn 

kadrnlarrn yatay hareketlerini kolayla§t1rma; i§ bilgi ve gorgulerini zen

ginle§tirme ac;1srndan yararl1 olacag1 soylenebilir. Ayr1ca kuc;uk birimler 

(128) J. Marshall, age, s. 167. 

(129) R. Anker C. Hein, age, s. 16 - 17, iLO Equality of, ..• s. 44-45. 

(130) Shirley S. Angrist ve Elizabeth M. Almquist, Careers and Contingencies; How 
College Women Juggle with Gender, Kennikat Press Corp., Port Washington, 
N.Y, 1975, s. 15. 

(131) i. Place, A. Armstrong, age, s~151. 
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ve kar merkezlerine veya proje ekiplerine, kalite c;emberlerine yer verilen 

bir orgutsel yapt kadinlarin kariyer geli§imi ac;1s1ndan daha elveri§li 

olacakt1r 132
• Buna kar§1l1k hiyerar§ik ve otokratik orgutlerin erkekler 

yanrnda ozellikle kad1nlar1n kariyer geli§imi i9in dezavantajl1 oldugu ileri 

surulmektedir. 133
. 

Boylece. faaliyet konusu kadinlara uygun i§ ve mesleklerle ilgili, 
faaliyet yeri eve yakin, 9al1§_ma saatleri ve suresi nisbeten k1sa ve 

gunduzlere denk gelen; daha az emek gerektiren uretim teknolojisine 

sahip, buyuk ve ku9uk birimleri ic;eren esnek yap1l1 i§letmeler, kadinlarin 

istihdam1 ac;1s1ndan daha elveri~li bir durum sergileyeceklerdir. Bu 

faktorler, kadinlarrn istihdamrn1; hem istihdam (c;al1§ma-i§e alma) karar1 
hem de orgutsel/mesleki haraket bak1m1ndan etkilemektedirler. 

Bu arada, orgutun l§goren kompozlsyonu, ozellikle kad1nlarm 
. r 

il?gorenler arasindaki oran1 ve bunlar1n yatay (i§levsel) v,,e dikey 

(hiyerar§ik) dag1l1m1 da onemlidir. 6zeU+kle, kadrnlarrn yeni girmekte 

oldugu mevki ve i§lerdeki kadrnlar1n say1s1nrn ve performansinrn diger 

k3dtnlarrn kariyer geli~imleri uzerinde etkili oldugu soylenebilir. Ayr1ca, 

say 1 azl1g rn 1 n soz konusu i~ ve mevk ilerde c,;a 11 ~makta o Ian kad in la rrn 

9al1$ma ili~kileri ve davran1$larrn1 etkiledigi de belirtilmektedir . (sem

bolik lik, soyutlanma duygusu vs.). 

·.,.:.',f . - ~~ •• 

(132) Caryl, Cooper, Marilyn Davidson, Women in Management, William Heinemann 
Ltd, London, 1984, s.18-19. 

(133) D. 0. Jewell, age, s.190-191. 
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2. Yonetici ve i§gorenlerin Tutumlar1 

Kad1nlar1n orgutlerdeki istihdam1 ve kariyer geli~imi; Qe~itli 

duzeylerdeki {List, akran, ast) her iki cinsiyetten i~gorenlerin tutumlariyla 

da etkile§im ic;indedir. Kadtnlarin genel olarak i~ hayattnda ve i~let

melerde erkeklere oranla e~itsiz bir konumda bulunmalar1; yayg1n bir 

bic;imde kadinlarin c;al1§masina ili§kin degerler, tutumlar/onyarg1lar ve 

basma kal1p yarg1larla ili~kilendirilmektedir. 

a) i~goren Tutumlarrnrn Kad1nlarm istihdarn1 A~1smdan 
Onemi ·· 

8 ii ind ig i gibi. bireyin. kendine veya c;evresindek i herhang i b ir o bje 
ya da Olaya kar~I deneyim Ve bilgilerine dayanarak orgutledigi bili~sel, 

duygusal ve davran1§sal bir tepki 6negilimi olarak tan1mlanan ve "bili~sel 
duygusal ve davranl§SBI ogeleri ic;eren tutumlarm ki~ilerin 

davran1§larin1 belirlemede onemli etkisi vardir 134 . Tutumlar ic;inde 

"yeterli bi lg i. deneyim ve kan 1tlara dayanmaks 1z in bi r konuda u la$ !Ian 
yarg1 olarak tan1mlanan "onyarg1lar" ile "c;ok k1s1tl1 deneyimlere 
dayanan oldukc;a genelle§tirilmi§ inanc;lar" veya "bir grubun onyarg1lara 

go re dege rlend i rilmesi" olarak tan 1 m Ian ab ilen "bas maka I 1p yarg 1 la r" tn 

sosyal algllamada onemli y~ri vard1r.,J)nya.rg1 ve kaltp yarg1lar; ozellikl~ 
- -· - -- ~: 

1 r k, c ins i yet a yr 1 m 1 vb . i(Q·fnifa rd.a et kind i r. b n ya r g 1 I a rd a o I um s u z 

davran1§ egilimi; basmakal1p yargtlarda ise; "bfreysef ozefllklerden ~ok 

gruba gore degerleme eglllml" on plana c;1kmaktad1r. 135 Boylece; 

ki§isel inane;, fikir, deger ve al1§kanl1klarla da s1k1 bir ili§ki ic;inde 

bulunan . 136 • ve bireysel ve toplumsal ozellikler ve deneyimlerle ~ekil
lenen 137 • tutumlarin "kadinlarin istihdam1" ac;1s1ndan da onem ta~1d1~1 
a~1kt1r. Bu konuda, kad1nlarin ve onlarin ~al1§mas1yle yaktndan ilintili 

diger ki§ilerin (aile uyeleri; i§verenler. i~gorenler gibi) tutumlart onem 

ta§1maktad1r. Bunlar arasinda; kadinlartn emek talebini ve istihdam 

(134) f>.. Can Baysal, Sosyal ve 6rgutset Psikolojide Tutumlar; Yalk1n Otset Matbaas1, 
!s!arbul, 1981, s.13-14; A. C. Baysal.,E. Tekarslan; Davrant§ Bilimleri I.II., 
1.u.t~letm.e Fakultesi Yay1n1 no: 191, Istanbul. 1987, s. 164; <;igdem Kag1t<ttba§1, 
lnsan ve lnsanlar 3.B.; Cem Ofset Matbaactllk, Istanbul, 1979, s.94 ve dev. ; 
Stuart Oskamp, Attitudes and Opinions, Prentice Hall inc; N.J. 1977, s.7-8. 

(135) :rugray Kaynak, Organizasyonel Oavranu;, i.O.itletme Fak. Vay. no: 223, i. 
lktisadi EnstitUsu yay. no: 117, Istanbul, 1990, s.82-83; ve A,Can Baysal, age, 
s.24-30. 

(136) Stuart Oskam p, age, s. 11-14 

(137) A.C.Baysal, age, s.41 ... 
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ko~ullar1n1 belirleme act1s1ndan etkili olan i~veren; yonetici, i~ 

arkada~lar1 ve astlar gibi orgut uyelerinin tutumlar1 ozellikle onemlidir. 

Kad1nlarin orgutlerde istihdam1n1; onlarin toplumdaki yeri ve rolu, 

yetenek ve ozellikleri, mesleki permormans1 vb. konusunda insanlartn 

sahip olduklar1 tutumlar etkilemektedir. Fakat bu tutumlar aras1nda 

ozellikle onemli, etkili ve sorunsal olanlar, eksik ve yetersiz bilgi ve 

deneyime ragmen oldukcta genelle~tirilmi~ bir bic;imde dogru oldugu 

varsay1lan kabullerdir (onyarg1, kal1p yarg1 ve mitler). Plac~ ve 

Armstrong'a (1975) gore, kadinlar hakktndaki kal1p yarg1lar; ki~isel 

realite ve deneyimin gozard1 edilmesine ve yanll!i yorumlanmasina yol 

a(imaktad1r. 138 Qunku bu yarg1lar1n bilgi ve deneylm temellleri; her olay 

ve ki~i ictin gecterli genellemeler yapmaya olanak vermeyecek olctlide 

sin1rl1 veya gectmi~e ili~kin bulunmaktad1r. Athnassiades'e (1977) gore 

mitler (efsaneler), gectmi~e ait _inanct, tutum ve davran1~ standartlarin1. 

yans1t1rlar. Bunlar, zamaninda insanlarca yayg1n bir bic;imde "realite" 

olarak kabul edilmi§lerdir. Gectmi!iin realitelerini mit haline getiren, es

k ilerin in ye rin i yen i re a lite lerin aim 1~ olmas1d 1 r. 139 Boylece, zamanla 

g erctek le bag izay diam 1~ veya kalm am 1~ kabu llerin ha la gecte rli ve dog ru 

say 1lmas1, m evcut realite' n in yan I 1~ dege rlenm esine yol actmaktad 1 r. 

Kadtn ve erkeklerin kendileri ve birbirleri hakkindaki alg1larin1n 

karar verme davran1~lar1na yans1d1g1 ve cinsel rol kal1p yarg1larinin 

kadinlar1n yonetsel (ve mesleki) alandaki ilerlemelerini etkiledigi 

konusunda adeta bir goru~ birligi vard1r. 140 Qogunlukla c;al1~an kadtnlar 

ic;in bi r problem ve _sin 1rlay1c1 faktor olarak goru len bu olumsuz tutu m Iara 
-, 

kadinlar kendi hemclnslerinden de maruz kalmaktad1rlar. Ba~ka bir 

deyi~le, kadinlar hakktndaki olumsuz tutumlara sadece erkekler degil 

kadinlarin kendllerl de sahlptlrler. 141 Hayattn c;e~itli alanlarinda 

gozlenen c In se I ro I ve sta tu fark I lla~mas 1n 1 n hem neden i hem de 

(138) i. Place, A. Armstrong, age, s. 139. 

(139) John C. Athanassiades, "Myths of Women in Management: What every 
Businessman ought to know but may be Afraid to ask", 0.0. Jewel, Women and 
Management; An expanding Role, GSU, SBA, Publishing Services Division, 
Atlanta, 1977. s.182. 

(140) Christine, L. Hobart, Karen L. Harries, " Sex-role Stereotyping among Future 
Managers", D.O. Jewell, Women and Management. An expanding role, GSU, 
SBA, Publishing Services, Atlanta, Georgia, 1977, s.197. 

(141) I. Place, A. Armstrong, age, s.138, J. Marshall, age, s. 26-27. 
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sonucu olarak ortaya Q1kan bu tutumlar1n ayn1 zamanda cinsel 
ayr1mcil1gin da nedeni olarak gori.ilebilecegi soylenmektedir. Qi.inku, 

bireylerin toplumsal ve orgutsel statulerl ve roller! arasinda genellikle 
bir paralellik bulunmakta, boylece kadinlar1n toplumsal statUsu ve rolleri 

ile ilintili deger, tutum ve yarg1lar, onlarin orgutsel ortamdaki konum ve 
davran1::?lar1n1 etkileyerek "ikincil bir statUde" olmalarina ve 

gorulmelerine yol ac;maktad1r. 142 

Kad inlar hakk 1 ndak i kal1 p yarg 1 lar1 n kad inlarca kabu lu, oze llik le 

emek arz1 ve meslek se~lml kararlarin1, diger ki~ilerce ve 6zellikle 

yonetici ve i::?verenlerce kabulu ise kad1nlar1n i!?e al1nmas1, egitimi, 

ucretlenmesi, terfii gibi lstlhdam kararlari uzerinde etkili olacakt1r. 

Yuksek okul ogrencileri aras1nda yap1lm1~ bir c;ok ara§t1rma; hem kad1n 
hem de erkek ogrencilerin geleneksel olarak "erkeklere ozgu" ozelllklere 
(giri§kenlik, bag1ms1zl1k, ak1lctl1k, entellektUel yeterlik, yonlendiricilik, 
etkililik, vb.) erkeklerin daha fazla sahip oldugu goru§unu benimsedik
lerihi ve bunlart "kad1ns1 6zellikler"den (nazik, sakin, duygusal, sosyal 

- - - iii~ ki-1 e re 6 n em v ere n .... ) d ah a d e g er Ii g 6 rd i.i k I e r in i o r ta ya c; 1 k arm 1 ~ t ir. 

Rosen ve Jerdee de erkek i~letme ogrencileri ve ba-nka gozetmenleri 
aras1nda yapt1klar1 ara~t1rmada, erkek yoneticilerin terfi, kariyer 

geli~tirme ve gozetmenlik gibi personel yonetimi kararlarina ili!:lkin 

olarak kad1nlara kar~1 ayrimc1 tutumlara sahip olduklar1 belirlenmi~tir. 

Ayr1m, ozellikle kad1nlar1n belli gorevlere (yoneticilik.) elveri~liligi ve 
uzun sure Qal1~ma konularinda kendini gostermektedir. Yine sonuQlara 

go re, ai le· i~ ro lie ri ~a I 1!?t1g1 nda a ile so rum lu luk la r 1yla k ad in lar in ilg ilen

mes i goru~u ag1r bas1yordu 143 

b. Kadmlarla ilgili Yaygm Kal1p Yarg1lar: 

A~ag1da yaygin kabul goren kadinlar hakk1ndaki baz1 mit ve kal1p 

yarg1lar ve ilgili bulgular verilmi!?tir. 144 

( 1) Kad in tar, ev d 1~ ind a ge~ici ifl~I c Ima eg ilim in ded Irle r; if lerine 
fazla bagl1 degildirler. 

(142) J.C. Athanassiades, age, s.183. ve Atilla Baransel, "Ferdin davrani§lannda Statu 
ve Roi mefhumlan", A. Tgiur_i ve A. Baransef, Organizasyonlarin Be§eri Yonu, 
C.1- Husni.itabiat Matbaas1, 1st. 1966, s. 203 . 

(143) C.L. Hobart, K.L. Harries, age, s.198-199. 

(144) l. Place, A. Armstrong , age, s.140-143 

133 



ABD, Qal1$ma burosu' nun bir ara$t1rmasrna gore; bir i~te surekli 

c;al1§ma muddeti; kad1nlarda ortalama 2.8 yll, erkeklerde ise 5.2 y1ld1r. 

Fakat ya§ gruplar1 itibar1yle bekar kadrnlarrn i§te kalma suresi, en az 

erkeklerinki kadard1r. Ayrica 45+ ya§taki bekar kadrnlar ayn1 ya§taki 
erkeklerden belirli bir i§te daha uzun sure c;al1~ma egilimindedirler 
(13.1'e 15.5 y1I). Ayrica ust di.izey l~lerde kad1nlar1n erkeklere oranla bir 

i§te daha fazla kald1klar1 saptanm1§t1r. 145 Bruning ve Snyder (1983); 

cinsiyetin ve mevkiin orgutsel bagl1l1kta kritik belirleyici olmad1g1ni 146
; 

Lorance (1987) ise, kad1nlar1n i§e bagl1l1g1nrn i§ otonomisindeki 

farkl1l1klar kontrol edildiginde daha yuksek oldugunu bulmu~tur. 

iLO'nun i~verenler uzerinde yapt1g1 bir ara§tlrma, da 147 kadrnlarrn 

i$gucu devrinin san1ld1g1 gibi yuksek olmad1grn1 ve baglll1klarrn1n baz1 
ulkelerde erkeklerinkinden daha fazla oldugunu ortaya r;1karm1§t1r 

(2) Kadrnrn yeri evidir. 

Qogu kimse ic;in ev kadrnl1grnin art1k tam-gun bir i~ olmaktan 
c;1kmas1; kad1nlann onemli bir bolumunun i§gucune kat1lmas1 ve bunun 
artmas1 bu yargrn1n gec;erliligini azaltmaktad1r. 

· (3) Kad1nlarrn i~gucune kat1l1m1 ciddi nedenlere dayanmaz; sadece 

ilave cep harcl1g1 ic;in c;al1lj1rlar. 

Ve r i I e re g o re k ad in I a r in c; a I 1 §ma n e d enl e r i n in b a~ 1 n d a e k o no m i k 

ihtiyac;lar gelmektedir. Dolays1yla bu yar91 da tUm kad1nlar ic;in 

genelle§tirilecek olc;ude gerc;ekc;i temellere. dayanmamaktad1r . 

(4) Kad1n i§<;ilerin sagl1k nedenleriyle devams1zl1klar1 daha 

fazlad1r. Bu yuzden i§letmeye daha pahal1ya malolurlar. 

ABD Halk Sagl1g1 Dairesinin bir araljt1rmasrna gore hastal1k veya 

yaralanma nedeniyle i!?e devams1zl1k ac;1s1ndan kadrnlarla (5-6 gun/y1l) 
erkekler (5-2 gun/yll) aras1nda pek bir farkl1l1k yoktur. 

(5) Kadrnlar, erkekler kadar uzun veya duzenli c;al1§mazlar, bu 
yuzden onlar1 egitmek masrafl1d1r ve buyuk olc;ude bo$a gider. 

(145) A. e., s.140 

(146) Nealsa S. Bruning, Robert A. Snyder; "Sex and Position as Predictors of 
Organizational Commitment", American Management Journal; 26-3.1983, s. 
485-491. 

(147) John Lorence, "A test of Gender and Jobmodels for sex differencies in Job 
involvement", Social Forces, 66-1. 1987, s. 121 - 142ve A. Anker C. Hein, age, 
s. 23. 
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Bu; daha c;ok evli ve c;ocuklu kadinlar ic;in ozellikle c;ocuklari ki.i9uk 
oldugunda gec;erlidir. Bekar kad1nlar, erkekler kadar uzun c;al1~ma 
eg ilim inded i rle r. 

(6) Evli kadinlar, erkeklerin i§lerini ellerinden al1yorlar; onlar 
i§lerini erkeklere brrakmalr. 

6zellikle i~sizligin yuksek oldugu ulkelerde bu yarginrn daha fazla 

kabu I go rebilecegi soyleneb i lir. Ancak c;og u ye rd e kad 1 n c;al 1 ~an la rin 

toplam i§sizlerden daha fazla olmas1, genel anlamda bu yarg1n1n 

gec;e rli ligin i azaltm aktad 1 r. 

(7) Kadinlar, "kadrn i§leri"nde kalmalr, "erkeklerin i~leri" ic;in 
rekabet etmemelidirler . 

Son derece nadir istisnalar d1~1nda i§ gerekleri; cinsiyetten 

bag1ms1zdir. "Kadtn i~i" "erkek i~i" ayr1m1 c;ogunlukla i§lerin ic;eriginden 
degil geleneklerden kaynaklanir. Ayrrca yetenekler bak1m1ndan cinsiyet

ler arasrnda san1ld1g1 gibi pek bir farkl1l1k yoktur. 22 yetenek a<;1sindan 

yap1lan bir laboratuar ara~trrmasinda, 14 tanesinde cinsel bir farkl1l1k 

bulunamam1~; kadinlar1n 6, erkeklerinse 2 yetenek boyutu a91s1ndan 
ustun olduklari saptanm1!?tir. 

(8) Kad1nlar i!?te sorumluluk istemezler; i§yCtklerini art1racak terfi 

ve i§ degil?ikleri istemezler. 

Asl1nda, kad1nlara sorumluluk mevkileri teklif edllmemektedir. 

F1rsat tan1nd1g1nda onlar1n da erkekler gibi i~ sorumluluklar1n1n 

ustesinden gelebilecegi soylenebilir. Profesyonel ve teknik i§lerde ve 

yonetsel gorevlerdeki kadinlarin say1s1, bunun kan1t1d1r. 

(9) Analarrn istihdam1, c;ocuklarint sue; i§lemeye itmektedir. 

Ara§tirmalara gore c;ocuk suc;larintn bir c;ok nedeni vardir ve anan1n 

c;al1l?JP ctal1~mamas1 belirleyici bir faktor olarak gorulmemektedir. Bu 
ara§tirmalara gore; ananin bak1minin kalitesi, ay1rd1g1 zamandan daha 

onemli bir faktordur. 

(10) Erkekler, kadr.n gozetmenler iQin c;al1l?maktan hol?lanlTlazlar. 

Place ve Armstrong' a gore; kadin yoneticilerden §ikayet eden 

erkeklerin QOgunlugu hi<t kadtn emrinde c;al1~mam1§ olanlard1r. Baz1 
aral?t1rmalar, kad1n yonetici emrir:ide c;al1l?m1~ bulunan erkek ve 
kad1nlarin daha olumlu tutumlara sahip oldugunu, olumsuz tutumlarda 

geleneksel kultUrel onyarg1larin etkili oldugunu ortaya <;1karm1!?ttr. Kadin 
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yonetlcl istlhdam eden i§letmeler uzerinde yap1lan bir ara§t1rma da 
(ABO, Qal19ma Dairesi , 1974); sozkonusu i§letmelerin hit; biri kadin 
yonetlcllerlnin performans1n1n yeterslz oldu~unu bellrtmeml§tir. 

Bu genel kal1p yarg1lar Dlpboye (1975) ve Lynch (1973); ozellikle 

"kadm yonetlciler"le ilgili yayg1n baz1 kal1p yarg1lara deginmektedirler 
148

. Dipboy'a gore; kad1n yoneticilerle ilgili be§ temel kal1p yarg1s1 

vard1r. Bunlara gore; 

1. Kadinlar, 

a) Erkekler kadar zeki degildirler, 

b) Duygusal olarak daha dayan1ks1zdirlar, 

c) Ba§ari, terfi ve anlaml1 i§e erkekler kadar onem vermezler. 

d) Dogal olarak erkekler kadar giri§ken degildirler. Ve 

e) Ba§aril1 yonetici olmak ic;in "erkek ozelliklerine" sahip 

olmal1d1rlar. 

Lynch'e gore ise, yoneticilere kar§1 olumsuz tutumlar, biraz daha 

ayrint1i1 olarak a~agrdaki §ekilde 6zetlenebilir: 

1. Kadinlar, agir sorumluluk alamazlar, 

2. Kad1nlar, c;ok aglarlar, c;ok duygusaldrrlar, 

3. Kadinlar, ozel ayr1cal1klar (privelege) isterler, 

4. Fazla patronsudurlar; erkekler hatta kad1nlar onlarin emrinde 

9al1§mak istemezler, 

5. E$itleriyle, ozellikle erkeklerle ge9inemezler, 

6. Kad in yoneticile r. kad ins 1 ozellik lerini kaybederle r. 

7. Yukselmek ic;in uygun olmayan taktiklere (yollara) ba§vururlar, 

8. iki gorevi birden iyi yapmalar1 mumkun degildir, ya ev ya kariyer

leri zarar gorur. 

9. i§ piyasasina yeniden donen kadinlar, beceri bak1mindan yeter
sizdir, 

1 O . G e n t; e v I i k a d 1 n I a r • y o n e ts e I g o re v I e r a I a m a z I a r'l, 9 u n k u 
kocalarinin kariyerine bag1ml1d1rlar. 

(148) Robert L. Dipboye, "Women as managers-stereotypes and Realities"; Bette Ann 
Stead (ed.). Prentice Hall, inc., New Jersey, 1978, s. 3-6 ve Edith M .Lynch, The 
Executive SuiteFeminine Style, AMACOM, American Management Association, 
inc, New York, 1973, s. 16-31. 
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Yukar1da say1lan ve benzeri yarg1lara, sosyokultlirel farklll1klara 

bagl1 olarak degi§ik §ekilde ifade edilmi§ olsa da, cinsel i§bolumu gibi 

ht3men her toplumda rastlanmaktad1r. Ac;;1kt1r ki bu yarg1lar, somut 

ger<;eklere dayanmasalar da kadinlarin yonetsel gorevlerde istihdamin1 
engelleyici ve "kad1n i~leri"nde kalmalar1n1 saglay1c1 bir etki 

gostermektedir. 

Bir c;;ok ara§t1rma, zeka ve yetenek bak1mindan kadinlarin erkekler

den a~ag1 olmad1klarin1, hatta baz1 alanlarda ustUn olduklarin1 gosterdigi 
halde bu yarg1larin varl1g1, c;;evresel ve toplumsal ko§ullarla ac;;1klanabilir. 

Bir kere, toplumda gec;;erli "Ideal kadm" anlay1~1. kadinlarin-ozellikle 

erkek egemen alanlarda-yeteneklerini gostermelerini k1s1tlamaktad1r. 

Orgutsel ortamda da yonetici ve i§gorenlerin kadinlardan beklentileri, 

onlarin baz1 yeteneklerini sergilememelerine yol ac;;maktad1r. Duygusal 

ac;;1dan cinsiyetler aras1 gozlenen farkl1l1gin da biyolojik ve dogal 

farkl1l1klardan c;;ok kad1n ve erkeklerin duygular1n1 ifade etmelerini 

duzenleyen toplumsal deger ve normlar1n etkisinde oldugu belirtilmek
tedir. Kadinlarrn hijyen, erkeklerin motivator faktorlerle daha fazla il

g ilendikleri goru§u de tum kadinlar ic;;in ge9erli gorunmemektedir. 

Kad1nlarin daha uysal ve edilgen olmalar1 da c;;ogunlukla sosyal 

faktorlerle ac;1klanmaktad1r. Ba§aril1 yoneticinin "erkeksi ozellikler" 

ta~1mas 1 gerektigi gorli!?Li de ozellikle bir c;;ok onderlik ara§t1rmas1· nca 

pek desteklenmemil?tir . 149 bzellikle davran1~sa1 ve durumsa1 onderlik 

kuramlar1; liderin bal?ar1sin1 onun kil?isel ozellikleri yaninda izleyiciler ve 

durumsal faktorlerin de etkiledigini ortaya koymu~lard1r. 

Bu arada; kad1n yoneticilere ili~kin kal1p yarg1lara gore farkl1 tipler 

o rt a ya c;;1kmaktad1 r. Bu bag lamda kad in la rin "ana" (i§yerine ev yap 1s 1 

g1da maddeleri getiren, masasindan aspirin kutusu eksik olmayan ... ) ; 

"manuple edici" (i§ini yurutmek i<;in kad1ns1 yollara ba§vuran), "i~kolik" 

(son um luluk devrinden kac;;inan). "e§itlik9i" (i~ arkada§lariyla arkada~c;;a 

ili§kiler kurup otoritesini ihmal eden) olarak degerlendirildigi 

gorulmektedir. Daha sistematik ve ara§tirmaya dayal1 bir tiplemeyi 

Kanter (1976) yapm1§tir. Buna gore; kal1pyarg1larin etkisiyle dort kadin 

yonetici tipi ortaya c;;1kmaktadir. Bunlari 150 : (a) Ana. (b} Gozde (pet): 

kuc;;uk k1zkarde§ veya grubun maskotu, (c) cins.ellik objesi: profesyonel 

(149) R. Dipoye, agm, s. 3-6, E. Mine Tan; Kadin: Ekonomik ya11am1 ve egitimi, Tisa 
Matbaas1, Ankara, 1979, s.181-186. 

(150) T. Heller, Women and Men as Leaders; Praeger Publishers, CBS, inc., N. Y. 
1982, s. 3-4. 
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olmada guc;luluk ya§ar, (d) Demir k1z (iron maiden): pofesyonel olmaya 
c;ok fazla onem verir ve oldugundan daha fazla sert gorunur. Goruldugu 

gibi: bu tiplemelerde kadinlar iki uc; arasinda dag1lmaktad1r. 

Goruldugu gibi kad1nlarla ilgili kal1p yar91, mit vb. kabuller; her 

zaman gerc;ek le fazlaca ilg iii o lmasa da "sosyal real ite le r" o larak hemen 

her toplumda varl1klar1n1 surdurmektedirler. Yine gozlem ve 

ara§t1rmalara gore bu "sosyal gerc;eklikler", kadrnlarin kendi kendilerini 

ve ba§ka kadinlar1; erkeklerin de kadinlar1 degerlendirmeleri ve onalara 
ili§kin davran1§larin1 etkilemektedir. Tersi kan1tlara ragmen; basmakallp 

yarg1larda ifadesini bulan tipik erkek ve kadin imaj1 hayli farkl1l1k arzet
m e kted i r. Bunun sonuc;u; genellikle kad1nlar1n potansiyeli ve 

performans1 konusunda olumsuz bir durum ortaya c;1kmaktad1r. Birc;ok 

ara§t1rmada; kal1p yar91larin kadrnlarin ozellikle "erkeklere ozgu gorulen 

i§lere" sec;iminde; ba~ar1lar1nin degerlenmesinde ve diger istihdam 
kararlar1nda karar verici yonetici, ast akran ve degerleyicilerin al91larin1 
bozucu bir etki gostererek, kad1nlarin kariyer geli~imi ac;1s1ndan 

dezavantajl1 bir durum yaratt1g1 ortaya c;1kar1lm1§t1r 151 . Ancak, kal1p 

yarg1larin her zaman kadinlar aleyhine etki gostermedigi de bir gerc;ektir. 

Kadrn rolu normlar1yla mesleki gereklerin uyu§tugu durumlarda bu kez; 

kadmlar lehlne bur durum ortaya c;1kmaktad1r. ILO tarafindan baz1 

geli~mekte olan ulkelerde gerc;ekle§tirilen bir ara~t1rmaya gore 152 ; 

i~veren ve i~gorence kad1nlar1n baz1 i~lere pek uygun olmad1klar1 

du§unlurken;diger baz1 i~lere ise erkeklerden daha fazla uygun olduklar1 

kabul edilmektedir. Kadinlarrn belirli i~lere uygun say1lma ve say1lmama 
nedenlerinin ba~l1calar1 §unlard1r: 

- Kadinlarin uygun say1lmama nedenlerl: 

- Kas gucu (fiziksel gu<;) bak1mindan kadinlarin daha zayif 
olmalar1, 

- Gozetmenlik yeteneklerinin sin1rl1 olu~u. 

--- Belli i§lerin erkeklerin egemenliginde olmast, 

(151) R.L. Dipboye, age, s. 6-7. 

(152) R. Anker, C. Hein, age, s. 25-30. 
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Kadinlarin daha uygun gorulmealne yol aqan nedenler ise; 

- Kadinlarin daha du§uk ucretle oal1§maya raz1 olamalar1 ve daha 
uysal olmalar1. 

- Kadinlar1n aile-ev i$1eriye ilgili becerilere daha fazla sahip 

olmalar1 

- Ginsel c;ekicilik (appeal)'dir. 

Boylece, cinsel i~bo lum Li ve bun a uyg u n y.arg 1 larin her iki cis iyetten 

yonetici ve i~gorenlerce benimsenmesi; kad1nlar1n "kad1n meslek

leri"ndeki istihdam1 a91sindan olumlu bir etki gosterirken; "erkek 
i§leri"nde gal1§an ve. 9al1§mak isteyen kadinlar a91s1ndan olumsuz ve 
san1rlay1c1 bir etki gostermekterir. Ba§ka bir deyi§le sozkonusu faktorler; 
baz1 alanlarda kadinlar; diger alanlarda ise erkekler lehine bir durum 

yaratmaktadtr. Gene! olarak durumun kadinlarin aleyhine oldugu gorl.i$l.i 

ise; kadin i$1erinin statU, ucret, geli!}me olanag1 vb. a91sindan daha 

dl.i!]l.ik dl.izeyi olmasina dayanmaktad1r. 
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3. Personel Politika ve Uygulamalars 

Kadrnlarrn orgutlerde istihdam1 ve kariyer geli9imi, i$1etmenin per
sona I politika ve prosedurleri (biQimsel/biqimsel olmayan) ile 
uygulamalar1ndan onemli olc;ude etkilenir. Bunlar, kadrnlarrn istihdam ve 

ilerlemesini kolayla$t1r1c1, zorla$tiric1 ve engelleyici olabilirler 153
. Per

sonel politika ve prosudurleri, bic;imsel haliyle genellikle yasal gereklere 

uydugundan ac;1k bir bic;imde ay1r1mc1 bir nitelik gostermezler. Ancak, bu 

konudaki bir c;ok duzenleme ve uygulaman1n c;ogu kez yasal duzenleme 
ve denetimin d1§rnda olu§u veya kal1§1; i§veren, yonetici ve uzmanlarrn 
oznel yargllarrnrn etkisini de art1rmaktad1r. Ayr1ca yasalarrn ne olc;ude 
etkin uyguland1g1 bir yana, c;ogu ulke ve yerde c;al1$ma yasalar1nrn cin
s i ye tJe r a r as 1 e $ it I i g i sag I am ad a yet e rs i z o Id u g u d a bi r g e u; e kt i r . 

Tum bunlara ragmen; personel politika ve uygulamalar1, i$1et

melerin ve c;al1$anlarrn istihdam ko$ullarin1 belirlemede en onemli etken

lerden biridir. Bunlarrn veri ko§ullar altrnda 6zellikle kad1nlarrn istihdam1 

ac;1s1ndan farkl1 etki ve sonuc;lari oldugu soylenebilir. A§ag1da belli ba§l1 

insan kaynaklar1 (personel) yonetim i$1evlerinin duzenleni$ ve 

uygulan1$1n1n kad1nlarin istihdamin1 hangi ac;1lardan farkl1 bic;imde 

etkiledigi uzerinde durulacakt1r. 

a) i~goren Saglama 

Bilindigi gibi, personel saglama sureci, i§goren planlamas1 yoluyla 

personal ihtiyacrnrn (say1 ve nitelik olarak) belirlenmesi ve bu ihtiyacrn 

ic; ve di$ kaynaklardan c;e9itli yontem ve arac;larla kar91lanmasrn1 ic;erir. 

i9letmeler arasinda yap1 ve ozelliklerine gore i$e alma sistem ve 

prosedurlerinde farkl1l1klar gozlenir. i§letmenin i§goren ihtiyacrn1 en iyi 

bic;imde kar§1lamak ic;in iyi bir personel saglama ve sec;im sisteminin 

gerekli oldugu kabul edilir. Ancak, kadrnlarrn i§e alrnmasrnda gerek 
sistemden gerekse surec; ic;inde yer a Ian adaylar (kadrnlar), sec;icilerin 

deger, tutum ve davran1~ ve ozelliklerinden kaynaklanan baz1 sorunlar 
vard1r. Kadrnlarrn i§letmelerdeki e9itsiz konumunda, sec;im surecindeki 

bu sorunlarrn da etkili oldugu soylenebilir. 

Personel sec;im surecinde yararlan1lan baz1 yontem ve arac;larin 
kadrnlarrn istihdam f1rsatlarrn1 k1s1tlad1g1 ilerl surulmektedir. 6rnegin; 

i§e almada aran1lan nitelik ve ozellikler iQin olc;ut olarak kullan1lan "i§ 

(153) Cary L. Cooper, a.g.e. s.7. 
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tan1m1" ve "i~ gerekleri"nin cinsel onyarg1lar i~erdlgl; erkeklere ozgu 

ozelliklere ag1rl1k ve oncelik verdigi iddia edilmektedir. 154
. Ayrica, 

i~goren seQiminde kullan1lan testlerln cinsel farkl1l1klarin etkisinde 

kald1g1; i~ duyurularin1n erkekler du~unulerek tasarland1g1; hatta 

g o r u ~ m e s a a t I e r i n i n k a d 1 n I a ra u y g u n o I m a m a s 1 y u z u n d e n k a d 1 n 

ba~vurularrnrn az oldugu 155
, belirtilmektedir. Daha da onemlisi; sure<; 

ic;inde yer alan ve etkili olan ki~ilerin tutum ve davranr~Iarrnrn da et

k isiyle kadrnlarin i!i ve kariyer firsatlari engellenmekte veya 

srnirlanmaktad1r. i~lerin "kadin l!jl", "erkek l!jl" diye, yatay ve dikey 
anlamda ayrilmas1 (job segregation); 156 kadinlarin erkeklere oranla 

daha du~uk duzeyli ve niteliksiz i!ilere alrnmas1, ba§vuru formundaki 

cinsiyet, medeni durum vb.nin i!ie alma kararrnda bir eleme nedeni olarak 

gorulmesi gibi tutumlar, kadrnlarrn i$1etmelerdeki istihdam firsatlarrn1 

onemli ofc;ude k1s1tlamaktadtr 157 . 

Ayr1ca; i~ bulmaktan umidini kesmi$ "cesaretsiz i$Sizler" ic;inde 

kad1nlarin c;ogunlugu olu!iturmas1n1n i!ibulma kurumlarina 

muracaatlarrn1 da dli$lik tutabilecegi, referans verenlerin kadrnlar ic;in 

istihdam1 o kadar da gerekli gormemeleri vb. tutumlar1 yuzunden kadrnlar 

ic;in pek saglam referans vermeme olas1l1klar1 da kadrnlarrn istihdam 

firsatlarin1 k1s1tlayabilecektir. 

K1sacas1, bir yandan i$e alma sistem ve prosedurleri; daha 

onemlisi de bunlarin ilgililerce uygulanl$1, kadrnlarin istihdam1 ac;1srndan 

"ozel" etkilere sahiptir. 

b) Yeti~tirme ve Geli~tirme 

Yeti~tirme ve geli$tirme, h1zl1 degi~im ko~ullarr altrnda i~gorenlerin 

~imdiki ve gelecekteki i$1erini daha iyi yerine getirmeleri, boylece daha 

iyi i$ firsatlari elde etmeleri ac;1srndan son derece onemlidir. Bu yuzden, 

okul egitimi (genellikle istihdam oncesi) yanrnda i$1etme iQi egitim ve 

geli$tirme faaliyetlerinin ayr1 bir yeri vard1r. 

(154) A.e, s.8. 

(155) A.A. Killian, age, s.38 ve Bernard Haldane, Career Satisfaction and Success: 
American Management Ass. inc., N. Y, l 974, s. 27-28. 

(156) E. M. Meehan, Women's right at work, Mac Millan, London, 1985, s.11. 

(157) C. Cooper, M. Davidson, age, s.8. ve R. Anker, C. Hein, age, s. 24,25,258-260. 
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i§letmelerde kad1nlar1n yeti§tirme ve geli§tirme faaliyetlerine 

kat1l1m1 i§letme-d1§1 okul egitimlerine benzer bir durum arz etmektedir, 

denebilir. Gerek kadin i~gorenlerin gerekse i§verenlerin tutumlarin1n bir 

sonucu olarak kad1nlarin istihdam esnasindaki egitim faaliyetlerine 
kat1l1m1n1n du~uk, k1sa sureli ve belli alanlarla s1n1rl1 oldugu 
gozlenmektedir. 158

. Kadinlar genellikle ozellikle Qalt§ma saatleri ve 
i§letme/kent du~1ndaki egitim programlar1na kat1lmakta pek istekli 
davranmamaktad1rlar. Burda onlarrn aile sorumlutuklar1n1n payr 

buyuktlir. Ayr1ca i~verenlerin kad1nlarin i§ten ayrilma olasll1klarin1 

yuksek gormeleri vb. nedenler; onlara egitim yoluyla yat1r1m yapmaktan 

kac;inmalar1na yol a9abilmektedir. 

Kadrnlarrn gerek genel gerekse i§letme i<;i egitim ac;rsrndan daha 

di.i§uk duzeyde ve belli alanlarla s1n1rl1 kalmalarr ise, "be§eri sermaye ve 

dolayrsryla verimlerinin di.i§i.ik olmasrna (Polachek ve Mincer, 1974), bu 

ise be§eri sermaye yakla§1m1na gore i.icret ve terfi §anslar1n1n 

k1s1tl1l1gina yol a9maktad1r. 159
. 

c) i~GOREN DEGERLEME 

i~goren veya performans degerleme, i!jletmelerde bir c;ok istihdam 

kararlar1nda yararlan1lan bir arac; durumundad1r. i!jgorenlere ait 

degerleme sonu9lar1, onlarin egitim programlar1na kat1l1m1, terfi ve 

transferleri, i.icretlendirilmeleri gibi konularda kullan1lmaktad1r. Bu 

nedenle, nesnel bir degerleme sistemi hem i§letme hem de i§gorenlerin 

yarar1 ac;1s1ndan or:iemlidir. Ancak, objektif bir degerleme sistemine 

sahip olmak o kadar kolay degildir. 

C{ogu i§letme degerleme sistemlerinin eksikliklerinin farkindad1r ve 

bu konuda ilgili yoneticilerin egitilmesi gerektigini kabul etmektedir. 
Fakat, i~goren dege rlem ede cinsiyet fa rk I 1l1 k lard an kayna klanan so run

lar uzerinde yeterince d uru lmamaktad 1 r. 160
. Oysa, cinse I rol farkl 1I1 k lar1 

i~goren de~erlemede ozelllkle kad1nlar aq1s1ndan ciddi sorunlar 
yaratmaktad 1 r. 

(158) R. Anker, C. Hein, age, s.247-248; C. Cooper, M. Davidson, age, s.8-9. 

(159) C. Cooper, M. Davidson, age, s.9-10. 

(160) A. e., s.10. 

142 



Degerleme sistemlerinin i§gorenlerin objektif performans ve 

ba§ar1sindan c;ok "ki~isel ozelliklerini" degerlemeye yonelik olmas1, cin

sel kal1p yarg1lar1n devreye girmesine yol ac;maktad1r. Bu ise; 

degerlemeler de bazen kadinlartn lehine (beklenilenin ustUnde perfor
mans durumunda) c;ogunlukla da aleyhine bir durum yaratmaktadir. 161 , 

Kad1nlarda "kad1ns1"; erkelerde ise "erkeksi" ozelliklerin gorulmesi 
olagan kabul edilmekte, bu ise c;ogunlukla "erkeksi ozellikler" gerektiren 

ust duzey i§ler ic;in kadinlar1n "elveri§siz" say1lmasina yol ac;maktadtr. 
Diger taraftan, kadinlar istenen (erkeklere ozgu) ozellikler sergiledik

lerinde de "cinsel rol kalrp yarg1lar1"na uymad1klar1ndan "ba§ar1s1z" veya 

"elveri§siz" sayrlmaktad1rlar. Ornegin, genelde i§ gerekleri ac;1sindan 

istenir bir ozellik clan "mucadelecilik" veya "giri~kenlik", erkek 
i§g6renlerde olumlu degerlenirken; kadtnlarda bulundugunda adeta 

olumsuz bir faktor olarak degerlenmektedir. Ancak baz1 durumlarda; 

kadtnlar kal1pyarg1lar1n aksine "beklenenin UStunde ba!?STI 

gosterd ik le rin de bu kez de a§1r1 dege rleme etkisi de goru leb ilm ekted ir. 

K1sacas1, ozellikle ust duzey mevkilerin erkeklere ozgu bir nitelik 

gostermesi ile cinsel rol davran1~1 normlar1 bir araya geldiginde genel
likle ki~isel bzellikleri olgmeye dayal1 degerleme sistemleri kadinlarin 

istihdam ko~ullar1 a91stndan c;ogunlukla dezavantajlt bir sonuc; vermek

ted ir. 

d) Terfl ve Nakll Uygulamalari 

Terfi ve nakiller, bireylerin kariyer geli§meleri ac;1sindan son 

derece onemlidir. Nakiller, bilgi ve deneyim zenginligi sagla.yarak terfi 

§ansin1 art1rma, terfiler ise yetki, sorumluluk ve ucret baktmtndan daha 

ust duzeylere c;1kma baktmindan onemlidir. Gene Ide uygulanan yukselme 

politikalar1 k1dem, ba§ari veya k1dem+ba§ar1 esastna dayanmaktad1r. 

Genellikle kadinlartn k1demi erkeklere oranla daha azd1r. Ayrica, 
yukartda da deClndlOlmli glbl kad1n1ar1n ba9ar1s1n1n bazen qe§ltll neden
lerle daha du~uk degerlenmesi olas1l1g1 bulunmaktadtr. Ek olarak, 
kad1nlar1n yukselmeye erkekler kadar onem vermedikleri ileri 

surulmektedir. Burda, ozellikle erkek egemen olanlarda i.ist duzeylere 

(161) A. Anker, C. Hein, age, s.7-8. ve Veronica F. Nieva, Barbara A. Gutek, "Sex 
Effects on Evalvations, B.A. Stead, Women in Management 2nd. ed., Prentice, 
Hall, inc., Englewood Cliffs, N.J. 1985, s.120-121. 
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yukselmi§ az say1da kadinin ya§ad1g1 "semboliklik" (tokenism), "a§irt 

goze batma" ve "soyutlanma"nin da etkisi olabilir. rn 2 Nedeni ne olursa 

olsun, bu LIQ kO§UI bir araya geldiginde kadrnlartn ozellikle kendileri ic_;:in 
yeni clan kariyer afanfar1nda (gefeneksel erkek i§leri) istihdam1 engel ve 

k1s1tlamalarla kar§1la§acakt1r. Ancak, ayn1 durum kadmlar1n geleneksel 

kadin i§lerinde yukselmeleri ac;1srndan ise lehte bir durum yaratacakt1r. 

Bic;imsel prosedurlerin varl1grna (i~letme it;i duyurular, mulahatlar, 
diger degerleme yontemleri) ragmen, terfi kararlarr son derece oznel 

kararlara dayanir, bu ise ayr1m olas1l1gm1 art1rir. "Cografi seyyaliyet" 
gerekleri ve kadmlarm "gebe kalma" ve "i9ten ayr1lma" olas1l1klar1 da, 
baz1 durumlarda, kad1nlar1n terfi ve transferleri ic;ln engelleyici 
olmaktadir. 163

. Bllindigi gibi kadmlarrn aile bag ve sorumluluklar1 ile 

cinsel rel davran1§ma ili§kin toplumsal normlar; kadinlarin ozellikle 

oturulan yer d1§1 seyahatler ve yer degi§iklikleri gerektiren gorevlere 

atanma ve bunlar1 kabul etme olas1l1klarm1 smirlamaktad1r. Nitekim 

Loyarn ve Cotiis' e (1983) gore; cografi seyyaliyet' in etkisi iki kariyerli 

c;iftlerde ozellikle belirgindir. Kari kocanrn kariyer sahibi olmas1, i§veren

lerin bunlara ait cografi yer degi§tirme kararlarin1 olumsuz ~ekilde et
kilemektedir. 164

. Ayr1ca , kad1nlar1n genelltkle 0 kesikli bir c;alt§ma 
modeli" sergileme egiliminde olmalar1, hem i§letme hem i§goren 

ac;1s1ndan, orgut ic;i yatay ve dikey hareketi s1n1rlay1c1 etki 

gostermektedir. 

6rgutlerde ilerleme ve yukselme konusunda i§gorenlerin ast, ust 

ve akranlar1ndan gordukleri destek te onemlidir. South ve 

arkada§larinca yap1lan bir ara§t1rmaya gore, orgutte ilerleme konusunda 

erkekler, hemcinslerine daha fazla destek vermektedirler. Oysa 

kadrnlar1n destegi, cinsiyete gore pek farkl1l1k gostermemektedir. 165 . 

Karar verme konumunda olanlarrn c;ogunun erkek oldugu gozonune 

(162) Bkz: I. Place, A. Armstrong, age, s. 147-149. ve Ro.sallnd Loring, Theodora, age, 
Wells, s. 7, 35. ve F.E. Gordon, M.H.Strober, Bringing Women into Management, 
Mc Graw-Hill, New York, 1975, s. 9. 

(163) C. Cooper, M. Davidson, age, s. 10-11. 

(164) Jean-Yues Le Lauarn, Thomas A. De Cotiis, "The effect of working couple status 
on the decision to offer geographic transfer", Human Relations, 1983, 36-11, 
s.1031-1044. 

(165) Scott. J. South, William T. Warkham, Judy Corder, "SefC differences in Support for 
Organizational Advancement", WORK AND OCCUPATIONS, 1987, 14-2, s. 
261-285. 
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al1nd1g1nda boyle bir durumun, kadinlar1n ilerlemesini olumsuz bi9imde 
etkileyecegi soylenebilir. Bu arada, kadinlarin "guven ekslkllgi", "ba§ari , 

veya ba!?ar1s1zl1k korkusu" gibi nedenlerin performanslarin1 ve kariyer 

ta I e p I e r i n i s 1 n 1 r I a y 1 c 1 et k i yap mas 1 d a 1 66 , t e r f i v e n a k i 11 e r in e 

yans 1yacakt 1 r. 

e) Ocret Politikalari 

Ozerinde en c;ok durulan konulardan biri de, "e~it i~e e~it i.icret" 

ilkesinin gerc;ekle!?tirilmesidir. "E~it i§e e~it i.icret", yasalar, orgi.itler ve 

yoneticilerce benimsenmi!? ve Qe§itli duzenlemelerle konu olmu!? ise de; 

uygulamada ciddi e!?itsizlikler var olmaya devam etmektedir. Qe~itli 

i~goren gruplar1, bu arada kadin ve erkekler, arasinda "ucret e§itsizligi 

veya ayr1mc1l1g1" en ctok tart1fiilan konulardan biridir. 167
• 

Bic;imsel bir i.icret yap1s1 (sistemi}ne sahip buyuk i~letmelerde ucret 

e~itsizlikleri nisbeteten daha azdrr. Fakat, i.icret ve ek yararlarin ba~ar1, 

terfi vb. faktorlere bagland1g1 durumlarda; cinsel farkl1l1gin onemli ucret 

farklll1klarina da yol a9t1g1 soylenebilir. Hatta; e~it ve adil bir ucret 

yap1sin1n kurulmasrnda onemli bir yeri clan "i§ degerleme sistemleri"nin 

bile cinsiyetler arasinda ucret farklil1klar1n yol ac;t1g1 ileri si.iri.ilmektedir 
168 . Ozellikle; degerleyici oznel yarg1lar1na daha a91k bulunan klasik 

say1sal olmayan degerleme yontemlerinde 169 bu olas1l1k daha fazlad1r. 

Place ve Armstronga'a gore, "e§lt i§e e§it Ocret", her zaman i§letme 

politikalarrnda yer alan ama uygulamaya pek yans1mayan bir olgudur. Bu 

duruma yol ac;an baz1 faktorler §Unlardir. 170
: 

- Erkek yoneticilerin, kadrnlarin maa~larin1 di.i~uk tutma konusun.

daki onyargllar1, 

- Yanlr~ i~ tan1mlar1 

(166) C. Cooper, N. Davidson, age, s. 12. 

(167)Age, s. 11. 

(168) ABD ve ingiltere'de "e§it ise e!lit Qcret" konusundaki duzenlemelere ilifikin olarak 
bkz .. E.M. Meehan, Women Rightis at Work: Compaign and Policy in Britain and 
the United States, Mac Millan, London, 1985, s. 63-67. 

(169) i. Ataay, i§ degerleme ve ba§art degerleme Yonte.mJe~i 1.C. Guryay Matb, ist., 
'985. s. 33-37-38. S. Yalc;rin. personal Yonetimi, 1.U. l§letme Fak. yay. no: 175, 
1st., 1985, s. 127, 133 - 135. 

(170) I. Place, A. Armstrong, age. s. 149. 
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- Sonu olmayan (dead-end) "kadrn" i§leri 

ikramiye (bonus) gruplarina kadinlarrn dahil edilmemesi 

i~ piyasasrnda kad1nlara teklif edilen ucretlerin "geleneksel" 
olarak dl.i$Lik duzeyde olmas1. 

Kadinlar1n e!?it veya kar§1la§t1r1labilir degerde bir i$ yapt1klar1 
halde daha dO§uk ucret almalar1 a91k veya kapal1 "ayr1mc1 11 tutum ve 
faktorlerin sonucudu.r . Kad1nlar1n duf?uk ucret almasrnda cinsiyetlere 

gore "i$1eri ay1rma" (Job Segregation)n1n "dolayl1 ayr1mc1l1k" (indirect 

discrimination) oldugu ve kadrnlarin dl.i$l.ik ucret almasina yol a9t1g1 ileri 

surulmektedir. 171 <;:unku "kadrn i$1eri" genellikle statUsu ve ucreti 

dLI$Uk i§ler durumundad1r. "Mesleki alan yaninda terfi, nakil ve dogrudan 

ucretleme alanrnda da gozemlenen " cinsel ayr1mc1l1k" 172 ; dogrudan ve 

dolayl1 olarak (terfi dolay1s1yla ucret art1§1n1 onlemek gibi) kad1nlarrn 

ucretler i uzerinde olumsuz bir etki g6stermektedir. 

As1I ucret veya maa§ d1$1ndaki ucret kalemleri (ek yararlar) 

a91s1ndan da (emeklilik, du§uk faizli kredi planlar1, §irket arabas1 vb.) 
kad1nlar1n 9$itsiz bir konumda bulunduklar1 ileri surulmektedir 173 . 

Ulke, beige ve sektorlere gore ucret e!?itsizligi farkl1l1k 

gostermektedir. Genelde, kamu sektorunde, organize saniyilerdeki 

buyuk i$·1etmelerde ucret dengesizligin nisbeten az oldugu soylenebilir. 

Ulkemizde de modern sektordeki buyuk i$1emlerde ve ozellikle kamu 

kesiminde kadrn-erkek ucretleri aras1nda (yasal gereklere uygun ve 

sigortal1 istihdam edilenler ic;in) baz1 bat1 L.ilkelerinde kaydedildigi kadar 

"a91k 11 bir farkl1lgrn olmad1g1 soylenebilir. Buralarda ayn1 unvan alt1nda 

9alu~an kadrn ve erkekler arasrndaki ucret fark1; genellikle aile ve 9ocuk 

yard1m1nrn erkeklere odenmesinden kaynaklanmaktad1r. Dolayll (mes

leki ayrim; terfi ve nakillerdeki farklil1ga dayal1) ucret e§itsizlikleri ise; 

arafit 1 r1 lmaya m uhta9 goru nm ekted i.r. 

iLO verilerine gore, 80'1i y1llarrn ba$rnda, incelenen geli$mekte 

o I a n u I k e I e rd e n Ko re C u m h u r i yeti n d e ta nm d 1 $ in d a 9 a I 1 $an k ad in I a r 

(171) E. M. Meechan, age, s. 175. 

(172) Charles C. Fischer, "Toward a more Compl~te understanding of occupational sex 
discrimination, " JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES, 1987, 21-1, S. 113-138. 

(173) C. Cooper; M. Davidson, age, s. 10. 
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erkek Gcretinin % 45'ini; M1s1r'da ise % 92'sini kazanmaktad1rlar. 
Geli§mi§ Glkelerde ise; 1981 'de en dG§uk oran Japonya'dad1r. Bu Lilkede 
kadinlar: erkeklerin ucretinin ancak % 53'unu kazanabilmektedirler 174 , 

ulkemizde ise; SSK verilerine gore; erkeklerin ucretleri genellike yuksek 
olmakla birlikte; kadin erkek ucretleri arasinda bu denli bir uqurum 

gozlenmemektedir. Genelde kadin i§Qi/ erkek i§Qi ucret oran1; % 80'1er 

uzerinde bulunmaktadtr. 175
. Bu durum; yasalarin tam uygulanamamas1 

(1950 tarih ve 5518 s e§it i§e e§it ucret yasas1 1475 s. K. /26. md. gibi) 

yRntnda, ucretlemede temel alinan ya§, k1dem, egitim, sorumluluk, fazla 

mesai vb. konularda gozlenen kadin-erkek farkl1l1klar1yla da aQtklanabilir 
176 Ancak; nedeni ne olursa olsun; kad1nlar ulkemizde de genelde erkek

lerden - ozellikle r;ali§ma yasalarin1n kapsam1na girmeyen i§ ve 

i ~go ren le r ici n - dah a d u~u k ucret a Im aktad 1 rla r. Ne vark i, bu e ~ts izl ig·i 
tamamen "a<;tk ayr1mc1l1kla" ac;1klamak da pek dogru degildir. 

i~letmelerin uygulad1klar1 gene! ucret politikalartntn da kadinlarm 
istihdam1 uzerinde etkisi vard1r. Genelde ortalama ucret duzeyleri 

dii§tUkc;e kadinlartn i§gl.icune kat1l1mtnda bir art1~ gozlenmektedir 

(ilave i$<;i hipotezi) 177 Nitekim, ozellikle ihracata dayal1 kalk1nma 

modeli'nin benimsendigi ulkelerde bu durum ar;1kGa gizlenmektedir. 

Uluslararas1 rekabette avantaj kazanmak ir;in "dl.i$Gk ucret 

politikalar1"n1n uygulanmas1, kadinlarin i$gl.icune kat1l1min1 art1r1c1 bir 

etki gostermi§tir 178 . Benzer !?ekilde; diger faktorler sabit 

varsay1ld1g1nda; i§letme duzeyinde "du!juk ucret politlkas1" 

uygulanmas1n1n daha c;ok kad1nin ; daha uzun sure Qal1~masina yol 
aqacag1 soylenebilir. 

(174) Baz1 geli§mekte clan ulkelerde modern sektorlerde 9al1§an kadrn ve erkeklerin 
ucret durumlar i<;in bkz. R. Anker, C. Hein; age, s. 102 ve dev. 

(175) Oya <;it<;i. age, s. 97. 

(176) 0. Z. Altan, K.ac;trn ifl<;iler ve Ti.irkiye'de Kadin i§<;ilerin 1475 Say1l1 i§ Kanunu ile 
korunmas1, EITIA yayrnlarr, No:224/174, Eski§ehir 1980, s.142. 

(177) R. G. Ehrenberg, R.S Smith, Moden L.abor Econorpics,: Theory and Public Policy, 
3rd Edition; Scott; Foresman and Co., Glenview, lflnols, 1988, s. 231 ·232. 

(178) Mete Torq.ner, "Turkiye'de ucretlilerin kazan<( durumundaki gelieymeler (1980 -
1989)", TUSES, Ank. 1989, s. 4-5 
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f) Aile Politikalari 

Kadinlarin istihdamt uzerinde, i§letmelerin c;alt§anlar1n1n aile 

sorumluluklar1n1 payla~maya veya desteklemeye yonelik "aile 
politikalar1"n1 n da onemli etkisi vard 1 r. Bu politikalar ctevctevesinde i~let

melerin i~gorenlerine saglayabilecekleri olanaklarrn ba§l1calar1 ~unlard1r: 

· -Anal1k-babal1k izinleri, 

-Esnek\krsa Qal1§ma saatleri, 

-i~e yeniden giri~ (re-entry) politikalar1, 

-Emzirme odas1, kre~ ve ana okullar1, 

-Aile, c;ocuk, egitim yardrmlarr, 

-istihdam kararlar1nda i$g6renin "c;alt$an e~inin de durumunu dikkate 
alan duzenlemeler vb. 

Bunlar1n baz!lart yasal zorunluluga, digerleri ise i§letmelerin 
kararlarina bagl1 politikalard1r. Nedeni ne olursa olsun, bir i!lletme bu 
politikalara sahip oldugu olc;ude ozellikle evli kadm i~gorenlerini elde 
tutabilecek ve onlardan daha iyi yararlanma olanag1 bulacaktir. 179 Qunku, 
kadinlarrn istihdamrnr etkileyen en onemli etkenler arasinda; sozkonusu 
politikalarrn yoneldigi aile sorumluluklarinrn asrl olarak kad1nlara du~mesi 

vardtr. 

i~verenlerin genellikle bu politikalarrn getirecegi "maliyete" katlan
mak istemedikleri, bu yuzden istege baglt olanlarin1 benimsemedikleri; 

yasal zorunluluk durumunda (belli say1da kadtn ctal1~t1rma halinde kre§ 

ac;ma gibi)da; ozellikle evlenen ve hamile kad1nlar1 i§e almama ve i§ten 

c;1karma ya da du~uk ucretle c;al1~t1rma egiliminde olduklar1 belirtilmek
tedir.180 

Kad1nlarin c;al1§mama; c;al1§maya ara verme ve i§ten surekli ayr1lma 
nedenlerinin ba91nda ozellikle aile sorumluluklarinin geldigi du9unulurse, 
bu sorumluluklar1 hafifletlcl alle polltalar1nin kadin lstlhdam1 li;ln ~neml 
daha iyi anlal?tlrr. 

(179) C. Cooper, M. Davidson, age, s. 11 

(180) R; Anker ve C. Hein, age, s. 18, 19, 22-23 
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C.QEVRESELFAKTORLER 
Kad1nlar1n l~letmelerde lstihdam1, blreysel ve c:>rgutsel etmenler 

yaninda c;evresel faktorlerin de etkisine maruzdur. Aslinda, bireysel, 

orgutsel ve c;evresel diye sin1flanan faktorler s1k1 bir etkile§im ic;indedir. 
Bazen belirli faktorler, her uc; duzeyde de kendini gosterir. Sozgelimi, cinsel 
i§bolumu ve ilgili kal1pyarg1lar, toplumsal yap1 ve surec;lerin etkisiyle ortaya 

c;1km1§t1rlar ve; orgutsel ve bireysel duzeyde de kendini gosterir. Buna 

ragmen, karma§1k bir nitelik gosteren konunun anla§1lmas1 igin, boyle bir 

sin1flama yararl1d1r. 

Kadinlarin istihdam1, sistem-alt sistem bagint1s1 iginde c;ok say1da 
c;evresel veya makro duzeyde faktorun etkisi ile bic;imlenmektedir. Burada; 

bunlardan kadinlarin istihdam1 ac;1sindan ozellikle onemli olan belli ba~l1 

c;evresel faktorler uzerinde durulacaktir. 

a. Yasal duzenlemeler 

Hukumet mudahalesinin en onemli arac;lar1ndan olan yasal 

duzenlemelerin kad inlarin istihdam ind a onemli bir yeri vard 1 r. 

aa) Kadinlann istihdamina ili~kin yasal duzenlemeler 

Kadinlar1n istihdamin1 etkileyen onemli faktorlerden biri de yasal 

duze.nlemelerdir. Ozellikle, modern sektor istihdaminda etkili olan ve 

"koruyucu yasalar" (protective legislation) diye adlandir1lan bu 
duzenlemelerin bir bolumu, kadinlarla birlikte diger dezavantajl1 l!;goren 
gr up I arm 1 (ya§ I 1 I a r , c; o cu k I a r , a z 1 n I 1 k I a r , es k i m ah k u m I a r , oz a r I u I e r) , 
digerleri ise sactece kad1nlar1 korumaya yonelik hukumler ic;ermektedir. 
(Anal1g1n korunmas1 gibi). 

Genellikle U.<;.6. standard ve sozle§meleri (*) dogrultusunda 

hukumler ic;eren bu duzenlemeler, temelde uc; amaca yonelik 

bulunmaktad1r: 

(1) Kadinlara (diger k.orunan gruplarla birlikte) ucret ve f1rsat e§ltllgl 
saglamak, (istihdamda f1rsat e9itligi ve e9it ucret yasalar1. .. ) 

(2) Belirli sektor, i§ler ve vardiyalarda kadinlarin qal1!jt1r1lmas1n1 
Onlemek veya sm1rlamak, (Yer ve su altinda, ag1r ve tehlikeli i§lerde, 

sanayide gece vardiyalarinda kadinlarin istihdaminin yasaklanmas1 veya 
baz1 ko§ullara baglanmas1 gibi) 
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(3) Hamlle ve kuc;uk ~ocuklu kadinlarin korunmas1n1 saglamak, 
(Anal1g1n korunmasina (maternity protection) yonelik anal1k izni, emzirme 

odalar1 ve Qocuk bak1m yurtlar1 (kre$) kurulmastna ili$kin duzenlemeler ... ) 

Kad1n i$g6renleri koruyucu yasal duzenlemeler ve bunlar1n 
uygulamaya aktar1lma derecesi bak1mindan ulkeler, bolgeler, hatta 
sektorler arastnda farkl 1l 1klar gozlenmektedir .181 Kad tnlartn be Iii i$1erde 
Qal1$t1rlfmastnin yasaklanmas1 veya stnirlanmas1 ile anal1g1n korunmastna 

ili$kin yasal duzenlemelere, baz1 farklrlrklarla birlikte, hemen her ulkede 
rastlanmaktad1r. Anal1g1n korunmasr ba$ta olmak uzere bunlarrn 

uygulamaya aktarrlmasrnda belli bir etkinlik duzeyine eri$ildigi soylenebilir. 

Buna kar$1l1k, "kadinlara istihdamda frrsat ve ucret e$itligi" saglamaya 

yonelik duzenlemelerin; anayasa ve yasalardaki bazr genel hukumler 
d1$1nda, ozel yasal gergevelere oturtulma ve uygulamaya aktarrlma 
derecesi nisbeten du$lik bulunmaktad1r. Uygulamada istihdamda kadtn
erkek e$itligini saglamaktan gok; geleneksel cinsel i$b61umune dayal1 
olarak; kadtnlartn, analarin ve ailenin korunmas1 ve desteklenmesine ili$kin 
duzenlemelere rastlanmaktad 1 r. 

Ulkemizde de kad1n i§g6renlerin baz1 yasal duzenlemelerle 
korunmas1 ve c;alt§rna ko§ullar1n1n duzenlenmesi ama111anm1$t1r. Bu 
konudaki duzenlemeler; dayanagtn1 Turkiye'nin imzalad1g1 uluslararas1 

sozle§meler182 dogrultusunda Anayasa'nin 10. (kanun onunde G$itlik), 41. 

(Ailenin korunmasr). 48. (<;al 1$ma ve sozle$me ozgurlugu), 49. (c;talt$ma 

hakkr ve <;al1$anlar1n korunmas1) maddeleri yaninda ozellikle "Kimse ya$ina 

ve cinsiyetine ve gucune uymayan i§lerde c;tal1$tir1lamaz. Kuc;ukler ve 

kadinlar ile bedeni ve ruhi yetersizligi olanlar c;tal1$ma $8rtlar1 bak1mindan 

ozel olarak korunurlar" hukmunu it;eren 50. maddesinde bulmaktad ir. Bu 

dogrultuda, kadrnlartn istihdamina ili$kin duzenlemeler; 

-14 75 say111 i$ kanunu 

-Umumi H1fz1ss1hha Kanunu, 

(181) Degi§ik ulkelerdeki duru.m konusunda .bkz., iLO, Conditlion of Work, Vocational 
Training and Employment of Women .. ILO Publications, Geneva, 1979, s. 62 ve 
A. Anker, C. Hein. age, s. 16-19 ve ILO, Work and Family: The child care 
challenge, Conditions of work digest, V. 7, n.2, 1 Q88, s. 6 ve dev. Gary 

Dessler, Personnel Management; 4thed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, New 
Jersey, 1988, s. 30 ve dev .. Micheal H. Bottomley, Personnel Management, 
Macdonald and Evans Ltd., Estover, Plymouth, 1982,s.142 

(182) Bkz. Bilal F. Yankin; age, s. 164 ve dev. ve 6.z. Altan, Kadin i§9iler ve ... s. 121 
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-506 s. sosyal sigortalar kanunu, 

-657 s. Dev let memurlari kanunu, 

-5653 s. Basin i§ kanunu, 

-5434 s. T.C. Emekli sand1g1 kanunu ic;inde yer almaktad1r. Ancak 
bunlar ir;inde kad1nlara ili§kin duzenlemeler, kapsam ve ir;erik yonunden en 
geni§ bic;imde 14 75 say1I1 i§ kanununda yer almaktad 1r. 183 

Bu arada; "gene! olarak" ve "analtk durumunda kadrn ii;;c;ilerin 
korunmas1"na ili§kin bazr tUzukler c;1karrlm1§t1r. Bunlar; 

-Ag1r ve tehlikeli i§ler tUzugu (7\6174 no ve 29.3.1973 tarihli karar
name) 

-Gebe ve emzikli kad1nlarrn c;al1§t1r1lma ko§ullartyla emzirme odalar1 

ve c;ocuk bakrm yurtlar1 (kre§) hakktnda tl.izuk (K.no:7\6821, Tarih: 
20.7.1973) 

-Kadtn i§Qilerin sanayie ait i§lerde gece postalartnda 9alt§ttr1fma 
ko§ullar1 hakk1nda tUzuk (K.no: 7\6909, t: 27.7.1973)tUr. Ayr1ca; "Asgarl 

ucret yonetmellgl"nin 2. maddesi; s md\1.f. hukmu saklt kalmak §art1yla; 
asgari ucretin saptanmasrnda ya§ ve clnstyet fark1 gozetllemtyecegl 

hukmunu ic;ermektedir .184 

Tum bu yasa, tuzuk ve yonetmeliklerle, bir yandan kad1n i§gorenlere 

"Ctcret ve frrsat e§itligi saglanmas1" amac;lan1rken, ote yandan kadtn i§ 

gorenlerin ve anal1k i§levlerinin c;alt!?ma hayatrn1n olumsuz etkilerine kar§t 

korunmas1 amac;lanmt§trr. 

Ulkemizdeki kad1n istihdam1n1 duzenleyici yasa, tuzuk ve 

yonetmeliklere gore; 

-Ayn1 i§yerinde, ayn1 nitelikte bir i§te, e§it verimle c;alt§an kad1n ve 
erkeklere, sadece clnslyet ayr1l1~1 nedeniyle farkl1 ucret verilmesi; toplu If} 
sozle§mesl ve hlzmet akitlerine buna ayk1r1 hukl.im konmas1 (i§ K. mad. 26), 
yasakt1r. Boylece, l.ilkemizde "clnslyete dayal1 Ocret ayr1mc111a1" 

kanunen yasak bulunmaktad1r. Ayr1ca baz1 yonetmeliklerde de benzer 

hukumler getirilmi§tir. (Asgari ucret yonetmeligi, Md. 2.) 

(183) 6.z. Altan ve dig., i§ ve So~yal Guvenlik Hukuku, A.LI.ACF, yayin no. 26, 
Eski§ehir, 1990, s. 134 ve O.Z. Altan, Kadin i§itiler ve ... s. 118 ve dev. 

(184) Bu konuda l?.kz. 6.z;. Altan, age, s. 133 ve dev., F. Bil~I Yanktn, age, s. 165 ve 
dev ., Oguz Ozbek, I~ kanunu ve ilgili Mevzuat, Acar matbaac1l1k, 1st. 1985, s. 
389, 415, 430, 476 
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-Kad1nlarrn belli i§lerde "c;al1§t1r1lmas1" yasak veya §arta bagl1dir. 

-Yer ve su altrnda kadrnlarin c;:af1§t1r1lmas1 yasakt1r. (Maden ocaklar1 
ile kablo do§eme, kanalizasyon, ti.inel in§aat1 gibi i§lerde (i§ K. md. 68).) 

-Sanayie ait i§lerde gece qal1§t1rma yasag1; i§ K. 69. md.'ce "esas 

itibariyle yasaklanm1§tir." Ancak; 18 ya§tnl doldurmu§ kadtnlartn sanayie 

alt i§lerde gece c;af 1§t1r1lmas1na "Kad1n i§c;ilerin sanayie ait i§lerde gece 
postalarrnda c;al1§tirilma ko§ullar1 hakkinda tUzuk"te belirlenen ko§ullarla 
(Doktor raporu, yetkili makamdan izin, ula§1m imkan1 saglama, fazla mesai 
olmaks1z1n, kocasinin c;al1§ma durumu da gozonune alrnarak) izin verilmek

tedir. 

A§1r ve tehlikell lelerde (llglll tuzukte bellrtilen) kad1nlar1n 
ctal1§t1r1fmas 1 yasakt1 r veya sin1rland1 r1 lm1§t1 r. Ancak: "uzmanl 1k ve meslek 

egitimi gormli§" ve "o konudaki i§i meslek edinmi§ kadrnlar" ictin bir istisna 

getirilmi§tir. Bu kad1nlar; ag1r ve tehlikeli i§lerde c;al1§abilirler. 

-Ayrica, "evlilik ve anal1k durumunda kadrn i§gorenleri koruyucu baz1 

duzenlemeler getirilmi§tir. 

1475 s. i;; K.nunun 29.7.1983 ve 2869 say1l1 yasa ile degi§tirilen 14. 

maddesine gore; " ... kad1n1n evlendigi tarihten itibaren bir yll i9erisinde 
kendi arzusu ile hizmet akdini feshetmesi durumunda" k1dem tazminatindan 
yararlanma hakk 1 vard 1 r. 

Yine Turk ctal1§ma mevzuatinca: gebe, emzikli ve kuc;uk ctocuklu kadrn 

i§g6renler ic;in ozel koruyucu duzenlemeler getirilmi§tir. Bun Iara gore 

sozkonusu kadtn i§<;ilerin hangi i§lerde hangi kO§UI ve usullerle 

c;al1§ttr1labilecegi duzenlenmi§ bulunmaktadir. Buna gore, 

-i§veren: hamileligin ilk LIQ ayrnda kadrn i§Qinin istegi; sonraki aylarda 

doktorun luzum gormesi dogrultusunda doktor muayenesine gitmesi i<;in 
kad rn i§Qilerine en az a yd a bir kez "ucretli izin" vermek zorundad 1r. 

-Hamileligin son i.ic; ayrnda kadrnlarrn kendi ve r;ocuklarrnin sagl1gina 
zarar verebilecek i§lerde; son alt1 haftasrnda ve dogumdan sonraki ilk 6 

haftada herhangi bir i§te 9al 1§t1 r1Imas1 yasakt1 r. (Umumi h lfz1ss1 hha kanunu 
m. 177\1 ve i§ K. md. 70). 

-Emzlkll kadtn i§<;ilerin, izin verilen ag1r ve tehlikeli i§lerde 
c;al1§1yorsa, bu tUr i§lerde ctall§masrnda sakrnca olmad1g1 doktor raporu ile 

belgelenmelidir. 
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-Bu arada kadinlara; dogumdan sonraki 6 haftadan sonra 6 aya kadar 

"ucretsiz" izin hakk1 verilmi$tir. Bu arada; 

-degum oncesi ve sonras1 kad1nlarrn i:;al1§t1r1lamayacag1 12 haftal1k 

surenin toplu i$ sozle$mesi ve hizmet akitleri ile uzat1lmas1 mumkundur. 

100-300 kadin i$g6ren i:;al1$tiran i$yerlerinin; i§yerine 250 m. den 

uzak olmayan (1 ya§1ndan kuc;uk c;opuklar ii;in) "emzirme odalar1" ac;malar1 

ve ogleden once ve sonra yar1m§ar saatlik "emzirme izni (ucretli)" vermeleri 

gerekmektedir. 300'den fazla kad1n i:;al1$t1ran ii;;yerleri ise, 0-6 ya§ i:;ocukar 

ic;in, i§yerinden ayr1 ve yak1n bir yerde "kre§" ac;mak zorundad1rlar. Bunlarin 
kurulmas1 ve il?letilmesine ait tUm giderler tamamen i§verenler taraf indan 

yap1lmal1d1r. Bu harcamalara i§c;iler hic;bir bic;imde kat1lamazlar. "Gebe ve 

Emzikli kadinlarin c;al1§tirilma §art1yla emzirme odalar1 ve c;ocuk bak1m 

yurtlar1 (kre$1er) hakk1nda tUzukle, getirilen duzenlemelere uymayan 

i$verenler hakk1nda i$ K. 104 md. 'ce 45-225.000TL arasinda ve tekerruru 

halinde bunun iki kat1na kadar ceza verilebilmektedir. 

Goruldugu gibi; Lilkemizde yasaklanan, belli i$1erde kad1nlarin 

"<;al 1$mas 1" deg ii "<;al l§t 1 r1 lmas1"d1 r. Yani kad 1nlar1 koruyucu yasalara uyma 

konusunda yukumluluk i§verene verilmi$tir. 185 Ayr1ca ozellikle tUzukle 
duzenlenen konularda baz1 yapt1r1mlar getirilmi§ olmakla birlikte; bunlarin 
son derece yetersiz oldugu gozlenmektedir. Bu arada ulkemizdeki 12 

haftal1k normal degum izninin diger ulkelere gore oldukc;a du§uk oldugu qa 

gozlenmekted ir .186 Turk iye bu bak 1mdan, sadece, gebelik ve doguma bag I 1 

istihdam ayr1mc1l1ginin yasak olmas1 nedeniyle sadece belli eyaletlerde 12 

haftaya kadar ucretsiz iznin verilebildigi ABD'den daha iyi bir konumdad1r. 

isve<; ve Hollanda'da 12 hafta clan degum izni, Japonya, Yunanistan, 

Bel<;ika ve F. Almanya'da 14; (eski) Sovyetler Birliginde 16; Norvec;'te 20, 

ingiltere'de 40, Avustralya'da 52 hafta ve Fransa'da 268 gun, italya'da 5 
ayd1r. Genelde ucretsiz clan "anal1k izni de buna paralel bir seyir izlemek

tedir. 

Bu arada Tl'..irkiye'de son zamanlarda onem kazanan "l'..icret ve f1rsat 
e§itligi"; "cinsel ayr1mc1l1k" vb. konularin baz1 yasal hukumler d1§1nda 

ayrint1l1 bir yasal c;er9'eve ve etklli blr yaptlTlmdan yoksun bulundu~u da 

gozlenmektedir. Ulkemizde son zamanlarda popular hale gelen yasal bir 

konu; uygulamada pek etkili olmayan "evli kadinlarin istihdaminin kocasinin 

iznine bagl1 olmas1'dir. 

(185) 6 .z. Allan ve dig, age, s. 138 

(186) Bkz. Michele Jankanisish, "Responding to the child-care needs of Working 
parents: An overview", Conditions of Work digest, V.7, n.2, 1988, s. 20 
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bb) Yasal duzenlemelerin kadin lstlhdam1 a~1smdan onem ve 
etkisl 

Yasalarin bir hukuk duzeninde etkin bir uygulama ile sahip oldugu etki 
inkar edilemez. Ancak bir c;ok yerde; ozellikle kadinlartn istihdam1na ili~kin 
duzenlemelerin yasalardan ibaret kald1g1 ve uygulamaya pek yans1mad1g1 

ileri surulmektedir. 187 Buna ragmen, bu duzenlemeler ozellikle modern 
sektor il}letmelerinde kadinlarin istihdam1 konusunda onemli etki ve 
sonuc;:lara sahiptir. 

Bu duzenlemelerin kad1n i§g6renleri koruma, ucret ve f1rsat e~itligi 

saglama aq1s1ndan yararlar1 yan1nda istihdamlar1n1 olumsuz bic;imde 
etkiledigi de ileri surulmektedir. Bu baglamda, kad1nlar1 korumaya yonelik 
yasalarin fazlaca "muhafazakar" oldugu, kadinlarin istihdam olanaklarin1 

daraltt1g1, kad1n i~gorenlerin maliyetlerini art1rd1g1, boylece bir tur 

ayr1mc1l1k etkisi gosterdigi iddia edilmektedir. 188 Bu goru~e gore; 
kadinlarin belirli i~lerde (tehlikeli ve agir il?lerde, yeraltinda). ve belirli 
zamanlarda (sanayide gece vardiyalarinda, degum oncesi ve sonras1 
donemlerde) c;al111t1r1lmas1nin yasaklanmas1; kad1nlarin i§ ya11aminda 
"erkek e!?it'' istihdam f1rsatlarina sahip olmamalarina yol ac;maktadtr. 
Ayr1ca; kadin i11gorenlere taninan ucretli ve ucretsiz izinlerin fazlal1g1, em

zirme odas1 ve kre§ gibi yi.ikumli.ilukler, i11verenlerin i~gi.icu maliyetlerini 
art1rmaktad1r. Bu yuzden i~letmeler, kadinlar1 ozellikle evli ve c;ocuklu 

olanlarin1 il}e alma, egitme ve terfi ettirmede gonulsuz davranmaktad1rlar. 

Bu ve benzeri nedenler ise; kadinlarin istihdamda erkeklere oranla "e~itsiz" 

bir konumda olmalarina yol aqmaktad 1 r. 

Nitekim; bu gorul}ler dogrultusunda iLO da 1975'te; ulusal duzeydeki 
ilgili yasal duzenlemelerin guncel bilimsel bilgi ve teknolojik gelil?meler 
dogrultusunda yeniden gozden geQirilmesini tavsiye etmil?tir. 189 Bu 
c;erc;evede gelil?mi~ ve geli~mekte Olan bir <;Ok Qlkede kadinlara ili~kin yasal 
duzenlemelerde degi~ikliklere gidilmektedir. En yaygin egilim olarak, kadin 
Qal1~trrman1n yasak oldu~u "l~ler"de azaltmaya gldllmel<te, hatt~ ABP g!J>I 
baz1 ulkelerde kadinlara cinsiyetleri ve "anal1k rolleri" dolay1s1yla taninan 

"ayr1cal1klar" kald1r1lmaktad1r. 190 

(187) B.Berch, The Endless Day: The Political Economy of Women at Work, Harcourt 
Brace Jovanovich, inc., N.Y., 1982, s. 125 

(188) A.Anker, C. Hein, age, s. 16, iLO, Equality of Opportunity and Treatment, iLO 
pub., Geneva, 1971, s. 69.70 

(189) A.e, s. 20 

(190) Bkz, R. Anker, C. Hein, age, s. 16-17, iLO, Work and Family ... s, 20-21 
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Oz olarak, yasalar bzellikle modern sektbr i~letmelerinde kad1nlarin 
istihdamtnt bnemli olc;ude etkilemektedir. Kadtnlartn istihdam ko~ullartn1 
iyile~tirmeye yonelik bu duzenlemelerin; ayn1 zamanda erkeklere oranla 

kad1nlar1n istihdaminda "e~itsizlik" etkisi yaratmas1, belli olc;i.ide 
kac;1n1lmazdir. Ayrica cinsiyete bagl1 istihdam e$itsizligi sadece yasalara 
baglanamaz. Dogal ve toplumsal nedenlerle kadinlarin "iki rolu birden" 

ustlenmek durumunda kald1klar1 bir ortamda; yasalarin degi§tirebilecegi 
fazla bir §ey yoktur. 

b) Ekonomik Faktorler 

Kad1nlar1n i$1etmelerde istihdam1; ekonomik geli$me di.izeyi; i$ 

piyasasin1n yap1s1. i~sizlik duzeyi, enflasyon oran1; uygulanan ulusal 

ekonomik politikalar gibi makro duzeyde etmenlerle de ilintilidir. A$ag1da 
belli ba$11 ekonomik etmenlerin kad1nlarin istihdam1yla etkilei?imine genel 
olarak deginilecektir. 

aa) Ekonomik geli§me duzeyi ve politikalarrn etkisi 

Ulkenin ekonomik geli~me duzeyiyle kad1nlarin i$gLicune kat1l1m 

duzey ve bile$imi arasinda s1k1 bir ili$ki gozlenmektedir. Genellikle; 
sanayile$mi~ ulkelerde kad1nlar1n ev-d1$1 ucretli istihdama kat1lma oran1 
daha yuksek bulunmaktad1r. Geli§mekte olan ulkelerde ise; toplam 

il?gGcune kat1lma oranlari belli olc;ude yuksek gorunse de; bunlar1 

c;ogunlugu k1rsal alanda, tar1m sektorunde 9al19an kad1nlar 
olu~turmaktad1r. c;ogu geli~en ulkede kadin i$gGci.i ic;inde "tar1m"da 
c;al 1$anlarin ve "ucretsiz aile i§<;isi" statGsi.indekilerin or an 1; c;ok yuksek 
dGzeylere ula§maktad1r. Ulkemiz yaninda geli§mekte clan c;ogu Asya ve 
Afrika ulkesinde kad1nlarin % 80-90'1 tar1m i§lerinde c;al1§maktad1r. 191 

-Ayr1ca geli$en ulkelerde; istihdamdaki pay1 dli§lik olan modern sektorler 

yava~ geli~mekte; baz1 istisnalar d 1 $1 nda, ac; 1 lan-i§ f 1rsatlar1 daha ctok 
erkeklere verilmektedir. Boylece; geli$mekte olan ulkelere ozgu, kadinlarin 

evdl§I ucretli istihdam olanaklar1n1 k1s1tlay1c1 ba§liCa ozellikler ~oylece 

s1ralanabilir. 192 

-Ekonominin tar1ma dayal1 olu§u, sanayi ve hizmetler sektorlerinin 
yava~ geli§mesi, ekonomi ve istihdamdaki payinin du~uklugu, 

(191} Ufkemizde kadin i~gucunun 9ogunfugu, belfi bir azalma egilimine rag men hafil 
tanm'da <;al1~maktad1r. (1955'te % !,:15.6's1~ 1970'te % 89'u; 1990'da % BO'i) Bu 
konuda bkz., 0. Qitc;i, age, s. 93, DIE, HHIA sonuc;fari (1985-1990), s. ve ILO, 
Equality of opportunity ... s. 67 

(192) iLO, Equality of Opportunity and Treatment, ... s. 67 ve dev. 
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-Ozellikle kad1nlarin egitirn duzeyi ve alanlartntn azl1g1, 

-Gelenekqi ve rnuhafazakar aile yap1s1 ve toplurnsal degerlerin 
kad1nlartn ev d1§1nda, ozelfikle belirli i§lerde istihdarntn1 k1s1tlay1c1 etkisl, 

-Yuksek nufus artl$1, 

-Koruyucu yasalarrn kad1nlartn istihdarnin1 cayd1r1c1 etkisinin (i$siz-
lik, serrnaye yetersizligi; modern istihdarn olanal<larin1n k1s1tl1l1ginin da 

etkisiyle) daha fazla olrnas1 ... 

"Az geli§mi§lik"le ilintili bu vb. ozellikler; kadinlar1n ozellikle 

ucretli\rnodern istihdarna kat1l1rnin1n di.i§i.iklUgune ve ucret ve geli§rne 

olanaklar1 sinirl1 "ikincil sektor i§leri"nde yogunla§rnalarina yol ai;;rnaktadir. 

K1sacas1, geli§rne duzeyi, kad1nlarin istihdarn frrsatlarr ve ko§ullari 

ai;;1sindan geli§rni§ ulkelerde nisbeten olurnlu; digerlerinde ise olurnsuz bir 

etkiye sahiptir. Ancak, sanayile§menin ev ile i§ arasrndaki fiziksel uzakl1g1 
art1rarak, cinsel i§bolurnunu daha da peki$tirici bir etki yapt1g1 da ileri 
surulmektedir .193 

Kad1nlar1n ernek arz ve talebini etkileyen diger Hirn faktorlerln 

ternelde ulkenin ekonomik geli§me duzeyiyle baglant1l1 oldugu belirtilrnek
ted ir. Esther Borerup'a gore; kad in lar 1 n ekonomik fa al iyetlere kat 1I1rn1 
ekonornik geli§rne duzeyine bagl1 olarak a§ag1daki gibi bir seyir 

gosterrnektedir . 194 

(a) Az gell§ml§ ulkelerde kadinlartn iktisadi faaliyetlere kat1l1rn orani 

yuksektir. Ancak bunlarin c;ogunlugu "yard1mc1 aile i§c,tileri" veya "kendi 

hesab1na c,tal 1$anlar" (own-account workers)dan olu9maktad 1 r. 

(b) Orta duzeyde gelieyrni§ ulkelerde; kadinlarin kat1l1m oranlari; 
sanayile§menin baeylamas1yla bir du§me egilimi gosterir. Bu du§CI§, belli 

oli;;ude tar1min istihdarndaki pay1nin azatmasinin ve kad1nlarrn yeterli 

vasrflara sahip olmad1klar1ndan sanayide i§ bulamamalarrnin sonucudur. 

Ayrrca, henuz kad1nlarin ev d1§1 istihdaminr kolayla§t1r1c1, ev i§lerini 

azalt1c1 sosyal alt yap min yetersizligi de etkilidir. Bunun d1§rnda; bu toplum
larda kadinlarin piyasada 9al1§mas1na kar§1 toplumun direni§inin gu9lu 

oldugu kabul edilir. 

(c) ileri derecede geli§rni§ ulkelerde; genellikle kadrnlartn i§ gucune 

kat1l1m oranlar1 yuksektir. Bunda; kad1nlara elveri~li i$ olanaklarinrn 

(193) Cynthia B. Lloyd, Sex, discrimination and the division of Labor, Columbia 
University Press, New York, 1975, s.9 

(194) iLO, Condition of Work, Vocational Training and Employment of Women; iLO 
Publ., Geneva, 1979, s. 13 
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bollugu; kadinlarin egitim ve vas1f duzeylerinin yuksekligi, toplumun kadin 

9al1§masina karr§1 daha ho§gorulu olmas1 gibi faktorler etkilidir. 

Kadinlarin istihdam1 uzerinde uygulanan ekonomik politikalar ve ik

tisadi kanjonktl.irun de on em Ii ve ayr1 bir etkisi vardir. iktisadi durgunluk 
donemlerinde, en fazla kadrn i§gorenlerin zarar gordugu; uretim 
k1s1nt1larinda k1smi 9al1§anlardan ba§lamak uzere i§letmelerin ilk once 

kad1n i§gorenlerini i§ten c;1karma egifiminde olduklar1 ileri surulmektedir. 195 

Ote yandan; uygulanan makro ekonomik politikalarin ozellikle genel ucret 
duzeyini du~uk tutmaya dayal1 kalkinma stratejllerin kadin i~gucu talebini 
ve arzin1 artirrc1 etki gosterdigi soylenebilir. Nitekim; ucuz ifigucune dayal1 
ihracata dayal1 kalk1nma stratejisi uygulayan ulkelerde (Kore gibi); 

kadinlarin i~gucune katll1m1nda onemli art1§lar kaydedilmi§tir .196 Boylece, 
dueyuk ucrete dayal1 politikalar; kadinlarrn nisbeten dueyuk ucrete raz1 ol

malar dolay1s1yla kadin emek talebini; artan gec;im zorlugu nedeniyle kadrn 

emek arzin1 art1r1c1 bir etki gostermektedir. Seferberlik ve savatj durumunda 

da kadin i§gucunden yararlanma olas1l1g1 artmaktad1r. Ancak bu gibi 

olaganustU durumlarda kad1nlarin i§gucune kat1l1m1 artmakla birlikte 

c;al1~ma ko~ullarinda bir olumsuzluk egilimi ortaya <;1kmaktad1r. (Du~uk 

ucretler, uzun c;all~ma saatleri vb.). Ancak, salt i~gucune kat1l1mdaki bir 

art1§ bile; ozellikle i§ hayatrnda cinsel i§bolumu kal1plar1n1 k1rmas1 
ac;1sindan gelecek ic;in daha e§itlikc;i olanaklara yol ac;abilir. 

bb) Enflasyon ve i!}sizlik Duzeyi 

i§letmenin faaliyet gosterdigi c;evredeki enflasyon ve i§sizlik olgusu 

da kadinlar1n istihdam in1 etkilemektedir. 

Enflasyon; birey ve ailelerin satrnalma gucu uzerindeki a~ind1r1c1 

etkisiyle, genelde kad1nlar1n i§gucune kat1l1m1n1 art1r1c1 etki 

gostermektedir. Enflasyonist ortamlarda "gerctek gelirler" deki dU§U§; emek 

arzin1-bu arada kad1nlarin i~gucune kat1l1min1 art1r1c1 (emek arzinda tersine 
esneklik) etki gostermektedir. Bu; c;ok elveri~li ko§ullarda olmasa da 
kad1nlar1n plyasada lstihdamin1 art1rmak ac1s1ndan onemlldlr. Dl~er yandan 
enflasyon, kad1nlarin i§gucune kat1l1min1, dolayl1 olarak olumsuz bi9imde 
de etkileyebilir. Evde uretilebilir mal ve hizmetlerin fiyat1n1n art1§1; 
kadinlarin hem "piyasa" hem de "ev i~leri"ni art1r1c1 bir etki gostermektedir, 
denebilir. 197 Enflasyonun "ev i§lerini" artir1c1 etkisi kad1nlarin kariyer 

(195) A.e, s. 13 

(196) M. Toruner, age, s. 4-5 

(197) B.Berch, age, 102-103 
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baglll1klar1n1 (du§unsel ve davran1§sal olarak) azaltacaktir. Bu ise, 
kad1nlar1n 'i§ piyasas1nda erkeklere oranla daha di.i§Lik bir konumda 

kalmalarrna yol aQacakt1r. 

i!Jslzllgin kadtnlar1n istihdamrna etkisi de hem olumlu hem de olum

suz a91dan ele al1nabilir. i§sizligin yuksek ve surekli oldugu durumlarda, 

kadrnlarin "i§ bulmaktan umidini kesmi§ cesaretsiz i§ctiler" grubuna (i§gucu 

d1§rna) kat1lma olas1l1klari, erkeklere gore, daha fazladir. Diger yandan 

i§sizligin "ucret duzeyleri" uzerinde du§Cirucu etkisi, kadrnlarin daha du§uk 
ucretle Qal1§maya raz1 olduklari varsay1m1 altrnda, kadrn emek talebinl 
artir1c1 bir etki de gosterebilir. Ancak; genelde i§sizligin kadrnlarrn i§gucune 
kat1l1rn1 i.izerindeki olumsuz etkisinin daha fazla oldugu soylenebilir. 
Ozellikle ekonomik durgunluk donemlerinde istihdam duzeyindeki daral
madan kadrnlarin daha fazla etkilendigi ve kadrnlar iQin "ilkin, son alrnan 

at1l1r" kuralinrn i§ledigi ileri surulmektedir. 198 

cc} i~ (emek} piyasasinm yap1 ve ozellikleri 

Ulke ve sektorde egemen i$ piyasas1 tip in in de 199 kadinlar1n ozellikle 

istihdam kO$Ullar1 a~rsrndan etki ve sonu~lart soz konusudur. Sozgelimi, 

9c:.l1$ma ili$kilerinin kamu mudahalelerinden uzak bireysel ili$ki!er sis
temine gore yurutOldugu "dogal i§ piyasr"nda kad1nlar1n koruyucu yasalar
dan yararlanma olanag1 son derece dG$Liktur. Bu tUr piyasalarda kad1nlar1n 

ayr1mc1l1ga maruz kalma olas1l1g1 yuksektir. 

Diger yandan; kurumsal ve korumacr i§ piyasalarinda; istihdam 

kO$Ul1ar1 uzerinde hukumet mudahalesi yantnda i§cti ve i$Veren orgutlerinin 

de etkisi soz konusudur. Buralarda kad1nlar1n istihdam1na ili$kin yasalartn 

nisbeten daha fazla uygulanma imkan1 buldugu soylenebilir. Ayrica, 

bireysel kadtn i§Qi Ve i$V0rerilerin tutumu yantnda, ilgili orgutlerin kadtn 

istihdam1na yakla§1m1 da devreye girmektedir. Bu yuzden; bu piyasalarda 

kadtnlarrn sendikal faaliyetlere kat1l1m1 da onem ta§imaktadir. Gorunu§e 
gore; sendikal faaliyetlerde ve ozellikle bu orgutlerin yonetiminde 

kad1nlar1n pek bulunmay1~1; kadinlarrn istihdam sorunlarinin yeterince 

(198)A.e.; s. 17-18 

(199) i~ piyasalari konusunda Bkz, s. Zaim, Qalr!ima Ekonomisi, Filiz Kitabevi, ist. 
1986,·s.17vedev. 
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gundeme getirilmemesine; ucret vb. ac;1sindan kadinlar1n e§itsiz konuma 
du§mesine yol a9abilmektedir. 200 

Kadinlar1n istihdam1 aQtsindan i$ piyasalar1nin kurumsal engellerce 

bolumlenmesi (segmentation) uzerinde de durulmaktadrr. Bu konuda en c;ok 

bilinen yakla$rmlardan biri olan "lklll I~ plyasas1" (dual labor market) 

teorisi"ne (Doeringer ve Piore, 1971) gore, i§ piyasas1nda i§ler "iki gruba 

ayrrlmr§"ttr. 201 

(1) Birincil (primary) sektor i§leri 

(2) ikincil (secondary) sektor i§leri 

Birincil sektordeki i§ler, ucret, guvenlik ve ilerleme f1rsatlar1 

bakrmrndan nisbeten iyi durumdadrr. ikincil sektor i§leri ise, bunun tam ve 

tersi ozellikler gosterir. Ayr1ca, birincil sektorde i§<;i i§veren ili§kileri daha 

e$itlik9i ve kurallara baglrdrr, istihdam istikrarr (dli$Lik i§gucu devri) 

egemendir. Oysa ikincil sektorde ili$kiler daha ki§isel ve subjektif, i§gucu 

devri yuksek, egitim olanaklarr k1s1tl1d1r. Doeringer ve Piore'ye gore; birincil 

ve ikincil piyasalar arasinda hareketlilik, 9e§itli faktOrlerin etkisiyle engel

lenmi$tir.202 Bu, yakla$rmrn en onemli katkrsr bolumlenmi$ (segregated) i$ 

piyasalarin in varl1g tn 1 vurgulamas1 , i$1eyi§ tarzlartndak i f ark I 1I1g 1 analiz 

etmesi ve boylece klasik yakla§1mlarda varsay1lan bireyler aras1 ac;1k 

rekabete daha rafine bir a!ternatif sag!amas1d1r. Bu yakla$tm ozellikle iki 

hususu a91kl1ga kavu§turmu§tur. 203 

(1) Ki$ilerin gelecekteki be§eri sermaye ve terfi olanaklarinr (i$b8$1 

egitim ve deneyim) belirlemede bir orgute giri§ pozisyonunun onemi 

buyuktGr. 

(2) i$Qinin davran1$1. yapt1g1 i§in ozellikleriyle ilintilidir. Bu yuzden; 

kadrnlarin yogunla§trgr dl.i$Lik duzeyli, sonu olmayan\statik (dead-end jobs) 

i§lerde devams1zl1k ve i§gucu devri daha yuksek oldugundan; kad1nlar 

arasrnda i§gucu devri ve devams1zl1g1n goreli fazlal1g1, belli olc;ude 
yapt1klar1 i§lerin ozelliklerinden kaynaklanmaktadir. 6te yandan: kadinlarin 

i§verenlerce daha f.azla i~gucu devri ve devams1zl1k yapt1klari bic;iminde 

alg1lanmas1; onlarin daha c;ok ikincil i$1ere alinmalarina yol aqacakt1r. 

(200) B.Berch, a.g.e, s. 165 ve dev ... , A, Anker, C. Hein, age, s. 19-20 

(201) Tony Watson, Sociology, Work and Industry, Routledge and Kagan Paul Ltd; 
London, 1987, s. 133-134; S.A. Levitan, G . L. Mangum, R. Anker, C. Hein, 
age, s. 19-20 

(202) S.A. Levitan ve dig, age , s. 127-128 

(203) A.Anker, C. Hein, age, s . 10-11 
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iklli l!j plyasalari yakla§1m1; cinsiyetler aras1 mesleki dag1!1m1 belli 
olqude aq1klamakla blrllkte; her blr sektor IQlnde clnslyete dayal1 mesleki 
bolumlenmeyi aQ1klamakta yeterslz kalmaktad1r. Bu yuzden; i§ 
piyasalarinin cinsiyet boyutu aQ1sindan "kadin va arkak I§ plyasalart" diye 
de ayrllabilecegi ileri surulmektedir. Boylece hem birincil hem de ikincil 
piyasa ic;inde cinsiyete dayal1 kadin ve erkek i§leri yer almaktad1r. Ba§ka 

bir deyi§le, kadin i§leri "ikincil sektOr"le sin1rl1 degildir; birincil sektor 

ozellikleri gosteren kadin i§leri de vard1r. Ancak buna ragmen, kadin 

i$1erinin genellikle du§uk ucretli ve ilerleme olanaklarin1n az olu§u, 

kadinlar1n bu mesleklerde kalabal1kl1g1 ile ac;1klanmaktad1r. 204 Boylece, 

birincil sektore ait i§leri yapsalarda kad1nlarin, erkeklere oranla daha 
dezavantajl 1 bir konumda olacak lard 1 r. 

K1sacas1, kadinlar1n istihdam ko§ullari ve Qal1§ma davrani§larinin 

genellikle "ikincil piyasa ozellikleri (di.i$i.ik di.izey ve ucret, egitim ve iler
leme imkan1 azl1g1, yuks-ek i§gucu devri vb.) gostermesi; belli olc;ude i$ 
piyasas1nin cinsiyete gore de bolumlenmesinin sonucudur. Aile iQi 
i§bolumuni.in bir uzant1s1 olan i$1erin cinsiyete gore dag1l1m1, erkek ve 

kad1nlar arasindaki gelir fark1n1n da onemli bir nedeni olarak gori.ilmektedir. 

(Bergman. 1971 )205 Ayr1ca, ikili i§ piyasalarinda e$it i.icret yasalarinin 
kadinlar1n ucretini yukseltmiyecegi, c;unku i§verenlerin i§leri yeniden 

sin1fland1rabilecekleri ileri surulmektedir. Bu arada bu tip yap1lanmanin 

kadinlari i§e alma, egitme konusunda da engelleyici oldugu belirtilmek
tedir.206 

c. Toplumsal .. Ku lturel faktorler 

Kadinlarin kariyer geli§imleri uzerinde yetenek, tutum, ilgi ve f1rsat 
bilgisi gibi bireysel faktorler yaninda; aile, okul, dini kurumlar, kitle ileti§im 
araglar1, cinsel ve mesleki kal1p yargilar gibi bir c;ok sosyal ve kulti.irel 
faktorun de onemli etkileri oldugu belirtilmektedir. 207 

Bunlardan, toplumun "kadinlarin c;al1$mas1 konusundaki tutumlar1", 
kadinlar1n istihdamin1 kolayla§t1r1c1 veya k1s1tlay1c1 bir rol oynamaktad1r. 

(204) A.Anker, C. Hein, age, s. 11 

(205) Susan Kinsley, "Women's dependency and Federal Programs", Jane Roberts 
Chapman ve Margaret Gates (Ed.) Women into Wives: The legal and Economic 
impact of Marriage, V.Z., Sage Publications; Beverly Hills\London, 1977, s. 81 

(206) E.M. Meehan, age, s. 19 

(207) S.H. Osipow, age, s. 4-6, A.Anker, C. Hein, age, s. 35-36 
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Cinsiyet roli.i ve c;al1~ma konusundaki ilgili ki.ilti.irel inane;, deger ve normlar
la ~ekillenen bu tutumlar, 6zellikle kentsel ni.ifusun orta ve i.ist 

tabakalarinda onemli degi~iklere ugram1~ olmakla birlikte, toplumsal rol

lerin cinsiyete gore farkl 1 la~masina yol ac;maktad 1 r. Bu ise; kad inlarin gene I 
i~gi.ici.ine kat1I1 m1 yan 1 nda mesleki dag 1I1m larin 1 da genellikle k 1s 1tlay1c1 

bic;imde etkilemektedir. 208 c;unku, cinsiyet rolleri ve kadinlarin c;al1fimasma 
ili!}kin kulti.irel etmenler hem i!lveren hem de i!}gorenlerin davran1~larin1 
etkllemektedir. Bu Qerc;evede olu§an blr QOk onyarg1 ve kal1pyarg1larin 
kad1nlarin i!?e alinmas1, terfi ve nakillerini, i.icret di.izeylerini genellikle 
olumsuz yonde etkiledigi ileri surulmektedir. 209 

Toplumun kadinlarin istihdamina kar!?t tavr1, bir c;ok toplumsal yap1, 

kurum ve si.irec;le ilgili bulunmaktadir. Bu baglamda; 

-Din, gelenek, 6rf ve adetler; 

-Egemen aile yap1s1 (c;ekirdek, geni~ ... ) 

-Siyasal sistem: toplumsal yap1, 

-Ni.jfus yap1s1 ve art1~ h1z1, 

-Kentle~me\sanayile~me duzeyi 

-Egitim sistemi; okullal?ma oran1; 

-Sosyal altyap 1. 

-Toplumsal ' tabakala~ma ve seyyaliyet; gibi bir c;ok toplumsal ozellik 
kad1nlar1n istihdam1n1 dogrudan veya dolayI11 olarak etkilemek

tedir.210Sozgelimi, diger faktorler sabit varsay1ld1ginda; c;ekirdek aileler 

yayginla~t1kc;a, kadinlar 6zellikle c;ocuklu kadinlar ic;in istihdam daha 

zorla~maktad1r, denebilir. Geni~ aileler; 9al1~an kadinlar1n aile 

so rum lu luk lar in1 payla!?mada daha avantajl 1 bir durum yaratmaktad 1 rlar. 

Yine; kad1nlartn aile ic;i yi.iklerini hafifletici sosyal altyap1n1n yeterlik di.izeyi 

de kadinlarin i!?glici.ine kat1l1m1 ac;1s1ndan onemlidir. 211 

r 

(208) iLO, Condition of Work .. . s. 8 

(209) iLO, Condition of work; ... s. 12 ve Richard P. Calhoon, Personnel 
Management and Superviston; Appleton-Century-Crofts, Meredith Corporation; 
N.Y, 1967,s.358 

(21 O) Bkz . Elia rye Vogel, "Some suggestions for th~ Advancement of Working . 
women", ILO, Women Workers and Society: lnt~rnational Perspectives, ILO 
Pub, Geneva, 1976, s. 11-15, Bozkurt Guvenc;. lnsan ve Kultur, Evrim 
Matbaac1l1k, 1st, 1979, s. 110-112, 263-266 

(211) iLO, Condition of work ... s.9 
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K1sacas1, makro duzeydeki ekonomik, toplumsal ve kultUrel faktorler, 
onceki konularda deginilmi9 clan, bireysel ve orgutsel faktorlerin temel 
belirleyicisi olarak, kad1nlarin emek arz1 ve talebine ili$kin davran1$. 

duzenleme ve uygulamalar uzerinde buyuk bir etkiye sahip 
bulunmaktad 1 rlar. 
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Oc;ONCO BOLOM: 

KADINLARIN i$LETMELERDE iSTiHDAMINA iLi$KiN 
SORUNLAR VE iYiLE$TiRiCi ONLEMLER 

I. KADINLARIN i~LETMELERDE iSTiHDAMINA iLi~KiN 
SORUNLAR 

Kadrnlarrn istihdam1nrn yarat1g1 baz1 sorunlar vardrr. Ku$kusuz, 

istihdam sorunlar1 sadece kad1nlara 6zgu degildir, erkeklerin 

9al1$mas1yla ilgili problemler de vardrr. Ancak: geleneksel olarak erkek

lere g 6 re d uze n len mi$ bu lunan i$ ha ya tr: 6zellikle modern se kt or i$1et

me le rin in 9al1$ma duzeni kadinlar1n 9al1$mas1 soz konusu oldugunda 

baz1 "ozel" sorunlar1 gundeme getirmektedir. QCrnku, (1) Onyargrlar ve 

ayr1mc1l1'k, (2) Farkl1l1k, (3) Gozetim sorunlar1 nedeniyle kad1nlar, "ozel 

bir grup" olarak kabul edilmektedir ~. Boylece; ozel blr grup olarak 

kadrnlarin istihdaminin kendine ozgu - erkeklerinkinden farkl1 ~ sorunlarr 

vardrr. A$ag1da; hem kad1nlarin hem de i$1etmelerin istihdamla ula$mak 

istedikleri hedefler onunde bir engel olu$turan ba$1rca sorunlara 

deginilecektir. 

A$agrda; istihdam dolay1s1yla gerek kadrn i$g6renler ve ailelerinin 

g erekse i$1etm e lerin kar$1 la$t1 k lari bell i ba$1 I soru n Iara deg in ilecekti r. 

(1) A. P. Calhoon, Personnel Management and Supervision, Appleton - Century -
Crofts. Meredith Co., N.Y .. 1967, s. 357. 
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A· CiNSEL AYRIMCILIK 

Kadinlarin i§letmelerde istihdam1yla ilgili; gittik<;e daha fazla ilgi 
gosterilen onemli sorunlardan biri; cinsel ayr1mc1l1k (sexual discrimina

tion)t1r. Al?ag1da; gene! olarak cinsel ayr1mc1l1gin niteligi ve kadinlarin 

istihdam 1 na etk isi ele al inacakt 1 r 

1. Cinsel Ayrimc1l1gin Tan1m1 ve Turleri 

Ginsel ayr1mcil1k (sex discrimination); uzerinde en <;Ok durulan 

sorunlar aras1nda yer almaktad1r. Ginsel ayr1m <;e§itli yonleri ile bir<;ok 
yazarca ele alinm19; ozellikle bir<;ok dOzenlemetere konu otmu§tur. i~ 
piyasas1ndaki cinsel ayr1mc1l1g1n incelenmesinde <;ogunlukla irk 
ayr1mc1l1g1 ekonomlk modellerinden yararlan1lm1~. farkl1 tip ve bi<;imleri 

uzerinde durulmul?tur 2. Burada; cinsel ayr1mcrl1gin niteligi, hangi ko§ul

larda ne bi<;im ve tUrde ortaya c;1kt1g1 uzerinde durulacaktir. 

iktisadi anlamda ayr1mc1l1k; cinsiyet vb. d1~sal ve maddi olmayan 

(parad1§1) faktorlerin piyasa tahsislerini I kararlarin1 (allocations) et

kilemesi olarak tan1mlamaktad1r 3 Bu anlamda; cari i~ piyasas1 

ayr1mc1l1g1 (current labor market disc.), "i§ piyasas1nda iig:inin 

Oretkenlikle ilgisi olmayan ki§isel ozelliklerinin degerlemeye (valuation). 
gozonune alinmas1"d1r. 4 Ba§ka bir deyi§le; sec;im terfi ucretleme vb. 
istihdam kararlar1; i§gorenlerin i§i yapma yeteneklerine degil de cinsiyet, 

irk, dini inane; gibi "i§le ilgisiz" ozelliklerine dayand1r1ld1g1nda 
"ayr1mc1l1k" var demektir. 5 Boylece; kad1nlara sirf cinsiyetleri 

dolay1s1yla, istihdam karar ve uygulamalarinda farkl1 ve e~it olmayan 

~ekilde muamele edildiginde cinsel ayr1mc1l1ga maruz kald1klar1 

soylenebilecektir. 

(2) B. Chiplin, P.J. Sloane; Sex discrimination in the Labor Market; Macmillan Press 
Ltd; London, 1976, s. 49. 

(3) Janice Fannig Madden, "Discrimination - A manifestation of Male Market Power? 
"C.B. Lloyd, Sex, Discrimination and The division of Labor, Columbia University 
Press, N.Y, 1975, s. 146. 

(4) R. G. Ehrenberg, A. S. Smith, Modern Labor Econol"(lics; Theory and Public 
Policy, 3 rd ed., Scott, Fressman and co., Glenview, Illinois, Boston, 1988, s. 543. 

(5) W. H. Brown Ill., "What Does equal employment opportunity" really mean? 
",George A. Steiner, John F. Steiner, Issues in Business and Society, Random 
House N. Y, 1977, s. 394 
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Ginsel ayr1mc1l1g1n belirlenmesi konusunda ozellike; ucret - gelir, 

mesleki atamalar ve istihdam duzeyleri gibi" olc;ulebilir i~ piyasas1 

sonu9lar1"ndaki cinsler aras1 farkl1l1klar uzerinde durulmaktad1r. Ayr1ca, 

cinsiyetler aras1 tesadufi ve ~ansa bagl1 farkl1l1klar degil; tlim kadinlar 

ic;in e~itsizlik etkisi gosteren "sistematik" farkl1l1klar, ayr1mc1l1k olarak 

gorulr"nektedir. Bunun d1~inda; cinsel ayr1mcI11k; piyasad1~1 (giri~ = 
oncesi= premarket) ve piyasa ic;i ayr1mc1l1k olarak ayr1lmakta, bunlardan 

ag1rl1kla uretkenlik sabitken, cinsiyete gore istihdam, karar ve 

ko~ullarinda ortaya 91kan farkl1l1klar yani piyasa ic;;i ayr1mc1l1k uzerinde 
durulmaktad1r. 6 

Chiplin ve Sloane (1976)'in cal1~mas1, ayr1m tUrleri ve bicimleri iQin 

yararl1 bir c;erc;eve sunmaktad1r. Buna gore; cinsel ayr1mc1l1k (discrimina

tion) a~ag1daki tur ve bic;imlerde ortaya c1kmaktad1r 7 : 

istatlstiksel ayr1mc1l1k: Bu hem ucret hem de istihdam 

ayr1mc1l1gin1 igerir. Ayn1 l§te e§lt uretkenllge sahip kadin ve erkeklere 

farklt ucret verllmesl (ucrct ayr1mc1l1g1) ve belirli meslek, i~kolu ve 

i~letmelerde 9al1~an kadin say1sin1n (e~itsiz muamele ve etki) 
ayr1mc1l1k dolay1s1yla daha az olmas1 (lstlhdam ayr1mc11lg1) durumun
da istatistiksel ayr1mc1l1gin varl1g1ndan soz edilebilir. 

- Piyasa giri~ oncesi (pre - entry) ve giri~ sonras1 (post -
entry) ayri mc1 II k: 

Kadinlar1n ucretlerinde ve mesleki dag1l1mlar1nda gozlenen e~itsiz

lik (istatiksel ayrim); piyasaya giri~ oncesi ve sonras1 ayr1mc1l1gin 

sonucudur. Girl~ onces! ayr1mc1l1k; i~goren belirli bir meslek, sanayi 

veya i~letmeye girmezden once; buyuk olc;;ude egltlm ve I~ f1rsatlarinin 

clnslyete gore farkllla11mas1 yuzunden meydena gellr. Bu ayr1m 

Marahall'1n 11 kurumsalla9m11 ayr1mc1l1k " kavram1na benzerlik 
gosterir. Bu ayr1m tlirunde; kadinlar1n egitim yetersizligi, bolumlenmi~ i~ 

piyasalar1nin varl1g1, kad1nlar1n ii.? ve f1rsat bllgisinln yeterslzligi, i~lerin 

clnsiyete gore ayr1lmas1, kadinlarin c;al1~masina ili~kin tutumlar .... gibi 

(6) A.G. Ehrenberg ve dig., age, s. 534. ve B. Chiplin ve P.J. Sloane, ages. 51. 

(7) B. Chiplin, ve P. J. Sloane, age, s. 49 - 51 
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birc;ok neden kadinlarin daha ba~tan dezavantajl1 bir duruma du11mesine 
yol ac;maktad1r. 8 

K1saca; bir yandan i~veren ve kadinlar1n tutum ozellik ve 

davran1~lar1 diger yandan i~ piyasasinin cinsiyete gore bolunmesiyle 
ilgili faktorler; i~ piyasasina giri~ oncesi cinsel ayr1mcil1ga yol 

ac,;maktad1r. Bu ayr1mc1l1k yukar1daki nedenler yuzunden kadinlarin belli 

i~lere hazirlanmamalar1, ba~vurmamalari, ve bu konudaki 

motivasyonlarinin azalmas1, kadinlarin belli ilj ve mesleklere aday 
gorulmemesi .... bic;iminde etkiler gosterir. 

- Giri§ Sonras1 (Post - entry) ayrimc1l1k: 

Ayr1mc1l1k denince ilk akla gelen, daha gorunur olan ve uzerinde 

c;okc;a.durulan bir ayr1m turudur. K1saca; l§e alma, terfl, naklller lie 

ucret vb. yararlarda cinseyete dayal1 olarak e§itsiz davranmay1 lfade 

eder. Cinsiyetleri yuzunden kad1nlara du~uk ucret verilmesi, (ucret 

ayr1m1) ve belirli i~ ve mesleklere veya mevkilere alinmamalar1 (i~ veya 
meslek ayr1mcJl1g1) bunun tipik ornekleridir 9 

. 
. , 

Piyasada kad1nlar1n maruz kald1g1 ayr1mc1l1k, hem kadin emek arz1 

ve hem de talebi ile ilgili faktorlerle ilintili bulunmaktad1r. Ancak, 

ayr1mc1l1k buyuk olc;ude i~verenlerin davran1~lar1na baglanmaktad1r. 

Kad1nlara karey1 ayr1mctl1k; kad1nlar1n cinsiyet, medeni durum; aile 
durumlar1, ya~ eQitim ve benzeri ozelliklerine daya11 olarak "kas1tl1 11 

veya "kas1ts1z" blr "somuru" (expotitatlon); ya da l§verenlerln 

kad1nlara kar~1 kas1tl1 davran1~larindan veya bilgi eksikliginden kaynak

lanan "sat (pure) ayrimc1t1k" bic;iminde ortaya c;1kmaktadir. 10 Bu 

konuda: kad1nlarla ilgili onyarg 1lar ve bilgi yetersizlig·inin onemli etkileri 

oldugu ileri surulmektedir. 11 

i~letme duzeyinde mahkemeler genellikle ayrimc1l1g1n i~leyii;? ve 
ortaya q1k1§in1; i.io faktorle ili§kilendirmektedirler. Bunlar; 12 

(8) A. e., s. 49 • 50. 

(9) B. Chiplin, P.J. Sloane, age, s. 49 · 51 ve Janive Fanning Madden, age, s. 148. 

(10) B. Chiplin, P. J. Sloane, age, s. 50 · 51 

(11) J. F. Madden, age, s. 149 , 151 H, Tosi, S. W, Einbender. "The Effects of the 
type and Amount of information in sex discrimination Research: A Meta -
anlaysis", Academy of Management Journal, V. 28, N. 3, 1985 s. 712 - 713. 

(12) W. H. Brown Ill., age, s. 396 · 397. 
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(1) kotO niyet: Ornegin; i§ ilanlarinda "kadinlar ba§vuramaz" 

ibaresinin bulunmas1, ager yasad1§1 ve i§le ilintisiz bir §ekilde i§verenin 

kad1nlar1 d1§lama niyetini gosteriyorsa; ayrimcll1k say1lmaktad1r. 

(2) E§itsiz muamele (unequal treatment): burada ayr1m yapan 
k i§in in d av ran 1§ 1 uze rin de du ru Im aktad ir. Kad in Iara I§ o rt am ind a ai; 1 k, 

sistemli ve salt cinsiyetlerinden otUru e§itsiz ve farkl1 daran1lmas1 (i§e 
alma ve istihdam uygulamalarinda). ayr1mcll1k olarak kabul edilmektedir. 

(3) E§itsiz Etki (Unequal effect): KotU niyet v_e e§itsiz muamele 

olmaks1z1n yap1lan baz1 uygulamalar eger belirli i§goren gruplar1 

ac;1sindan e~it olmayan bir etki gosteriyorsa, bu da ayr1mcll1k olarak 

n itelenmekted ir. 

E§itsiz muamele ve e§itsiz etki "dogrudan ve dolayl1 ayr1mc1l1k 
olarak ta adland1rllmaktad1r 13

: 

Dog r u d an a yr 1 m c 1 I 1 k 'ta k ad in I a r be 11 l I§ I er de 9a I 1 § t ir 1 Im a z I a r v e ya 
cinsiyetleri dolay1s1yla egitim ya da mali yard1m gibi f1rsatlardan 

yararland 1 r1 lmazlar. 

Dolayl1 ayrimc1l1k ise; i~e alma, terfi ve ucret uygulama ve sistem

lerinin "tarafs1z" oldugu, ancak sonuc;ta belli bir cinsiyetin aleyhine 

donu§tUgu (e§itsiz etki gosterdigi) ortamlarda ger9ekle§ir. 14 

Ne §ekilde ortaya c;1kar ve nas1l tan1mlan1rsa tan1mlansin; cinsel 

ayr1mc1l1k; i§gucune kat1lma ve istihdamda ortaya 91kan cinsiyete bagl1 

"e§itsizligi" ifade etmektedir. Bu e§itsizlik; ki§ilerin yetenek, niletilk ve 
porformanslarina degil de cinsiyetlerlne gore ortaya c;1kt1ginda ise, 

ayr1mc1l1k" olarak nitelenmektedir. 

(13) N. Ekin, "OECD i.ilkelerinde kadrn i§gi.icu ve istihdam1 sorunlari", deOii;en bir 
Toplumda .~adtnlann istihdam imkanlarinin geli,tirilmesi uluslararas1 konferanst, 
OECD _ TllBK , 7 - 8 Kasrm 1989 lst ., s. 12. 

(14) N. Ekin, age, s. 12. 
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2- Cinsel Ayr1mc1l1g1n Kadtnlarin istihdam ve Kariyer 
Geli§imine Etkisi 

Ginsel ayr1mc1l1k temelde cinsiyetler aras1 e§itsizlik bi9iminde ken

dini gostermekte ve bu e§ltsizlik te genellikle kadinlar aleyhine bir durum 
yaratmaktad 1 r. Ne ~ek ilde ortaya q1karsa q 1ks in ve nas1 I tan 1mlan 1 rsa 
tan1mlans1n, i§ piyasas1ndan cinsel ayr1mc1l1g1n kad1n i~gorenler 

Lizerindeki ba§l1ca olumsuz etkileri, 15 

Kadinlarrn erkeklere oranla daha du~Lik ucret almalar1, 

Kadinlarin belirli i§lere ve mevkilere ozellikle erkeklere ozgu 

sayllanlara) alinmamas1 ve I veya engellerle kar~1la~mas1, 

- Belirli mevkilere gelebilmek ic;in kadinlarin daha fazla c;aba 

gostermek; daha yuksek niteliklere sahip olmak zorunda kalmas1, 

~ Tum bunlarin sonucu kad1nlar1n i§yliku, i§ stresi ve 
tatminsizliginin daha da artmas1, iey ve ieyletmeye bagl1l1klarinin azalmas1 

o larak s 1 ralanab ilir. 

c;ogunlukla 9al1eyan kad1nlar aG1sindan gec;erli olan bu olumsuz 

etkiler yaninda cinsel ayr1min henuz i~gucu ve istihdam ic;inde bulun

m a ya n kad1nlar1n Gal1~ma istek ve yonelimlerini de etkiledigi 

soylenebilir. Nitekim, i~ piyasasindaki ge9mi§ ayr1mc1 uygulamalar 

sonucu olu §an kad in la r1 n c;al 1 §ma o runtl.i lerin in: gene; k 1zlarin eg itim dal 1 
se9imini ve egitim duzeyini etkiledigi ileri surulmekte ve bu durum 

kumulatif ayr1m olarak adland1r1lmaktad1r. 16 Ayr1ca i§ piyasasinin 

ge9mi~ ayr1mc1 tutum ve davran1~larla bi9imlenen "e~itsiz" ve "erkek 

egemen" yap1sinin, i~goren se9im, de~erleme, terfi, ucret sistem ve 
uygulamalarina da yans1d1g1 bununsa mevcut ko§ullarda kadinlar 

aleyhine oldugu ileri surulmektedir. Sozgelimi; ozellikle belirli meslek ve 

i~le rin "e rkek lerce yap 1I1 yor olmas in in personal se9im in de k u I Ian 1 Ian i~ 
gereklerinin; performansla ilintisi olmasa da erkeklerde bulunur 
ozellikleri on plana c;1kard1g1; bununsa kadtnlar ac;1sindan i§e girmede 
ayr1mc1 bir etki gosterdigi belirtilmektedir. 17 Ginsel ayr1mc1l1gin 

-----·-----------
(15) Bkz., S.H. Osipow, Emerging Women Career anlaysis and outlooks, Charles E. 

Merrill Pub. Co., A Bell and Howe! co., Columbus, Ohio, 1975, s. 130 - 132. 

(16) J. F. Madden, a.g.e s. 148. 

(17) B. Chiplin, P.J. Sloane, age, s. 73 ve dev. 
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temelde yetersiz ve yanl1~ bilgilerle dayal1 cinsel rol onyarg1 ve kal1p 

yarg1lar1yla ilintili oldugu 18 dikkate al1n1rsa; kadinlarin i~ hayat1nda 

ozellikle belli i~. meslek ve mevkilerde "yeni" ve performanslari 

hakktndaki bilgilerinse daha stn1rl1 olmas1, kadtnlartn cinsel ayr1ma 

mariz kalma olas1l1g1n1 art1rmaktad1r. 

Bu arada ucret, ilia alma, terfi vb. alantnda gozlemlenen dogrudan 
veya b ic;imsel ayr 1me1I1 k yan ind a kad tn lartn b ic;imsel aim ayan (info rm al) 

ayr1mc1l1ga da maruz kald1klar1 belirtilmektedir. Osipow, kad1nlartn ilile 
ilgili informal gruplaeymalardan kefillik (protege, sponsorship) sistemin

den soyutland1g1n1, bununsa birc;ok yazarca "ayr1mcll1k" olarak 

nitelendigini belirtmektedir 19 <;unku informal gruplara uyeligin kariyer 

geliliimi ac;1sindan buyuk yararlar1 oldugu ileri surulmektedir. 

K1sacas1; ne ~ekilde ortaya c;1karsa <;1ks1n cinsel ayr1m; c;ogunlukla 
kadinlarin ieygucune kat1lma, mesleki dag1l1m; ucret duzeyi ve kariyer 
geli~imini olumsuz bic;imde etkileyen yayg1n bir sorundur. 

Ayr1mc1l1k; kadinlar1n hem yatay hem de dikey kariyer hareketlerini 
ve ucretlerini olumsuz bic;imde etkilemekted.ir. Kad1nlar1n "lkincll sektor 

/ kad1n i~lerinde yogunlu~mas1, erkek egemen mesleklere girme ve 

yonetsel gorevlere gelmede engelle kar~1la~malar1 ve ucretlerinin nisbi 

du~uklugu; belli olc;ude cinsel ayr1mc1l1g1n sonucu olarak gorulebilir. 

Olayin insani yonu bir yana; cinsel ayr1mc1l1g1n kad1nlar1n 

emeginden yeterince yararlanamama; ozellikle ayr1mc1l1g1n cezai 

yapt1r1mlara bagland1g1 ulkelerde cezaya maruz kalma vb. ekonomik 

kay1plar dolay1s1yla i~letmeler; dolay1s1yla tUm ekonomi ac;1stndan da 
c;ozumlenmesi gereken bir sorun oldugu soylenebilir. 

(18) Rogene A. Buchlog, Business envionment and Public Policy; implications for 
management, Prentice Hall inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1982, s. 272. 

(19) S. H. Osipow, age, s. 133 ve dev. 
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B. CiNSEL TACiZ 

1. Cinsel taclzin tanim1 ve nitellgi 

i§letmelerde kad1nlarin lstihdam1 ile ortaya <;tkan onemli sorunlar
dan biri de cinsellik sorunu ve cinsel taciz (seuyal harrasment) dir. Bu 

konuda 6zellikle ABD gibi baz1 ulkelerde yaptlan ara§ttrmalar. i§let

melerde cinsellige dayal1 romantik ili§kilerin ve ozellikle kadtnlartn 

maruz kald1g1 cinsel tacizin hayli yaygin oldugunu gostermektedir. 

Sozgelimi; Anderson ve Hunsaker (1985)'in 100 beyaz yakal1 i§goren 

uzerinde yapt1g1 bir araeyt1rmaya gore <;al1§anlarin % 86's1 en az bir kez 

i~yerinde romantik ili§ki ya§ad1gin1 belirtmi§tir. Bu olaylarin % 62'sinde 

erkegin daha list duzeyde oldugu; % 30'unda ise kadin ve erkegin ayn1 

dCizeyde oldugu saptanm1~t1r. Bulgulara gore; vakalarin % 68'i ayn1 

beige veya semtte, % 94'u ayn1 binada , % 34 - 44'u ayn1 ofis veya odada 

9al1~anlar arasinda meydana gelmi~tir. Bu tur ili~kiye girme nedeni 

olarak erkeklerin % 30'u; kadinlarin % 38'i a§k1 (evlenme niyetiyle ili§ki 

kurma) ; kadinlar1n % 37, erkeklerinse % 40'1 heyecan, ego tatmini, 

mecera ve cinsel deneyimi g6stermi1}tir. Ayr1ca; guqlu pozisyonda biriyle 

ili!?ki kurarak bir tUr gu9 elde etmek i9in bu yola ba!?vuran kadinlar1n 

oran1 % 16'1, erkeklerinki ise % 12'dir. Bu tUr ili!?kiler yoluyla i~inde 

avantaj saglamaya kad1nlar1n daha 9ok ilgi gosterdikleri de ileri 

surulmektedir. 20 Ba~ka ara~t1rmalarca da; cinsel tacizin son ytllarin en 

onemli istihdam sorunlarindan biri oldugu· ve ABD'de c;al1§an kadinlarin 

% 42 ile 88'inin i$yerinde cinsel tacize maruz kald1g1 belirtilmektedir. 
Cinsel tacize u~rayan erkeklerin oran1 ise daha dli!ll.ikti.ir. 6rne'1in bir 

ara§t1rmada cinsel taciz kurban1 kadtnlarin oran1; % 42 iken erkeklerin 

oran1 % 12'dir. 21 Goruldugu gibi; i§letmelerde cinsellik ve cinsel taciz 

ozellikle kad1nlar ac;1s1ndan onemli bir sorun durumundad1r. Ulkemizde 

ise, bu konuda bir yarg1da bulunmak ic;in yeterli ara9t1rma ve verilerin 
olmad1g1 soylenebilir. 

(20) Parolyn I. Anderson, Philip L. Hunsaker, "Why Their Romancing at Office an Why 
It's everybody's proplem? "PERSONNEL, V. 62, n.2, Feb. 1985, s. 57 - 63 

(21) David S. Bradsaw, "Sexual Harrasment: Confronting Troublesome issues", 
Personnel Administrator, 1987, 32 - 1 s. 51 - 53 ve H~ather Hemming, "Women In 
a Man's World: Sexual Haarsement", HUMAN RELATIONS, 1985, 38-1, s. 68 
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Ginsel taciz; Farley tarafindan, kadinlara yonelik bir sorun olarak; 

" Ka d in in c in s e 11 i k r o I u n e ; on u n i § g 6 re n I i k i § I e v i u z e r in. d e b i r ye r v e rm e y i 

hedefleyen, istenmeyen, tek yonlu bir erkek davran1§1" olarak 

tan1mlanmaktad1r. Bu davrant§; bak1~. yaz1l1 - sozlu sata§ma; cinsel ili§ki 
teklifi vb. biQiminde olabilir . 22 ABO; E~it istihdam F1rsat1 Komisyon 

(EEOC)'nun 1980 y1linda kabul ettigi "Ginsel Taciz Tuzugunde" ise; 

cinsel taciz "istek d1$1 cinsel sata$ma (advance), cinsel ili~ki teklifi ve 

cinsel nitelikli diger sozel ve fiziksel davrant§lar" olarak tan1mlanmakta 
ve bu da vran 1 $lar1 n a~ag 1 dak i ko~u I lard a "taciz" o lacag 1 bel irti lmekted ir 
23. 

- Bu tiir davran1~lara raz1 olman1n, bir ki§inin istihdam1 iQin ac;1k 
veya kapal1 olarak ~art k1linmas1, 

- Bunlar1 kabul veya reddin; bireyin istihdaminr etkileyen kararlar 

ic;in gerekc;e olarak kullanilmas1, 

- Bu tUr davran1$lar1n bireyin i~ performans1n1 Qarp1t1cr etki veya 
amac;la yap1lmasr ya da rahatsrz edici, saldrrgan ve sindirici bir c;al1~ma 
o rt am 1 ya ratmas 1 ... 

Ba$ka bir deyi§le cinsel tacize olumsuz cevap vermenin sonuc;lar1; 

iftira atmak, erkek i~ arkada$larin1n i~birliginde bulunmamas1, kotu per

sonal kay1tlar1, terfi, performans degerleme ve egitim programlar1na 

kat1lma konulartnda haks1z muamelelere maruz kalma bic;iminde ortaya 

91kabilir. Farley'e gore; cinsel taciz, kad1nlar1 ast konumda tutmaya 

yarayan erkek egemenliginin bir ifade biQimidir. Baz1 yazarlar ise (Meyer, 
Berchtold, Oestriech, Collins, 1981). cinsel tacizi, ust mevkilerdeki 

kad1nlar1n erkekleri taciz etmesi, ve erkeklerin kad1nlar1 taciz etmesi 

bic;iminde ikl yonlu oarak ele almaktadrrlar 24 . Ba~ka bir deyi~le; cinsel 

tacize sadece kadrnlar degil erkekler de maruz kalabllmektedir. 

Ginsel tacize i~gorenlerin a~agrdaki tepkileri gosterdikleri ifade 

edilmektedir 25
: 

(22) H. Hemming, agm. s. 68 

(23) Gary Dessler, Personnel Management, 4 th. ed., Prentice - Hall, Englewood 
Cliffs . N.J., 1988, s . 1988. s . 35 

(24) H. Hemming, age, s. 68 . 

(25) A. e, s. 68 ... 
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- Duygularin1 bast1rmak, gormezlikten gelmek, unutmaya 

c;;al1$mak, i$ten izin almak, ba$ka bir i$e gec;;mek, misilleme riskini goze 

alarak $ikayette bulunmak vb. $eklinde olabilir. 

Psikolojik ve fiziksel tepkiler ise: kayg1, gergin,ik, sinirlilik, 
depresyon: alkol, sigara ve ilac;; kullan1m1nin artmas1, uykusuzuk, kilo ve 

beslenme sorunlar1, migren, kroner kalp rahats1zl1g1, ki$isel ve aile 

ili$kilerinde guc;;luk, fiziksel ve ruhsal sagl1gin bozulmas1 olarak ortaya 

c;;1kabilmektedir. Bir ara$tirmaya gore, cinsel tacizin gormezlikten 

gelindigi vakalarin % 75'inde durum daha da kotUle$mi$tir. 26 

K1saca; cinsel taciz; i$1etmelerde kadinlarin (veya erkeklerin) kar§1 

cinsten biri (leri) tarafindan istekd1§1 cinsel davran1§lar veya ili!]kiye 

zorlanmas1 olarak tan1mlanabilir. Daha spesifik olarak; bireylerin i§e 

alma, terfi nakil, ucret art1$1 vb. istihdamlarina ili§kin firsatlar ve 

yararlar1n taciz eden tarafrndan cinsel etkile§im veya ili!}ki §artina 

baglanmasr olarak kar§1m1za c;;1kmaktadir. Taciz edilenin bu tUr teklif 
veya davran1$lar1 reddetmesi; genellikle haks1zl1ga ugramasrna yol 

ac;;maktadir. 

Diger yandan; cinsellik i§yerinde her zaman istekd1§1 taciz 

bic;;iminde ortaya g1kmamaktad1r. Cinsel cazibe ve cinsel yarar saglama 

bazen de i$ ortam1nda hakedilmemi$ yarar ve g1karlar saglamada bir arag 

olarak kullan1labilmektedir 

i$yerinde cinsellik sorunu ve cinsel taciz, ki!]ilerin i$ d1§1 cinsel 

rollerinin iey ortamrnda bir tur yans1mas1 olarak gorulmektedir. Buna gore 
aile ic;;i (baba - k1z, ana - ogul, kar1 - koca, bac1 - karde§) rollerinin 

i§letmelerdeki kad1n erkek ili$kilerinde de ortaya c;;1kt1g1 belirtilmektedir. 
27 Bu dogrultuda; feminist yazalar da i§ ya§amindaki cinsel 0$itsizlik 

ve cinsel tacizi belli olc;;ude aile ic;;i cinsel i§bolumunun piyasaya 

yans 1mas1 i le i lgil i gormekted irle r. 28 C insiyet rol lerin in i§ o rt am ina 

ta§mas1n1n (sex - role spillover) kadrn ve erkeklerin mesleki dag1l1m1nin 

(26) A. e., s. 68 .... 

(27) D. 0. Jewell, Women and Management. A Epandig Role GSU, BSA, Publis 
services, Atlanta, 1977. age, s. 153 ve dev. 

(29) A. Anker, C. Hein, sex inequalites in Urban Empoyment in the third world, 
Macmillan Prass London 1986 s . 12 - 13. 
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dengesizligi yaninda ozellikle erkek egemen alanlarda kadinlar1n bir 

"cinsellik objesi" olarak gorulmesine yol ac;t1g1 belirtilmektedir. 29 

Nedeni ve nasll ac;1kland1g1 bir yana; cinsel tacizin i~ hayatinda 

kadinlar ic;in bir sorun oldugu ac;1kt1r. Nitekim, ABO gibi baz1 ulkelerde 
cinsel taciz bir tUr ayrimc1l1k (discrimination) olarak gorulmekte ve 
yasalarca yasaklanm1$ bulunmaktad1r. Bu duzenlemelere gore bir 
kadinin yasal destekten yararlanmas1 ic;in; 

- Tacizin cinsiyete ozgu olmas1, yani i$1etmede erkekler cinsel 

bak1mdan taciz edilmezken kad1nlar1n edilmesi, 

- Ginsel isteklerini reddetttigi ic;in amirince haks1z muameleye 

maruz kald1g1n1 gostermesi, 

- Bu tacizin i$verenin ac;1k veya gizli tasvibi ile meydana gelmi$ 
olmas1 gerekmektedir. 30 

Buna gore cinsel taciz'den i$1etme veya i§veren de gerekli 

onlemleri almad1g1nda sorumludur. Ayr1ca i$verenle i$g6ren olmayan 

ki$ilerin (mLi$teri ve sat1c1lar1n) i$ gorenleri cinsel olarak taciz etmesine 

musaade ettiklerinde de sorumludurlar. Bu arada; eger cinsel taciz fizik

sel tecavazu ic;eriyorsa, ilgili ki$i ve i$veren hakkinda ceza davas1 da 

ac;llabilmektedir. 31 

2. Cinsel Tacizin Kadtn istihdam1 Ac;1s1ndan Sonuc;lari 

Yukar1da da belirtildigi gibi cinsel taciz, kad1 ,nlar1n psikolojik, 

fizyolojik, toplumsal ve ekonomik yonden zarar gormelerine yol 

aQmaktad1r. Farley'e (1978) gore; kad1nlar arasinda i§gucu devrinin 

yuksek olmasina yol ac;an faktorlerin ba~inda cinsel taciz gelmektedir. 

(29) Barbara A. Gutek, Aaron Groff, Cohon, "sex ratios, sex - role spillover an(il sex at 
work; A comparison of men's and women's experiences", HUMAN RELATIONS, 
1987, 40-2s.97-116 

(30) Richard M. Hodgetts, Management: Theory, process and pratice, 4th ed., 
Academic Press College division, inc., Orlando, Florida, 1986, s. 251. 

(31) A. W, Sherman Jr., George W. Bohlander, H.J. Chruden, Managing Human 
Resources, South Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio, 1988 s. 78. 
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Cunku, b6yle bir durumdan kurtulmak, c;ogunlukla i§ten aynlmay1 gerek

tirmektedir. Yazara gore; cinsel i~bolumune dayal1 k.adinlarin belli mes

leklerdeki ei?itsiz konumu da belli 6lc;ude cinsel tacize bagl1d1r. Ginsel 
taciz, kad1nlar1n erkek egemen mesleklere girmesini engelleyen bir 
faktOr olarak gorulmektedir. 32 

K1sacas1, cinsel taciz, kad1nlar1n istihdam f1rsat1ar1 ve ucret 

e~itsizligine yol ac;an bir faktor olarak kabul edilebilmektedir. Gen el 
olarak, cinsellik, fiziksel cazibe ve cinsiyet rolu ozelliklerinin istihdam 

kararlarinda etkili oldugu 33 bununsa cinsel taciz gibi durumlarda genel

likle kadinlar aleyline ciddi sonuc;lar verdigi (sald1r1, iftira, soyutlama, 

haks1zl1k) belirtilmektedir. 34 

Bu arada; cinsel taciz bu konuda yasal koruma ve yapt1r1mlarin 

bulundugu ulke ve yerlerde i§letmelerin baz1 cezalara c;rpt1rllmalarina da 

yol ac;abilmektedir. Boyle bir durumda, cinsel kar1!}1kl1k korkusuyla 

il?verenlerin kadinlari istihdam etmekten daha fazla kac;1nabilecekleri 
soylenebilir. Bu; daha bai?tan kadinlar1n i~e girme ~ans1arin1n azalmas1 
demektir. 

C- A~IRI i~YUKU 

Kadinlar1n istihdama kat1lma durumunda genellikle a§m bir i!]yuku 
ile kar~1 kar~1ya kald1klar1 kabul edilmektedir. Daha once deginildigi gibi 

bu durum ev i§leri ve c;ocuk yeti!}tirmenin her durumda buyuk olc;ude 

kadinlarin payina du§mesinin dogal bir sonucudur. Piyasada c;al1~ma, 

kadinlarin evic;i gorevlerine ek ikinci bir gorev olarak ortaya <;1kmakta bu 

ise kad1nlarin ikili i~yi.iki.i sorununu ortaya c;1karmaktad1r. Kadinlarin a~ir1 

veya <;ifte i~yi.iki.i sorunu, evden uzakta belirli saatler ic;inde, tam bir 

bagl1l1kla c;al1§may1 gerektiren modern sektor istihdaminda daha da 

onemli bir sorundur. Qifte i~yuku bir yandan kadinlarin ev iQi, diger 
yanden piyasadaki gorevlerini tam olarak yerine getirememelerine yol 
ac;abilmektedir. 35 Boylece bundan ba~ta kadinlarin kendileri olmak 

(32) R. Anker, C. Hein. age, s. 13. 

(33) T. F. Cash, B. Gilen, D. S. Burns," Sexism and Beautism in Personnel 
Consultant Decision Making" JOURNAL OF APPLiED PSYCHOLOGY 
1977 ' 62 - 3 s. 301 - 302 

(34) H. Hemming, agm, s. 67 - 79. 

(35) iLO, Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers, iLO pub., 
Geneva, 1974, s. 63-65 
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uzere, aileleri ve i$1etmeler de zarar gorebilmektedir. Ozellikle ev1$1 ve 
evicti gorevleri payla§ma ve destekleme olanaklar1 sin1rl1 clan kadinlar 
igin piyasada gat1§ma, a§1r1 i§yuku ve geli$en taleplere bagl1 gerginlik, 

yorgunluk, Qal1§ma, tatminsizlik vb. sorunlar1 da birlikte getirmektedir. 

Boylece bundan kad1nlarin mesleki performanslar1, kariyer imkanlar1 ve 

f1rsatlar1 da zarar gormektedir. Oyle gorunuyorki, kad1nlarin i§letmelerde 

e rkek lerle 9§ it istihdam f 1 rs at ve ko§u Ila rt na sah ip o Im ama larin in en 

ba!?ta gelen nedeni kad 1nlarin aile sorumluluklari ve bu yuzden ortaya 

c;1kan a§iri i§yukudur. 

Her nekadar, teknolojik geli§melerin uruni.i clan ev aletlerinin 

kad1nlarin i§yliki.ini.i hafiflettigi ileri suruluyorsada yap1lan ara§tirmalar 
bunlarin ozellikle sozkonusu i§lere ayr1lan zaman1 pek fazla 

azaltmad1g1n1 ortaya koymaktadir. 36 Buna sosyal altyap1 ve 

d i.i z en I em e I e ri n in yet er s i z Ii g i v e ya pa ha I 1 o I u § u i I e i $ v ere n I er in bu 

gorevlerin getirdigi yuk ve maliyetleri payla§ma isteksizligi de eklenince 

durum daha sorunsal bir nitelik kazanmaktad1r. 

K1sacas1 aile i9i gorevlerin genellikle otomatikman kadinlar uzerine 

kalmas1 yuzunden piyasada QalJ§ma kad1nlar ic;in a$trl i§yukff etkisi 

gostermektedir. Yukar1da say1lan toplumsal ve orgutsel ko$ullar yan1nda 

i;ekirdek aileye gectiey, kocalarin bu gorevleri payla§ma konusundaki is

teksizl ik leri kad Jn I arm ya§ad tg I bu problem in on em in i korumas1na yol 

actmaktadir . 

Hem kariyer hem evlilik ve aile ili§kilerini si.irdi.irmek zorunda kalan 

kadinlarin rol c;at1§mas1 ve veya a§1r1 rel yuku ya§ad1klari belirtilmek

t e d i r . N a v I n ( 1 9 7 2 ) b u d u r u m d a k i k ad in I a rin b i r ya k I a§ m a - k a Q 1 n m a 

ctat1§mas1 i9erisinde olduklarin1 belirtmektedir. Buna gore kad1n 

kariyerde ba§artl1 olmak iQin sosyal muhalefeti goze almak veya kendi 

ki§isel standartlartn1 qi.i§urmek zorunda kalmaktadir. 37 

Kad1nlar ba§ar1l1 olmak ic;in a§ir1 evi§i yuku ve c;ocuk yeti§tirmenin 

bask1sinin ustesinden gelmek zorundadirlar. Bunun qozumu ev i$inde 
mekanizasyon, payla§tm ve iyi organizasyon ile evd1§1 al1§veri§ ve hiz-

(36) B. Berch; The Endless Day. The Political Economy of Women at Work, Harcourt 
Brace Jovanovich, inc., N.Y., 1982, s. 100-102 

(37) S.H. Osipow, Emerging Women Career Analysis and outlook, Charles E.Merril 
Pub.Co. Columbus, 1975, s. 134, A.Myrdal, V. Klein, Women's two Roles: Home 
and Work, Routledge-Kegan Paul Ltd., London, 1968, s. 8-9. 
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met im kan I arm rn iyilig in e bag lid 1 r. Bu rad a kecalarin katk 1s 1 on em lid ir. 

isvec; ve Almanya gibi ulkelerde ilgili yasal duzenlemeler aile ic;i acil 

durumlarda e§it payla~1m1 ongorur. 38 Evlilik ve c;al1§may1 birlikte 

yur.utmek durumunda kalan kadinlarin en azindan dort rel geregini 

kar§1lamak durumunda kald1klar1 soylenmektedir Bunlar meslekl, ev

lllik, anal1k ve ev kad1nl1g1 rollerldlr. ABD'de yapllan baz1 ara~tirmalar 

aile relleri ic;in kadrnlar1n c;ecuk eldugunda daha fazla elmak uzere her 

zaman erkeklerden daha fazla zaman ay1rd1klarrn1 ortaya c;1karm1~tir. 39 

Harner'in (1972-74) kad1nlarrn "ba!}ar1dan k'ac;ma gudusu" buyuk 
olc;ude enlarrn ya~ad1g1 bu rel c;at1~mas1 ile ilgili gorulebilir. Yazara gore 
mesleki alanda baeyarrnrn diger roller konusunda meydana getirebilecegi 

o lumsuz so nu cla r, kad 1nlar1 n meslek i ba~a ri larl uzerinde olum su z b ir 
etki gostermektedir. Benzer §ekilde kad1nlar1n ba!}ari korkusunun 

(fearef succes) da benzer etkiler gosterdigi ertaya kenmu~tur. 40 

Kad1nlarrn a§lrl i~ yuki.ini.i ~ocuk say1s1, yuksek ya~am standard1 

istegi, ev i~lerinin payla!?1m derecesi, kadrnrn ki§iligi ve degerleri gibi 
faktorler etkilemektedir .41 

D- KADINLARIN iSTiHDAMINA iLi$KiN DiGER SORUNLAR: 

Yukar1da belirtilenler yan1nda kadinlar1n istihdam1na ili~kin 

ba~kaca serunlarda sozkenusudur. Bunlar1n ba~l1calar1: 

-Kadrnlarrn devams1zl1k ve i!?gucu devrinin yuksek elmas1, 

-Kadinlarin ozellikle cografi hareketliliginin du~uk olmas1, 

-Ka d 1 n is t i h d a m in 1 n d ah a ma I i ye ti i e I a r a k a I g 1 I an mas 1 , 

-i~goren ili~kilerinde belirli ozel sorunlarin ertaya c1kmas1 elarak 
s1ralanabilir. 

Genellikle kadrnlarrn daha fazla devams1zl1k yapt1klar1 ve daha c;ek 

i§ degi~tirdiklerl goru§u yaygrnd1r. Ac;1kcas1 boyle bir durum, lflletmeler 

------·-·---·-·---------·----------
(38) M.Fogarty ve dig; Sex, Career and Family ... , George Allan and Unwin Ltd., 

London, 1971, s. 146-147 

(39) S.H. Osipow a.g.e. sh. 134-135 

(40) S.H. Osipow, a.g.e'. sh. 135-136 ve F.E. Gordon, M.H. Strober. ir;inde C.N. 
Jacklin, E.E. Maccoby, "sex differences and their implications for management" 
sh. 41 

(41) M. Fogarty ve Digerleri, age, s. 343-344 
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ac;1sindan istenmeyen bir sorundur. Ancak ara9tirma ve gozlemler bu 

yarg1y1 her zaman ve durumda pek dogrulamamaktadir. 42 Fakat genelde 

kadinlar1n devams1zl1k ve i9ten ayr1 kalma oranin1n erkeklerden daha 
fazla oldugu soylenebilir. Bunda gebelik ve hastal1ga bagl1 

devams1zl1klarin etkili oldugu soylenebilir. 

Her ne kadar kad1nlar arasinda en yay91n bulunan c;alu~ma 

bi<;iminin kesikli "kariyer modeli" olmas1 genel olarak bu g6ru9u destek

liyo rsa d a, d aha spesifik bag lam da kad inlartn devams 1zl1 k ve i99 ucu 
devrinin erkeklerinkinden san1ld1g1 kadarda fazla olmad1g1 ileri 

surulmektedir. Hatta baz1 ara~t1rmalar kadtnlar1n belli bir i~te erkeklere 

oranla daha uzun sure c;al19t1klarin1 gostermektedir. 43 

Bununla birlikte yuksek i~gucu devri ve devams1zl1k sorunu 

kad1nlarin bireysel yetenek ve motivasyonlar1ndan c;ok toplumsal 

i~bolumu sonucu yuklendikleri evkad1nl1g1 ve anal1k rollerinin bir 
sonucudur. Nitekim bekar kadinlar1n <;al19ma davran191 baktmindan 
erkeklere benzer ozellik gostermeleri bu goru§u desteklemektedir. 

Kadinlarin devams1zl1k nedenleri bireysel, orgutsel ve toplumsal 

baz1 nedenlerden kaynaklanmaktadir. Ki~isel devams1zl1k nedenleri 

arasinda ... Kad1nin kendisinin veya aileden birinin hastal1g1 veya kazaya 

ugramas1-aile gorevleri-c;ocuk bak1m1 gibi nedenler ileri surulmektedir. 44 

Kadinlarin i9gucu devri ve devams1zl1g1nin ozellikle gene; ya~larda ve 

kuc;uk c;ocuklu kadinlar arasinda daha yuksek oldugu, buna kar~tltk 35-

40 ya9tan sonra kad1nlarin daha istikrarl1 bir 9al1~ma oruntUsu sergiledik

leri ileri surulmektedir. 45 Kad1nlarin yuksek devams1zl1g1nda c;:ifte 

i9yuku, ctal1~malarina pek onem verilmemesi, sagl1k konusunda daha 
duyarlt olmalar1 gibi nedenlerin etkili oldugu belirtilmektedir. Ayr1ca prtt

time ve sanayi d1~1 sektorlerde c;al1§an kadinlar arasinda devams1zl1gin 

nisbeten az oldugu belirtilmektedir. 46 

(42) A.Myrdal, V.Klein a.g.e. sh. 94 ... ve Edgar S.Ellman Managing Women in 
Business. prenticehall inc connec tikut, 1963 sh. 81 

(43) A.Anker, C.Hein. age, s. 23-24 

(44) R.A. Killian. The working Women American Management Association, inc, N.Y. 
1971 ' s. 134-135 

(45) R.A. Killian a.g.e. sh. 136-137 ve Myrdal ve Klein, age, s. 100 

(46) Myrdal ve Klein, age, s. 101 
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Kadrn lstihdm1na ili§kln diger blr sorun, kadinlar1n seyahat ve 

cografi yer degi~ikligi gerektiren i~ ve gorevlere pek istekli 

olmamalarintn veya bu i~lere uygun gorulmemeleridir. Genellikle erkegin 

kariyerinin once gelmesi, kadtnlar1n aile sorumluluklar1 ve b. nedenler 

kad1nlar1 cografi yer degi§ikliklerine nisbeten elveri§siz gorulmelerine 

yol ac;maktadir. 47 

Daha once de belirtildigi gibi ozellikle kadtnlar1 koruyucu yasalartn 

getirdigi yukumlulukler (kre§ ac;ma, emzirme ve anal1k izinleri v.b.), 

kadinlarin istihdam1n1n daha k1sa ve kesintili olmas1 v.b. gibi nedenler 

yuzunden kadin c;al1~t1rmanin daha mallyetll goruldugu soylenebilir. Bu 

ise ozellikle i~gucu fazlas1nin bulundugu ortamlarda kad1nlar1 i~e almak

tan, terfiden ka91nman1n ve onlara du§i.ik ucret vermenin bir gerekc;esi 

olabilmekted ir. 

Bunlar d1~inda i~ . hayatin1n ozellikle belirli meslek ve gorevlerin 

erkeklere ozgu oldugu bir ortamda kadtnlarin farkl1 ki~ilik ve davran1~ 

ozellikleri gostermelerinin baz1 be~eri ili§kiler sorunlar1na da yol 

ac;abilecegi (a~1r1 duygusall1k, degerleme ve kararlarda cinsiyet etkisi 

v.b.) ileri surebilmektedir. 48 

20-21 Mart 1989 'da istanbul 'da toplanan TURK-i$ c;ali~an kad1nlar 

1. Kurultay1 sonuc; bildirisinde 9al1§an kadinlar1n ba~ka sorunlar1 

s1ralanm1§t1r. Burada; say1lan sorunlardan; ulkemizde kad1nlar1n; 

c; o g u n I u k 1 a i k i I i r o 11 er in d en k a y n a k I an an so r u n I a r a g 1 r I t k ta~ 1 ma kt a dir . 

(47) Fogarty ve digerleri sh. 462-464 

(48) M.Cussler, The Women Executive, Harcourt, Saree and Co., N.Y., 1958, s. 47 
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II. KADINLARIN i!}LETMELERDE iSTiHDAMINI 
iYiLE!iTiRiCi ONLEMLER 

Kad1nlarin istihdam f1rsatlart ve ko§ullar1 bireysel, orgutsel ve 
c;evresel faktOrlerin etkisiyle ~ekillendigine gore alinacak onlemler de bu 

baglamda du§unulmelidir. Makro duzeyde kad1nlara istihdam f1rsat1 ve 

ucret e~itligi saglamaya yonelik yasal duzenlemeler bunlarin etkin bir 

organizasyon ve yaptirma kavu~turulmas1, egitim sisteminin yeniden 

duzenlenmesi, sosyal altyaptntn guc;lendirilmesi gibi bir<;ok degi§iklik 

ongorulebilir. 49 Ancak makro duzeydeki degi§ikliklerin hem 

g er9ek le§tiri lmesi. h.em de uyg u lamaya etk in bi r §ek ilde aktari I mas 1 n is

beten daha zor ve uzun sure gerektirmektedir. 

Daha somut k1sa vadede gerc;ekle§tirilebillr nitelikteki orgutsel 

duzenlerneler bu bak1rndan daha uygulanabilir gorunrnektedir. Bu 

nedenle i§letme duzeyinde kad1nlar1n istihdarnin1 iyile§tirici ba§l1ca 

onlemler uzerinde a~ag1da k1saca durulacakt1r. 

i§letrnelerde kadinlarin istihdam1n1 iyile~tirici onlemler farkll 

l?ekilde grubland1r1labilir. Sozgelirni Kanter bu onlernleri; 

-F1rsat art1r1c1 <;abalar, 

-Gu<; saglama (ernpovering) stratejileri, 

-Say1 dengeleme stratejlleri, diye 50 sin1fland1rrnaktad1r. Cooper ve 
Davidson ise bireysel ve orgutsel onlernleri; 

-Yap1 ve prosedur degi§iklikleri, 

-Kadin ve erkekleri degi§tirrne, 

-Tuturnlar1 degi~tirrne diye i.J<; ba§ltk altinda incelemektedirler. 51 

Nas1I s1ntfland1rll1rsa sin1fland1rtlsin; kad1nlar1n istihdamin1 

iyile§tirici onlemler; genellikle 9al1~ma ko~ullarin1 kadinlarin hayat devri 

ve aile gorevlerine uygun gelecek bic;imde duzenlemeyi ve kadinlarin 
e§itsiz konumlarin1 ortadan kaldirmay1 ama9Jamaktad1r. 

(49) Bu konuda bkz., iLO , Equality of Opp. and Treatment, iLO Publ., Geneva, 1974, 
s. 78 ve dev. 

(SO) Rosabeth Moss Kanter, "Organizational Change, Affirmative Action and the 
Oualite of Work life" Readings in Human Resource Managment, The Free press 
Mac Millan inc, N.Y. 1985 sh. 606 

(51) Cary L.Cooper, Marilyn Davidson. Women in management, William Heineman 
Ltd, . London, 1984 sh. 16-27 
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A. ORGUT VE i§ YAPILARINI DEGi§TiRME 

Mevcut i§ ve orgut yap1larin1n kadrnlarin istihdam f1rsatlar1n1 

artrrmak ve c;alr~ma ko§ullarrnr iyile§tirmek i9in degi§tirilmesi gerektigi 

ileri surulmektedir. Kad1nlar1n i~ hayat1n1n kalitesini iyile~tirmeye 
yonelik bu degi§ikliklerin i~letmeler ac;1s1ndan yararl1 oldugu ileri 

surulmektedir. Bu tUr c;abalar; 

-Artan i§ ya$am1n1n kalitesi taleplerini kar§rlama ve etkinligi 

artrrma, 

-Kadinlar ve korunan diger grublara istihdam firsatinda e§itlik 

saglamak, 

-Bel?eri kaynaklar1n israfina yol ac;an mevcut olumsuz durumdan 

(guc;, frrsat, say1 yetersizligi. .. ) kaynaklanan verimsizlik ve tatminsizligi 

giderme a<(1srndan onemli gorulmektedir. 52 

Orgut ve i~ yapllar1nda yaprlacak degi~ikliklerin temel hedefi, 

kad1nlar1n belli i§lev ve duzeylerde yogunla§masrna ve diger i§lev ve 
duzeylere hareketlerine bir 9ozum bulmakt1r. Bilindigi gibf kadinlar i§let

melerde i~ piyasasrndaki cinsel i~ bolumu ve ikili il? piyasas1 ozellikferine 

uygun bir dag1!1m gostermektedirler. Bu ikili ve srnirlanm1§ yap1y1 

degi~tirmek ic;in orgut v~ i!? yap1lar1nda bazr degi!?ikliklere gitmek uygun 

gorunmektedir. 

Bu baglamda bilinen temel i§ yap1land1rma ve organizasyon 

uygulamalarrn1n kadrnlarrn istihdam ko§ullar1n1 iyile§tirilmesi ic;in nas1I 

kullanrlabilecegi krsaca ele alrnacaktrr. 

1. i§ yap1land1rma ve ReorganlZ:asyon: 

K a d in I a rd a n d a h a et k i n y a r a r I a n m a v e on I a.r 1 n k a r i y e r g e I i § i m 

firsatlar1n1 iyile~tirme ac;1s1ndan i~ yap1landirma ve reorganlzasy~ndan 
yararlan1labilir. i§ ya§amin1n kalitesinin art1r1lmas1nda bir arac; olarak i§ 

geni§letme ve i§ zenginle§tirme gibi teknikler yararlt olabilir. Genellikle 

ikincil piyasa ozellikleri (du§lik beceri, du§lik duzey, s1n1rl1 geli§me 

olanag1. .. ) gosteren kad1n i§lerinin daha c;ok i$ ve i§lemi ve daha fazla 

yetki ve sorumlulugu ic;erecek §ekilde yeniden dizayn1, kad1nlar1n 

i§lerine bag It bazt geli§im engellerini ortadan kaldtrabilecektir. 

(52) R.M. Kanter a.g.m. sh. 607 ve devam1. 

180 



Teknolojik geli$meler ve i~goren taleplerindeki degi~meler 
dogrultusunda i§lerin analizi ve yeniden yap1land1r1lmas!nin kad1nlarinin 

i~ f1rsatlar1n1 art1racag1 belirtilmektedir. 53 i$1etmedeki i$1erin ic;eriginin 

zenginle$tirilmesi kadinlarin bilgi, becer.i ve deneyimlerinin artmasina ve 
boylece ba$ka i$ ve duzeylere terfi ve nakillerinin kolayla§masina yol 

ac;abilecektir. Bu c;erc;evede orgutlerin daha kuc;Ok blrlmler ve kar 

merkezleri bic;iminde yeniden yap1landir1lmas1, proje ekip veya 

k om it e I e r in in d ah a f a-z I a k u II a n 1 m 1 g i b i o n I em I e r k ad 1 n I a r in son u o I may an 
belli i§lere s1k1i;;m1§l1gin1 ortadan kald1r1p firsatlarin1 artirabilir. 54 Bu 

a rad a o r'g Lits e I bas a m a k I a r a r as in d a a c; 1 k I 1 g in fa z I a o Id u g u o r g u tie rd e a r a 

duzeyde baz1 yeni l~lerin olu§turulmas1 kad1nlarin List duzeylere 

yukselmesini kolayla§tirabilir. 55 

Orgut ve i§ yapilari ile ilgili olarak hiyerar§ik ve piramitsel 

yap1lardan merkezkac; ve bas1k yap1lara gec;ilmesinin, i~ rotasyonu. proje 
yonetimi vb. kat1l1mc1 uygulamalar1n kadin i§gorenler ac;1sindan yeni 

f1rsatlar yaratacag1 belirtilmektedir. 56 

Bu arada orgutsel yap1 ve prosedurlerle ilgili olarak i§ tan1m ve 

gereklerinin cinsel kaltp yarg1lardan ar1nd1r1lmas1 daha kat1l1mc1 ve geri 

beslemeli performans degerlendirme uygulamalar1n1n devriye 

sokulmas1, kariyer yollarinin yeniden tan1mlanmas1 yararl1 olabilir. 

2. Alternatif i~ yerleri saglama: 

Bilindigi gibi genelde kadinlarin kariyer geli§imini engelleyen en 
onemli nedenlerin ba§1nda aile sorumluluklar1 gelmektedir. Modern 

sektorlerde, ozelfikle buyuk kentlerde ciddi bir sorun olan ev-i§ 
uzakl1gina c;ozum ola.rak baz1 alternatif orgutlenme ve c;al1~ma bicimleri 
onerilmektedir. Bunlardan son zamanlarda ozellikle iki tLir c;al1§ma 

uzerinde durmaktad1r. Bunlar: 

-Uydu ofisler veya semt i§yerleri ac;mak 

-Evde c;al1§mad1r. 

i§letmelerin bir yerde faaliyet gosteren buyuk kurulu§lar olmak 
yerine, degi$ik yerlere dagllml§ kuc;uk uretim birimleri halinde faaliyet 

(53) 0.0. Jewell, a.g.e, sh. 146-147 

(54) C. Cooper ve M.Oavidson, a.g.e, sh. 18-19 ve Kanter, a.g.m. sh. 610-611 

(55) R.M. Kanter, a.g.m. sh. 611 

(56) Bkz. R.M. Kanter a.g.m. sh. 612 ve devam1 C. Cooper ve M. Davidson a.g.e. sh. 
18-19. 
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gostermesinin ozellikle i$e gelme ve gitme ic;in ayr1lan zaman1 azaltmak 
boylece i§ ile aile rollerinin daha iyi uzla§t1r1lmasrn1 saglamak vb. 

ac;rsrndan yararlr oldugu befirtifmektedir. Ozellikle ula~1mrn sorun oldugu 
buyuk kentlerde semt merkezll uydu offs veya i~yerlerinin ac;1lmas1 

(buyuk uretim birimlerinin bu bic;imde dag1t1lmas1), ikili i~yukune maruz 
bulunan kadrnlar iQin avantajl1 bir durum yaratacaktir. 

Son zamanlarda yeni bir bic;im ve ic;erikte onem kazanan alternatif 

bir c;al1§ma bic;imi de "evde c;al1§ma"d1r. 57 Birinci bolumde c;agda!? ev ic;i 

9all$ma ba~l1g1 alt1nda incelenmi$ bulunan bu 9al1$ma duzeni, ozellikle 

kuc;uk c;ocuklu annelerin istihdam surekliligini sagfama ac;1srndan yararf1 

bufunmaktad1r. Evde ~al1§ma veya eve I§ verme diye adlandirilan bu 

duzende kadrnrn bir i$veren veya vekiline bagl1 olarak gorevlerini i~let

menin i~yeri d1~1nda ve c;ogunfukla kendi evinde yerine getirmesi 

sozkonusudur. Yasal ve sosyal duzenlemelere konu alma bak1mrndan 
baz1 yetersizlikler ta§1makla birlikte bu geleneksel aile i§c;iliginden farkl1 

bir olaydrr. 

Modern anlamda evde c;alr$ma geli$mi§ ve geli§mekte olan birc;ok 

ulkede hatta vasrf duzeyi yuksek i§gorenler ve i$1er arasrnda gittikc;e 

yayginl1k kazanmaktad1r. Bilgisayar teknolojisi ve kullan1mindaki 

geli§melerin evde c;al1§may1 kolayla§t1r1c1 bir etki gosterdigi belirtilmek

tedir.58 Evde c;al1$man1n; i$gl.icu maliyetleri ac;1s1ndan da yararl1 

olabilecegi soylenebilir. 

B. KISMi, SURELi KISA ve ESNEK CALl$MA PROGRAMLARI 

Kadrnlar1n c;al1$ma ya$amrn kalitesinin iyife$tirilmesinde s1kc;a 

sozu edilen ve ba§ vurulan yollardan biri de geleneksel sabit c;al1§ma 

su resin in d aha k 1 sa ve esnek hale getirilmesid ir. Bu konudak i yen ii ik ler 

Lie; grup ic;erisinde toplanabilir. 

a- Krsa veya s1k1§t1r1lm1$ c;al1$ma haftas1 

b- K1smi sureli (part-time) Qal1§ma ve i$ payla§1m1 (job sharing) 

c- Esnek veya degi§ken c;al1$ma saatleri (fex1ble working hours) 59 

(57) Bu konuda bkz., Ajans Tuba, ii.H~c;i-c;all!jma bulteni, Vil. 16, s. 820-823, 15-
Temmuz-5 Agustos, 1991. · 

(58) A.e., Say1: 821, Dunyadan ara11t1rmalar, s. 3-4 

(59) Bkz. Simcha Aonen, Flexible working Hours: An innavat,ion in the Quality of Work 
Life M.C. Graw-hill book Co. N.4. 1981 sh. 23-39-46 ve ILO, Eguality of. opp .... s. 
64-65 A. W. Sherman, ve di~ .. age, s. 117·121 
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a) K1sa veya s1k1,t1r1lm1f c;al1fma haftas1, Qal1$ma suresindeki bir 
azaltmay1 ve veya sabit bir 9al1§ma suresinin i§g6renlerin taleplerine 

uygun gelecek bi9imde baz1 gunler daha fazla, diger gunler ise daha az 

c;al1§ma veya hie; c;al1§mama §eklinde duzenlenebilmesini ifade eder. 
B6ylece orne~ln 40 saatlik Qal1§ma haftas1 gunde 10 saatten be§gun 
yerine 4 gune s1k1§t1r1larak tatil gunleri 3 gune 91kar11abilir. 60 

b) K1smi surell t;ta11,ma, i§gorenler ozellikle kadinlar arasrnda 

gittik9e taraftar bulan bir c;alr§ma duzenidir. Daha oncede belirtildigi gibi 

kadrn 9al1$anlar arasinda k1smi sureli 9al1§anlarin oran1 bir art1$ egilimi 

gostermektedir. Bu Gal1~ma bic;imi tam gun c;al1$may1 gerektiren i§lerin 

bir yerine iki ki§i taraf1ndan yerine getirilmesini ifade ettiginden If 

pay1a,1m1 diye de adland1r1lmaktad1r . Bunun ba§l1ca yararlar1, 
i§gorenlerin Qali§ma d1§1 ki§isel, ozel aile ya§ant1sina daha fazla zaman 

ay1rma olanag1 saglamas1, i§ten Q1kma ve 91karmalar1, devams1zl1g1 
azaltmas1, k1dem kayb1n1 onlemesi ... olarak belirtilebilebir .61 

c- Esnek veya degl!jken ~ali!jma, gunluk c;al1$ma suresinin tUm 

i§g6renlerin i§ba§1nda bulunacag1 as1l zaman (core-time) ve 

i§gorenlerin hepsinin i§ba~1nda bulunmas1n1 gerektirmeyen esnek 

zamanlar bi9iminde bolunmesini ifade eder. brnegin sabah 9-12 ve 

14-16 saatlerinde tLim i~gorenlerin (fal1§mas1, 7-9, 12-14, 16-18 saatleri 

arasrnda ise i§g6renlerin 9al1§ma saatlerini istedikleri gibi ayarlayabil

melerini ic;eren program bunun tipik ornegidir. Bu 9all§ma tCiru, ozellikle 

hizmet i~letmelerinde yayg1nd1r. 62 

K1sa veya esnek Qal1§ma saatleri uygulamas1 kadinlar arasinda 

(yuksek niteliklilerde bile) yay91nl1k kazanmaktad1r. Bunun i§letme 

a91s1ndan en onemli yarar1 i§gorenlerinin Qal1§ma motivasyon ve i§e 

bagl1l1ginin artmas1, i§gorenler ac;1s1ndan ise ikili (aile-i§) rollerini daha 

kolay uzla§tirma olanag1 saglamas1d1r. Boylece ozellikle aile 

yukumlulukleri ve talepleri yuzunden kadinlarin devams1zl1k, i~gucu 

devri ve surekll otarak c;al1~ma hayat1ndan ayr1lmalarinda blr du~u~63 

beklenebilir. 

(60) S.Ronen, age, s. 51, ve A.W. Sherman ve dig., age, s. 118, 

(61) Kanter a.g.m. sh. 87, A.W. Sherman ve dig., age, s. 120, M. Fogarty ve dig., age, 
s. 436 ve Terri Apter, Why Women Dont Hawe Wifes: Professional success and 
Matherhoad, MacMillan Press Ltd, London, 1986, s. 167· 168., 178. 

(62) S. Ronen a.g.e. sh. 51, A.W. Shaxmn, age, s. 118·119 

(63) A.W. Sherman, age, s . 119, M.Fogarty ve dig, age, s. 436-440 
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Ancak bu tUr uygulanmalar1n kadrn emegine clan taleple ilintili 

oldugu soylenebilir. Emek arz1 fazlasrn1n bulundugu yuksek i~sizlik 

donemlerinde i~letmelerin bu tUr i!?goren taleplerine olumlu cevap verme 

olas1l1klar1 nisbeten du!?uk olabilir. 

C. EGiTiM VE GELi$TiRME PLANLARI: 

Kad1nlar1n i!?letmelerde istihdam1n1 iyile!?tirmede egitim ve 

geli!?tirme programlarrn1n da onemli bir yeri vard1r. Bu programlar 

kad 1 n I arm bi lg i beceri yetersiz lik lerin i g iderme yan ind a, hem kad in hem 

de erkeklerin kadrn istihdam1na kar§1 olumsuz tutumlarin1 degi§tirmek 

ic;in de kullan1labilir. Ozellikle kadinlar1n istihdam1n1 iyile!?tirmeye 
yonelik egitim ve geli!?tirme planlar1 uc; grupta toplanabilir. 64 

a- Tutum-Farkindal1k egitimi 

b- Tazeleme egitimi 

c - Ka r i ye r g e I i 9 ti rm e v e k a r i ye r d a n 1 l? m an I 1 g 1 

1. Tutum ve farkindaltk (bllln~lendlrme) egltlml: i~gorenlerin 

kad1nlarin potansiyelini daha gerc;ekc;i olarak gorme bu konudaki bazr 
olumsuz onyargr ve kal1p yarg1larrn etkisinin azalt1lmas1, kadinlarrn ken
dilerine olan guvenlerinin art1r1lmas1 bak1mrndan onemlidir. Bu konuda 

i~letme ic;i ve i~letme d1!?1 olanaklardan yararlan1labilir. Fark1ndal1k 

egitimleri; kadinlar ic;in daha olumlu bir orgut ikliminin olu~masina yol 

agacaktir. 65 Boylece; kad1nlar ic;in bir engel olu§turan olumsuz. 

tutumlar1n etkisi belli olc;ude azalt1labilecektir. 

2. Tazeleme egltlml: Kad1nlar1n genellikle kesikli bir c;al1~ma 

oruntusu sergilemeleri bu tUr egitimi gerekli k1lmaktad1r. Birkac; y1I 

a rad an so nr a t e k r a r i ~ hay at in a d 6 n en k ad in la r in g en e II i k I e k end i I e r in e 

olan guvenlerinin azald1g 1 bilgi ve yeteneklerinin a§ind1g1 veya be Iii 
61¢Lide gec;ersiz hale geldigi ileri surulmektedir. Ara verme dolay1s1yle 

ozellikle i~ piyasas1na yeniden d()nen kadinlar1n egitim ac;1klar1n1 gider
mek ic;in duzenlenen programlar tazelenme egitimi veya yeniden egitim 
(retraining) olarak adland1rllmaktad1r. Bu konuda il?letmeler yaninda 

(64) Cooper ve M. Davidson a.g.e, sh. 22-24, 56 ve A.W. Sherman ve dig., age, s. 
236-239 A. Myrdal ve V. Klem, age, s. 164 

(65) A.W. Sherman, age, s. 238 ve 0.0. Jewell, Women and, Management, ... s. 323 
Elzea Avent~rin, "The Diriston of Iabover and S~xual Meguality, Theade of 
Education", ILO, Women Workers, and socrety, ILO, Pub, Geneva, 1976, s. 30-31 
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mesleki kurulu~lar ve baz1 profesyonel orgutlerin rol alabilecegi belirtil

mektedir. 66 

3. Kadinlar l~ln karlyer egltiml ve karlyer dan1,manl1g1: gibi 

ozel kariyer geli~tirme planlari da yararl1 olabilir. Bu planlar kad1nlarin 

potansiyelleriniri belirlenmesi, kariyer yollarin1n ve engellerinin ac;1ga 

91karilmas1 ve kariyer geli~imleri i9in yap1lacak eylemlerin saptanmas1, 

daha gorunur hale gelmesi a91s1ndan yararl1dir. Bu tUr uygulamalar 

kad1nlar i9in sorun te~kil eden firsat bilgisi yetersizliginin giderilmesi 

ac;1sindan da onemlidir. 67 

Kuramsal olarak bu tur yeti~tirme ve geli~tirme programlar1 

mumkun ve uygulanabilir gorulmekle birlikte uygulamada kadinlarin ve 

il?letmelerin ozelliklerinden kaynaklanan baz1 sorunlar vard1r. Cfel?itli 

nedenlerle i~verenlerin kad1n egitimine onem vermemeleri yan1nda 

kadinlarin bu konudaki tutum ve davran1~lar1 da engel olarak kar~1m1za 

Q't kmak tad 1 r. Kad 1 n lar1 n mesa i saatleri ve i~ye ri, yerle~im yeri d 1 ~ indak i, 

uzun sureli ve ozellikle yat1l1 egitim programlarina katJlmama egilimi 

gostermeleri bu konuda onemli bir engel olarak kar~1m1za c;1kmaktad1r. 

Bu bak1mdan bu programlar1n duzenlemesi ve uygulamas1nda sozkonusu 

durumlar1n dikkate alinmas1 uygun olacakt1r. 68 

0. i~E ALMA-YENiDEN GiRi~ POLiTAKALARI: 

Kadinlarin egemen c;al1~ma davran1~larina uygun gelecek l?ekilde 

il?e alma politika ve uygulamalarinda baz1 degil?iklikler onerilmektedir. 

Bu baglamda belli bir sure c;al1~t1ktan sonra i~e ara veren kadinlarin geri 

donu~unu kolayla~tir1c1 onlemler uzerinde durulmaktadir. Bu konuda 

sozkonusu kad1nlara egitim ve kariyer dan1§manllg1 gibi destekler 

yaninda, ba~kaca olanaklar da taninabilir. Ornegin c;ocuk yeti!?tirme v.b. 

n e d en i y I e i ~ t e n a y ri I an k ad 1 n I a r in g e r i d o n u l? ha k I a r in in s a k I 1 tu tu Im as 1 , 

c;al 1~mad 1 k lar1 surece i~ye ri ve i~leri ile bag inti lar in in kes ilm emesi, d aha 

esnek kariyer yap1lar1 olu~turulmas1 v.b. onerilmektedir. 69 

(66) C . Cooper ve M. Davidson, age, s, 56 

(67) A.W. Shef'man, age, s , 230-236 

(68) C. Cooper ve M. Davidson, age, s. 22-23 

(69) Cooper and M. Davidson a.g.e, sh. 21 - 22 
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Bu arada baz1 ulkelerde (ABO) kadinlara kar§I c;insel ayrimc1l1g1 

onleme di.izenlemeleri c;er9evesinde i§letmelerin personal se9iminde tek 

b i9im i§e a Im a p rosedi.i rle ri (uniform - selection procedures) uygu lamas 1 

ongorulmu§tUr. Bunda amac; kadinlar1n nitelikli performanslar1yla ilintisiz 

soru ve bilgileri sec;im form ve prosedurlerinden c;1karmak ve boylece 

cinsel ayrimc1l1g1 belli olc;ude engellemektir. 70 

Bu ti.izi.ikler; personal yoneticileri i9in; i§e alma, terfi, transfer, 

rutbe indirimi, i§ten c;1karma ... konusunda onemli bir rehber 
durumundad1r. Tek bic;im sec;im prosedurleri tuzugu, 

i§vere"ler 

i~c;i Orgutleri 

istihdam ajanslari 

Lisans ve sertifika kurullarin1n istihdamda ayr1mc1l1g1 yasak-

1 a ya n yasalara uymalarina yard1mc1 olmak ic;in geli~tirilmi§ 

bulunmaktadir. 71 

(70) Bkz. A. W. Sherman ve dig. age, s. 73. 

(71) A. W. Sherman ve dig., age, s. 39. 
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E- KADINLARIN AiLE-i$ ROLLERiNi UYUMLA$TIRICI 
DiGER TEDBiRLER 

Veri ko§ullar altinda kadinlarin istihdamin1 etkileyen faktorlerin 

ba~1nda onlarin aile rol ve sorumluluklar1 gelmektedir. Bu bak1mdan 

kad1nlarin lstihdamin1 onlar1n aile gorevlerlnden ayr1 ve bag1nt1s1z olarak 

e le alma o lanag 1 neredeyse ise o lanaks1zd 1 r. N itek im kad in lari ko ruyucu 

yasal duzenlemerin Qogunlugu bu temel gerc;ege dayanmaktad1r. Bu 

sebeple kadinlarin aile ve piyasa rollerini uyumla~t1r1c1 onlemlerin ayri 

bir yeri ve onemi vard1r. 

Bu konuda; 

- i~yeri gunduz t;ocuk bak1m merkezleri kurulmas1 

- Qocuk, evlilik yard1mlar1 

- Esnek harcama hesaplari 

- Aile ve piyasa rollerini uyumla§t1rma konusunda malzeme, 

egitim dan1§manl1k destegi saglanmas1, 

- Dogum, ebeveyinlik ve aile izinlerinin daha uygun hale getiril

mesi, yararl1 olabilir. 

Qogu ulke ve i§letmede zaten var clan bu tur uygulamalar1n 

ko~ullar ve i~goren taleplerindeki degi~meye paralel ol-arrak daha yaygin 

ve uygun hale getirilmesi onerilmektedir. 72 

Geleneksel nitelikli bu yararlar yan1nda, evli c;iftlerin kariyer 

hareketlerinin uyumla~tar1lmas1 uzeride de durulmaktad1r. iki kariyerli 

ailelerin yayginla§masin1n dogal sonucu olarak herhangi bir e~in ozelikle 

yer degi§ikligi gerektiren il? degil?ikliklerinde diger e~inde durumunun 

dikkate alinmas1 geregi ortaya Q1kmaktadir. if}gorenlerin mesleki ve 

c;ografi seyyaliyetinin ozellikle aile ba~lar1 ve sorumluluklarinca 

engellend ig i bilinmekted i r. Bu yuzde kari ve kocan in i§ du rum larin in 

birlikte gozonune alinmas1, e~lere ayn1 i~letme"Yerde istihdam olanag1 

saglanmas1, i~ bulmada yard1m edilmesi vb. onleml.er uzerinde 

durulmaktadir. 73 

(72) Bkz. A Myrdal ve Klein, age, s. 170 ve dev. 

(73) A. W. Sherman ve dig., age, s. 247. 

187 



F. OLUMLU EYLEM PROGRAMLARI 

Olumfu eyfem (affirmative action) programfarr; ABD, ingiftere, 

Kanada gibi bazr ulkelerde; istihdamda frrsat ve ucret e~itfiginin 

sagfanmasr, ayrrmcrf 1g1n onfenmesi ve ge<;mi~ ayr1mc1l1g1n olumsuz et

kilerinin giderilmesi. .. amacryla ilgili yasalar ve duzenleyici ve yapt1r1mc1 

kurulu~larrn rehberliginde, i$1etmenin personal politika ve 

uygulamalarrnda baz1 degi§iklikler ve iyile§tirmefer yapmayr kabuf et

mesini i<;eren bir tUr taahhut olarak tan1mfanabilir. 74 

i~letmeler bu terr programlari, yasal zorunluluk, veya ayrima bagl1 
belirfi olumsuz sonuqlardan kac;inmak i<;in kendiliginden benimseyip 
uygufamaya koyablfmektedirfer. Neden ne olursa olsun, ofumlu eylem 

programlarinin gefi§tirilmesinde i§letmelerin a§ag1daki yolu izlemeferi 

onerifmektedir 75
: 

- Ost yonetimin yaz1l1 kabulu ve bunun ifgifileri duyurufmasr, 

- Bir OEP yoneticisi ve ilgili uzamanlarin gorevfendirifmesi, 

- i~letme i<;i ve d1$1nda (i!?gorenler, adaylar, i§bulma burolari, ilgifi 

hukumet organfar1 vb. ne ... ) program1n duyurufmas1 

- ii;;gucunun yap1 ve dag1l1m1n1 (ozellikle korunan gruplar 

a1:t1s1ndan) incelemek. 

- inceleme sonucu eksiklik veya fazlal1klari gidermek ic;in belirli 

zaman hedefleri ve ilgili duzeltici programlar1 gelii;;tirmek, (Kadin Erkek 

o ran lar 1n1 ye rel i§ p iyasas 1 or an farina uyd u rmay 1 hedefleyen). 

- Etkin bir denetim mekanizmas1 kurmak. 

Gerek 0 lum lu eylem p roO ram lar1 gerekse bun f'Srln dayand ra I yasal 
duzenlemelerin; personal bolumleri; korunmayan ii;;gorenler ve diger hat 

yoneticileri ic;in onemli etkileri sozkonusudur. 

Her§eyden once; personal birimlerinin ilgili tUm i~levsel faaliyet
lerini sozkonusu duzenlemelere uygun bir bi<;imde yurutmeleri zorurilugu 

(74) B. Werther, J. K. Davis ve dig .. , Canadian Personnel Management and Human 
Resources, 2. ed., Mc Graw Hill, Ryerson Ltd., Toronto, 1986, s. 64. 

(75) W. B. Werther Jr. age, s. 64 ve dev., ve G. J. Mepham, Equal opportunity and 
Equal pay, Institute Personnel Management, London, 1974, s. 5 - 9. 
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dogmaktad1r. Ayrica; bu tlir programlar: hat yoneticilerin astlar1 

uzerindeki otoritesini sars1c1 etkiler gosterebilir. Yoneticileri, nihai i~e 

alma ve terfi kararlar1ndaki etkinliklerini yitirebilirler. Koruma d1~1 

i$g6renler aQ1sindan ise Ters ayr1m (reverse discrimination) tehlikesi 

ortaya Q1kabilir. Bu; olumlu eylem program1 hedeflerine ula$mak ir;in 

korunan grup uyelerine (kadinlara ... ) oncelik ve ayr1cal1k verilmesi 

durumunda meydana gelir. Koruma d1$1 i$g6ren(ler) ters ayrima maruz 

kald1klar1 iddias1yla i$vereni dava edebilirler. 76 

i$1etme, ayr1m iddialarina kar$1; ayr1mc1 oldugu ileri surulen 

uygulamalar1n; i$1etmenin normal faaliyetini surdurmesi iQin sozkonusu 

niteligin (din. ya$. cinsiyet) zorunlu bir mesleki vasif oldugu (Bona Fide 
Occupational qualification); (ya$ haddi; dini orgutlerde o dinin 

mensuplarinin i$e alinmas1 gibi) ya da ayr1mc1 uygulamay1 i$in zorunlu 

k1ld1g1 (business necessity) savunmas1nda (belli egitim duzeyinin 

gerr;ekten gerekli oldugu gibi) bulunabilir. 77 

Goruldugu gibi, i$1etme baglaminda ozellikle ayr1mc1l1g1 onleme ve 

g e c; m i $ a y ri m c 1 I 1 g in et k is in i g id e rm e de b i r a r a c; o I a ta I< o I u m lu e y I em 

programlar1 uygulanabilir. Bu programlar genelde personal bolumlerine 

bagl1 ayri bir orgutlenmeyi gerektirebilir. Uygulamada ayr1m1 onlemek ve 

gidermeye yonelik bu uygulamalarda ters ayrimc1l1ga du§memeye; diger 

yoneticilerin yetki ve sorumluluklarin1 ihlal etmemeye ve i§in gereklerini 

de gozden kac;1rmamamaga dikkat etmek gerekir. 

Olumlu eylem programlar1; ozellikle, ayr1m kar$1t1 duzenleme ve 

haketlerin yogun oldugu geli§mi$ ulkelerde belli ba$11 i$1etmelerde 

uygu la nm ak.tar1 r. 

(76) A. e., s. 66 - 69. 

(77) Gary Dessler, age, s. 43 - 45 
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DORDUNCO BOLUM 

KADINLARIN YONETSEL GOREVLERDE 
iSTiHDAMINA KAR$1 TUTUMLARLA iLGiLi BiR 

ARA$TIRMA 

1- ARA$TIRMANIN AMACI VE SINIRLARI 

A- ARA$TIRMANIN KONUSU VE AMACI 

Ulkemizde, genelde Dunya'da ekonomik ve toplumsal egilimler, gittik<;e 
artan say1da kadrnrn geleneksel cinsel-rol davrani91 d19rnda daha onceleri erkek
IP. rin egemenligindeki i$ ve mesleklerde tamgun <;al19maya ba9lad1grn1 
gostermektedir. Ancak, i$1etmelerin otorite ve sorumluluk mevkilerinde kadrnlarin 
say1 ve oranr hala erkeklere gore, s1n1rl1 bulunmaktadrr. Bu durumun kadrnlara 
farklr bir bi9imde muamele etmekten kaynaklandrgr bilinmektedir. Ornegin i§e 
alma (Dipboye, Fromkin ve Wiback 1975; Fidell, 1970; Shaw 1972). ucretleme 
(Levitin, Quinn ve Staines, 1971; Terborg ve ilgen, 1975, U.S. Department of Labor 
1971). terfi politakalarr (Day ve Stogdill, 1972; Rosen ve Jerdee, 1974). i§goren 
kullan1m1 (Koetz, 1974; Rosen ve Jerdee 1974) ve i$g6ren geli$tirme gibi konular
da (Rosen ve Jerdee 1974) kadrnlara farklt muamele edildigi ortaya 91km1§tir. 

Kadinlara kar§r farkl1 muamele ba$1rca iki nedenden kaynaklanmaktadrr; (1) 
Kadrnlar yonetim mevkilerinin gerektirdigi giri9kenlik, onderlik vb. yetenekler 
ai;rsrndan yetersiz olduklar1 i9in farkl1 muameleye maruz kalmaktad1rlar. Bond ve 
Vinacke (1961). Maier(1970) Megargee (1969)'un ara§ttrmalari bu goru§u destek
lemektedir. Ancak i;ok sayrda ara§ttrma da; kadinlarrn yonetim mevkilerinin 
gerektirdigi niteliklere sahip olduklarrni gostermektedir. Onderlik davrant$t (Day 
ve Stogdill 1972; Hansen 1974); so run i;ozme (Matthews, 1972). i§birligi ve 
rekabet (Lirtzman ve Wahba, 1972) ve potansiyel yonetim kapasitesi (Bass, 
Kruse II ve Alexander 1971) bak1mrndan kadinlarin erkeklere benzedigi belirtil
mi§tir. Bu son sonu9lara gore; kadrnlara farkl1 muamelenin davran1§sal ol<;ut 
kullanrlarak a91klanam1yacag1 soylenebilir. 

(2) Daha yaygin olan diger gori.i§e gore kadrnlara farklt muamele, etkili ve 
kal1c1 bir ozellik ~osteren "cinsiyet rolu" basmakal1p yar91lar1ndan 
kaynaklanmaktadrr. Genelde kadrnlar bagrmlr, pasif, subjektif ve rekabet, hrrs, 
&nderllk yetene~I glbl ezelllkler at;1s1ndan yeterslz olarak "atg1lanmaktad1rlar 11

• 

(Braverman, Vogel, Broverman, Clarkson ve Rosenkrantz 1972). Ayni §ekilde 
kadrnlar i§letme ortamrnda da i;ok duygusal ve yonetsel mevkilere elveri§siz 
olduklarr bi<;lminde alg1lanmaktad1rlar.(Bowman, Worthy ve Grayson i 965; Orth 
ve Jacobs, 1971, Schein 1973) 

Goruldugu gibi cinsiyet rolu basmakalrp yarg1larinin mesleki cinsel 

ayr1mc1l1grn temelini te$kil ettigi soyenebilir. Bununla birlikte, cinsel kal1p 

yarg 1 larla muteakip davran 1~in her zaman ayn 1 yonde ve\veya ayn 1 §iddette 

olacagin1 soylemek guc; gorunmektedir. Bu yuzden kal1p yarg1larinrn 
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davrant$t hangi kO$Ullarda etkiledigi ve hangi ko§ullarda etkilemedigini 
belirlemek gerekli olmaktadrr. Terborg ve ilgen (1975), basmakalrp 

yarg1larrn muteakip davranl§l, ozellikle sozkonusu kadrnlar hakkinda sahip 
olunan bilginin az oldugu durumlarda etkiledigini bulmu§lardir. Benzer 
§ekilde Rosen ve Jerdee (1974) de; belirli kurallar1n gec;rerli oldugu durum
larda basmakal1p yar91larrn kararlar uzerindeki etkisinin az oldugunu ortaya 

c;1karm1§lard1r. Bu bulgular, basmakal 1p yarg1larin degerlenen ki$iyle ilgili 

bilgilerin yetersiz oldugu durumlarda daha belirgin oldugu yolundaki daha 

onceki ara§t1rmalarla uyu§maktadrr. (Stein, Hardyck ve Smith, 1965) Ancak 
duruma bagl1 olarak farkl1l1k gosterse de; basmakal1p yargilarin davran1§ 
uzerinde az yada c;ok bir etkiye sahip oldugu soylenebilir. O nedenle; bir 
davran1§ onculu olarak basmakal1p yarg1 niteligindeki tutumlarrn tesbiti ve 

incelenmesi anlaml1 ve onemli bir konuma sahip bulunmaktadrr. 

Kadinlarin iktisadi ve sosyal konumlarinin onem kazanmasina paralel 
olarak kad1nlarla ilgili ara§t1rma ve c;ralt§malarda da bir art1§ 

gozlenmektedir. Bu baglamda, "9al1§an kadinlar"la ilgili c;ral1§malar, daha 

c;ok kadinlarin mevcut "ikincil konumu"nun neden ve sonuc;lar1 ile durumun 
iyile§tirilmesi uzerinde yogunla§maktadrr. 

Kadinlarin i§ hayat1 ve i§letmelerde erkeklerden farkl1 ve ayr1mc1 bir 

muamele ile kar§1la$malar1nin onlar1 "ikincil" bir konumda b1rakt1g1 ve 

ayr1mc1 davran1§lar1n temelinde de "cinsel basmakal1p yarg1lar1n" yatt1g1 
g6rLi$LI yaygind1r. Bu konuda yaptlmt§ ara§t1rmalara ragmen, cinsel kal1p 

yarg1lartn kadtnlartn istihdamrna etkisi konusunda yaztlan ve soylenenlerin 

bir bolumu spekulatif nitelikte bulunmaktadir. 6zellikle ulkemiz a91sindan 

kadinlartn c;al1§mas1 ile ilgili gene! nitelikli 9al1§malarin1n varl1gina ragmen 
olayin ozel boyutlarinin c;ok fazla incelenmedigi gozlenmektedir. Bu 
nedenle, kadtnlartn daha onceleri ve halen erkeklerin c;ogunlukta oldugu 

yonetsel gorevlerde istihdam1 konusunda c;alt§anlarin sahip oldugu 

tutumlar1 ara§t1rmak ihtiyac1 duyulmu§tur. 

Bu c;rerc;evede ara§t1rman1n konusu, "Kad1nlarin yonetsel 
g6revterde tstlhdam1na kar!Jl tutumlar" olarak bellrlenmi!}tlr. Ara!}trrmada 

veriler, sadece erkek i§gorenlerden degil ayn1 zamanda kad1n 

i§gorenlerden de toplanm1§t1r. Boylece, ara§t1rma ile, kadin ve erkek 
l!}gorenlerin kl§isel durum ozellikleriyle tutumlar1 aras1nda anlaml1 
ili~kilerln varl1g1n1n, ve tutumlarinin genel olarak ve belirli tutum boyutlar1 
ac;1srndan ne merkezde oldu~unun belirlenmesl amaqlanm1ft1r. 
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B- ARA~TIRMANIN SINIRLARI 

i!?letmelerde kadinlar1n yonetsel gorevlerde istihdamina kar!,?1 tutum

larla ilgili olan ara~t1rma, bankac1l1k sektorunde c;al1!?an i~gorenler uzerinde 

yap1lm1~t1r. Bu nedenle, sonuc;lar1n tl.im c;al1§anlara genellenmesi soz 

konusu degildir. bte yandan sonuqlar istanbul'daki banka qal1~anlarinin 
tutumlar1 konusunda fikir verici bir nitelik gostermektedir. 

Ara!,?t1rmantn diger bir k1s1tlll1g1, tutum olc;eklerinde genellikle 
gozlemlenen baz1 yontemsel-arac;sal yetersizliklerin bir olc;ude kullan1lan 

olc;ege de yans1m1~ olabilecegidir. Gerekli uyarlamalar mumkun oldugunca 
yap1lm1~ olmakla birlikte, farkl1 bir kultUrel baglamda geli§tirilen orijinal 

ol<;egin ulkemizdeki uygulamas1n1n belli oranda sapmalar gosterebilecegi 

de, tart1~maya acttk bir konudur . Her ne kadar, on uygulama ve gerokli 

uyarlamalar yap1lm1~sa da, soz konusu k1s1tlar1n etkili olmad1g1 

soylenemez. 

Ayr1ca, deneklerin tutumlarin1 ifadede "merkeze yonelme" (uc; tutum

lardan ka<;inma) egilimlerinin belli olc;ude bu ara~t1rma sonu<;lari ic;in de soz 

konusu olabilecegi de belirtilmelidir. 
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11- VONTEMBiLiM 

A- Orneklem 

Araeyt1rman1n 6rnek kutlesi, istanbul b61gesinde bankacll1k 

sektorunde 9al1!:?anlardan olu§maktad1r. Denek kutle, yoneticiler yan ind a 

y6netici olmayan i§g6renleri de i(fermektedir. Boylece, genel olarak 

tutumlar1n ne merkezde oldugu yaninda·statUlere gore tutumlarin farkl1la!:?IP 

farkf lfa~mad1g1 konusunda fikir edinifebilecegi du~unulmu~tllr. 

istanbul'un degi$ik yerlerindeki farkl1 bankalara bagl1 c;e$itli birim

lerde (fal1~an yakla$1k 600 ki$iyle temas kurulmu!:?, uygulanan anketten 425 

kadar1 elimize ula!:?m1~t1r . Gerekli incelemelerden sonra, 401 anket gec;erli 

g6rulerek degerlendirmeye alinm1~tir. Bu soru formlarindan (anketlerden) 

141 ' i erkek, 260' 1 kad in cevaplay1c1 Iara ait bul unmaktadir. 

Anket dag1t1m1 ve · uygulamas1nda ilgili bi rim sorumlusunun izni 

alinarak, degi~ik kademe ve birimferden cevapfay1c1 bufunmasina ozen 

gosterilmi!:? ve ilgililere formun doldurulmas1 konusunda gerekli sozlu 

a91klamalar yap1lm1$tir. 
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B- OLCUM ARACI 

Olc;umlerde iki bolumden olu~an bir anket formu kullan1lm1~t1r. Birinci 
bolum ki~isel bilgiler, ikinci boli.im ise bir tutum olc;egidir. 

Anketin birinci bolumunde i~gorenin konumunu belirlemeye yonelik 19 

soru yer alm1~t1r. Bu bolumdeki sorular a~ag1daki hususlarda bilgi 

toplamay1 amaglam1~tir; 

-cinsiyet -Qal1§1lan kurulu!jun statusu 

-ya§ -Qocukken aileden ~al1~an kadin olup 
-Egitim durumu olmad1g1 

-Medeni durum -Kadinlarla birlikte c;al1§1p 

-Qocuk say1s1 ve ya§lar1 c;al1§mad1g1 

-Masai saatlerinde c;ocugu -Oturdugu ev 

-Ocret geliri 

-Ocret gelirini nasll kulland1g1 

kimin bakt1g1 

-i§ unvan1 

-Qal1§t1g1 birim 

-Bagl1 ast say1s1 
·E§in meslegi\i§i 

-i§ tecrubesi -i§ yerinde kad1nlarin oran1 

Anketin ikinci bolumunde Terborg, Peters ve ilgen (1974) tarafindan 
kad1n yoneticilere kar~1 basmakal1p tutumlar1 belirlemek amac1yla 

geli~tirilen "Yonetici kad1nlar (WAMS: Women as Managers Scale) veril

mi~tir. Olgek, kadinlarin yonetsel gorevlerde istihdamina kar~1 tutumlara 
ili$kin 21 ifadeden olu$maktadir.(*) Bunlardan 11 ifade olumlu, 10'u ise 
olumsuz cumle bic;iminde ifade edilmi$tir. 1,3,6,7,15,16,17,18,20 ve 21. 

sorular olumsuz; 2,4,5,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 19. sorular ise olumlu biGimde 

verilmi~tir. 

WAMS'da ?'Ii olarak uygulanan c;ift yonlu Likert olc;egl 
ara~t1rmam1zda cevaplama kolayl1g1 du~unulerek -tutum aral1gin1 geni$1et
mek suretiyle- 5'11 olarak duzenlenmi~tir. 

61i;ekte 1 = Hie; kat1lmama, 2= kat1lmama, 3= karars1zl1k, 4= kattlma, 5= 
lse tamamen kat1lma'y1 ifade etmektedir. Olumsuz lfadelerde lse tam terslne 

(*) Uygulanan olc;egi de ic;eren anket formu ek'te sunulmu~tur. 
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blr puanlama soz konusudur. Buna gore olumsuz bir ifadeye tamamen kat1lma= 
1; hie; kat1lmama= 5 puana kar~1l1k gelmektedir. 

Olgek toplam puani, en az 21 en c;ok 105 olabilmektedir. Yuksek puan, 
olumlu; dU$Uk puan ise olumsuz bir tutumu yans1tmaktadir. 

Qal1~mam1zda YKO (Yonetici Kadinlar Olgegi) olarak adlandmlan olc;ekte 
sorular, orijinal WAMS olc;egindeki s1ralarmda sunulmu~. her bir madde uzmanlara 
dan1$1larak ve on uygulamalar yap1tarak; Turk i$gorenlerinin kolayca 
anlayabilecegi anlam ve ifadeyle verilmege Qal1~1lm1~t1r. 

Olgekte, 8$ag1daki konularda i$gorenlerin kadinlara ili$kin tutumlari 
belirlenmege c;al1$1fm1qt1r: 

Degl~ken no: 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Degl~ken lsml (kodu) 

sorumluluk 

Tarafs 1zl 1k 

zorlu i$1ere uygunluk 

Egitim programlarina kat1lmada 8$it f1rsat 

Yonetim Becerisini kazanma yetenegi 

i$1etme hedeflerine katk1 

6nderlik rolu ustlenmeleri 

i$ aleminde kadinlarin kabulu 

Kad1n i~ine e~it deger verilmesi 

Yonetim ic;in rekabet 

Hamilelik sorunu 

Duygusall1k 

Adet sorunu 

Kadins1 ozellikleri koruma 

Annelik rolu 

Teknik Yetenek 

Hirs 

Kararl1l1k 

6zguven 

Rekabetgilik 

M ucadelecilik 
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Anketin birinci bolumundeki 19 soru, cevaplay1c1larin bireysel 

ozelliklerine ait "sinlflama degi~kenleri" ikinci bolumdeki 22 (21 tutum 
maddesi ve toplam tutum puan1) degi§ken ise "tutum degi~kenleri"ni 
olu~turmaktad1r. Bir butUn olarak anket; belirli ozelliklere gore her bir 
boyut ve gene! tutum arasindaki ili~ki ve bagint1y1 ortaya c;1karacak 

bi9imde tasarlanm1~t1r. 
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C- ARA~TIRMA DEGi~KENLERi 

Ara§t1rmam1zda toplam 41 degi§ken kullan1lm1§t1r: 

Bunlar a§ag1daki gibidir: 

Degl§ken no 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1 1 

12 

13 

1 4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Degl§ken kodu (ad1) 

Cinsiyet 

Ya§ 

Egitim duzeyi 

Medeni durum 

Qocuk say1s1 

Qocuklar1n ya§ durumu 

Mesai saatleri ic;inde c;ocuga kim bak1yor? 

Bagf1 astlarin say1s1 

i!? tecrubesi 

Qal1!?t1g1n1z kurufu!? 

c;ocuklugunuzda aileden d1§ c;al. kad. varm1? 

Kadinlarla birlikte c;al1§t1n1z m1? 

Oturdugunuz ev 

Y1ll1k art. net ucret 

Ocretlerinizi nas1l kullan1yorsunuz? 

. E~in meslegi I i~i 

Kadtnlartn toplam personel oran1 

Kad1n1arin yon. lc;indeki oran1 

Sorum luluk 

Tarafs1zllk 

Zorlu i§ler 

Egitim programlarina kat1lma 

Yonetim becerisi kazanm a 

i§letme hedeflerine katk1 

Onderlik rolU 

i§ aleminde kadinlar1n kabulu 

Kadrn i§ine e§it deger 

Yonetim ir;in rekabet 

Hamilelik sorunu 

Duygusall1k 
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31 Adet sorunu 

32 Kad1ns1 ozellilderi koruma 

33 Annelik rolu 

34 Teknik yetenek 

35 H 1rs 

36 Kararl1l1k 

37 Ozguven 

38 Rekabetc;ilik 

39 Mucadelecilil< 

40 Yonetici kadinlar olc;egi puan1 

41 if} unvan1 
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D- ONKABULLER 

Ara§t1rmada baz1 onkabullerden hareket edilmi§tir. 

ilk olarak; egitim ve anlay1§ farkrna ragmen tl.im cevaplay1c1larrn 

sorulart ayn1 §ekilde anlad1klar1, ayn1 anlamlar1 yukledikleri kabul edil

mi§tir. Ba§ka bir deyi§le anket sorular1n1 tum deneklerin aynr ~ekilde 

a I g 1 I a d 1 k I a r 1 vars ay 1 Im 1 ~ t 1 r . 

ikinci olarak; cevaplama esnasrnda veya yaktn zamanda 

i§g6renlerin kar§1 cinsle-ozellikle kadinlarla-olan alg1 ve ili§kilerindeki 

ani ve uc; degi§melerin tutumlar1n1 ifadede pek etkili olmad1g1 kabul 

edilmi§tir. Ayrica; cevaplay1c1lar1n gerc;ek du§uncelerini ifade ettikleri 

kabul edilmi~tir. 
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E- ARA$TIRMANIN ONEMi 

Ara$t1rma; ulkemizde de gittikt;e onem kazanin "c;alt$an kadrnlar" 
sorununa belli olc;ude 1~1k tutmasr ac;1s1ndan onem ta~rmaktadrr. Bu 
konunun Turkiye'de yeni ve heni.iz ozgul yonleri aQrsrndan yeterince ele 

alrnmam1~ oldugu gozonunde bulundurulursa; kadrn i$g6renlere kar$1 

bankacrlrk sokterindeki <;alt!?anlar1n tutumlar1n1 belirlemeye yonelik clan 

bu ara$trrman1n sorucun ozel bir yonunu ele almasr ac;1sindan. onem 

18$1d1g1 soylenebilir. 

brnek kutlenin bankac1l1k soktorunden sec;ilmesi; "kadrn yogun" 

sayrlabilecek bir sektor olmas1 nedeniyledir. Kad1nlar1n daha az oranda 
temsil edildigi il? kollarinda yaprlacak benzeri c;alu~malar ic;in referans ve 
kar§1la§t1rma kaynag1 olu§turmas1; ara§tirmanrn bir ba§ka yarar1 olarak 
gosterilebilir. 

Ara$t1rr:naya konu i~goren kesiti ic;in; kadrnlarrn yonetsel gorevler 
de istihdam1 konusundaki olumlu ve olumsuz tutumlarrn hangi bireysel 
ve orgutsel degi§kenlerle ilintili oldugunu ortaya koymas1, ara~t1rman1n 

bir diger yarar1d1r. 
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F- UYGULANAN iSTATiSTiK TEKNiKLERi 

Temelde parametrik olmayan bir nitelik gosteren ara$t1rma ic;in, 

verilerin bilgisayara girilmesi ve istatistiksel analizlerin yapt1r1Jmasinda 
non-parametrik test yontemleri kullan1lm19t1r. Bu baglamda a9ag1daki 

istatistik tekn ik leri ku I Ian 1Im1$11 r; 

1. Frekans dag1l1m tablolan 

Ara$t1rmada yer alan bireysel ve orgutsel ozellik ile tutum 

degi$kenleri ve bunlara ait $1klara ili$kin olarak cevaplay1c1larin say1 ve 

yuzde olarak dag1l1m1, gene! bilgi vermek amac1yfa, "degi$kenlerin 

frekans dag1l1m1" tablolar1 halinde bilgisayar c;1kt1s1 bi9iminde elde edil

mi$tir. 

2- Tan1mlay1c1 istatistik 

YKO tutum puanlarina ili$kin say1sal degerlerin minimum, maxi

mum ve toplam degerleri ile ortalama, medyan, mod, varyans, standard 

sapma ve ortalaman1n standard hatas1 ile 0,95 ve 0,99 guven sin1rlar1n1 

hesaplamak i9in tan1mlay1c1 istatistikten yararlan1lm1$t1r. Kullan1lan is

tatistik paket program1 bu degerlerin hepsini vermi$ olmasina ragmen, 

durumu daha hassas g6steriyor olmas1 nedeniyle ortalama (mean) 

degerler dikkate al1nm1$t1r. 

3- Ki Kare (x 2) Testi 

Kiqisel durum degiqkenleri ile tutum degi§kenleri aras1ndaki lli~kiyi 
belirlemede X 2 bag1ms1zl1k testinden yararlan1lm1§t1r. Bu test, iki grup 

de~l~kenin frekanslari aras1nda anlaml1 blr llie:}ki orup olmad1~1n1 
6l9mektedir. Ki kare testinde denenceler (hipstesler) a§ag1daki bit;timde 

belirlenmi§tir; 

Ho= iki degi~ken birbirinden bag1ms1zd1r. 

H1= iki degi$ken birbirinden bag1ms1z degildir. 

Ho==Y1-Y2 = 0 

H1=Y1-Y2"' O 
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O ,O 1 veya O .05 an lam I 1I1 k (man id arl 1 k) duzeyinde hesaplanan X2 

degeri, X2 tablosundaki degerden dli§uk ise, iki grup aras1ndaki fark 

tesadufi nedenlere atfedilebilecek kadar ku<;uktUr. Bu durumda farklar 

anlaml1 degildir, yani iki degi§ken aras1nda bir ili§ki yoktur: Ho kabul, H1 
denencesi red edilir. 

Tersi durumda; yani hesaplanan x2 degerinin table degerinden 

buyuk olmas1 durumunda; iki degi~ken arasinda tesadufi nedenlerin 

otesinde anlaml1 bir ili~kinin varoldugunu one suren H1 hipotezi kabul 

edilecek, Ho ise red edilecektir. 

4- T Testi 

Ara§t1rmada 11 ki§isel durum degi§keni ac;1s1ndan ornek kutle iki 

gruba (X ve Y) ayr1lm1§, belirli anlaml1l1k duzeyinde (0,05) bu alt 
gruplarin "yonetici kadinlar olc;egi puanlar1" ortalamalar1 aras1nda 

anlaml1 bir farkl1l1k olup olmad1g1 konusunda t-testi analizleri yap1lmi:~t1r. 

Burada da 11 ki~isel durum degi~keninin herbiri ic;in olu~turulan 

ikili gruplarin tutumlar1 aras1nda anlaml1 bir farkll11k olup olmad1gina 

ili~kin hipotez testleri olu~turulmu~tur. Buna gore; 

Ho= X -Y= o 
H1= X _y-; O yani; ornegin "cinsiyet" degi§keni ic;in: 

Ho= Erkekler (X) ile kad1nlar1n (Y) YKO puanlar1 arasinda anlaml1 

bir farkl1l1k yoktur. 

H1= X ile Y gruplarinin tutum puanlar1 arasinda anlaml1 bir farkl1l1k 

vard1r, 

b ic;im in de h ipotezle r ku rulm u~tu r. 

t-testi hesap degerinin 0,01 veya 0,05 anlaml1l1k duzeyinde table 

degerinden yuksek oldugu durumda Ho reddedilip H 1 hipotezi kabul 

edilmi§tir. Boyle bir durum; iki grubun tutumlar1 arasinda anlaml1 bir 

farkl1l1gin varl1g1n1 gostermektedir. Tarsi halde ise, Ho= Kabul, H1= Red 

edilmi§; yani sozkonusu gruplar1n tutumlari aras1nda onemli bir 

farkl1l1g1n olmad1g1 goru~u benimsenmi~tir. 
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Tab lo: 4 - 1: t-testi analizleri'nde 11 ki~isel durum degi~keni i9in 

a~ag1daki alt gruplar olu~turulmu~tur: 

·-

Degi§ken Grup 1 (X) Grup 2 (Y) 

1. Cins iyet a- Erkek b- kadin 
--·- -·-- ·--------

2. <;ocuk ya~1 a- - 7 b. + 7 
----- -- ---------··--- --- -- -

3. Kurulu~ a- Ka mu b. 6zel 
- ··--·-·--·--· · - - . -· -·--- - . --- -- -·· .. ... -----·--·- .. . - - .. -- ··---- -- ·--------- ~------------- ----·--··- ·- -. -------

4. C(ocu klugunda <;al1~an var m1? a- hay1 r b. evet 
---- -------- -----------------------··-- -- · - ------ ----- - -- ---------------------------
5. Ocret 1 a/b/c- < 6 milyon d/e/f- > 6 milyon 
----------- - -------- ---- -- ------------ ----- ---

6. Oturd . ev a/b ken di. ailesi c/d/e. kira, lojman, 
dig er 

- ·-
7. i~ unvan1 a. memur b. yonetici 

a. Egitim duzeyi a/b/c: Lise'ye die. Yuksekokul+ kadar 
·-

9. Medeni hal a- bekar b. evli 
,.._ -------· ·-

1.0. Tecrube a/b/c.- 10 y" d/e/f- + 10 y1I 
------ --

11. E~in meslegi a- ev kad Jn I b/e/d/: diger. --
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111- BULGULAR 

A- MERKEZi DAGILIM OL<;ULERi 

1- Kl!]isel Durum Degi~kenlerlnln Merkezl Dag1l1m Ol~uleri 

Bu rad a; c;e§itli ki§ise I durum ozel lik lerine gore cevap lay 1c1 la rin 

say1 ve yuzde olarak dag1l1mlar1 ve ortalama tutum puanlar1 verilmi!?tir. 
Ortalama puanlar, toplam tutum puanlar1n1n (min.=0, maksimum:105) 

21'e bolunmesiyle bulunmu$tur.) 

a) Cinsiyet Faktoru 

Degi!jken Say1 Yuzde Tu tum 
puan1 

>--· - -
a) Erkek 141 35.2 3.518 

b) Kadin 260 64.8 4.224 
-

Tablodan goruldugu uzere, anketleri gec;erll bulunan 401 ki~iden 

260'1 kadin; 141'i erkek'tir. Erkeklerin toplam tutum puan1 ortalamas1 

3.518; kadinlar1nki ise 4.224 olarak gerc;ekle!}mi§tir. Buna gore; 

kad1nlar1n yonetsel gorevlerde istihdam1 konusunda, erkeklere gore 

kadinlarin daha olumlu bir tutuma sahip olduklar1 gozlenmektedir. 

En dl.i$Lik ve en yuksek ortalama puana sahip tutum faktorlerine 

bakild1ginda en du§uk ortalamaya sahip faktorler erkekler ic;in 2.596 ile 

"zorlu i$1er", kadinlar i<;in ise 3.583 ile "Annelik rolu" dur. Bunlar1 erkek

ler i<;in 2.794 ile "Annelik rolu", kadinlar ic;inse 3.815 ile "duygusal11k" 

faktoru izlemektedir. 

En yOksek puanlari erkekler lt;ln: 4.121, kad1nlar IQln 4.649 ort lie 

"egitim programlarina kat1lma " degi§keni alm1§t1r. Bunu Erkekler it;in; 

3.872'§er puanla "Beceri kazama" ve "kad1ns1l1k" faktorleri; kadinlar i<;in 

"4.598 puanla "Kad1n i§ine e§it deger" degi§keni alm1§t1r 

Bu bulgulara gore; erkekler mucadele gerektiren "zorlu i§lerin" 

kad1nlara pek uygun olmad1g1; c;al1§mak yerine "annelik rollerini yerine 

getirmelerinin daha uygun olacag1 tutumunu sergilemektedirler. 
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Kadinlarinda bu goru§e kat1ld1klar1 soylenebilir. Kadinlarin en du~uk 

tutum puanlar1na gore; c;al1~ma ile annelik rolleri arasanda bir 9at1~ma 

ya~ad1klar1 ve i~ hayatinda "duygusal davrand1klar1n1 pek reddetmedik

leri" sonucu ortaya c;1kmaktad1r. 

Yine ortalama tutum puanlarina gore deneklerin Kad1n ve Erkege 

"yonetici egitim programlar1na kattlmada frrsat e§itligi verilmesi 

konusunda goru~birligi ic;inde olduklarr gozlenmektedir. Bu arada erkek

ler; kadinlar1n yonetici olmak ic;in gerekli becerileri kazanma yetenegine 

sahip olduklar1;" ve yonetici olmak ic;in kad1ns1 ozelliklerinden 

vazgec;mek zorunda olmad1klar1 goru~une sahip bulunmaktad1rlar. 

Kadinlar1nsa; en yuksek ikinci degeri "kad1nlarin i~ine e~it deger veril

mesi gerektigi" yonunde kullanmakla muhtemelen i~ hayat1nda 

onemsenrnernelerine tepkilerini dile getirdikleri soylenebilir. 

b. Ya§ 

brnek kutle ic;inde genc;lerin agirl1kl1 olu~u gerek demografik 

yap1rn1z gerekse bankac1l1k sektorunun son y11larda yapt1g1 at1l1m ile 

ac;1klanabilir . 
=:~=-:: ::- .~= ~"1 ~T .~1~·,"r.1"~ ...... ~-T"~-~=::.i:=,,_.,.__.""'="'--""= F='==- ~=-= 

De gill ken Sa yr Yuzde Tutum 
puan1 

--·-- ·-- - · ----- -- ·----- -- -
a)- 24 60 15 .0 4.167 

------- ---- --- ------- -- --

b) 25- 29 141 35.2 4.007 
--

c) 30- 34 107 26. 7 3.916 
----· ---- --

d) 35- 39 63 15. 7 3.825 
----

e) 40- 44 20 5.0 4.050 
-· 

f) 4 5- 49 9 2.0 3.875 
--- · -

g) 50- 54 2 0.5 3.000 

h) 55+ - - -
'= 

Tabloya ilk bak1l?ta ya~ ilerledikc;e tuturnlarin olurnlulugunda tedrici 

bir du~me gosterdigi gozlenrnektedir. Geni~ bir tan1rnlamayla 35 alt1 

ya~taki genc;lerin tutum puanlar1 ort.: 4.030; .35-50 ya~ grubunun; 3.916; 

_ 50+ya~ grubununsa 3.000.Hir. Bu durum; genc;lerin c;e~itli nedenlerle 
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daha "liberal" goru§lere sahip olmalarryla ac;rklanabilir. Ayrrca genc;ter 
ic;inde, daha olumlu tutumlara sahip olduklarr saptanan bekarlarin 

(4.101) ve istihdam yaprsrndaki degi~me sonucu kadmlarrn daha yuksek 

oranda olmas1n1n etkili oldugu soylenebilir. 

Ya~ gruplarr itibariyle en yuksek ve en du~uk tutum puanlarrna 

bakrldrgrnda hemen hemen Wm ya~ grupJarr ic;in "kadrnlarin yonetlcl 

egltlml pogramlarina kat1lmalari lc:;ln f1rsat e!jltllgl taninmas1 

gerektigi" degi~keni (4.308 - 4.633) en yuksek degeri almaktad1r. bu 

degi~ken yaln1zca 2 cevaplay1cin1n bulundugu 50 +ya~ grubundan 1.000 

gibi c;ok du~uk bir degel alm1~t1r. 

En dLHJUk degerler ise; ba~ta "annellk rolu" olmak uzere; "zorlu 

i~ler" e aittir. buna gore hangi ya~ grubunda olursa olsunlar; i~gorenlerin 
"9a11,maya kan11 annellk rolunun terclh ettlklerl" ve "mucadele gerek

tiren zorlu i!jlerin kad1nlardan c:;ok erkeklere uygun oldugu 

bic;imindeki goru~lere kat1td1klar1 gozlenmektedir. Bu arada; 

cevaplayrcrlarin "kadrnlarrn kapasltesl", "l!jlerine e!jlt deger verll

mesl", "yonetlm iqin rekabet etmelerl" konusunda buyuk olc;ude olumlu 

tutumlarn sahip olduklarr soylenebilir. (Ort. puanlar ic;in bkz. Ek-1). 
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C- Egitim Diizeyi 

-~ 

Degl§ken Say1 Vuzde Tut um puan1 
--------- ----- - >---

a ) ilk 6 1.5 3.333 

b ) Orta 20 5.0 3.650 
--

c ) Lise 164 41. 0 3.970 
-

d ) Yuksek 178 44.5 4.006 
- ---·- -

e ) Lisans usti.i 32 8.1 4.129 
-

Ara~t1rmaya kat1lanlar1n % 93.S'i Lise ve daha yuksek ogrenimli 

bulunmaktad1r. Genel olarak egitim duzeyi ortalamasinin geneliirnucune 

gore yuksek olu~u; bankacll1k mesleginin zihinsel yonunun agir basmasr 

yanrnda sektorun (genel egitim ortalamasrnrn yukseldigi) son zamanlar

da istihdamdaki payrn1n geni~lemesi ile ilintili sayrlabilir. 

Egitim duzeyi yukseldik~e "kadinlarin yonetsel gorevlerde 
lstlhdam1na kar~1 tutumlar1 daha olumlu hale gelmektedir. Bu durum; bu 

konudaki genel beklenti ve bulgularla tutarl1l1k arzetmektedir. 

En dll§uk ve en yuksek tutum puan1na sahip degl§kenlere 
bak1ld1ginda; ti.im egitim duzeyindekilerin en olumlu tutuma sahip 

olduklar1 faktor "kadinlara yonetlclllk egltlmlne kat1lmas1 konusunda 

ftrsat e~ltllgl verllmesl gerektlginl" ifade eden degi~kenlerdir. (4.300 

- 4.645). En du~uk puana sahip tutum degi~keni ise ilk ve ortaokul 

mezunlar1 i<;in "zorlu l§ler", Lise ve ustU i<;in "annellk rolu"dur. 

Boylece; egitim duzeyiyle en olumlu tutum tak rn 1lan degi~ken de 

degi~mekte (egitimde f1rsat e~itligi), en di.i~uk puanll faktorler de Lise 

alt1 ile ustu egitim duzeyi arasrnda bir farklll1k gozlenmektedlr. Lise ve 
ustU egitim duzeyindekiler en az olumlu tutumlar1n1 "annellk faktorCt" 
iitin belirtilirken; ilk ve orta okul mezunlar1 "annelik rolu" konusunda da 
olumsuz tutumlara sahip olmak yanrnda (2.500, 2.900); en olumsuz 

tutumu "mucadele gerektlren zorlu lfilerln kadtnlara gore olmad1g1" 

bi<;iminde ortaya koymaktadrrlar (2.000 ve 2.700). 

Bu arada genel "olumsuz tutum alan1na" (3.000 'un alt1) du~en 

degerlere ba~kaca gruplarda pek du~ulmedigi halde ilkokul mezunlar1 
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yukar1da an1lanlar yaninda 19., 26., 34., 35., 36 ve 39 nolu tutum 
degi§kenleri ic;in "olumsuz tutumlar" sergilemi§lerdir. Sozkonusu 

faktorlerin an1lan grup ic;in ortalama tutum puanlar1 s1ras1yla; 2.833, 

2.833, 2.667, 2.833, 2.667, 2.167 olmu§tur. Bu durumu, k1smen gerek 

genel gerekse belirli bir tutum ogesi (konusu) hakktndaki bilgilerin azl1g1 

olc;usunde "basmakal1p yarg1lara sahip olunacag1" ile a91klamak her

halde yanlt~ olmayacakt1r. 

Egitim duzeyiyle annelige verilen onemin art1yor gorunmesi; 

egitimle birlikte kariyer bagl1l1gin artt1g1 varsay1m1 alttnda; i§e kar~1 

olumlu tutumlarin mutlaka ev kadinl1g1 - annelik rollerine kar~1 olumsuz 

tutumlara yol a9mad1gin1 gostermektedir. Tersine; baz1 ara~t1rmalarca 

saptand1g1 gibi hayatin bir alanina kar§t olumlu tutumlara sahip olmantn 
digerleri ic;in de benzer sonuc;lar verecegi soylenebilir. 
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d· Medenl Durum 

Dcgl§ken Say1 Yuzde Tut.puan1, 
-
a) Bekar 168 42.0 4.101 

b) Evli 214 53.5 3.874. 

c) Bo~anm1~ 12 3.0 4.083 
- --------·- -· -
d) Dul 6 1.5 3.750 
== 

Bekar ve evlilerin 9ogunlugu olu~turdugu ornek kutle i<;in goze ilk 
ctarpan bekarlarin evlllerl gore nisbeten daha olumlu tutumlara sahlp 
olmalarid1r. (Bekar: 4.101, evli, 3.874). Bu durumu; bekarlarrn ev-i~ 
ikilemini henuz ya~amamalarr ve ya~. egitim vb. faktorlerin etkisiyle olaya 
daha liberal ve idealist bakt1klar1, evlilerin ev i~leri ve annelik ile i~ 

hayat1ndaki rollerini birlikte yerine getirme deneyimleri dolay1s1yla 

"kadinlarin istihdamina" bekarlar kadar olumlu bakamad1klari bi<;iminde 

a<;1klayabiliriz. Bu arada, "bo~anm1~" olanlarin da nisbeten olumlu tutum 
sergiledikleri gozlenmektedir. 

Bu arada; bekarlara oranla digerlerinin "annelik rolu" ne kar~1 nis

beten olumlu tutumlara sahip olduklar1 gozlenmektedir. 
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e- c;ocuk Say1s1 

Degi§ken Say1 Yuzde Tutum puani 
,,__ _____ -----------------1----------r----------<1 
a) Qocuksuz 

b) 1 c;ocuk 116 63.4 3.922 
lf-----------------·---·---~-----------+--------+----·-----11 

c) 2 c;ocuk 60 32.8 3.733 
'-·-------·---- ·-·-··-----·-----------.. -------1-----------·---------------- __________ ____, ______ _ 

d) 3 c;ocuk 7 3.8 2.857 
------ ·--· -------------------------··- ---~-----·-.----- .. ~--------~---·-- ·-·----------- ----·---------~-------·------

e) 4+ 
·=====·"·= =:::i=~-=~-=-==="'"===========-== --- ~=~ 

Qocuk sahibi olan cevaplay1c1larin c;ogunun tek c;ocugu bulunmakta, 
onemli say1labilecek bir k1sminin iki cocugu ve 9ok azrnin u9 9ocugu 
bulunmaktad 1 r. 

Tutum puanlar1na baklfd1ginda qocuk say1s1 artt1k~a olumlulukta 
blr du!jme oldu{Ju; hatta 2 den fazla c;ocugu bulunanlar1n olumsuz 
say1 labilecek tutumlarina sahip olduklar1 gozlenmektedir. Bu son grubun 

buyuklugu gec;erli bir tahmin yapabilmek i<;in yeterli olmaktan uzak olmakla 
birlikte (n=7); gene I egilim konusunda bir ipucu olarak degerlendirilebilir. 

Kesin gori.inen, c;ocuk say1s1 artt1kc;a, tutumlardaki olumlulugun di.i~tUgudi.ir. 

En yuksek ve en du~uk puan alan degi~kenler, degerleri farklt olmakla 
birlikte bir ve iki c;ocuklular ic;in ayn1d1r: Yoneticillk egltlmlne kat1lmada 
f1rsat e§itllgl faktoru 1 c;;ocuklular ic;in 4.474; 2 c;ocuklular ic;in 4.217 ile en 

olumlu tutum tak1n1lan faktordur. 1 GOCuklular ic;in 3.284; 2 c;ocuklular ictin 
2.767 ile 11 Annellk rolu 11 en du§uk degerll faktor konumundad1r. Bu 
cevaplay1c1larin annelige verdigi onemi gosterir. Boylece, bu iki grup ic;in; 
diger gruplarda oldugu gibi en alt ve en ust degerdeki tutum degif}kenleri 
22 ve 33 nolu degi$kenler olmaktadir. 

Oq c;ocuklularda ise "zorlu i~ler" 1,857 ile minimum; "Vi>netlm lc;ln 
rekabet" faktoru 3,714 ile maksimum degere sahip bulunmaktadir. Onceki 
iki grupla max. ve min. degerli faktorler degi$mekle birlikte her iki grup ic;in 

ortak olan yon, en du§uk puanl1 faktorlerln 11 geleneksel clnsel rol 

ayrim ina 11 day a 11; en yuksek degerll lerln lse; 11 egltlm veya yonetlm lctln 
firsat e§ltllgl saglanmas1 gereglnl lfade eden normatif, adalet 
duygusuna hltabeden degi!jkenler olmas1d1r. 
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f- c;ocuklarin Ya!} Durumu 

= .......... :..<=>->.. - =. -

Degi!jken Say a Yuzde Tutum Puani 
If.------- -- - - ----- ··----- - ----

"k a) 7'den kuqu 125 68.3 3.760 
------ ·--·- ··--

.. k b) 7'den buyu 58 31.6 3.946 
= -

Okula ba~lama ya~1na gelip gelmeme esasrna gore yaprlan 

bolumlendirme sonucu; cevaplay1c1lar1n qogunlugunun "okul oncesi ya~ta" 

(anneye daha bag1ml1) Qocuklara sahip olduklarr gorulmu~tUr. 

Olc;ek tutum puan ortalamalar1na gore; kuquk i;ocugu olanlarrn 

degerlerine gore tutumlar1nin daha az olumlu oldugu gozlenmektedir. Bu 

sonuc;; anneye bag1ml1l1g1 daha yuksek ku<;uk 9ocugu olanlarin qalr~ma 

dolay1s1yla daha fazla ve yogun bir ~at1!jma yaf?amalar1nrn dogal bir 

neticesi olarak gorulebilir. Nitekim, sozkonusu grubun en du~uk tutum 

puanlarinin 2.968 lie "mucadele gerektlren zorlu 1¥1erln kadinlara gore 
olmad1g1ni lfade eden 21 nolu degi$kenle "Annelik rolU" (3.040) olmas1 

bu durumla aQ1klanabilir. <;ocuklar1 7 ya$rndan buyuk olanlarin en dli$Lik 

tutum puan1 ise; 3 . 107 ortalama ile "Annelik" roludur. En yuksek degerler 

ise her iki grup iqin "Yon. egit. prog. katrlmada e~itlik" degi~kenidir. Bu 

degi$kende ku<(uk c;ocuklar1nrn puan ortalamas1 4.272; degerlerininse 

4.446'd Ir. 

Buna gore qocugun kuquk veya buyuk olmas1; "annelik rolu"ne kar~1 

taktntlan olumlu tavr1 fazlaca degi~tirmemektedir. Bu arada kuquk qocuklu 

(-7 ya~} olman1n "zorlu i~ler"den ka91nma etkisi yaratt1g1 gozlerimektedir. 

g) Mesai saatlerinde ~ocuga kimin bakt1g1 

Oegl!jken Sa yr Yuzde Tutum Puani 
~----· - - --- --- ·- ----~ ·-- --- ·- --------~-------+------ ---.-+------------
a) Annesi 57 35.0 3.404 
~-------··- · · ~- -------·-··- ··· --- ··-- -- - ·- -·-·-· · - - --··-··--·- ·· ~----~· -------\- --------------
b) Aileden biri 61 37.4 4.131 

c) Ocretli bak1c1 19 11.7 3.737 

d) Kre~ 26 15.9 4.000 

Mesai saatlerinde c;ocuga kimin bakt1grna ili§kin alternatiflerden ilkini 

digerlerinden ay1ran en onemli ozellik; bu cevaplay1c1lar1n hemen 
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tamaminin erkekler olmas1dir. Qocuga bizzat annesinin bakt1g1 durumlarda 
kadrnlarin hem c;alu~1p hem de bu gorevi yerine getirmeleri ancak c;ocugu 
ay1rmam1za gore, 7 ya§rn uzerinde olanlar ic;in mumkun olabilir. Dolay1s1yle 
bu kategorilerdekilerin buyuk bir bir ihtimalle erkekler olmas1 gerekmek
tedir. Buna gore, a ~1kk1 erkekleri, digerleri ise hem erkek hem de kad1nlar1 

iqeriyor denebilir. 

Tutum puanlarina bak1ld1grnda, c;ocuguna bizzat annesinin bakt1g1 

evli erk.eklerin tutumlar1; diger gruplara gore belirgin oranda daha az olum
ludur. (ax= 3.404 (71.84), abcx = 4.028(84.58)) Burada, e§i qal1§mayan 
erkeklerin, kadrnlarrn qal1§mas1na kar§1 nisbeten olumsuz tutumlara sahip 
olduklar1 soylenebilir. 

Qocuklarina alleden blrlnln ya da kre,lerln bakt1g1 ki§ilerin 
tutumlarinin "ucretli bak1c1" c;al1§t1ranlara oranla daha olumlu olmas1, (bx= 
4.131, dx= 4.000 ve Cx= 3.737), bu iki c;ocuk bak1m1 yolunun daha oturmu§, 
biQimsel ve guvenilir olmas1ndan kaynaklan1yor olabilir. Annesi c;al 1§t1g1 
ic;in ucretli bak1c1 kullanan qiftlerin "gozlerinin arkalar1nda kald1g1" 
soylenebilir. Bu durum "ucretli bak1c1 kullanma" yonteminin standard, sis

tem ve guven bakrmrndan nisbeten yetersiz olmasryla ac;1klanabilir. 

Buyuk oranda kar1-koca c;alr§an c;iftlerden olu§tugunu tahmin 
edebilecegimiz b,c,d alternatifleri ic;inde "aile uyelerinden birinin qocuga 
bakmas1" yolunun oldukqa yayg1n ba§vurulan ve qal1§ma-annelik 
c;at1§mas1n1 olduk<;a azaltan, annelik rolunun bir tur devri olarak kar~1m1za 
c;1kt1g1 soylenebilir. Nitekim, bu yola ba§vuran c;al1§an c;iftlerin oran1 % 58.8 

ve tutum puanlar1 4.131 (86.751) (en olumlu grup)'dir. 

Maximum tutum puanlar1 s1ras1yla 3.965, 4.557, 4.211, 4.522 ort. ile 

22 nolu 0 eglt. prog. kat11ma" degi§kenine aittir. 0 0cret1i bak1c1" kullanan 

grub; 23 nolu (bee. kazanma) ve 28 nolu (yonetim iqin rekabet) degi§kenleri 
ic;in de 22 nolu degi~ken duzeyinde olumlu tutum sergilemi~tir. 

En dU§Uk tutum puanlar1 ise, ax= 2.421; Cx= 2.895, dx= 3.087 ile 21 

nolu "zorlu l9ler", bx= 3.426 ile "annellk rolCl"dur. 

Bu bu I g u I a rd an , c; o cu k I a r 1 n a " a i I eden b i r in in b a kt 1 g 1 " g r u bu n tU m 
faktorleri a91srndan en olumlu tutumu sergilemelerine ragmen, en du$uk 

tutumu puanina 11 anncallk rol0 11 degl§keninde sahlp olmakla her $&ye 

ragmen bir c;at1~ma ic;inde olduklar1 soylenebilir. Diger gruplar ic;in "zorlu 
l!Jler"ln en du~uk degerli degi~ken alma ozelligi burada da degi~memi~tir. 
Yine en olumlu tutum gosterilen degl§kenln "yonetim egltimlne 
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kat1lmada f1rsat e!}itllgl 11 ve sozu edilen diger normatif faktorler olmas1 bu 
tUr gruplamada da gozlenmektedir. 

h) Bagl1 Ast say1s1 

Degl§ken Say1 Yuzde Tutum puani ,,__ _____ _ 
·-·--·--

a) 1-5 ki§i 91 58.7 4.055 

b) 6-1 O kisi 29 18.7 3.897 
-------·--....... --

c)11-15kisi 21 13.5 3.762 
-- ··-----·- - ---··-·~----·-··-·--- - --

d) 16-20 kisi 6 3.9 4.162 
---.f-

e) 21 + 8 5.1 4.000 

Bagl1 ast say1sinin bir bak1ma yonetsel duzeyi gosterdigi ve yonetsel 

hiyerar~inin piramitsel bir yap1 arzettigi gozonune al1nd1g1nda kitlenin 
frekans dag1f1m1 dengefi bir yap1 gostermektedir denebilir. 

Kadinlarin yonetsel gorevlerde c;al1§masina kar§t tutumlar1 ac;1s1ndan 
ilk kademe ve ust kademe yoneticilerin nisbeten daha olumlu tutumlara 
sahip olduklar1, orta kademedekilerinse tutumlarinin biraz daha az olumfu 

oldugu gozlenmektedir. 

a,b ve c gruplari ic;in maximum puanlar 22 nolu degi~kene { 11 egitim 

progr. kat1lma") ait olup s1ras1yla ax= 4.407, bx= 4.414 ve Cx= 4.190'd1r. d 

grubu ic;in 32 nolu "kadins1f1k" (4.667) ve e grubu ic;in 23 nolu "beceri 
kazanma" (x= 4.571) faktoru'dur. En du§uk degerlerse; ax= 3.264 ve bx= 
2.897 ile "Annellk rolu, ex= 3.048 ile "tarafs1zl1k", dx= 3.500 ile 
11 duygusall1k", ex= 3.571 ife "ham lie Ilk sorunu"dur. 

Nisbeten genq ve c;ocuk yeti~tirme c;aginda olduklari soylenebilecek 
olan a ve b gruplarin1n en olumlu tutumfarinin 11 egltlme kat1Ima 11

• "beceri 

kazanma", "rekat;>et", "e,tt deger" gibi ldeal·de~EH merkezll deglfikenler 
buna kar~1 l1 k en az olumlu\olumsuz tutumlar1n in "annellk rolU 11 ve 11 zorl u 

hjler 11 gibi daha uygulamasal degi~kenler etrafinda toplanmas1, muh

temelen ya~ad1klari aite-ilj c;at1§mas1ndan kaynaklan1yor olabilir. Daha Cast 
gruplarda (e ve f'de) en olumlu-en az olumlu yap1s1 nisbeten ya!_ilt ve daha 
c;ok ki~i c;al1!_it1ran bireylerin kendl aile ya!}ant1lar1ndan c;ok astlarinin alle 

ya§ant1larmm i!}e yans1yan soruntari'na gore olu§mu~ gorunmektedir. 
Burada en du~uk puanlar1 "hamllellk" ve "duygusall1k"tn alm1~ olmas1 

yukar1daki yarg 1y1 destekler gorunmektedir. 
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i) i§ Tecrubesi 
-~~ 

Degl§ken Say1 Yuzde Puan ort. 
-

a) -1 y1I 32 8.0 4.156 

b) 1-5 y1 I 124 31.1 4.081 

c) 6-10 y1I 94 23.6 3.904 

d) 11-15 II 79 19.8 3.861 

e) 16-20 II 54 13.5 3.963 
·-----i----· ·-

f) 21 + II 16 4.0 3.688 
=· ·===-=-=---=c-.....::;...- = . ~- ,-- -·- . -···~<= 

i~ tecrubesi artt1kc;a kadinlarin c;al1~masina kar~1 tutumlarin olum
luluk derecesinde bir du~u~ gozlenmektedir. Bu egilimin tek istisnas1 16-20 

y1I tecrubeye sahip olanlarin bir onceki gruptan daha olumlu bir tutuma 

sahip olmalar1d1r. 

b,c,d,e grubunda olanlarin en olumlu tutum gosterdikleri degil?ken 22 

nolu "egit. prog. kat1lma"; 15+ y1I deneyimlilerinki 28 nolu yon. rekabet, 

1 y1ldan az deneyimi olanlarinki ise 23 nolu "beceri kazanma" faktorudur. 

Burada da 22 ve 23 nolu ve 28 nolu gibi deger (adalet) yonellmll 

faktorlerln en yuksek degerl almi!J oldugu gorulmektedlr. 

En du§uk puanlar ise a,b,d,e ic;in 33 nolu "annelik rolu"; c ve f 

gruplar1 ic;in 21 nolu "zorlu i§ler"dir. Bu arada a grubundakiler 30 nolu 

duygusal11k faktOru ic;in de asgari puana (3.500) sahip bulunmaktad1rlar. 
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J) Kuruluf 

Oegl§ken Say1 Yuzde Pu an 
Ortalamas1 

a) Kamu 66 16.6 4.000 

b) 6zel 308 77.6 3.971 
-·--·-------·----- -- --
c) Diger 23 5.8 3.870 

- - --

Buyuk bir bolumu ozel sektorde c;al1$an cevaplay1c1larin, ozel veya 

kamu kurulu$1arinda c;al1$malarina gore tutumlarinda pek bir farkl1l1k 

olmad1g1 soylenebilir. b ile c'nin ortalama toplam tutum puan1; 83.244., 
a'ninsa 84.00'dur. Aradaki kur;uk farkl1l1k ihmal edilebilecek kadar azd1r. 

Dolay1s1yla c;al1§1lan kurulu§un kamu ya da ozel sektore ait olmasrnrn 
tutumlarda bir farklrla$maya yol ac;amad1g1 soylenebilir. 

k) i~gorenlerin Qocuklugunda ev d1~inda ~al1~an aile uyesi 
kadin olup olmad1g1 

Degl§ken Say1 Yuzde Pu an 
Ortalamas1 

-· 

a) Evet, vardr. 105 26.6 3.959 
------------· 
b) Hay1r, yoktu 291 73.5 4.019 

= 

Cevaplay1cllarin ~·b 73.S'inin c;ocukluklarinda aileden bir kadrnrn 

d1$ar1da c;al1$mad1g1; yaln1ca % 26.6'smm c;al1$t1g1 gorunmektedir. Bu 

durum; bir onceki ku§akta ucretli 9al1§an kad1n say1srnrn $imdiye oranla 

daha az olu$uyla uygunluk gostermektedir. 

Q o c u k I u g u n d a a i I e d e n Q a I 1 § a n k a d 1 n 1 n b u I u n d u g u g r. u b u n 
tutumlarrnrn daha olumlu (model alma etkisiyle) olacag1 vars1y1m1 altrnda 

ortaya c;1kan tutum puanlarina gore her iki grup arasrnda onemli bir 
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farkl1l1k olmamakla birlikte "evet" diyenlerin tutumlarrnrn biraz daha az 

olumlu oldugu gozlenmektedir. Bunda; cocuklukta annenin (buyuk 

olas1l1kla ) c;al1$mas1 nedeniyle ya$an1lan "ayr1l1k - krsmi yoksunluk" 

duygusunun etkisi du~unulebilir. 

Bu ayr1mda da; her iki grup ic;in en yuksek puan 22'nolu "egit. prog 

k a t 1 1. m a " y a ; e n d u ~ u k p u a n i s e 3 3 n o ' I u a n n e I i k r o I u ' n e a i t 

bulunmaktadrr. 

I) Kadtnlarla Birlikte <;a11~1p - <;al1~mad1g1 
- ·-

Degi§ken Say1 Yuzde Pu an 
Ortalamas1 

a) Hay1r 13 3.3 3.500 
. ·-

b) Evet 379 96.7 3.982 
-

Cevaplay1c1larrn c;ok buyuk bir bolu~umunun kadrnlarla birlikte 

c;al1$m1~ olduklarrn1 beyan etmeleri ozellikle bankac1l1k satorunde c;ok 

dogaldrr. ilginc; olan cevaplay1crlarrn % 3.3'unun kadrnlarla hie; 

c;al1~mad1klarrn1 ifade etmeleridir. Her ~eye ragmen bunun en azrndan 

"birlikte c;al1$ma" konusundaki algrsal farkl1l1ktan kaynakland1g1 

soylenebilir. 

Yukar1da deginilen hususlar gozonunde tutularak tutum puanlarrna 

bak1ld1g1nda "kadrnlarla c;al1~mad1klarrn1 belirtenlerin tutumlar1 nisbeten 

olumsuzdur. (ax = 3.500 , bx = 3.982). Kadrnlarla calr~mayanlarrn en 

olumlu tutumu; 37 no'lu ozguven faktorune (x = 4.125); calr~anlarsa 22 

no'lu egitme katrlma faktorune (x = 4.478) g6stermi$1erdir. En dL1$Ctk 

puanlarsa a ittin. x = 3.000 ile " i~dunyasrnda kabul," b ic;in 3.311 ile 

annelik roludur. 

Kadrnlarla birlikte c;alr~anlarrn maksimum ve mrn1mum puanlar1 

diger gruplara benzer bir durum gostermektedir. Yalnrz kadrnlarla 

c;al1$mad1klarrn1 belirtenlerin en olumlu ve en olumsuz (kararsrz) 

tutumlarrnrn ilgili oldugu faktorler ilginc; bir durum arzetmektedir. Bu 

ki$iler, diger gruplardan farkl1 olarak; bir yandan "kadrnlarrn iyi bir 
yonetici olmak ic;in gerekli ozguvene sahip olduklar1n1" benimserken (x = 

4.125); diger yandan "bir gun toplumun kadrnlar1 yonetim gorevlerine · 

kabul edecegi goru§une pek kat1lmamaktad1rlar. (x = 3.000) 
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Boylece kadinlarla c;al1i;;mad1larin1 "soyleyenlerin" kadinlarin 
9al1i;;masina kar~1 tutumlarmm nisbi olumsuzlugunu "kadinlarm nitelik
lerine olan guvensizliklerinden c;ok kadinlar d1~indaki etmenlerin 

kadinlar ac;1sindan arzettigi olumsuzluga baglad1klar1 akla gelmektedir. 

m- Oturulan Ev 

== - ~ 

Degl~ken Say1 Yuzde Pu an Ortalamas1 
-

a) Kendilerinin 106 26.5 3.792 79.632 
-

b) Ailesinin 128 32.0 4.172 87.612 
-

c) Kira 148 37.0 3.966 83.286 
-

d) Lojman 9 2.3 3.556 74.676 
--

e) Diger 9 2.3 3.778 79.338 
-- -- - --

Cevaplay1cllar1n oturduklar1 ev, oran olarak en c;oktan en aza 

dogru; kira, ailesinin, kendilerinin evi, lojman vb.'dir. Kendisinin veya 

ailesinin evinde oturanlarm oran1 yar1dan fazlad1r. (% 58.5). 

Tutumlar1 en olumlu olanlar "Ailesinin evinde oturanlar"d1r. (4 .172 

= 87 . 612). Sonra s1ras1yle "kirada oturanlar (3.966 = 83.286). kendi 

evinde oturanlar" (3.792 = 79.632); "digerleri" (3.778 = 79 338) ve "loj

m and a" otu ran la rd 1r. (3 .556 = 7 4 .676 .) 

Cevaplay1c1larin % 58'inin evli veya evlilik gec;irmi§ ki§iler ve 

bunlarm c;ogunun da c;ocuklu olmas1, nic;in en olumlu tutumun ailesinin 

evinde oturanlardan geldigini ac;1klamak ic;in bize bir ip ucu verebilir. 

"Ailesinin evinde oturmak," Ti.irk toplumunda bi.iyuk bir olas1l1kla ya geni§ 
aile duzeni ic;inde birlikte ya§amay1 ya da ayr1 ya§asalar bile ayn1 

apartman veya yakin bir yerde oturmay1 ifade etmektedir. Bu yuzden bu 

olgunun kadmlam aile - i~ hayat1 c;eli§kisini azalt1c1, "c;al1~an kadmlar1 
destekleyici" niteliginin ; tutumlarin olumlu olmasinda etkili oldugu 
soyleneblllr." Kendi evinde oturanlar"a gore" klrada oturanlarin 
tutumlar1nm daha olumlu olu§u; gec;im bask is mm kirada oturanlar ic;in 

kadinlarm c;all~masm1 zorunlu k1lmas1ndan kaynaklan1yor olabilir. 
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n) Ocret 

....-==---~- - - --

Degl!Jken Say1 Yuzde Pu an 
Ortalamast 

a) 2,5 Milyondan az 90 22 .8 3.856 
---·---·-··-------------- - ·- --···---- -- ·'------- ---·-----

b) 2.5-4 Milyon 84 21.3 4.012 
,___ --

c) 4 -6 Milyon 68 17.3 4.132 
t--------·- -·· --- ·--·-------- - ---- ··· --

d) 6-8 Mil yon 60 15.2 3.967 
>-------- ·- - ---------·-··------ - --·--- ----- ·- -- -------

e) 8-10 Milyon 28 7. 1 4.107 
~----- ··-- -· · - ------- - ----· --- --- ·-- ·-- -----

f) 10+ Mil yon 64 16.2 3.875 
"~ 

Ocret dag 1l 1m ind a 5. gruba du !?enlerin or an in in on eek i ve son rak i 

gruba gore du~uk olu~u dikkati C(ekmektedir . 

Ocret duzeyi ile puan arasindaki trend en alt ve en ust gruptakilerin 
tutumlarinin nisbeten daha az olumlu olmas1 bic;iminde ortaya 

91kmaktad1r. Ayr1ca, bunlar kadar olmasa da 4 . grubun tutum puaninin da 

du~uk oldugu gozlenmektedir. En alt gruptakilerin egitim duzeyinin nis

beten du~uk ve geleneksel cinsiyet rolu degerlerine daha bagl1 olu~unun, 

en ust gruptakilerin de bir yandan ya~lar1 dolay1s1yle daha gelenekc;i 

olmalarinin ate yandan "emek arz1nda tersine esneklik" etkisinin buna 

n e d e n o Id u g u s o y I en e b i I i r .' B i I i n d i g i g i b i e g it i m d u z e y i d CJ ~ tU k <; e v e 

geleneksel degerlere bagl1l1k artt1kc;a kadinlarin c;al1l?masina kar~1 tutum

lar o lu m suz la~ mak tad ir. 

6te yandan "du~uk ucret duzeylerinde tek ucretin aile ger;imine 
yetm eme si do la y1s 1y la kad in ve c;ocu kla rm da kat 1l 1m 1yla emek arzin in 

artt1g1, ucret yukseldikc;e (aileye yeterli hale geldikc;e) r;ocuk ve 
kad1nlarin i~gucunden C(ekilmesiyle emek arzin1n darald1g1 ileri 

surulmektedir. Emek arzinda ters esneklik ad1 verilen bu kuramin geqerli 

oldugu ko~ullarda; yuksek ucretlilerin daha olumsuz tutumlara sahip 

olmalar1 olagan, sayllmal1d1r. Bu durum; davran1~larla tutumlarin 

tutarl 1l 1g 1 ile de aq1klanab ilir. 

218 



o) Ocret Kullanim1 

~~,·· - - ·~ 

De Qhjken Say1 Yuzde Tutum puan1 
-----

a) Tumu a ile ictin 87 21.8 3.724 
- --

b) Bir k1s m1 aile ic;in 155 38.8 4.013 

c) Az bir k1sm1 aile ic;in 62 , 5.5 4.081 
--·--- ·· - -··-·----- ------ - -
d) Tum k endi iht. ic;in 95 23.8 4.075 

-

Cevaplay1c1lar1n G09ur:iun ailesinin gec;1m1ne katk1da bulundugu; 

ancak % 23,S'inin ucretini sadece kendi bireysel ihtiyaqlar1 iqin kulland1g1 
gorulmektedir. 

0 cretin i tam am en ailesi ic;:in k u llanan larrn puan lar rn in d ige rle rin den 

h3yli du~uk oldugu gozlenmektedir. (Digerleri, 4.013 , 4,081, 4 .075 

iken 3.724) . Bu gruptakileri, muhtemelen buyuk olc;ude ucreti du~uk 

olanlar olu~turmaktadrr. Ocret, egitim duzeyi - gelenekQilik arasindaki bir 

onceki ba~!rkta degindigimiz ili§kinin bunda etkili oldugu soylenebilir. 

6te yandan c;:ogunlugu kadrnlarin olu§turdugu ornek kutledeki kadrnlarrn 

ucret du~uklugune baglr i~ tatminsizliginin de olumsuz tutumlara yol 

ac;t1g1 du~unulebilir. 

6) E~inin Meslegi I i~i 

Degl§ken Say1 Yuzde Tutum Puan1 
-·---

a) Ev kad rnr 53 24.0 3.212 
--

b) Ocretli 123 55.7 3.992 

c) Serbest 38 17.2 4.211 
·-----------

d) Esnaf --t--- 5 2.3 4.000 ,___ _____ 
e) Tuccar I Sanayici 2 0.9 4.500 

=-~- -
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Cevaplay1c1larin yar1den c;ogunun ( % 55.7) e§i "ucretli"; % 24'unun 
ev kad1n1 ve % 17.2'sininki ise "serbest Qal1§an" statUsunde 
bulunmaktad1r. Diger iki grubun oran1 ise ihmal edilebilecek kadar kuquk 

bulunmaktad1r. 

E$i ev kadin1 olanlar dogal olarak "erkeklerden": digerleri ise erkek 

ve kadrnlardan olu§maktad1r. En du§uk puan ortalamas1; e§i ev kadrn1 

olan erkeklere ait bulunmaktad1r. (3.212) E~i ucretli olanlar1n tutumlar1 

nisbeten daha olumlu; diger statUde i;al1§anlarrn ki ise hayli olumlu 

bulunmaktadir. 

En du~uk puanrn e~i c;al1§mayan (ev kadrn1 olan) erkeklere ait 

olmas1: bir kere bu grubun salt erkeklerden olu§masrnrn ((;unku erkek-
1 e r in p u an I a ri g e n e Id e d ah a d ii § ii k tU r) do g a I b i r so n u cud u r . 6 t e ya n d an ; 

bu gruptakilerin ya~antllari ile tutumlarin1 tutarl1 hale getirme 

t;abalar1nin: ba§ka bir deyi§le tutumlarrnin bilgisel ve duygusal ogelerini 

davran1eysal ogesine uydurma yonelimlerinin (bili§Sel tutarll11k) bunda 

etkili oldugu soylenebilir. 

E§i ucretli statude i;al1§anlarrn tutumlari, c;al1§mayanlarrnkine gore 

daha olumlu olmakla birlikte diger statlide 9al1§anlarinkinden daha az 

olumlu bulunmaktadir. Sozkonusu bu gruplarin hepsinin karma gruplar 

oldugu varsay1m1 ile bu farkl1l1g1; "aile geliri" faktoru ile a91klamak 

mumkun olabilir. "Ucretli" statude i;al1§anlar1n gelirlerinin diger gruplara 

nazaran daha du§uk olmas1 e~lerin ev - i§ uyumla~t1rmas1 sorununu pek 

tatmin edici bir c;ozume kavueyturmalar1n1 zorla§trrmaktadir. Ba§ka bir 

d e y i ~ I e e § I e r in g e I i r I er i ; k ad rn I a r 1 n t; a I t § m a ya a y tr d 1 k I a r 1 z am an v e em e k 

dolay1s1yla ev i§leri ve c;ocuk bak1m1 konusunda ortaya Q1kan ac;1~1 ikame 

edici olanaklar1 yeterince saglayamamaktadtr. Bu ko§ullarda; daha fazla 

zaman ve emek ayirmay1 gerektiren yonetsel i§lerin'in bu ac;1g1 daha da 

artiracagr kayg1srn1n tutumlarrn nisbeten olumsuz olmasrna yol aqt1g1 

du§unulebilir. 

Her iki 9$in de c;al1§t1g1 diger gruplarda ise; "aile gelirinin kadinlartn 

c;ali§mak dolay1s1yla vazgec;tikleri "ailesel i§levler"i ikame edici yollara 

(ucretli bak1c1 vs.) daha fazla olanak tan1masintn ev - i§ c;at1§mas1n1 

azaltt1g1 bunun ise daha olumlu tutumlara yol at;t1g1 ileri surulebilir. 
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p) i~ Onvan1 

Yuzde 

a) Memur 210 52.5 

b) Yonetici 175 43.8 
--------·---- ----·--· ------- ·--------- --- ------------ -- -·-- --+----------< 

15 3.8 

Pu an 
Ortalamas1 

(4.101) 

c) Diger j' 
---=----=·-=--~~·"'·=---==..:~-==~·~--=-= -=-<-====~==-=========""==~~=c"-= 

Yonetici clan ve olmayanlartn oran1 a!}ag1 yukar1 birbirine e~ittir. 

(% 47.6'ya % 52.5). 

Tutum puanlarr ac;1sindan yonetici olanlarla olmayanlar arastnda 

pek fark yoktur. Yoneticilerin toplam tutum puan1 ort. 83.06 iken 

memurlar1nki 83.19'dur. Tutumlardaki baz1 yak1nl1g1 bankac1l1k 

sektorundeki yonetsel hiyerar~i yap1sin1n c;ok basamaklt olmasina 

baglayabiliriz. Ayrica, ara~tirmam1zda "kendinden ba~ka birinin i~lerine 

nezaret eden herkes"in yonetici say1lmas1 da bunda etkili olmu~tur, 

denebilir. Boylece; ya~. k1dem ve deneyim bak1mtndan ctok geni~ bir 

kesim; daha kat1 ve aral1kl1 hiyarar!?ik yapllartn tersine, yonetici grubuna 

girmi!? olmaktadir. Dolay1s1yla, bu faktorlerin tutumlar1 farkllla~t1r1c1 

ozelliklerinin minimize olu!]u; benzer tutumlartna yol ac;m1~ olabilir. 

Ayr1ca bankac1l1k sektori.inde ozellikle son zamanlarda yonetici 

olanlarla olmayanlarin benzer ve yuksek bir egtim duzeyi ve temeline 

sahip olmalar1 ile bu kesimin "kadin yogun" bir sektor olu~unun 

tutumlar1nda benzerlik ve olumluluga yol <:ic;t1g1 soylenebilir. 
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2- Tutum Degi§kenlerinin Merkezi Dag1l1m Olc;uleri 

Burada, tutum 619egimizdeki (Yonetici kadinlar 6l9egi) 21 

degi$kenin herbirine ait 5 se9enegi ka9ar ki$inin tercih ettigi ile bunlarrn 
yuzdesi ve 21 tutum degil?keninin ortalama puan degerleri verilecektir. 
Boylece; ileride daha ayr1t1l1 analizlerin dayand1g1 verilerin basil ve 

anlal1l?ir bir dokumu verilmi$ olmaktadir. 

a. Sorumluluk 

Degl§ken Cevap Say1 Yuzde Ort. Pu an 
!---------------~-------· 

T.R 15 3.7 (3.833) 

R 65 16.2 E: 3.284 

Sorumluluk I ? 16 4.0 K: 4.131 

K 180 44.9 
--

T.K 125 31.2 
·- ' '""'""..-=c-====~=-~-~-~""""' =·=-=< - - - ·-

11 Ka din larin so rum lulu k gerektiren i~ leri erkekle r kadar istemed ik
leri 11 ifadesini cevaplay1c1lar1n % 19.9'u kabul ederken % 76.1 'i reddet

m ek ted i r. Karars1zlar1n oran1 ise sadece % 4'dur. Buna gore 

cevaplay1c1lar1n buyuk 61Gude 11 kad1nlarin sorumluluk gerektiren il?l.erden 

ka9mad1klar1 II g6rU$Linde olduklar1 soylenebilir. 

Nitekim; ort. puan1 da 3.833'tUr. Ancak bu faktor; tutumun 

olumlulugu ac;1srndan 14. sirada bulunmaktadrr. 

Bunun anlam1; 11 kad1nlarin sorumluluk gerektiren i~ler 11 den 

kac;rnmad1klari g6ru$Ci diger faktorlere gore nisbeten daha az kabul edil

mektedi·r. 

Top lam tutu m puan 1 a91s rndan; erkek ler kad rn Iara o ran la bu goru§ e 
(kadrnlar sorumluluktarn ka9arlar) daha fazla kat1lmaktad1rlar (xe = 
3.284, Xk = 4.131). 
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b) Tarafs1zl1k 

De'119ken Cevap Say1 Yuzde Ort. Pu an 
---------------------·-------------.. --

T.R 13 3.2 (3. 736) 
---- -- - -----~----

A 59 14. 7 E: 3.298 

Tarafs1zl1k ? 51 12. 7 K: 3.973 
L. ·-·--

K 176 43.9 ,_, _________ 
- --------·---

T.K 102 25.4 
. -~-. ~ . o= 

"Kadinlar i!?le itgiti durumtar1 dogru §ekilde degerlendirmek ic;in 

g e re k I i o I a n o b j e k t if I i k (ta r a f s 1 z I 1 k ) oz e II i. g in e s a h i pt i r I e r " if ad e s i n e 

toplam otarak cevaplay1c1tarrn % 17.9'u kat1tmamamakta; % 69.3'u 

kat1lmakta; % 12.7'si ise karars1z butunmaktadir. 

Bu faktor aQ1srndan da tutumlar mutlak anlamda olumsuz olmarnak

la birtikte; olumluluk derecesi diger faktorlerlere gore daha du~uk 

butunmaktad1r. 3.736 puan ortalamas1 ite, bu faktor otumluluk 

bak1mrndan 18. s1rada yer almaktadir. Ar;1k bir deyi~le, cevaplay1c1lar; 

kad1ntar1n i~ ortam1nda "tarafs1z" otabildikteri goru~une pek 

kat 1lmamak tad 1r lar. 

c) Zorlu i§ler 

. = = . -· 

0 egl§ken Cevap Say1 vuzde Ort. Pu an 
··-------------

T.K 47 11. 7 (3.409) 

K 72 18.0 E: 2.596 
------~---- --

z orlu i~ler ? 35 8.7 K: 3.857 
- ·-

A 164 40.9 

T.R 83 20.7 

223 



"Mucadele gerektlren zorlu l!Jler, kadinlardan c;ok erkeklere 

daha uygundur" yarg1srna kat1lanlarrn oran1; % 28.7; kat1lmayanlarinki 

% 61.6; ctekimserlirinki ise % 8.7'dir. 

Tablodan da gorulebilecegi gibi bu degi§ken konusunda 

olumsuzlarrn oran1 nisbeten yuksek bulunmaktad1r. Bunun sonucu olarak 

3.409 tutum puan1 ile "zorlu i§ler" faktoru; en az olumlu ikinci tutum 

ogesi durumuna du~mektedir. Buradan: mucadele gerektiren zorlu 

i~lerin pek kadinlara gore olmadig1" goru~unun bankac1l1k sektoru 

Gal1~anlar1 arasinda epey taraftar buldugu soylenebilir. Bu durum; 

kultUrel "kadin i;;i", "erkek i~i" kal1plarinin Qal1~anlar arasinda etkili 

oldugunu gostermektedir . 

Ayr1ca erkekler; bu konuda a<;1k<;a daha olumsuz bir tutum ser

gilemoktedirler (xe = 2 .596) . 

d) Egitim Programlanna Kat1Ima 

Degl~ken Cevap Say1 Yuzde Ort. Puan 
- ···--·-·---- . --- .. ······-·--- - - ---- - -- ------- - ... ··· ----- ·---·-- ---- -- -- ------- ---- - ------ -·- - -- .. ... -·-- ---~----

T.R 7 1. 7 (4 .461) 

R 10 2.5 E: 4 .121 

Egit. prog. kat1lma ? 7 1. 7 K: 3.857 

K 144 35.9 

T.K 233 58.1 

"Yonetlcl eClltlml program1ar1na kat1lma konusunda erkek ve 
' kadinlara e!}lt f1rsat verllmelldlr" ifadesini iQeren bu faktore karlll olum-

lu tutum sahiplerinin oran1 % 94; olumsuzlarrn oran1 % 4.2; 9ekimserler 

ise sadece % 1. 7'd ir. 

Cevaplay1c1larrn en olumlu tutum gosterdikleri faktor; 4.461 puan 

ortalamas1 ile bu faktordi.ir. Bu faktorun adalet duygusu ve ahlaki bir ozu 

i<{eriyor olmas1nin bu kabulde etkili oldugu soylenebilir. Ayr1ca; 

yoneticilik egitimi programlarina kat1fma"nrn ayri "yonetici olma"n1n ayr1 

~eyler olarak alg1lanmas1nrn da etkili oldugu du~unulebilir. 
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e) Yonetim Becerisi Kazanma Yetenegi 

·-

Deg l!f ken Cevap Say1 Yuzde Ort. Pu an 
-------------·-~ ------·-

T.R 9 2.2 (4.307) 
--·-------- ~- --- -··----------·--.-----· 

R 12 3.0 E: 3.872 

YB KY. ? 22 5.5 K: 4.544 
-· ·-----·-··--·-

K 162 40.4 
--~---·---·---- - --------- -- -- ---------~--- -----

T.K 196 48.9 
- ·- -

Olumsuzlartn % 5.2, karars1zlartn % 5.5; olumlulartn ise % 89.3 
oranrnda oldugu degi~ken; 4.307 ortalama puanla en olumlu tutumlara sahip 
olunan 3. degil?kendir. Ba~ka bir deyi~le; "Kadinlar ba~ar1l1 yonetici olmak 
ii;in gerekli becerileri kazanma yetenegine sahiptir." ifadesine 
cevaplay1c1larin buyuk bir bolumu kat1lmaktad1r. Cevaplay1c1larin yaklal?1k 
yar1sinrn ( % 48.9) "tamamen katild1klarin1" ifade etmeleri de ilgini;tir. 

Burada kad1nlarin "beceri kazanma yetenegine" sahip olduklar1 
goru~une yuksek oranda kat1lma; cevaplay1c1larin "birey olarak kadinlarm 
potansiyeline guvendiklerin g6sermektedir. Bu tutum; kadrnlarin i~ 

hayat1ndaki "ikincil" konumlar1n1n kendi kii?isel yetenekleri d11?indaki 
faktorlerle ilgili goruldugu bic;imde de yorumlanabilir. 

Yaln1z erkeklerin; kadrnlarin yetenekleri konsunudaki kal1p yargllara 
belli oli;ude kat1ld1klar1 gozlenmektedir. 

f) i!}letme Hedeflerine Katk1 

===:----= - . -==Q:; 

Degl!fken Cevap Say1 Yuzde Ort. Pu an 
--------------~------- ---- ------------· ·-

T.K 12 3.0 3.810 

K I 52 13.0 E: 3.220 1--·· ··-··-·· ·- .. -- --- .. ------ ----
i ~I. hed. katkr ? 40 10.0 K: 4.131 

R 193 48.1 

T.R 104 25.9 
-
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"Normalde, kadin yonetlclterln l~letmenln butununu llgllen
dlren hedeflere katk1da bulunma kapasltesl, erkeklerden daha 

azd1r." ~eklinde ifade edilen bu goru~e kat1lanlar1n (olumsuz 

tutumlulularrn) oran1 % 16, karars1zlar1n % 10; kat1lmayanlarrn ise % 

74'dur. 

Digerleri gibi bu faktore ili~kin tutumlarda olumlu alana (+ 3) 

du~mektedir. Ne varki, bu konudaki tutum puanlarr, en du~uk 6. 

degerdlr. Buna gore; stratejik-tepe yonetim mevkilerinin pek kadrnlara 

gore olmad1g1 dul?uncesinin belli bir oranda ozellikle erkeklerce kabul 

gordugu gozlenmektedir. 

9) Onderlik Rolu 

1= .rn-===-~·~-'"" ,<=••=· • • - =·~_,,,,==~"'''"""'-""S:.<~ 

Cevap Say1 Yuzde Ort. Pu an 
--

l== T.K 21 
5.2 3.905 

-~ -- ---- ···--~ ·----------·-·---

Degl!jken 

I K 44 11.0 E: 3.390 
f-----·-l- -----

I ? 28 7.0 K: 4.189 6nderlik rolu 

I 

=l 
R 167 41.6 

T.R 1 41 35.2 
·~ 

"Kadrnlarrn erkekler kadar 9ok ender (yonetici) olmas1, kabul edilir 

(uygun) bir durum degildir" goru~une cevaplay1c1larin % 16.2'si 

kat1lmakta; % 76.8'i ise kat1lmamaktad1r. Bu faktor olumluluk derecesi 
bak 1m in dan 3. 905 ort. puan ile 12. s 1rada yer almaktad 1r. 

Bun a gore; Qal1~anlarin kad inlarin onderlik rolu ustlenmelerini pek 

yad 1rgamayacaklar1 soylenebilir. 
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h) i§ Dunyas1nda Kadinlarin KabulU 

Degl§ken Cevap Say1 Yuzde Ort. Puan 
--··------ -· ------------- ----- ·-------- ---------- -------1------+------41 

T.R 14 3.5 (3 .983) 
-------+-------~- -·------·-----

A 41 10.6 E: 3.404 
t------. ~-- ---------------+---- ------

i § O.'da kadrnlarrn kabulu ? 39 9.7 K: 4.297 
1------ --·-j'-------+--------- - ----- ------··--

151 37.7 

156 38.9 

Cevaplay1c1far1n % 76.6 's1, " Birgun gelecek, il'l alemi kad1nlarr 

onemli ve kritik yonetim mevkilerine kabul etmek zorunda kalacakt1r." 

goru~une kat1lmakta; % 14.1 'i ise kat1lmamaktad1r. Bu faktorun tutum 

puan1, yukseklik bak1mindan 10. s1rada bulunmaktad1r. 

Bu sonuca gore, bankac1l1k sektoru c;al1~anlarinin, kadinlarin 

yonetim alanindaki geleceginden umutlu olduklari soylenebilir. Fakat 

erkeklerin yerlerini kad1nlara birakmaya istekli olmad1klari 

gozlenmektedir .(xe= 3 .404) 

i) Kadin i§lne E§lt Deger 

... 
~=- -- .. .. ~-= 

Cevap Say1 Yuzde Ort. Pu an 
- -·------------- -· --

T.R 8 2.0 4 .352 

- =·=="==~~~~--~"··+ Degi§ken 
--· --·------------------·--·--

R 20 5 .0 E: 3 .901 

Kadrn i~ine e!}it deger ? 8 2.0 K: 4.598 
------· 

K 152 37.9 
------- ------- --

T.K 213 53.1 

"Toplum, kadin yoneticilerin yapt1g1 il'lin, erkek yoneticilerin yapt1g1 

i~ kadar degerli oldugunu kabul etmelidir." goru~une katllmayanlarin 

oran1 % 7; karars1zlarinki ise sadece % 2' dir . % 90'nin uzerinde olumlu 
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kar§1lanan bu faktor de, "adalet, e§itlik" gibi ahlaki degerlere ili§kin bir 
nitelik gostermektedir. 

4.352 puan ile en yuksek ikinci deger, bu goru~e alt bulunmaktadrr. 

Dogal olarak kadrnlar kendi i~lerine "e§lt deger verllmeslnl" daha fazla 

istemektedirler. (xk= 4.598) Bu; kadrnlarin ayrrma maruz kaldrklarr 

du~uncesinde olduklarr biGiminde yorumfanabilir. 

j) Yonetim ic;in Rekabet 
- ==· ~-~ 

Oegi!jken Cevap Say1 Yuzde Ort. Pu an 
--

T.R 10 2.5 4.234 

R 18 4.5 E: 3.851 
·-

Yonetimi ic;in Rekabet ? 17 4.2 K: 4.444 
--

K 179 44.6 
~-- ·- ------

T.K 177 44.1 
-· " '=>=-.=.==~--·- ···-· -·- =·· ==·-·~ ==-~= ------ - --""=-=·=--·..o;... ... "" =o--- - -~=.== 

"Ust duzey yonetim gorevlerine gelmek ic;in, kad1nlarrn erkeklerle 

rekabet etmesi normal bir durumdur." goru~Cme katrlmayanlarrn oran1 

yalnrzca % 7'dir. 4.234 ort. puan ile en yuksek 4. puan degerine sahip 

olan bu faktor actrsrndan cevaplay1c1larrn % 88.7'si olumlu tutum ifade 

etmi~lerdir. 

Boylece kad1nlar1n yonetim i9in erkeklerle rekabete giri~mesi 

olagan bir durum olarak kar§rlanmaktadrr. Burada da, erkeklerin goreli 

ofarak tutumlarinrn daha olumsuz oldugu gozfenmektedir. 
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k) Hamilelik Sorunu 

-·· 
Degl§ken Cevap Say1 Yuzde Puan ort 

Hamilelik sor. 3.788 

T.R 1 0 2.5 E: 3.326 

A 61 15.2 K: 4.046 

I? 46 11 . 5 

IK 1 71 42.6 

TK 11 3 28.2 
_,. . 

"Hamile kalma ihtimali, kadrn i~gorenlerin erkeklerden daha az 
tercih edilmesi iQin bir neden degildir." ifadesine katillanlara oran1 % 

17.7, karars1zlarrn % 11.5; kat1lmayanlarrnki ise % 70.8'dir. Burada 

"tamamen kat1lanlar"m oranmm nisbeten dCi$Cik olmas1 (% 28.2) de dik

kati Qekmektedir. 

Puan degeri bakrmindan 3.788 puan ortalamas1 Ile bu faktor; 17. 
sirada yer almaktad1r. Bunun anlam1; "hamilelik sorunu'nun kadinlar iQin 

il? hayat1nda bir dezavantaj oldugunun oldukQa kabul gordugudur. 

Gerc;ekten, degum oncesi ve sonras1 ucretli - ucretsiz degum izinlerinin 

kadinlarin c;al1$masinda onemli say1labilecek bir kesintiye yol a91yor 

olmas1; hamileligin i$verenlerce pek istenir olmamasina yol ac;maktad1r. 

Bu surenin uzunlugunda ozellikle "sosyal alt yap1 yetersizligi"nin onemli 

etkiye sahip oldugu soylenebilir. Ayr1ca, hamilelik ve c;ocuk sahibi olma, 

kadinlarin az1msanm1yacak bir k1sm1 i9in surekli ayr1lma nedenidir. 

Bu tutumsal ozellik; kadinlar arasrnda yayg1n clan "kesikli 
Qal1§ma"nin as1l nedenlerinden birlnin "kad1nlarin annellk roli..i" oldu~u 
gerc;egiyle tutarlll1k arzetmektedir. Erkeklerin "hamileligi" kad1n 

kariyerine engel olarak daha fazla gordukleri gozlenmektedir. 
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I) Ouygusalltk 

Oegl~ken Cevap Say1 Yuzde Puan ort 
~ 

Duygusalllk 3.524 
........ 

T.R 1 5 3.7 E: 3.000 

R 77 19.2 K: 3.815 

? 84 20.9 

K 133 33.2 
!-------------· --

TK 92 22.9 
-· . 

"Kadin yoneticiler, erkek yoneticilerden daha duygusal davranmaz" 
yarg1s1na kat1lanlarin oran1 % 56.1, katlfmayanlarinki % 22.9; 

karars1zlarin ki ise % 20.9'dur. Burada kat1lanlarin (olumsuz 

tutumlularrn); ozellikle de karars1zlarrn oranrnrn yuksek olmas1 dikkati 

<;ekmektedir. 

Olumluluk derecesi bak1mrndan 19. s1rada (en du~uk 3. puan) yer 

alan bu faktorun puan ortalamas1 3. 524'dur. Buna gore, banka 

<;al1§anlar1 "kadin yoneticilerin duygusal davrand1klarin1 du§unuyorlar, 
denebilir. Bu; gene! olarak kadrnlarrn; daha duygusal olduklarr kulturel 

yarg1srnrn izlerini ta~1maktad1r. Ba~ka bir deyi~le, Turk i~gorenler de 
kadmlarm daha duygusal oldugu yolundaki yaygin gorufiu benirnsenmek

tedirler (6zellikle erkekler). 
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m) Adet Sorunu 

-~""-~ ....... =""' -
Degi§ken Cevap Say1 Yuzde Puan ort 

f- ----· >-·-- - ---- -· 

Adet sorunu 4.080 
>-------· 

T.A 6 1 .5 E: 3.617 
--

A 51 12. 7 K: 4.340 

? 23 5.7 

K 146 36.4 

T.K 175 43.6 

"Adet haliyle ilgili sorunfar; kadrn i:?g6renlerin erkeklerden daha az 

tercih edilmesi ii;in bir neden degildir." gorunu~unu reddeden 

olumsuzlarrn oran1 % 14.2; olumlularrn oran1 % 80, karars1zlar ise % 

5. 7'dir. 

Olumluluk bak1m1ndan bu fakt6r; 4.080 puan ortalamas1 ile 7. 

s1rada yer almaktad1r . Ba~ka bir deyi§le cevaplay1cllar; genelde 

"kadinlara ozgu haller"in kad1n i~g6renler i9in bir dezavantaj oldugu 

goru~une pek katilmamaktad1rlar. Ancak , bu konuda da cinsiyetler 

arasrnda goru!? farkl1l1g1 vard1r. (x == 3.617, Xk = 4.340). 

n. Kadinst Ozellikleri Koruma 

Degl§ken Cevap Say1 y uzde Pu an 
ort 

Kadinin oz koruma 4.185 
f-

T.R 7 1. 7 E: 3.872 

A 28 7.0 K: 4.355 

? 17 4.2 

K 18-1 45.1 

T.K 1 61 41 .9 
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"Ba§ar1l1 yonetlcl olmak l~ln, kad1nlarin baz1 kad1ns1 

ozelllklerlnden vazge~mesl (erkek glbi davranmas1) gerekmez" 

ifadesini ic;eren bu faktor konusunda olumlu tutuma sahip olanlarrn oran1; 

%87; olumsuzlarrnsa sadece % 7 .7'dir Olumluluk bak1mrndan da 4.185 

puan ortalamas1 ile 5. s1rada yer almaktad1r. 

Yonetsel gorevlerin erkeklere ozgu; yonetsel rol davranl!jinin da 

"erkeksi" oldugu yarg1s1 goruldugu gibi pek benimsenmemektedir. 

(Ozellikle kadinlarca) Ba§ka bir deyi§le, cevaplay1c1lar kadinlarin 

ba§arll1 yonetici olmak ic;in erkek gibi davranmak zorunda olmad1klar1 
god.J§undedirler. Bu tutum, ayn1 zamanda, yonetici olsalar da 

kadrnlardan "kadrn gibi davran1§" beklendigi bic;iminde de yorumlanabilir. 

o) Annelik Rolu 

===·= ~~=== 

Degl§ken Cevap Say1 Yi.izde Pu an ort 
-----------

A nnelik rolu 3.302 
----------- -

T.R 57 1 4 .2 E: 2.794 
-

R 78 19.5 K: 3.583 

? 38 9.5 

K 143 35.7 

TK 85 21 .2 

"Normalde, butUn zamanm1 evinde c;ocuklar1 ile gec;iren bir kadrn; 

yar1m gun de olsa av d1§inda c;al1§an bir kadindan daha iyi bir annedir." 

ifadesi ile "av kadml1g1" ve "annelik" ile "c;al1§ma rollerinden hangisinin 

kadinlara daha uygun oldugu konusunda cevaplay1c1larin tutumlarmm 
belirlenmesi amac;lanm1§t1r. Burada; annelik I ev kadrnl1g1" lehinde bir 

goru§; kad1nlarin ctal1§mas1 konusunda olumsuz bir tutum 

gozlenmektedir. 

Ayr 1ca, c;al 1$ man in ev kad in I 1g 1/an nelik gorevlerin i aksatt1g 1; b una 
ragmen <(al1§manm tercih edilip edilmemesi de, bir bak1ma, bu ifadede 

ic;erilmektedir. 

232 



Burada "annelik-ev kadinl1g1 rofu" lehinde olanlarin (Qaf1$ma 

konusunda olumsuz tutuma sahip olanlarin} oran1; % 33.7; karars1zlarin 

o/o 9.5 Qaf 1$ma lehinde olanlarin oran1 ise o/o 56.9'dur. Goruldugu gibi 

olumsuzlarin oranin1n en yuksek oldugu faktor; annelik rolu" faktorudur. 

Nitekim bu fakt6run ortalama tutum puan1 3.302 ile en du§Ok degere 

sahiptir. Erkeklerse ac;1kc;a olumsuz bir tutum sergilemektedirler. 

(2.794). 

Oyle gorunuyor ki, kadinlarin 9al1~mas1 konusundaki en etklll 

engel; onlarin" annelik-ev kad1nl1g1 rolleri" dir. Olaya tersinden bakar

sak; "annelik - ev kad1nl1g1 rolu; kadinlarin Qal1§mas1 konusunda olduk9a 

olumlu (82.656} tutumlara sahip bulunan cevaplay1c1 grub i9in bile 

onemini korumaktad1r. 

p) Teknik Vetenek 

·~=-· -

Degll}ken Cevap N °lo Pu an ort 
----· --· -·-

T ek. Yetenek 3.973 
--·----~------··-- -· 

T.R 1 6 4.0 E: 3.603 
f--------- -· ·-

R I 38 9.5 K: 4. 174 
--- - ----

? 30 7.5 
- ·-

K 174 43.4 

TK 143 35.7 

"Kad1nlar1n say1sal ve teknik konular1 ogrenme yetenegi erkeklere 

gore daha azdir" goru~une kat1fanlarin (olumsuzlarin) oran1: % 13 .5; 

katllmayanlarin (olumlularin) % 79.1'dir. Olumluluk ve olumsuzluk 

bak1mindan 11. s1rada (3.973= x) bulunan bu degi~kene gosterilen tutum

lara bak1l1rsa: cevaplay1cilar kadinlarin say1sal ve teknlk konular1 

ogrenmede yetersiz olduklar1 goru~une pek kat1lmamaktadirlar. Yan1z 

erkekler kadinlarin say1sal ve teknik yeteneklerinden biraz ku!]ku 

duyuyor gorunmektedirler. 
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r) H irs 

" 

Degi§ ken Cevap Say1 Yuzde Puan ort 

H1rs 3.895 
-----

T.R 15 3.7 E: 3.589 

R 44 11 . 0 K: 4.062 

? 33 8.2 

K 185 46.1 

TK 124 30.9 
-

"Kad1nlar i§ hayatinda ba§ar1l1 olmak i9in yeterince h1rsl1 

degildirler" goru~une katilanlarin oran1 14.7; kat1lmayanlarinki (olumlu 

tutum takinanlar) % 77'dir. Kadinlarin i~ ba~ar1s1 iQin motivasyonlartntn 

yeterince olmad1g1 goru~unu ic;eren bu ifade; goruldugu gibi pek taraftar 

bulamam1~t1r. Ancak; digerlerine oranla, olumluluk s1rasinin 3.895 x ile 
13. olmasina bak1l1rsa, benimsenme derecesinin pek guc;lu olmad1g1 da 

soylenebilir. 

s) Kararltllk 

""-===-= = "'Tc=-~--~"~r 
Degl!jken Cevap Say1 Yuzde Pu an art 

>--

Kararl1l1k 3.993 
---

I T~R 12 3.0 E: 3.546 

~-- ,41 10.2 I<: 4.236 

? 24 6.0 
~--

K 185 46.1 
I---· 

TK 139 34.7 

"Kadinlar i~ hayatinin gerektirdigi kadar kararl1 ve iddial1 olamaz

lar" ~eklinde ifade edilen "kadinlarin kararl1g1" boyutu hakkinda olumlu 
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tutuma sahip olanlarin oran1 % 80.8; olumsuzlarin ise % 13.2'dir. x = 
3993 ile olumluluk bak1mindan 8. s1rada yer almaktad1r. Buna gore 
cevaplay1c1lar, kadinlar1n karars1z, iddias1z oldu~u g6rull!Crne pek 

kat1lmamaktad1rlar. Bu konuda da erkekler; biraz daha az olumlu tutum

lara sahiptirler. 

t) Ozguven 

'==-~ = 

D egl§ken Cevap N % Pu an ort 

bzgu ven 4.132 

T.R 9 2.2 E: 3.553 
----··-----·-·-r--- - --··--·-·-

A 27 6.7 K: 4.448 
-- ·------------ ---~--

? 28 7.0 
~------~~ 

- K 175 43.6 
f-

JTK 162 40.4 
-=---=---=---=-:.=---"-----=.=....~..o-~-=-- = - ~= 

"Kad1nlar, iyi bir ender olmak i<;in gerekli clan kendine guven 
duygusuna sahiptir." goru~une cevaplay1c1larm % 84'u kat1lmaktad1r. 

Kat1lmayanlar ise sadece % 8.9'dur. Boylece, 4.132 ort. puan ile olum

luluk derecesi bak1mindan 6. sirada bulunmaktad1rlar. 

Gozlendigi kadar1yla cevaplay1c1lar, kadinlar1 yonetici olma 

konusunda gerekli ozguven'e sahip olduklar1 goru~undedirler. Sonuc;lara 

gore; kadinlar kendilerine - erkeklerin guvendiginden daha fazla. 

g uvenme kted irle r. 
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u) Rekabet 

Degi~ken 
.. ~r·... . 

Cevap Say1 Yuzde Pu an ort 
---· - ·---·------- - ----

Rekabet 3.828 
·- --------

T.R 9 2.2 E: 3.504 

R 55 13. 7 K: 4.004 
-·-·------ - ·-·---·-- ---------- - -- -----

? 38 9.5 

K 193 48.1 
-

TK 106 26.4 
~ ......... =--- ·-

"Kadinlar i$ dunyasinda ba$arll1 olmak ic;in yeterince rekabetc;i 

degildirlor" yarg1sma ka1lmama derecesi onceki degi$kene gore biraz 

daha dCr$Crk bulunmaktad1r. Kadinlarin rekabetc;ilik ozelligi konusunda 

olumlu tutuma sahip olanlarin oran1, % 74.5, olumsuzlarin oran1 % 15.9 

ve olumluluk siras1 15 ' dir. Buna gore kadinlarin i~ hayatinda rekabetten 

biraz ka<;ind1klar1 gorLi$Linun taraftar buldu~u soylenebllir. Bu asl1nda 

kadinlar1n daha ili$kiye/ki$ilere donuk olduklar1 kal1p yarg1s1'n1n belli 

olc;ude benimsendigini gostermektedir. 

v) Mucadeleci olma 

- ----··=-==·=·-=-===~- ==== 

Degl§ken Ceva p Say1 Yuzde Pu an ort 
- ·--

Mucadelecilik 3 .985 
- ----

T.R 1 2 3.0 E: 3.525 
---· -· ·~ - ........ - -------·- - ·--. ----

A 36 9.0 K: 4.236 
-

23 5.2 
... ···-·----- --------- -------·->------·----·- -

202 50.4 

128 31.9 
--- -
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"Kadinlar, I§ ortaminin gerektlgl ol~ude glrl!}ken (atak) ve 
mucadelecl olamazlar" ifadesine kat1lanlarin (olumsuzlar) oran1, % 12; 

kat1lmayanlarinki %82.3'tUr. 3.985 puan ortalamas1yla bu faktor, olum

luluk derecesi bak1mindan 9.s1rada yer almaktad1r. "Duygusall1k", 

"tarafs1zl1k"vb. gibi ki~ilik ozellikleriyle kar!?Jla~t1r1ld1ginda kadinlarin 

"mucadeleci ve atak olma" ozellikleri daha fazla taraftar bulmaklad1r. Bu 

konuda da cinsiyetler aras1 tutum farkl1g1 gozlenmektedir. Erkekler, 

kad1nlar1n yeterince mucadeleci olamayacaklar1n1 daha fazla 

du~unmektedirler. 
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Tablo - 4-3: 

Tutum degi~kenlerlni n ortalama puan a<;1sindan s1ralan 1~1: 

Orta lama Kadinlar Erkekler 
DegU;ken Pu an Puan Or- (Puan Or· 

(Genel)s1ras1 ta lama ta lama) 
..------··- ·-

1 • Annelik 3.302 3.583 2.794 
-----·-·-·---·----·- --- -·------- ··---·--

2· Zorlu i§ler 3.409 3.857 2.596 
~--------· ··- ----··-~-~-·--··--- ·-·--- - --·------ ·--·------·---- ·--·- -----------~-------·· - --- ···-

3· Duygusall1k 3.524 3.815 3.000 
>-----· . ·---------- ---
4- Tarafs1zl1k 3.736 3.857 3.298 

5· Hamilelik 3.788 3.046 3.326 

6- i~. hedef. katk1 3.810 4.131 3.220 
·-

7- Rekabet<;ilik 3.828 4.004 5.504 
- . --

8- Sorumluluk 3.833 4. 131 3.284 
r-

9- H 1rs 3 .895 4.062 3 .589 
---- - -- · -----·-

10- 6nderlik rolu 3.905 4.189 3.390 
-----··------- - --
11- teknik yeten. 3.973 4.174 3.603 

12- i~ hayatmda kabul 3.983 4.297 3.404 
, 

13- Mucadelecilik 3.985 4.236 3.525 

14- Kararl1l1k 3.993 4.236 3.546 

1 5- Adet sorunu 4 .080 4.340 3.617 
·-

·1 a- Ozguren 4.132 4.448 3.553 
... 

17- Kad1ns1 4.185 4.355 3.872 

18- Y. i<;in Rekabet 4.234 4.444 3.851 
---

19- Beceri kazanma 4.307 4.544 3.872 
.• 

20- E§it deger 4.352 4.598 3.901 
-

21- Egitim f1rsat1 4.461 4.649 4.121 

T. Puan 4.224 3.518 
- ,,,... ~- ~--
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8Y. Ki§isel durum alt gruplann1n toplam tutum 
puan1 a~1s1ndan kar§1la§t1nlmas1 (t testi sonuC:!lart) 

Ki~isel durum degi~kenleri a91srndan olu~turulan alt gruplarrn (x ve y) 
tutumlar1nin farkl1la~1p farkl1la~mad1g1 a~ag1daki gene! denenceler 
9er9evesinde test edilmi~tir: 

Ho : X ile Y gruplarrnrn kadrnlarrn istihdam1 konusundaki tutumlar1 
arasrnda tark yoktur. 

H1 : Bu iki grup kadin istihdam1 konusuna farkl1 bir bit;imde 
yakla~maktad 1rlar. 

Table 4 - 4 : t testi sonuolar1 

=-=· - - - . 
Kl!jlsel durum alt gruplar1 

t ---------
toblo degerl t Ser-

x - v hesap bestllk Grup Grup 
- degerl derecesl 

Grup ad1 Say1 Ort Gr up Say1 Ort puan 0.01 0.05 puan ad1 
·- -··---- ----- - ·- -

Erkek 141 72.99 Ka din 259 87.95 2.576 1.960 11 .805 
.. 

398 
~--•< • --· --· --~--- ··-···---- ------ ____ ,, ___ --· --- - ..... ,,. ____ 

-~--- ---- -- -- -------·-- -- --~--.--

Lise ve alt 190 81.79 Yuksek 209 83.41 2.576 1.960 1.147 397 ok. 
--- - -- - -·-· . ··- --- - ··-------· ------- ~-- ----- ------ -·- -----------

Bekar 168 85.82 Evli vd . 214 80.30 2.576 1.960 3 .895 
.. 

380 
-- --- --

Ki.ictuk +7 
125 77.89 yaq ind a 56 82 .61 2 .576 1.960 1.978' 179 iOcuklu qocuklu 

---- --
Memur 210 83.19 Y6netici 175 83.06 2.576 1.960 0.087 383 

-10 y1I tee 250 63.49 + 10 yil 149 81.07 2.576 1.960 1.666 397 tecrube 
· ----'--- ·- >--------f------- --

kamu 6G 83.56 6zel 307 82.56 2.576 1.960 0.523 371 
---- ··- -- -····- ·------!---··---- -- --------·- -

qocukken Cocuken 
(al1q. k, 291 82.28 cal. 104 83.90 2.576 1.960 1.011 393 
1ok K.var 

Kendi. 234 63.24 Baqkasin 166 81.66 2.576 1.960 0.973 398 
~ile ev 1n evi 

... ,----· -·----· -- ,.._.__,_._ -
Du~uk 242 82.71 Yuksek 152 82.72 2.576 1.960 0.012 392 1cretli ucretli 

--
E~i ev 
adin1 52 67 .10 E~i 168 qali!jan 83.92 2.576 1.960 8.050 

.. 
218 

(*) 0.05 anlaml1l1k duzeyinde H1 kabul He Red edilecektir. 
(**) 0.01 ve 0.05 anlaml1l1k duzeyinde H1 kabul, Ho Red edilecektir. 
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Hipotezlere ili~kin olarak ilk once baz1 ki$isel durum degi$ken

lerinin her biri ag1s1ndan cevaplay1c1lar iki alt gruba ayr1lm1$ ve bu 

gruplar1n ortalama toplam tutum puanlar1 aQ1sindan aralarinda anlaml1 bir 

farkl1l1k olup olmad1g1 saptanmaya 9al1§1lm1§t1r. Sozkonusu analize tum 

k i§ ise I durum deg i!? ken le ri yerine tut um I aria an lam 11 iii§ kisi o la bi leceg i 

d u $ ii n ii I e n 1 1 t a n e s i .a I 1 n m 1 $ t 1 r . B u d e g i ~ k e n I e re a i t a I t g r u p I a r , 

cevaplay1c1 say1s1, ortalama puanlarla t testi sonui;larrna ili$kin Table, 

hesap degerleri ve serbestlik dereceleri ile 0.05 ve ' 0.01 anlaml1l1k 

duzeyinde kabul edilen hipotez (Ho veya H1), yukar1daki tabloda veril

mi$tir. 

ilgili verilere gore; erkekler ile kadrnlar; bekarlar ile evli-dul vb. 

leri; el?i ev kad1n1 olanlar ile olmayanlar arasrnda toplam tutum puanlar1 

a91sindan oldukga a91k bir farklJl1k gozlenmektedir. Ba$ka bir deyi~le 

0.05 ve 0.01 anlaml1l1k duzeyinde bu alt gruplar arasinda toplam tutum 

puan1 ac;1srndan anfaml1 bir farkl1l1k vard1r. Bu nedenle bunlar ic;in H1 
hipotezi kabul edilmi~tir. Ayr1ca c;ocuklari 7 ya§in altrnda olanlarla 7 

ya$in ustunde olanlar arasmda 0.01 anlaml1l1k duzeyinde Ho hipotezi'nin 

kabulu sonucu veren " hesap degeri", 0.05 anlaml1l1k duzeyinde H1 

hipotezinin kabulune imkan vermektedir. Ba~ka bir deyi!'jle 0.05 

anlaml1l1k duzeyinde; c;ocuklar1 7 ya$tn altrnda olanlarla olmayanlar 

arasinda tutum puanlar1 a(ftsindan anlaml1 bir farkl1l1k vard1r. Hi 

hipotezinin kabul edildigi durumlar arasrnda en onemli farkl1l1k ba$ta 

erkeklerle - kadinlar olmak i.izere "e$i ev kadrn1 olan" ve olmayanlar ve 

Bekar olanlarla olmayanlar arasmda gozlenmi§tir. Sozkonusu gruplar 

ic;in ortalama puanlar1 ve hesap degerleri s1ras1yla ; E:72.99, K:87.95; 

HD: 11.805; Bek: 85.82, Evlis vs. 80.30; HD= 3.895; E§it evk: 67.10, Dig 

c;al.:83.92, HD: 8.050 olmak geri;ekle§mi§tir. 

Erkeklerle kadmlar arasrnda toplam tutum puan1 a~1sindan onemli 

bir fark11l1k olmas1 (HD.: 11.805): kadrnlarm kendileri hakktnda daha 

olumlu tutumlara sahip olacaklar1 "varsayrm . ve beklentisini dogrular 

durumdad1r. Kadrn ve Erkek tutumlari arasinda (E: 72.99, K:87.95 puan) 

ba~ka faktorlerle ac;:rklanamayacak ac;1k bir farkl1l1k gozlenmektedir. Bu 

sonuc; ba§kaca sonuc;larla da tutarl1 bir durum arzetmektedir. 

Cevaplay1c1larrn dogal olarak evli olanlarrn tel?kil ettigi kutle i<;in de 

(168+ 52 = 220) kar1s1 ev kadin1 olanlarla (erkeklerle) e~i c;altl?an kadrn 

ve erkek karma grubun tutumlar1 arasrnda hayli onemli bir farkl1l1grn 

gozlenmesi de ilginc;tir. Hi hipotezinin kabul edildigi bu degi~ken 
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gruplamasinda hesap degerinin 8.050 gibi yuksek bir duzeyde 91kmas1; 

e§i ev kad1n1 olanlar1n ort. puaninin 67.10 ve digerlerininkinin 83.92 

olmas1yla da ac;:1k9a gozlenmektedir. Bu durumun iki a91dan a91klanmas1 

mumkundur: 

(a) 6ncelikle; 1. grubun (e§i ev kadin1) tamam1yle erkek olmas1; 

erkeklerin genel tutumlarinin nisbeten du§Ok olmas1 nedeniyle bu grubun 

tutumunu oldukc;a olumsuz bir duzeye indirgemektedir. 

(b) 6te yandan tutumlar1 nisbeten olumlu clan diger grubun (K-E) 

karma nitelikli olmasinm bunda etkili oldugu soylenebilir. <;unku zaten 

kad1nlarin genelde tutumlar1 olumlu bulunmaktad1r. Bu gruba giren erkek

lerin tutumlarin1n nisbeten olumlu olacag1 da bu arada soylenebilir. 

"Basmakal1p yarg1larin - bu arada kadinlarin 9al1~masina kar§1 olumsuz 

tutumlar1n"-tutum ogesi II (c;:al1§an kadtn) hakktndaki yetersiz bilgiden 

kaynakland1g1 soylenebilir. Ayr1ca c;:al1§mantn kadtn statusunu yukseltici 

etkisi de sozkonusu olabilir. 

Bekar ile evli vb. durumlardakilerin tutumlari arasmda, ilk ikisinde 

g oz I em lenen duzeyde o lmamak la birlikte, bi r fa rk I 1l 1k gozle nme kted ir. 

Bekarlar 85 .82 o rt. puan i le evl i, d ul vb' nden (80 .30) daha o lumlu b ir 

tutum sergilemektedirler. Bu beklenen bir sonu9tur. <;al1§ma yonelimi ve 

davran1~ bak1mindan bekarlar a91sindan cinsel farkl1l1gin nisbeten az 

oldugu kabul edilmektedir. Kadin - erkek karma bir nitelik gosteren bu 

gruplarda "kadinlarin c;:al1§masinin getirdigi ilave yuk ve gu9luklerin 

sonuc;: uzerinde etkili oldugu ileri surulebilir. Ayr1ca bekarlar1n nisbeten 

daha liberal gori.i§ll.i gen9lerden olu§tugu gozonunde almd1ginda, durum 

fazlaca ~a~irt1c1 olmayacakt1r. 

Kuc;uk (-7 ya~) ve yeti§kin 9ocuklu i§gorenlerin tutumlar1 arasinda; 

0.05 anlaml1l1k duzeyinde bir farkl1!1k bulunmaktad1r. (t hd: 1.978, t td = 
1.960). Bu durum; c;:ocugun ya§1 ile ana - c;:ocuk bagl1l1g1 ve bag1ml1l1g1 

arasindaki ili§kinin dogal bir sonucu olarak· kabul edilebilir. Kariyere r;ok 

bagl1 kad1nlarda bile; i~ten ayr1lma nedenlerinin ba§inda "anal1k 

sorumluluklar1"nin geldigi bilinmektedir. Bu yarg1, erkeklerce de 

payla§1lmaktad1r. Dolay1s1yla; az veya r;ok c;:al1§ma - c;:ocuk yeti§tirme 

ctat1§mas1 ya§ayan cevaplay1c1lar1n boyle bir tutumsal ozellik 

gostermeleri, beklenen bir sonuc;tur. 

Diger tUm ki§isel durum degi§kenleri ac;:1sindan olu~turulan gruplar 
arasinda 0.05 ve 0.01 anlaml1l1k duzeyinde tutumsal bir farkl1l1k olmad1g1 

gozlenmektedir. Bunlar ic;:in Ho hipotezleri kabul edilmi§tir. H1 hipotez-
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lerinin kabulu i9in yeterli olmamakla birlikte hesap degerleri ve ortalama 

puanlar1ndaki farkl1l1klar gozonunde alind1ginda a~ag1daki tesbitleri yap

mak mi.imki.in gori.ilmektedir. 

-Tecri.ibeli grubun tutumlar1 biraz daha olumsuzdur. 

-Yuksek okul mezunlarin tutumlar1 biraz daha olumludur. 

-Qocuklugunda aileden 9al1~an bir kad1nm bulundugu grubun 

tutumlar1 birazc1k daha olumludur. 

-Diger gruplar arasmda kaydadeger pek farkl1l1k yoktur. E~ite en 

yakin durum, ucret degi~keni a91sindan olu~turulan gruplar arasmda 

gozlenmi~tir. (H.D: 0.012; ort. puan; 82. 71 ve 82.72) Buna gore; du~uk 

ve yuksek ucretli gruplarin tutumlar1 arasmda anlaml1 bir farkl1l1k yoktur. 
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Q .. TUTUM DEGi~KENLERiNiN Ki~iSEL DURUM 
DEGi~KENLERi iLE iLi~KiSi (x2 sonuc;lan) 

Ara§t1rmanin bu bolumunde ki§isel durum degi~kenleri ile tutum 

degi~kenlerinin oraninda 0.05 anlaml1l1k duzeyinde "bag1ml1l1k" ya da 

"ili§ki" olup olmad1g1 belirlenmek istenmi§tir. Bu QerQevede x2 

istatistiginden yararlanllm1§t1r. 

Ho = Y1 - Y2 = O (lkl degl§ken - kl§lsel durum ve tutum 
degl§kenlerl arasrnda blr bag1ml1l1k (lll§kl) yoktur.) 

H1 = Y1 = Y2 .. O (Degi§kenler arasinda blr bag1ml1l1k/lll§kl 

vardtr) §eklinde kurulan hlpotezler (denenceler) x 2analizl lie test 

edllmi§tir . 

Belirli bir anlaml1l1k ve serbestlik derecesinde x2 table degerini 

a§an "hesap degerleri"nin ortaya c;1kt1g1 durumlarda H1; Tersi durumda 

ise, Ho hipotezi kabul edilmi§tir. Buna gore; "hesap degeri"nin "tablo 

deger"inden buyuk oldugu durumlarda iki degi§ken aras1nda anlaml1 bir 

"bag 1m I 1l 1k" ya da "i Ii§ k i" nin var o Id ug una; tersi du ru mda ise olmad 1g ina 

hukmedilmi§tir. Ancak, bu iti§ki bize nedensellik ve ili§kinin yonu ile 

gucu hakkinda tam bir fikir vermemektedir. 
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1) Cinsiyet I Tutum Puan1 

"Cinsiyet" faktoru ile "tutum degi~kenleri" arasrnda bir "ili~ki" ya da 

"bag1ml1l1k 11 olup olmad1g1n1 belirlemeye yonelik hesaplamalara 

bak1ld1ginda; 0.05 anlaml1l1k duzeyinde ve 8 serbestlik derecesinde 

hesap degerlerinin hepsinin 15.51 clan Tablo degerinden fazla oldugu 

gorulmektedir. Bu durumda "cinsiyet"le tutum degi~kenleri" aras1nda 

bag1ml1l1g1 test ic;in olu$turulan ve "iki degi~ken" aras1nda bir bag1ml1l1grn 

olmad1g1na ili~kin Ho hipotezi reddedilecek ve alternatif H1 hipotezi 

kabul edilecektir. Buna gore; "cinsiyet" ile "tum tutum degi$kenleri" 

arasinda anlaml1 bir bag1ml11lk (ilieyki) vard1r. 

Hatta "cinsiyet" ile tutum degi$kenleri" arasinda bir bag1ml1l1k 

olduguna ili$kin H1 hipotezi; 0.05 yanrnda 0.005 anlaml1l1k duzeyinde 

bile kabul edilebilir niteliktedir. Qi.inki.i hesap degerleri; bu duzeydeki 

tab lo degeri'nden (21.96) bile yi.iksek bulunmaktad1r. 

Bu degerlere gore; YKO tutum puan1 ile kieyilerin kadin ya da erkek 

olu$1arr arasrnda" c;ok onemli" bir ili$ki I bag1ml1l1k var demektir. Ba$ka 

bir deyi$1e ki$ilerin cinsiyeti ile kad1nlarrn y6netsel gorevlerde istihdam1 
konusundaki tutumlari arasrnda bir ili§ki bulunmaktadir. Verilere gore 

erkekler; kadrnlarrn yonetsel gorevler de istihdamina kar§1 goreli olarak 

olumsuz tutumlara sahiptirler. 

Nitekim T testi'nde de kadrn ve erkekl erin tutum puanlar1 arasinda 

anlaml1 bir farklrlrk olduguna ili$kin H1 hipotezi kabul edilmi$li. Ayrrca; 

ortalama puanlar kadrnlar iQin; 4.224; Erkekler iQinse 3.518 olarak 

gerQekle$mi$tir. 

Ti.im bu verilere gore; cinsiyet ile tutumlar arasrnda onemli bir 

bag1ml1l1k vard1r. Bu bag1mlJl1gin sonucu; erkeklerin tutumlari ile 
kadinlarin ki arasrnda anlaml1 bir farkl1l1k vard1r ve bu farkl1l1k kadmlarin 
tutum1ar1n1n daha olumlu olmasr bl<;imlnde ortaya Qrkmaktadrr. 
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2- Ya§ I Tutum Puan1 

x2 testi sonuQlarina gore; "ya$" ile yonetici egitimine kat1lma", 

"yonetim becerisi kazanma yetenegi"; "i$1etme hedeflerine katk1", " i$ 

aleminin kadinlar1 kabulu", ve "rekabetQilik" faktorleri arasinda bir 

bag l11Jk I ilg i oldugu saptanm J§ t1r. Bu deg i§ ken ler arasinda ba'g 1m I 1l 1k 

olup olmad1gina ili$kin x 2 testlerinde hesap degeri "tabla degeri"ni 

a§t1gindan H1 hipotezi kabul edilmi§tir. 

3. Egltlm I Tutum Puan1 

"Egitim," ile "sorumluluk " "zorlu i$1er", "i$ alemince kabul", 

"hamilelik," "kararlJl1k" ve "mucadelecilik" faktorleri arasindaki ilgiye 

ili$kin x2 ilgi analizi'nde hesap degeri", tablo degeri'ni a$t1gindan Ho 
hipotezi reddedilip H1 hipotezi kabul edilmi$lir. Egitimle geri kalan tutum 

degi$kenleri arasindaki ili$ki konusunda ise Ho hipotezi kabul edilmi$. 

yani; bu degi!]kenler aras1nda anlaml1 bir ilgi olmad1g1 sonucuna 

var1lm1$t1r. 

4· Medeni Durum I Tutum Puan1 

"Medeni durum" ile" sorumluluk, zorlu i$1er, egitim programlarina 

kat1lma, yonetim becerisi kazanma, i$1etme hedeflerine katkl, onderlik 

rolu, i§ alemince kabul, kadin i§ine e$it deger, yonetim iQin rekabet, 

kararl1l1k, ozguven, mucadelecilik" degi$kenleri arasindaki ili§ki 

konusunda Hi hipotezinin kabulu ile sonuQlanan "hesap degerleri" elde 

edilmi$tir. Medeni durum ile bunlar d1$inda ki degi$kenler arasinda ise 

an lam 11 b ir ilg i saptanam am lli ve Ho h ipotezi kabu I ed ilm i~ tir. 

5. ,<;ocuk say1s1 I Tutum Puanr 

"C{ocuk say1s1" degi$keni ile "egitime kat1lma, yonetim becerisi, 

i$1etme hedeflerine katk1. kadin i$ine e$it deger. kadinsl11k, teknik 

yetenek, kararl1l1k, ozguven, rekabetQilik "arasinda ise anlaml1 bir ili§ki 

bir ili§ki oldugu saptanm1!] (H1 kabul edilmi§tir) tir. Diger degi$kenlerle 
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QOcuk say1s1 ise anlaml1 bir ili$ki bulunamamam1$: Ho hipotezi kabul 
edilmi§tir. 

6- <;ocuklarin va,1 I Tutum Puani 

"Qocuk ya§1" ile "zorlu i$1er", ve "ozguven" degi§kenleri arasrnda 

anlamlr bir ilgi saptanm1§ (H1 hipotezi kabul); digerleri arasrnda anlamlr 

bir ili§ki c;1kmam1§ ve bunlarr ic;in Ho hipotezi kabul edilmi§tir. 

7- Mesai Saatlerinde <;ocuklar Kimin Bakt1g1 I Tutum Puan1 

"Qocuklara mesai saatlerinde kimin bakt1g1" ile "zorlu i§ler; yonetim 
becerisi kazanma, onderllk rolu, i$ alemince kabul, kadrn i§ine e§lt 

deger, yonetim ic;in rekabet, hamilelik, duygusallrk, adet sorunu, 

kararlrlrk, ozguven, rekabetcilik ve mucadelecilik" degi$kenleri arasrnda 

anlamlr bir ili§ki bulunmu§; digerleri ile anlamlr bir ili§ki 

saptanamam I§ t1r. 

8- Bagl1 Ast Say1s1 I Tutum Puan1 

"Bagl1 astlarrn say1s1" ile hic;bir tutum degi$keni arasrnda anlamlr 

bir ili$ki bulunamam1§t1r. Bu durumda Ho hipotezleri kabul edilmi$tir. 

Buna gore, ki§ilerin kadrnlarrn yonetsel gorevlerde c;al1$masrna ili§kin 

tutumlarr ile kendilerine kac; ki§inin baglr oldugunun anlamlr bir ili§kisi 

0 [mad IQ I SOylenecektir. 

9- i§ Tecrubesi I Tutum Puan1 

"i§ tecrubesi" ile "Egitime katrlma, yonetim becerisi kazanma, 

i§letme hedeflerine katkr, ozguven" faktorleri arasrnda anlamlr bir ili§ki 

saptanm1§, digerleri arasrnda boyle bir ili$kl bulunamam1§t1r. Boylece, 
yukar1da sayrlan faktorlerle i§ tecrubesi arasrnda anlaml1 bir ili§ki 

bulunduguna dair H1, digerlerinde boyle bir ilginin otmad1grn1 belirten Ho 
h ipotezi kabu I ed ilm i§tir. 
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1 o- 9al1!J1lan Kurulu!J I Tutum Puan1 

"Cal1~1lan kurulu~"un kamu, 6zel veya ba~ka bir stati.ide olmas1 ile 

hi<;bir tutum degil;ikeni arasinda anlaml1 bir bag1ml1l1k bulunamam1l;it1r. Bu 

durumda Ho hipotezi kabul edilmi~tir. 

11- c.;ocuklukta Aile Oyesl <;al1§an Kadin Olup Olmamas1 I 
Tutum Puani 

Bu degi!?kenle sadece 11 Tarafs1zl1k " ve "6zguven" tutum faktorleri 

arasinda anlaml1 bir bag1ml1l1k saptanm1l;i, digerleri arasinda bir ili!?ki 

bulunamam1!?t1r. 

12- Kadinlarla Birlikte <;al1§ma I Tutum Puan1 

"Kadinlarla birlikte ctal1l?m1~ olmak" ile "sorumluluk, egitime 
kat1lma, yonetim becerisi kazanma, kadin i~ine el;iit deger, teknik 

yctenek ve mucadelecilik "degi~kenleri arasinda anlaml1 bir ilgi oldugu 

belirlenmi!? ve bunlar ictin H1 hipotezi kabul edilmi~tir. Diger tutum 

faktorler ictin anlaml1 bir ili~ki olmad1gina ili~kin Ho hipotezi kabul edil

mil;itir. 

13- Oturulan Ev I Tutum Puan1 

"Oturulan evln nitellgl" ile "zorlu l§ler, egitlme kat1lma, 

yonetim becerlsl kazanma, I§ alemtnce kabul, kadin i§lne e!]it deger, 

adet sorunu, annellk rolu, kararl1l1k, rekabet~illk, mucadeleclllk" 
konusundakl tutumlar arasinda anlaml1 blr lll§kl saptanm1~ (H1 hlpotezl 

kabul); digerleri arasinda boyle bir ili~ki bulunamam1~tir. (Ho kabul). 
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14- Ocret Geliri I Tutum Puan1 

Cevaplay1c1lar1n "ucret gellrl" lie hic;blr tutum deglf}kenl 

arasinda anlaml1 blr lll!jkl saptanamam1!j ve her biri ic;in Ho hipotezi 

kabul edilmi$tir. Buna gore, ki~ilerin ucret duzeyi ile kad1nlarin 

istihdamina kar$1 tutumlar1 arasinda anlaml1 bir ifi$ki yoktur. 

15- Ocret Kullan1m1 I Tutum Puan1 

Cevaplay1c1 ucretlerini ne olc;ude kendileri ve aileleri ic;in 

kullan1ld1klari ile "yonetim becerisi kazanma; onderlik rolU, annelik rolO 
' 

ve kararlrl1k" faktorleri konusundaki tutumlari arasrnda anlaml1 bir ili~ki 

oldugu bulunmu$tur ve H1 hipotezleri kabul edilmi$tir. Diger faktorler 

ac;1sindan ise Ho hipotezi kabul edilmi$tir. Buna gore diger faktbrler ile 

ucret kullan1m1 arasmda bir bagl1l1k yoktur. 

16- Ef}in Meslegi I Tutum Puan1 

Cevaplay1c1larin "el?lerinin meslegi" ile "tarafs1zl1k, egitim 

pogramlarina kat1lma, onderlik rolu, adet sorunu, ve mucadelecilik" 

konusundaki tutumlar1 arasrnda anlaml1 bir ilgi bulunamam1$ ve Ho 

hipotezi kabul edilmi~tir. E$1erinin meslegi ile diger tum faktorler 

konusundaki tutumlar1 arasrnda ise anlaml1 bir ili$ki bulunmu$ ve H1 

hipotezleri kabul edilmi$tir. 

17- i§ Onvan1 I Tutum Puani 

Cevaplay1c1lar1n statlisunu belirleyen i$ unvan1 (yonetici, memur, 

diger ... ) ile "sorumluluk, zorlu i~ler, yonetim becerisi kazanma 

yetenegi, teknik yetenek, h1rs, kararl1l1k, ozguven ve mucadelecilik" 

konusundaki tutumlari arasrnda anlaml1 blr lll!Jkl saptanm1~ diger tutum 

degi$kenleri konusunda ise anlaml1 bir ilgi bulunamam1$t1r. 
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IV. DEGERLENDiRME VE <;IKARIMLAR 

"Kadinlarin yonetsel gorevlerde istihdamina karl?I tutumlar"la ilgili 
ara§t1 rm an rn sonuc;larina gore: her §eyden once ara§t1 rmaya kat1 Ian kad in 
ve erkek i§gorenlerin tutumlar1, olc;ek degeri olarak -bir kac; istisna d1§tnda
tUm tutum faktorleri ve olc;ek puan1 ac;1s1ndan olumlu bir nitelik 
gostermektedir. Bal?ka bir deyi§le: herhangi bir boyut ac;1sindan 3.000'un 

altrnda degerlerin say1s1 son derece dul?uktUr ve olc;ek puan1 olarak 63.000 

(21X3.000)'un alt1na sadece 3 c;ocugu olan i§gorenlerde (59.997) 
du§ulmu§tUr. Yaln1z, bu grubun sadece 7 ki§iden olu§tugu da goz onune 

alrnmal1dir. Bunun dt§rnda: en du§uk puanlarin bile olumlu tarafa du§tUgu 

(Ornegin; e§i ev kadrn1 olan erkeklerin 67 .1 O; erkeklerin 72,99) hesaba 
kat1l1rsa; cevaplay1c1larrn mutlak antamda pek olumsuz tutumtara sahlp 
otmad1klar1 sonucuna varrlacaktir. Buna kar§1n; belli gruplarda az sayrdaki 

tutum boyutu ac;1s1ndan ac;1kc;a olumsuz bir tutum sergilendigine de tanrk 
olunmaktad1r. Ornegin; erkekler; 2.596 puan ile "mucadele gerektiren zorlu 
i§lerin kadrnlara gore olmad1g1" ve 2.794 puan ile "c;al1§manrn kadrnlarrn 
annelik rolune zarar verecegi" goru§u ile "ac;1kc;a olumsuz bir tutum" ser
gilemi§lerdir. (Diger degerler ic;in Bkz. Ek-1) Tum. bunlar goz onune 

al ind rg ind a, kad in ve erkek l!jgoren lerln kad mlarm yonetset gorevlerde 

istlhdam1 konusunda genelde olumlu tutumlara sahip olduklari 

soylenebilecektir. Bununla birlikte, c;e§itli ki§isel durum degi§kenlerine 
bagl1 olarak l§gorenlerln tutumlar.1 araslnda onemll farkl1t1klar 
saptanm l§tt r. 

Ara§tirma verilerine gore; en goze c;arpan sonuc;; "kadrnlar" ile "erkek

ler"in "kadrnlarrn yonetsel gorevlerde istihdamrna kar§t "tutumlar1"ndaki 

farkl1l1kt1r. Clnslyet faktoru; tUm tutum degi§kenleri (dolay1s1yla toplam 

tutum puanr) ac;1srndan; kadrnlarrn daha olumlu tutumlar sergilemelerine yol 

aqm1§t1r. Merkezi dag1l1m olc;ulerinde gozlenen bu durum; t testi ve x2 testi 
sonuc;larinca da desteklenmi§tir. x2 analizlerinde tl.im tutum degi§kenleri ile 
"cinsiyet" arasrnda anlamlr bir ili§ki saptanmt§ t testinde de kadrn ve erkek
lerin tutumlar1 aras1nda "anlaml1 bir farkl1l1k 11 oldugu saptanm1l?ttr. Buna 

gore; erkekler l<adinlara gore; daha olumsuz tutumlara sahlp 
bulunmaktad irlar. 

Cinsiyete bagl1 tutumsal farklrl1k, kendini "e§I ev kadin1 olan erkek

ler" ile "e§I ~al1§an karma grup" arasinda da gostermi§tir. Burada da x 2 

sonuc;larr; e§in istihdam durumu ile tutumlar arasrnda anlaml1 blr ili§ki 
oldugunu; t testi sonw;larr da "e§i c;al1§mayan erkekler" ile digerlerinin 
tutumlarrndaki gozlenen farkl1l1g1n anlaml1 oldugunu ortaya koymu§tur. 
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Buna gore; "e§I c;al1§mayan erkeklerin tutumlar1" anlaml1 bir bic;imde 

goreli olarak daha olumsuz bulunmaktad1r. 

Bu arada; medeni durum; c;ocuk say1s1 ve ya$lar1; mesai saatlerinde 

c;ocuklara kimin bakt1g1 gibi ki$isel durum degi$kenlerinin de tutumlarla 
lli~kili oldu~u ve farkl1I1~a yol aQtt~ 1 saptanm t§tt r. Verilere gore, bekarlar 
ve bo$anm1$lartn, c;ocuk say1s1 az olanlarin; c;ocuguna aileden birinin 
bakt1g1 veya kre$te\yuvada bak1lanlar1n nisbeten olumlu tutumlar ser

giledikleri gorulmektedir. 

Tum bu sonuc;lar; kad1nlar1n istihdam1na ili$kin tutumsal ve 

davran1$Sal yonelimlerde ev kadinl1g1 ve anal1k rolleri ve 

sorumlu luk larin in c;ok etkili oldugu yarg 1s1n1 desteklemektedir. Goruldugu 

gibi, kad in la rm alle lc;I (anal1k-ev kadml 1g1) yukumlUIUklerl artt1kc;a; 
lstlhdamlarina kar§1 tutumlarda blr olumsuzluk eglllmi ortaya 
Cjtkmaktadir. Erkeklerde daha belirgin olmakla birlikte her iki cinsiyette de 
gozlenen bu durum: geleneksel cisel i!1b61umunun benimsendigini de 
gostermektedir. 

Oturulan ev ile baz1 tutum boyutlarr (10 tanesi) arasinda anlamlr bir 

ili$ki saptanmr§ olmas1; c;ok belirgin olmamakla birlikte ailesinin evinde 

veya kirada oturanlarin nisbeten daha olumlu tutumlar sergilemeleriyle bir
likte degerlendirildiginde; "ev sahibi alma", kiray1 kar$tlama nedeniyle or
taya 91kan "gellr lhtlyac1"nin etkili olabilecegini akla getirmektedir. Bu 

arada: c;ocuga annesinln ve ucretll bak1cmin bakt1g1 durumda tutumlarin 
nisbeten olumsuz olmas1, ilk gruptakilerin 9ogunlukla erkeklerden 
olu$mas1n1n ve ucretli bak1c1l1g1n pek guvenilir bir yol olarak 

gorulmemesinin sonucu olabilir. 

i$ unvan1na gore "yonetlcl olup olmamakla" tutumlar arasinda bir 

ili$ki oldugu saptanm1$. ancak ast say1s1 ile tutumlar arasinda bir ilil?ki 
bulunamam1$t1r. Ayr1ca, yoneticilerle memurlarin tutumlar1 aras1nda 
anlaml1 bir farkl1l1k saptanamam1§t1r. Bu arada; "kurulu§" (kamu, ozel, 
diger) ile "ucret duzeyi" degi$kenleri ile tutumlar arasinda da anlaml1 bir 
lll!jkl saptanamam1§t1r. Buna kar$1l1k; "ucretin nas11 kullan1ld1§1 11 lie baz1 

tutum boyutlari arasinda ili§ki oldugu (x2 testine gore) belirlenmi$tir. Bu 

konuda; iicretinin tiimi.ini.i ailesi i9in harcayanlarin tutumlarinda goreli bir 

olumsuzluk gozlenmektedir. Bu, sozkonusu grubun buyuk bir olas1l1kla 
9ogunlukla erkeklerden olu$mas 1na baglanabilir. 

Ki~ilerin ~ocuklugunda aile uyesi ~alt$an kadin olup olmamasinin 
tutumlar uzerlnde pek etkill olmad1g1 bellrlenm1$tlr. Ancak, genel kan1n1n 
tersine; c;ocuklugunda 9al1$an kadintn var oldugunu soyleyenlerin tutumlar1 
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(3.959); olmayanlara gore (4.019); onemli bir farkl1l1k olmamakla birlikte 
daha olumsuzdur. Bu durum; "olumlu rel modeli" olma i§levinin en azrndan 

deneklerimiz ictin pek etkili olmad1g1 biQiminde yorumlanabilir. 

"Egltlm" ile tutumlar arasrnda; belirli tutum faktOrleri at;t1s1ndan (6 
faktor) bir ili§kinin varl1g1 saptanm1§t1r. Ortalama puan degerlerine gore: 
egltlm duzeyl artt1kQa ki~llerln tutumlar1 daha olumtu hale gelmektedlr. 

Bu: yayg in goru§le tutarl 1I1k arzetmektedir. Yaln rz, yuksek oku I mezunu 

olanlarla olmayanlar1n tutumlari aras1nda anlaml1 bir farkl1l1k 

saptanamam 1§t1 r. 

"i!J deneylml" ile ile yalnrzca 4 tutum boyutu arasrnda anlaml1 bir 
ili§ki saptanm1§t1r. Gene! bir egilim olarnk i§ tecrubesi arttrkt;ta tutum 

puanlarrnda bir du§me gozlenmektedir. Bu durum, ku§ak fark1 yanrnda, 
medeni durum, <:fOcuk sahibi olup olmama ile ilintilendirilebilir. 

Kadrnlarla blrllkte QalHjml!J olup olmamanrn belli tutum boyutlar1 (6) 
ile ilintili oldugu, t;tal1~mad1grn1 belirtenlerin daha olumsuz tutumlara sahip 

olduklar1 saptanm1§t1r. Bu tutum ogesi'ile ilgili bilgi \deneyim eksikliginin 

kal1p yarg1lar1 kabul olas1l1grn1 art1rd1g1 goru§u ile tutarl1l1k arzetmektedir. 

Boylece, ki§ilerin tutumlarryla ilgili faktorler, clnslyet ba~ta olmak 
uzere, e§in meslegi, medeni durum, <:fOcuga kimin bakt1g1; oturulan ev, 

<:fOCuk say1s1 ve ya§larr, yonetici olup olmama: egitim; kadrnlarla Qalr§ml§ 

olup olmama, ya§, ucret kullan1m1, i§ tecrubesi olarak ortaya G1km1§t1r. 

Ocret duzeyi ile bagl1 ast say1s1 arasrnda anlamlr bir ili§ki saptanamamr§tir. 
Goruldugu kadar1yla; kadinlarin alle-ev IQI sorumluluk ve baglar1'nin 

tutumlar uzerinde onemli blr etklsl vard1r. 

Tutum boyutlarr ac;1s1ndan en goze c;arpan ozellik; kadrn ve erkeklerin 
en olumlu ve en olumsuz tutum sergiledikleri faktorlerin a§ag1 yukarr ayn1 
olmas1d1r. Hem kadrnlar: hem de erkekler, "kadrnlara yoneticl egitimlne 

katrlmada f1rsat e§itligi" verilmesi konusunda en olumlu tutumlarrnr ser

gilemi§lerdir. Yine "Kadrnlarrn i§ine e§it deger verilmesi" faktoru her iki 

cinsiyet icin en yuksek puanlr ikinci de~i~kendir. Ote yandan en du§uk 
puanl1 u«; faktor (s1ralar1 farkl1 olmakla birlikte) kadrn ve erkeklerde 

ayn1d1r: Annelik, zorlu i~ler, duygusall1k •.. Kadrnlarda "annelik", erkek

lerde "zorlu i§ler", en du§uk puana sahip bulunmaktad1r. Diger tutum 

degi§kenlerinin puan s1ras1nda cinsiyete gore farkl1l1klar olmakla birlikte 
gene! olarak blr benzerlik gozlenmektedlr. Oyle gorunuyor ki .kadrn ve 
erkeklerin tutum profilleri'nde baz1 farkll11klarla birlikte blr benzerllk 
gozlenmektedir. Yalnrz, erkeklerln olumluk duzeyi tum faktorler ac;1sindan 

daha du§uk bulunmaktad 1r. 
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Tum bu degerlendirmelerden sonra, ara~t1rma bulgularindan ~u 
~1kar1mlarda bulunulabilir: 

(1} "Kad1nlar1n yonetsel gorevlerde istihdam1" konusunda kadtn ve 

erkeklerin tutumlarinin olumluluk derecesi onemli olc;ude tarkl1d1r. Genelde 

erkekler, ozellikle de evli erkekler, daha olumsuz tutumlara sahiptirler. 

(2) Tutumlar uzerinde, evlenmi~ olup olmama, c;ocuk say1s1 ve ya~larr, 

c;ocuk bak1m1, ucretin aile gelirindeki yeri gibi "alle sorumluluguna llhjkln 
faktorlerln"de onemli etkisinin oldugu gozlenmektedir. 

(3) Ayr1ca, yai;; ve egitim durumu da tutumlarla ili§kilidir. Tutumlar 
uzerinde ya~1n olumsuz, egitim duzeyinin olumlu bir etki yapt1g1 

soy I en e b i I i r. 

(4) Kadin ve erkeklerin; olumluluk derecesi farkl1 olmakla birlikte; 

kad1nlar1n yonetsel gorevlerde istihdamina ili§kin tutum profilerinde bir 

benzerllk gizlenmektedir. Her lkl cinsiyetln de, tutum faktorleri ac;1sindan 

benzer eglllmler l~lnde olduklari izlenmektedir. 

(5) Bu benzerlik, tutum boyutlari ac;1sindan en olumlu-en olumsuz 
olunan faktorlerin ayn1 veya benzer ya da yakin bic;imde s1ralanmas1 
bic;iminde kendini gostermektedir. 

- En olumlu tutumlar genellikle "e~itlik verilmesi\taninmas1"na ili~kin 

bulunmaktad 1 r. 

- En olumsuz tutumlarsa; "annelik", "duygusalltk", 'Objektiflik gibi 

"kad 1nlara ozgu rol ve ozelliklere" aittir. 

(6) Gorunu~e gore; erkekler daha belirgin olmakla birlikte kadinlar da; 
clnsel rot kal1pyarg1larin1 benlmsemektedlrler. Tum grupta; kadintarin 

kariyerine kar~1 "annelik rolu"nu vurgulayan bir tutum sergitenmektedir. 
Ayr1ca; kadinlar da; 

-duygusal olduklari, 

-Pek objektlf 01amad1ktar1 

-Mucadele ve rekabetten kac;ind1klar1, 

-Sorumluluk almak istemedikleri, 

-Yeterince giri~ken otmad1klar1 yonundeki "cinsel kal1pyargllar1" belli 
olr;ude benimsiyor gorunmektedirter. 
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(7) Erkekler; "zorlu i§lerin kad1nlara gore olmad1g1 11 ve "c;al1§manin iyi 
anne olmay1 engelledigi" gorunu!}unu mutlak anlamda da benimsemektedir
ler. 

Sonuc; olarak; denekler; genelde c;ogunlukla "olumlu bir tutum ser

gilemil? olmakla" birlikte; olumluluk derecesindeki farkl1llktan ve baz1 

faktorler ac;1s1ndan sergllenen olumsuz tutumlardan; yukar1da say1lan 
c; 1 kar1 m lard a bu lunu la bi I ir. 

Oz olarak; 

-denek tutumlarinin cinsel rol kal1p yar91larindan etkilendigi, 

-Kad1n kariyer geli!}imine bireysel yeteneklerinden c;ok d1§Sal 
faktorlerin engel olarak goruldugu, 

- <;al1!}ma ve kariyer ugruna "kad1ns1 ozelliklerden" ve rollerden (an

nelik) vazgec;ilmek istenmedigi. soylenebilir. 
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Tutum degi~kenlerinin ortalama puan ac;1sindan s1ralalan1~1: 

Degi§ken Ort. Kad1nlar Erkekler 
Puan1 

1 • Annelik 3.302 1.Annelik (3.583) 1.Zorlu i§ler (2.596) 

2- Zorlu i§ler 3.409 2.Duygusallik (3.815) 2.Annelik (2.794) 

3· Duygusall1k 3.524 3.Zorlu i§ler (3.857) 3.Duygusal11k (3.000) 

4· Tarafs1zl1k 3.736 4.Tarafs1zl1k (3.973) 4.i§I. hed. katk1 (3.220) .__ ___ 
5- Hamilelik 3.788 5. Rekabetqil ik (4.004) 5.Sorumluluk (3.284) 

-

6- i§l.hedef.katk1 3.810 6. Hamilelik (4.046) 6.Tarafs1zl1k (3.298) 
~ 

7- Rekabetqilik 3.828 7 .Hirs (4.062) 7.Hamilelik (3.326) 

8- Sorumluluk 3.833 8.Sorumluluk (4.131) 8. Onder. Rolu (3.390) 
>---·---·--· 

9· H1rs 3.895 9. i§I. hed. katk1 (4.131) 9.i§ duny. kab. (3.404) 
"-·-· 

10- Onderlik rolu 3.905 1 O.Teknik Yet. (4.174) 1 o. Rekabetqilik (3.504) 
---·-------~·--

11- Teknik yet en. 3.973 11.0nderlik rolu (4.189) 11.Mucadelecilik (3.525) 

12- i§ hayt. kabul 3.983 12.Mucadelecilik (4.236) 12.Kararllk (3.546) 

13- Mucadelecilik 3.985 13.Kararl1l1k (4.236) 13.0zguven (3.553) 
~ --~-----------~----- -

14· Kararltl1k 3.993 14.i§ Duny. kab. (4.297) 14. H1rs (3.589) 

15- Adet sorunu 4.080 15.Adet sor. (4.340) 15. Te kn. Yet. (3.603) 
----· 
16- Ozguven 4.132 16.KadtnSI OZ. (4.355) 16.Adet Sor. (3.617) 
-· 
17- Kadins1 4.185 17. Yon. ic;. Rek. (4.444) 17.Yon.ic;.Pek. (3.851) 

18- Y. iqin Rek. 4.234 18.0zguven (4.448) 18. B0ceri Kaz. (3.872) 
-

19- B0c0ri kaz. 4.307 19.B0ceri Kaz. (4.544) 19. Kadins1 oz. (3.872) 

20· E§it d0ger 4.352 20. Kad. i§.0§.d0g. (4. 598) 20. Ki§. 0§. deg. (3.851) 

21· Egitim f1rsat1 4.461 21.Eg.prog.Kat. (4.649) 21.Egit.prog.kat. (4.121) 

·-
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SONU9: 

Son y1llarrn en onemli degi§ikliklerinden biri; kadrnlarrn evd1§1 ucretli 

i§gucune kat1l1mlarrnrn yani "c;al1§an kadrnlar"rn say1 ve oranlarrnrn gittikc;e 

artmas1d1r. Bu, c;e§itli duzeylerde onemli etki ve sonu<;lar gosterecek bir 

degi§imi simgelemektedir. Bu yuzden "kadrn c;al1~mas1"nrn gittik9e daha 
fazla llgi c;eker hale gelmeslnl olagan kar~Jlamak gerekir. Ancak, kad1nlarrn 
piyasada\i§letmelerde 9al1§masinin dogru anla§1lmas1 ic;in baz1 hususlarm 
g6zard1 edilmemesi gerekir. 

Hen;eyden once "9al1§ma"; kadrnlar ve erkekler ic;in farkl1 bir anlam 
ve ic;erige sahiptir. Erkeklerin uretici faaliyetleri hemen hemen tamamen 
piyasaya ayr1lm1§ oldugu halde kadrnlarda durum farkl1d1r. Oretici nitelikte 

olduklar1 halde iktisadi say1lmayan ve istatistiklere yans1mayan c;ocuk 

yeti§tirme ve ev i§leri gibi kadrnlara ozgu faaliyetlerin kadrnlarrn istihdam1 

ac;1srndan belirleyici bir etkisi vardir. Genel bir deyi§le; kad1nlarrn istihdam 

6runtulerinin farkl1l1g1n1n buyuk olc;ude kad1nlar1n sozkonusu aile 
gorevlerinden kaynakland1g1 soylenebilir. 

Ginsel i§bolumu sonucu kadrnlarrn pay1na du§en c;ocuk yeti§tirme ve 
ev i§leri; hem kadrnlarrn 9al1eyma yonelim ve davran1§larin1 hem de diger 
ki§ilerin kadrnlarrn 9al1§mas1na kaT§I tutumlarrn1 onemli 6!9ude etkilemek

tedir. Bu yuzden kadrnlarrn piyasada\i§letmelerde istihdam1 soz konusu 
oldugunda da bunlarin gozard1 edilmemesi gerekir. Ba§ka bir deyi~le, 

kad1nrarin istihdamin1 erkekler ic;in gec;erli model ve yakla§1mlarla 
ac;1klamaga kalk1eymak, yan1lt1c1 olacakt1r. 

Bu bak1ey act1s1yla kadrnlar1n c;al1§mas1, birbiriyle s1k1 bir etkile~im 
i9inde olan iktisadi olmayan ve iktisadi faaliyetler diye iki ana gruba 

ayr1labilir. Ayr1ca kadrn c;al1§masrn1n evic;i-ev (aile) d1§1; ucretli\ucretsiz 

boyutunda da incelenmesi uygun olacakt1r. Boylece kadrnlarin c;al1eymasrnrn 
anlam ve ic;erigini daha iyi anlama olanag1 dogacakt1r. 

Kadrnlar1n i§gucune kat1l1m1 da farkl1l1k gostermektedir. Erkeklerln 
l~gucune kat1l1m1nrn sureklilik gostermesine kar~ll1k; kadrnlar arasrnda 

hakim kat1l1m oruntUsu kesikli bir nitelik gostermektedir. Genellikle 
kadrnlar; aile sorumluluklar1 nedeniyle istihdama uzunca sure ara vermekte 
ya da iq

0

gucunden tamamen c;ekilebilmektedirler. O nedenle; ki§ilerin her

hangi bir zaman noktasrnda i§guci.i ic;inde olup olmad1klarrn1 esas alan bir 
yakla§Jm yerine; kad1nlar1n istihdam1n1 sureklilik boyutunda bir 
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kariyer\sureQ olarak ele almak daha gerQekQI gorunmektedir. Bu aQrdan, 
kadinlar arasinda yaygin uc; c;al1$ma modelinden sozedilebilir. 

a) C{al1$mama (evkad1nl1g1-anal1k) modeli 

b) Kesikli c;al1$ma modeli 

c) Surekli c;al1$ma modeli. 

Bunlardan en yayg in clan 1; kesikli kariyer modelidir. Bu, kad in larin 

evlilik, degum, QOCuk yeti$tirme ve benzeri nedeniyle istihdama ara verip 

tekrar donmesini ic;eren bir c;alr$ma davran1$1n1 simgelemektedir. Surekli 
c;al1$ma modeli ise; erkeklere benzer bir bic;imde surekli c;al1$ma y6nelim ve 
davran1$Jnl ic;ermektedir. Birincisi ise; zorunluluk durumu haric; c;al1$mayan 
veya evlendigi veya QOCuk sahibi oldugunda surekli olarak istihdamdan 

ayr1 Ian kad inlarin davran l!;itn 1 simgelemektedir. 

Kadinlarin istihdam1na boylesine bir yakla!;i1mla, kadin emek arz ve 

talebinin analizi ve ilgili politika ve duzenlemeler ac;1s1ndan baz1 
c;1kar1mlarda bulunulabilir. Buna gore; 

Kadinlarin genelde kesikli bir c;al1$ma davran1$1 sergilemeleri; i$ 

piyasasindaki konumlarin1n erkeklere oranla du$Lik olmas1nin en onemli 

nedenlerinden biridir. Bu modelin yaygin olu$unun kadinlarin i!;ie alinmas1; 

terfi ve nakilleri; egitimleri, i$ten Q1kar1lmalar1 uzerinde de etkili oldugu 

soylenebilir. DCJ§unce ve motivasyon olarak; surekli c;al1$may1 du;;unen 
kadinlar1n baz1larinin bile kesikli bir c;al1$ma davran1$1 gostermesi, buyuk 
olc;i.ide kadinlarin "~ifte i$yi.iki.i"ni.in bir sonucu olarak gori.ilebilir. 

i$gi.icu ic;indeki kad inlarin, i$gucu, istihdam durumu; sektorel, mesleki 
ve statUsel dag1l1mina bak1ld1ginda; genelde §U c;1kar1mlarda bulunulabilir: 

- Qogu ulkede ve ulkemizde kadinlarin i§gucune kat111m oran1 art1§ 
egilimine ragmen erkeklerden daha dCi$CiktUr. Yaln1z ulkemizde kadinlarin 

gene! iKO'nda, sanayile§me ve kentle§meye paralel olarak bir du§me 

gozlenmektedir. Ancak, ucretli ve modern sektorlerde c;al1$an kadinlarin 

· say1 ve or an ind a az da olsa bir art1$ oldugu soylenebilir. 

- Ozellikle geli$mekte olan ulkelerde ve Turkiye'de kadtnlarin buyuk 
Qogunlugu tar 1m sektorunde ve ucretsiz aile yard1mc1s1 statUsunde 
c;al1§maktad1r. Boylece; kad1nlarin iktisadi faaliyetlere kat1l1min nimetlerin
den pek yararlanamad I klart soylenebilir. 

- Mesleki dag1l1m ac;rsindan i$1erin "kadin" ve "erkek" i§leri diye 
bolundugu; c;ogu kadrnrn az say1daki "kadtn meslekleri"nde yogunla§t1g1 

gozlenmektedir. Diger etmenlerle birlikte bu durum; kad1nlar1n i$ 
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hayat1ndaki "e§itsiz" konumlar1n1n nedenlerinden biri olarak 
degerlendirilmektedir. Ba§ka bir deyi§le; i§ piyasas1ndaki i§lerin cinsiyete 

dayalt "ikili (dual)" i§ piyasast ozellikleri gosterdigi soylenebilir. 

- Yine; kad1nlar1n List duzey mevkilerde ve yonetim i~lerindeki 
oran1ntn son derece az oldugu gozlenmektedir. Bu durum ktsmen kadtnlartn 

yetenek, tutum ve ozellikleri; k1smen de i§ piyasas1n1n yap1s1; emek 

talebinin ozellikleri; ekonomik ve kultl.irel faktorlerle ac;1klanmaktad1r. 

- Kadinlar1n i§sizlikten daha fazla zarar gordukleri; ozellikle durgun
luk donemlerinde genelde kad1nlar ic;in "son giren ilk 91kar" ilkesinin gec;erli 

oldugu soylenebilir. 

Tum bu genel gostergeler ac;1sindan kad1nlarin i§gucune kat1l1m ve 

istihdam1n1n erkeklerinkinden farklt bir ozellik sergiledigi sonucuna 
varllacakt1 r. 

Belli bir yap1 ve buyukluge eri§mi§ i§letme orgutlerinde istihdam ise, 

kendine has baz1 ozelliklere sahiptir. Her§eyden once orgutsel istihdam 

ko§ullarintn erkeklere gore duzenlendigi; cinsel rol farkl1la§masin1n 

gozlendigi veri ko§ullarda bunun kad1nlar ic;in farkl1 an lam ve etkileri oldugu. 

soylenebilir. Kad1nlar1n modern sektorlerde istihdam1ntn statUlerini 

yukselttigi belirtilmektedir. Ancak, ayn1 zamanda modern sektor i~let

melerinde gec;erli c;al1§ma ko§ullar1ntn kad1nlarin "dogal aile ic;i" gorevleri 

ile goreli o\arak daha zor uz\aeyt1r1\1r olmas1 da sozkonusudur. B6ylece 
modern sektor i§letmelerinde c;al1§ma, kadtnlar ic;in baz1 yararlar (gelir, 
guvence vs.) yaninda baz1 ilave sorunlar1 da ic;ermektedir. Ozellikle evden 

uzakta, belirli saatler ic;inde, yuksek i§ talepleri alttnda c;al1§ma kadinlar 

ic;in baz1 ek sorunlar dogurabilmektedir. 

Kadtnlarin i§letmelerde istihdam1, orgutsel yap1, surec;, gorevlilerin 

tutum ve davran1§lar1 yan1nda kadinlartn bireysel ozellikleri ve c;evresel 

etmenlerin etkisiyle §ekillenmektedir. 

Bireysel ozellikler ic;inde kadtnlartn 

-egitimi ve vastf duzeyi 

-mesleki ilgi ve bilgisi, 

-Aile sorumluluklari vb. C>zellikle C>nemll faktorlerdir. 

Kad1n\ar1n egitimi ile i§gucune kat1\1mlar1 ve c;al1~t1klari i~ arasinda 

s1k1 bir ili§ki gozlenmektedir. Egitim duzeyi artt1kQa kadinlarin istihdam1 da 

artmakta, ayr1ca kad1nlarin egitildikleri alanda c;alt§ma olas1l1klar1 daha 

yuksek bulunmaktad1r. 
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Aile sorumluluklar1 ve baglar1 t;eri;evesinde evli, i;ocuklu olup ol
mama. c;ocuklarin ya~ ve say1lar1 ozellikle onemli bulunmaktad1r. Aile geliri 
ve koca tutumu gibi faktorlerin etkisi; egitlm duzeyi ve kariyer bagl1l1g1 

artt1kc;a azal1yor gorunmektedir. 

Kil?ilerin tutum ve davran1ljlar1 ac;1s1ndan onemll oldugu belirtilen cin
sel rol kal1p yarg1larinin kad1nlarin istihdam konumlarin1 belirlemede onemli 
oldugu soylenebilir. 6zellikle yonetici ve diger orgi.it i.iyeleriyle koca ve 

diger onemli ki~ilerin tutumlari, kadtnlartn c;al1l]ma davran1~tn1 etkilemek

tedir. i~in ilgint; yan1; genelde kadtnlartn istihdam ve kariyer geli~imini 

engelleyici oldugu belirtilen olumsuz tutumlara kadinlar1n da sahip 

olmalar1d1r. Boylece; tutumlar ve ilgili cinsel rol kal1p yarg1lar1; c;ogu kez 

gerc;ekleri yans1tmasada, kadinlar1n istihdamtn1 etkiliyor gorunmektedir. 

Qevresel faktorler ic;inde ozellikle ekonomik ko~ullar ile yasal 
duzenlemeler, onemli gorunmektedir. il?sizligin kad1nlarin istihdamin1 olum
suz bic;imde etkiledigi enflasyonun hem av hem piyasa i~lerini boytece 

toplam i~yuklerini art1r1c1 etki gosterdigi soylenebilir. 

Kad inlari "koruyucu" (anal 1g 1 n korunmas1. ayr1mc1I1ga kar~ 1 koruma) 
yasalarin ozellikle modern sektor i~letmelerinde c;al1~ma ac;1sindan onemi 
buyuktur . Bu duzenlemeterin belli ac;1lardan kadinlar1 koruyucu olmakla 
birlikte; kadinlar1n i~ piyasas1nda dezavantajl1 bir durumda olmalarinda 

paylar1n1n oldugu da ileri surulmektedir. Her~eyden once; baz1 

di.izenlemelerin kad1n i~gorenleri i~letmeler ic;in daha maliyetli k1ld1g1 

soylenebilir. Ocret ve f1 rsat e§itligi saglamaya yonelik duzenlemeler, ABO. 

ingiltere vb. baz1 i.ilkelerde nisbeten etkin iken; ulkemizde bunlarin yetersiz 

oldugu gozlenmektedir. Genelde eksik clan yasa ve yonetmeliklerden c;ok 
yonetici ve yapt1rimc1 organizasyonlard1r. 

Bu arada toplumsal ve kultUrel yap1 da kad1nlarin istihdam1n1 

kolayla~t1rma\zorla~t1rma ac;1sindan etkili (dolayl1 da olsa) gorunmektedir. 

Qogu il11erde yeni, azinl1k ve farkl1 bir i~goren grubu olarak kadtn 
lstlhdam1n1n baz1 ()zel sorunlari da vard1r. Bunlar gerek kadtnlar, gerekse 

i~letmeler ve diger ilgililer ac;1sindan olumsuz etki ve sonuc;lara sahiptir. 

Devams1zl1k, i~gi.ici.i devri, cog.rafi seyyaliyet azl1g1, a~m i~yuku gibi 

geleneksel sorunlar yantnda ozellikle son y1llarda gumdenden di.i~meyen iki 

onemli sorun, cinsel ayr1m ve cinsel tacizdir. Kadinlarin i~ hayatindaki 

olumsuz konumu buyuk olc;ude cinsel ayr1mc1l1k ve sonra cinsel tacizle 

aQ1klanmaktad 1 r. Ancak bazen bunlartn etki ve sonuQlartn tn fazla abart1Id1g 1 

soylenebilir. 
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Kad1nlar1n i§letmelerde istihdam1n1 iyile§tirmek ic;in onerilen 
onlemler; genelde kadrnlarin "ozel bir ii;;goren grubu" oldugu varsay1mrna 
dayand I rt lmaktadir. Bu onlemlerde kad I nlarin tipik kesikli kariyer modelinin 

etkileri izlenmektedir. iyile§tirici 6nlemler genelde; kadinlar1n egitilmesi, 
geli§tirilmesi, rehberlik ve dan1i;;manl1k, ayr1m ve tacizin onlenmesine 
yonelik bulunmaktad1 r. 

Kadtnlarrn yonetsel gorevlerde istihdamrna kar$1 tutumlarla ilgili 

ara$t1rma sonuc;larina gore; kadin ve erkek c;al1~anlarrn genelde yaygin 
cinsiyet rolu kal1pyarg1larinin etkisinde olduklar1 gozlenmektedir. Her
nekadar, mutlak anlamda genelde kadinlarrn istihdamina kar~1 tutumlar 
olumluluk gosteriyorsa da; farkl1 tutum faktorler ve farkl1 cevaplay1c1lar 

arasrnda gozlenen farkl1l1klar, hem kad1n hem de erkeklerin belli olc;ude 
kad1nlar ve onlarin c;al1§mas1, yetenek ve ozellikleri ile ilgili yayg1n 
goru~leri benimsediklerini gostermektedir. Ara§t1rma da; kadrnlar1n kariyer 

geli~imi onundeki en 6nemli engelin kadinlarrn ozellikleri ve aile ic;i rolleri 

(anal1k, hamilelik, duygusall1k ... ) oldugu yarg1srn1 belli olc;ude desteklemek

tedir. Beklenildigi gibi, cinsiyet; c;ocuklarin ya§1, medeni durum gibi 
faktorlerin tutumlarda farkl1fa$maya yol a9t1g1 bulunmu$tur. 

bz olarak kadrnlar1n i$1etmelerde istihdam1 ile ilgili $LI c;1kar1mlarda 

bulunufabilir: 

- Genel olarak ve i$1etmelerde c;al1~ma; kadrnlar ic;in farkl1 anlam. 
bic;im ve iqerige sahiptir. Bu yuzden; kad1nlarrn istihdam1nrn gerek incelen
mesi gerekse duzenlenmesi ve iyile$tirilmesinde farkl1l1klarrn1n gozonune 

altnmas1 gerekir. 

- Kad 1 n istihdam 1n1 n, bu ko nudaki yasal ve toplumsal bask 1 lar in 
artmas1, i$1etmelerin geleneksel-erkeklerin istihdam1 ve hayat devrine gore 
duzenlenmi~ bulunan-insan kaynaklar1 politika ve uygulamalarinda degi$ik

likler yaptlmasin1 gerektirecektir. 

- Kad rnlarin istihdam ind a anal 1k ve ev kad ml 1g 1 rolleri degi§melere 
ragmen onem ve etkisini korumaktad1r. Kadinlarin i~letmelerde istihdam1 

sozkonusu oldugunda bunlarin ihmali mumkun gorunmemektedir. 

- Kadtnlartn istihdamina ili§kin olarak "e!jltllk", erkeklerle "ayni "ltk 
anlaminda alinmamal1d1r. Clnsiyetler aras1 farkl1l1klar varoldu§u surece; 
kadrnlarla erkeklerin istihdamlarinda da farkl1l1k olacakt1r. 
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EK -1 

I. Lutfen, a§ag1daki sorulari uygun §lkktn ba§tnda (x) i§areti koyarak 
ve ( ... )'It yerleri doldurarak cevaplayin1z. 

1. Cinslyetiniz: 

( ) Erkek 

I ) Kad1n 

2. YatjlOIZ: 

( ) 24 ve a§ag1s1 

( ) 25 - 29 

( ) 30 - 34 

( ) 35 - 39 

( ) 40 - 44 

( ) 45 - 49 

( ) 50 - 54 

( ) 55 ve ustU 

3. Egitim duzeylniz: 

( ) ilkokul 

( ) Ortaokul 

( ) Lise ve dengi 

( ) Yuksekokul/Fakulte 

( ) Yuksek Lisans/Doktora 

4. Medeni durumunuz: 

( ) Bekar 

( ) Evli 

( ) Bo!?anmt§ 

( ) Dul 

5. c;ocugunuz varsa, s1ra ve ya9lari 

S1ras1: Ya§1: 

1. 11ocuk 

2. gocuk 

3. 9ocuk 

4. 9ocuk 

5. 9ocuk 

6. Mesal saatlerl lc;lnde c;ocugunuza klm 
bak1yor? (c;ocugunuz varsa, 
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( ) Annesi 

( ) Aileden biri 

( ) Ocretli bak1c1 

() Kre§/Anaokulu 

7. It Linvan1n1z .•... 

e. Yonetlcl lsenlz, size bagl1 
astlarin say1s1: 

I ) 1 - 5 ki~i 

( ) 6 - 1 0 ki!?i 

()11-15ki~i 

( ) 16 - 20 ki~i 

( ) 20'den tazla 

1 o i, hayat1nda kac; y1ld1r c;a11,1yorsunuz? 

( ) 1 y1ldan az 

( ) 1 - 5 y1I 

( ) 6-10y1I 

( ) 16-20y1I 

I ) 20 y1ldan fazla 

11. C(al1§tagin1z kurulu§: 

( ) Kamu kurulu!]udur. 

( ) Ozel sektor kurulu§udur 

( ) Dlger ............ . 

12. C(al1§t1gin1z kurulu§un faaliyet konusu: .............. . 

13. Siz c;ocukluk ve /veya genc;lik c;ag1nda iken, anneniz veya aile 
uyesi han1m blr yak1nin1z, ev d1i;1 i.icretll bir ii;te c;al1i;1yor muydu? 

( ) Hay1r 

( ) Evet : Annem ( ). 

( ) Diger: ....... . 

14. ii; hayatinda, kadinlarla blrllkte ~alu;t1n1z m1? 

() Qal1~mad1m. 

( ) Qal1!]t1m: 

( ) Kad1nlarla ayn1 duzeyde 

() Kad1nlar1n amiri olarak, 

() Kad1n amir emrinde c;:alu}t1m. 

15. Halen, oturdugunuz yer? 

( ) Kendi evim/E!]im evi 

( ) Kira 
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( ) Lojman 

( ) Diger: . 

16. Y1ll1k ortalama net ucret gellrlnlz: 

() 2.5 milyondan az 

( ) 2 .5-4 m ilyon TL. 

() 4-6 milyon TL: 

() 6-8 milyon TL. 

() 8-10 milyon TL. 

( ) 1 o milyondan fazla. 

17. Ocret gelirlnlzi nas11 kullan1yorsunuz? 

() Ailenin geitimi benim i.icretime bagl1. 

( ) Buyuk bir bolumuni.i aile bi.itc;esine ay1r1yorum. 

( ) Az bir k1sm1 aile bi.it<;esine ayiriyorum. 

() Tumunu bireysel ihtiya11lar1m ictin kullan1yorum. 

18. Efilnizln l§lnl/mesleglni belirtlnlz. 

( ) Ev kad1n1 

( ) Ocretli c;al1~an ......... 
( ) Serbest meslek : ..... 
( ) Esnaf/Sanatkar: 

l ) Tuccar/Sanayici 

19. it;yerinizde mevcut c;ralitanlar ic;rinde kad1nlarin oran1: 

(Yaklat;1k olarak) 

a) Toplam personelin ~o .......... . 
b) Yoneticiler % ................ . 
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II. Afag1da, iral1§an kad1nlarla llglll irefftll gorOfierl yans1tan baz1 
lfadeler verllmi9tlr. LOtfen, bu gor09lere ne olitOde kal11ld1g1n1z1, her 
ifadenln kar§1s1ndakl bef seirenekten blrlnl l9aretleyerek bellrtlnlz. 

~ 

T.K. K. ? R. T.R. 
--------------------- -- ----------
1. Kadinlar, erkeklere oranla sorumluluk gerek- ( ) () () () () 
tiren bir i~e sahip olmay1 daha az isterler 

2. Kad1nlar, i§le ilgili durumlan dogru !iekilde . . . 
degerlendlrmek l<tln gerekli olan objektiflik ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(tarafs1zltk) ozelligine sahiptirler. 

~-------- ----
3. Mucadele gerektiren zorlu i§ler, kadinlardan ( ) () ( ) ( ) ( ) 
<fOk erkeklere daha uygundur. 

4. Yonetici egitimi programlarina kat1tma 
konusuda erkek ve kad1nlara e§it f1rsat veril- () ( ) ( ) ( ) ( ) 
melidir. 

5. Kadinlar, ba§anlt yonetici olmak i<tin gerekli 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) becerileri kazama yetenegine sahiptir. 

---- -----
6. Normalde, kadin yoneticilerin i§letmenin 
butUnunun ilgilendiren hedeflere katk1da ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
bulunma kapasitesi, erkeklerden daha azdir. 
~----- ---- ---------~-·--·----· -----~------· - -----~--- -----~ --~---·-----

7. Kadinlann, erkekler kadar 9ok ender 
(yonetici) olmas1, kabul edilir (uygun) bir () ( ) ( ) ( ) ( ) 
durum degildir. 

8. Bir gun gelecek, i~ alemi kadinlari onemli ve 
kritik yonetim mevkilerine kabul etmek zorunda () ( ) ( ) ( ) ( ) 
kalacaktir. 

9. Toplum, kad1n yoneticilerin yapt1g1 i§in, 
erkek yoneticilerin yapt1g1 i!i kadar degerfi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
oldugu kabul etmelidir. 

10. Ost duzey yonetim gorevlerine gelmek ic;in, 
kadmlarm erkeklerle rekabet etmesi, normal ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
bir durumdur. 

11. Hamile kalma ihtimali, kadm i~gorenlerin 
erkeklerden daha az tercih edilmesi i<;in bir ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
neden degildiL 

12. Kad1n y6netlcller, erkek yilnetlcilerden ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) daha duygusal davranmazlar. 
- ·-

13. Adet haliyle ilgili sorunlar, kad1n i§gorelerin 
erkeklerden daha az tercih edilmesi ic;in bir ( ) () ( ) ( l () 
neden degildir. 

--
14. Ba§anlt yonetici olmak i<;ni, kadinlartn baz1 
kadrns1 ozelliklerinden vazge9mesi (erkek gibi ( l ( ) ( ) ( ) ( ) 
davranmas1) gerekmez. 
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--
T.K K. ? A. 

-·---·~--- ----
15. Norm aide, butun zamanin1 evinde 
ctocuklari ile gectiren bir kad1n, yarim gun de 

( } ( ) (} ( ) 
olsa ev d1~mda c;al1eyan bir kadmdan daha iyi 
bir annedir. 

16. Kad1nlarin say1sal ve teknik konular1 () ( ) ( ) ( ) 
ogenme yetenegi, erkeklere gore daha azd1r. 
<----------------------------· 
17. Kadinlar, iey hayatmda ba~aril1 olmak ic;in ( ) ( ) ( ) ( ) 
yeterince lmsfl degildirler 
>--------- ------------------------------

18. Kadmlar, iey ortaminin gerektirdigi kadar 
( } ( ) ( ) ( ) kararfl ve iddial1 olamazlar . 

.__ ·------·-· ~ -- ------~---------- --------
19. Kad1nlar, iyi bir onder (yonetici) olmak iQin 
gerekli olan kendine guven duygusuna sahip- () () () () 
tir. 
~------------- ---------
20. Kad1nlar, iey dunyasinda ba§aril1 olmak ic;in 

() () ( ) ( ) 
.rete!}~ce !e~~~etr;i d~~~~irleL 

21. Kadinlar, i§ ortamin1n gerektirdigi ol9ude ( ) ( ) ( ) ( ) girieyken (atak) ve mucadeleci olamazlar. 
"=-==-==-= 

Te!?ekkurler. 

Not: Dilerseniz, kad1nlar1n ieyletmelerde ve yonetsel gorevlerde 
9al1§mas1yla ilgili goruey ve onerilenizi arka sayfada belirtebilirsiniz. 
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EK-2 TUTUM OEGi$KENLERiNiN Ki$iSEL DURUM DEGi$KENLERiNE 

GORE ORTALAMA DEGERLERi TABLOSU 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
---- f-----·--

1-Cln- SORUM 
TARAF-

ZORI~ EG.KAT. BEC.KA. HOF. 0ND.R. i~D. E~tr Y6N. HAMiLE 
DUY GUS ADET 

atyet: SIZ KATI< KABL DEG .REK AL * 
a)Erkek 3.284 . 3.298 2.596 4. 121 3.872 3.220 3.390 3.404 3.901 3.851 3.326 3.000 3.617 

---·-----·----
b)Kadm 4. 131 3.973 3.857 4.649 4.544 4.131 4.189 4.297 4.598 4.444 4.046 3.815 4.340 

2-Ya9 
- -·-·- ,._. .. 

a)-24 4.083 4.000 3.766 4.633 4.517 4.017 4.067 4.383 4.600 4.233 3.817 3.500 4.133 
--1----- -----

b)25-29 3.851 3.695 3 .539 4 .546 4 .390 3.950 4.014 3 .972 4.369 4.326 3 .865 3.574 4.170 
r---·- -------·-

c)30-34 3.720 3.617 3.234 4.308 4.150 3.720 3.944 3.860 4.215 4.009 3.673 3.449 4.019 
··--- --·-·-- - ---------~-----··· 

d)35-39 3.778 3.698 3.206 4.444 4.254 3.492 3.508 3.905 4.302 4.349 3.905 5.508 4.095 
·-·-· - ----

......., ______ 
----·····-·-··--

e)40-44 3.900 3.850 3.200 4.500 4.400 3.800 3.800 3 .900 4.500 4.400 3 .500 3.550 3.900 
··-1----- -------- ----------

f)45-49 3.750 4.000 3.125 4.625 4.375 3.875 3.875 3.875 4.375 4.375 3 .750 3.750 3.750 
- ---- ---·----,__ ___ - . --· 

g)S0-54 3.500 4.000 2 .500 1.000 1.000 2.500 3.000 3.000 3.000 4.000 3.000 4.000 2.000 
-- ----- · 1-------- - - ---· >----·---· -·-- ------· . ----~--- ·-· ·- ····· -- . ·- --·· ----···-· --- -~----- .. . 

h)54+ - - - - - - - - - - - . - -
... t- ---r--·----

--
3-EGiT. 

--->--·-- -·· ------- ------
a)ilk 2.833 3.000 2.000 4.333 3.667 3.167 3.167 2.833 3.500 3.167 3.500 3.667 3.333 -- ·--- ·--·· ------ -···· ------·--· -·------ •... _ ... _ 
b)Orta 3.300 4.000 2.700 4.300 4 .050 3.250 3.750 3.950 4.300 3.950 4.000 3.500 4.050 

- --- ···-·-··-·----·-
c)Use 3.848 3.738 3.506 4.482 2.256 3.793 3.860 4.091 4.378 4.244 3.896 3.573 4.024 

---- -· ----------·-
d)Y.oku 3.882 3.753 3.362 4.433 4.371 3.843 3.927 3.949 4 .331 4.270 3.657 3 .449 4. 118 

·-1----. -- - ···-----··-·-· '. -
e)Y.Us. 4.032 3.613 3.742 4.645 4 .484 4.161 4 .226 3.871 4.516 4.355 3.935 3.710 4 .295 

f) 3.000 - 4.000 - - - -
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(EK-2 DEVAM) 

{ '1 )2.s) 2.A 22. :23 2. 'f ZS- !1..<. 29- 2..8' Z&J 30 31 
·-

4.Me.du ~Y". TC11raf 2..ot-1~ E:j.f'. ~cc.IC- i~~f· ·o~J.. l t-J>~i. le~~~ Do. . Y;tei..t_ Ackt Heu.Uk l)~T't· ----
a)Bekar 4.006 3.839 3.738 4.595 4.488 4.030 4.119 4.226 4.458 4.310 3.821 3.560 4.220 

- ------·-
b)Evll 3.701 3.654 3.178 4.350 4.159 3.650 3.752 3.822 4.252 4.178 3.748 3.472 3.953 

c)~. 3.917 3.833 3.250 4.750 4.667 3.750 4.167 3.750 4.750 4.417 3.750 4.000 4.417 

d)Dul 4.000 4.250 3.000 4.750 2.250 3.750 3.000 3.750 4.500 4.250 4.000 3.250 3.750 

e)- 2.500 - 1.500 - - - - - - - - - -
I 

- __ ,__ ____ ----···-
S.ctosa 
a) 1 

b)2 3.750 3.664 3.310 4.474 4.207 3.759 3.776 3.914 4.353 4.241 3.733 3.560 3.940 
~-------~· 

c)3 3.633 3.617 2.900 4.217 4.150 3.467 3.550 3.617 4.117 4.083 3.683 3.317 3.983 
~--·- --- ~~ ... ---- ----~ 

d)4 3.000 3.429 1.857 2.857 2.429 2.286 2.571 3.143 3.000 3.714 3.000 3.286 3.286 
--- --·-·-

e)S - - - - - - - - - - - - -
~-~-
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(EK-2 OEVAM) 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

&Qo.Ya 

a)· 7 3.520 3.520 2.968 4.272 4.024 3.528 3.552 3.736 4.168 4.080 3.680 3.424 3.904 

b)+7 4.018 3.893 3.446 4.446 4.304 3.768 3.875 3.946 4.339 4.339 3.750 3.589 4.000 

7.<;ocu 
·>-·--·->---·---- ----· ---- .. ... ------··- " ··--·····--- - -- -- ··----- ----- - -- . ------- -------- ----··---

klmbak 

a)Anne 3.263 3.351 2.421 3.965 3 .702 3.193 3.175 3.333 3.754 3.719 3.175 2.947 3.421 

b)Alleb 4.115 3.918 3.803 4.557 4.492 3.934 3.967 4 .115 4 .557 4.475 3.967 3.869 4 .262 

c)ucretll 3.368 3.579 2.895 4.211 4 .211 3.474 3.737 3.684 4.158 4.211 3.579 3.579 4.000 
- -- -- --

d)kre§ 3.652 3 .565 3.087 4.522 4 .043 3.783 3.696 4.043 4.522 4.391 4.435 3 .783 4.348 
- ·- -· --

8-Ast 
-- - -- ---- --------

sayis1 
--· -------- - ---->----·---

a)1·5 3.967 3 .750 3.451 4.407 4 .297 3.912 3.934 3 .989 4.341 4.341 3 .846 3 .549 4.187 
-- -- ---

b) 6-10 3.828 3.621 3.414 4 .414 4 .414 3 .759 3 .724 3 .793 4 .379 4 .483 3 .621 3 .172 4.138 
- -- - ---~ ----- - ----

c)11-15 3.524 3.810 3 .048 4.190 3 .952 3 .619 3 .619 3 .857 4 .000 4.048 3 .476 3 .610 4.143 

d)16-20 4.500 3.833 3.833 4.500 4.333 4.000 4.333 4 .500 4 .500 4 .500 3.833 3 .500 4.000 
·- -- -

e)20+ 3.857 4 .143 4.143 4.521 4 .571 4.286 3.286 3.714 4 .143 4,000 3 .571 4 .000 4.429 
--·-- -----

f) 4.000 -
~-=-==~· 
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(EK-2 DEVAM) 

4't !le Q" ~2 !1.3 ~'I !ls .2b 2 =].. 28 2-Cf 30 3( 
9-if.tec. 
!!) -1 4.188 4.063 3.969 4.531 4.563 4.219 4.188 4.156 4.531 4.469 3.688 3.500 3.938 

b) 1-5 3.911 3.750 3.460 4.605 4.468 4.000 4.169 4.161 4.411 4.298 3.935 3.613 4.218 

c)6-1Dy 3.660 3.628 3.298 4.330 4.096 3.649 3.734 3.766 4.277 4.043 3.670 3.383 4.096 

::I) 11-15 3.709 3.595 3.342 4.380 4.266 3.608 3.785 3.886 4.253 4.139 3.747 3.456 3.924 

e)16-20 3.981 3.815 3.352 4.537 4.296 3.759 3.630 4.130 4.426 4.370 3.870 3.611 4.185 

f)20+ 3.563 3.875 2.938 4.063 4.000 3.563 3.750 3.500 4.125 4.438 3.438 3.625 3.500 

1o-Kur. 

8)Kamu 3.803 3.939 3.515 4.545 4.333 3.894 3.909 3.970 4.348 4.152 3.848 3.667 4.015 

b)OzeJ 3.840 3.704 3.404 4.553 4.303 3.785 3.902 3.987 4.345 4.241 3.769 3.489 4.104 
- -- ·- ----- - ---- ~----- --··-·--- -··~ ---- P.--------·· 

~)Olger 3.826 3.435 3.250 4.348 4.261 3.826 - - 4.348 4.348 3 .739 3.391 3.783 
-

i1<;o.all 
t- -·-- ----- --------- - --- - -- --- --1--------

c;. k.' 
>-------- -

a)Evet 3.866 3.804 3.368 4.430 4.271 3.756 3.838 3.955 4.330 4.216 3.770 3.491 4.014 
·-

b)Hayir 3.769 3 .558 3.548 4.548 4.394 3.971 4.115 4 .048 4.404 4.279 3.846 3 .587 4.240 
--·---- -- ----------t-------·-----

12-Kad. 

<;ahfm. 
--·-r---· --

a)Hayir 3.250 3 .625 3 .125 3.625 3.500 3 .375 3.875 3.000 3.625 3.375 3.750 3.125 3.625 
- · ------·-

b)Evet 3.842 3.728 3.420 4.478 4.325 3.821 3.908 4.005 4.367 4.248 3.792 3 .533 4.079 
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

13ot.ev Sorum Trsz. Zor. ii? E~. kat be. kaz i.Hdf .k. Oncfr.R i~.D . K E~itD . Yon-re Hamile Duygu Adets. 

a) Kendi 3.642 3.585 3.142 4.302 4. 142 3.613 3.651 3.698 4.170 4.179 3.642 3.340 3.821 
-

b)Alle 3.984 3.930 3.758 4. 711 4.547 4.016 4.125 4 .359 4.547 4.266 3.875 3.625 4.375 

c)Klra 3.865 3.689 3.318 4.378 4.257 3.818 3.892 3.892 4.358 4.270 3.831 3.581 4.014 

d)Lo). 3.222 3.556 3.000 4.111 3.889 3.333 4.111 3.889 4.111 4.000 3.778 3.667 4.444 

e)DIOer 4.1000 3.667 3.444 4.556 4.111 3.556 3.889 3.556 3.889 4.111 3 .556 3.333 3.556 

140cret 
- -- - ·- --- ·- ·--·--- -·---

a)2,5mll 3.856 3.589 3.367 4.467 4.222 3.756 3.989 4.000 4.344 4.067 3.700 3.433 3.944 

b)2,5-4 3.655 3.881 3.298 4.440 4.238 3.714 3.798 4.048 4.286 4.238 4.024 3.643 4.214 

c)4-6 3.926 3.765 3.603 4.618 4.397 3.868 3.838 4.132 4.426 4.368 3.853 3.471 4.309 

d)6-8 4.050 3.900 3.500 4.383 4.383 3.983 4.017 4.017 4.350 4.283 3.683 3.550 3.767 

e)a-10 3.857 3 .929 3.643 4.679 4.464 3.964 4.071 3.929 4 .393 4.393 3.786 3.643 4.250 

f)10 + 3.750 3.438 3.250 4.312 4.266 3.719 3.922 3.672 4.313 4.203 3 .672 3 .516 4.031 

269 



(EK-2 DEVAM) 

..t't ~ ~A 9..~ ~~ ~y. :25 ~" !l.9' i'a ~'I So ?,/ 
-~-·- -· ·-

1sOc.k. ---· --
a)Tuall. 3.736 3.517 2.989 4.299 3.989 3.437 3.483 3.759 4.103 4.080 3.552 3.425 3.828 

-·-
b)B.alle 3.781 3.787 3.394 4.477 4.323 3.839 4.000 3.968 4.394 4.316 3.755 3.535 4.032 

-
c)Azlal 3.984 3.677 3.694 4.516 4.468 3.935 4.113 4.081 4.419 4.081 4.129 3.710 4.274 

d)T.blre 3.925 3.882 3.677 4.538 4.452 4.032 4.022 4.194 4.495 4.333 3.871 3.516 4.301 
~-----·· 

e) 2.500 - - - - - - - - - - - -
---

------- ---·--- -~-----·--

16Efl.m 
- ~--·---

a)Ev.ka 3.019 3.212 2.135 3.885 3.558 2.923 3.173 3.115 3.635 3.673 3.135 2.808 3.365 
---- -- ----_ .. _ ---- --·-'--· 

b)UcreU 3.789 3.667 3.350 4.447 4.252 3.780 3.894 4.000 4.374 4.301 3.772 3.528 4.008 
-

c)Ser.m 4.079 4.026 3.868 4.579 4.579 4.158 4.105 4.000 4.579 4.316 4.289 3.947 4.368 
.. _ -·---·-- --- >--------·------ -------- -·------i---------

d)Es/s. 3.600 4.000 3.200 4.600 4.200 3.400 3.400 4.200 4.400 4.400 4.200 3.600 4.800 
- ' --~-------- ·--·---··· ·- -·-------·-·· 

____ , ____ 
···-.---·- --· --···-----·-· ---~-·-·--

e)Tuc.s. 5.000 4.000 3.500 4.500 4.500 4.000 4.500 3.500 4.500 4.000 4.500 3.500 3.500 
=.=c=o= ==-= .. . .. .... ""= .......... -="--"'""''"-""·'=~'"'= =--..,..,.,.,:_..,-.=.,,..,.-..,- • 
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32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Kad1ns1 Anne Tekn.Yet. H1rs 1.Clnslyet Kararh OzgQven Rekab. Mucad. YKOP 

3.872 2.794 3.603 3.589 a) 3.542 3.553 3.504 3.525 3.518 
-

4.355 3.583 4.174 4 .062 b)Kadin 4.236 4.448 4.004 4.236 4.224 ----·-
--1-------

2.Ya, ---~-·- - · ------ ------·· -- ---·- -· ·------- ·-- r----- -----· -· 

4.183 3 .600 4.267 4.100 a) 4 .164 4.400 4.067 4 .250 4.1 67 
----·- - -----·-

4.220 3.440 3.979 3.950 b) 4.135 4.156 3.943 4.106 4.007 

4.103 3.327 3.860 3.832 c) 3.841 3.944 3.729 3.785 3.916 
-·- · 

4.222 2.825 3.873 3.778 d) 3.857 4.159 3.683 3.952 3.825 
-----···-

4.500 3 .150 4.000 3.700 e) 3.800 4.150 3.500 3.750 4.050 

3.875 2.500 4.125 3.875 f) 3.875 4.125 3.750 3.625 3.875 

3.000 , 3 .000 3.000 3 .000 g) 3.500 3.500 2 .000 3.000 3 .000 
·--- --------

- - - - h) - - - - -
-·- ·- -·---- · -·-·- ~·--·--·--

--------
3. Egltlm 

-
3.500 2.500 2.667 2.833 a) 2.667 3.333 3.833 2., 67 3.333 

_ ._ -- -----· 
4.100 2.900 3.550 3.400 b) 3.650 4 .050 3.200 3 .650 3.650 

----- - - - ----- ·····-···--------···--· 
4.140 3.274 3.927 3.921 c) 4.012 4 .238 3.793 4.024 3.970 

- ·-- - - ---·------~--
4.242 3.365 4 .039 3.933 d) 4 .011 4.096 3 .910 4 .000 4.006 

------
4.290 3.484 4 .323 4 .032 e) 4.226 3.968 3.983 4 .226 4.129 
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·-

~-~o (IJ')~ 3'2 '33 34- 35 -., 3(, 31 3~ 3'1 
-- -------- ~-----·--- --~·--------- --·----·---

4.Med.dur. 
-·-·------·- ~-------· -------i.--------··· 

4.268 3.548 4.083 4.060 a) 4.149 4.202 3.976 4.185 4.101 
- ---

4.112 3.126 3.902 3.790 b) 3.883 4.084 3.734 3.860 3.874 
-·- -------- ----·--·· 

4.417 3.167 3.500 3.833 c) 4.083 4.167 3.667 3.917 4.083 
--------- -----·--··· -- - --------·---------·-

3.750 2.750 4.250 3.500 d) 3.750 4.500 3.750 3.500 3.750 
. ------- -----

5.Cfo. say. 
--------- ----·------ --------------

a) - - - - -
----

b) 3.931 4.103 3.724 3.905 3.922 
--------------------·-

4.155 3.284 3.991 3.750 c) 3.717 3.933 3.600 3.600 3.733 
-

4.033 2.767 3.750 3.733 d) 3.000 3.143 2.429 3.286 2.857 
--

3.143 2.143 2.857 3.143 e) - - - - -- '"=··-~~~ ~.,,,."t>f•n.--..._=: 
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·- -· 

~2.. ";3 3'+ '3S ~'---_?rT J8 3~ ti-0,11)_ 
9-if.tec. 

4.094 3.500 4.250 3.875 a) 4 .250 4.125 3 .969 4.063 4.156 

4.250 3.500 4.048 4.065 b} 4.105 4 .242 4.008 4.202 4 .081 

4.149 3.394 3.957 3.809 c) 3.894 3.830 3.787 3.872 3.904 
--

4.152 3.063 3.823 3.848 d) 3.846 4.177 3.646 3.772 3.861 

4.241 2.944 3 .963 3.796 e) 4 .000 4 .333 3.833 4.019 3.963 
··-- -~·--··· -- -·- ···· -·----- -- -··--· ··---··- i---------- - ----..----- --- -·-· · -

4.000 3.063 3.625 3.688 f) 3.813 4.063 3.125 3.625 3.688 
--

-·- - · - ---·-·- ---·--- - -----------·· -- · ·-- ·----- ·-····-··-- . -- -·-··----·- - ·· 

10.Kurului; 
---·-

4.212 3.485 4.045 3.909 a) 4 .121 4.106 3.742 4 .061 4.000 
-·-·-- --------

4.195 3.270 3.954 3.915 b) 3.974 4.156 3.876 3.964 3.971 
--- -- ·-··------ ---- ------- ·--- ----

3.957 3.217 4.000 3.652 c) 3 .870 3.870 3.435 4.000 3 .870 
--- - - --- -- .... ______ >-----------

11-dii;~l.k. 
-- - -------· 

4.141 3.275 3.979 3.866 a) Evet 3.966 4.162 3.818 3.983 3.959 
-

4.288 3.433 3.990 3.981 b) Hayir 4.096 4.096 3.856 4.019 4 .019 
-

---- --------
12-Ka.~I. 

----- -·--··--- ----· ---- ---------- ··-··· ·-·------- --- --···- - -- ----- ----- ---
3.250 3.375 3.375 3.000 a) 3.875 4.125 3.750 3.250 3.500 

·- - ----
4.216 3.311 4.000 3 .916 b) 4.003 4 .129 3.828 4.011 3.982 

I 
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32 33 34 35 36 37 38 39 40 
--

EMfo.ya.,1 .. _ ---·---- .__ _____ --
4.056 3.040 3.840 3.624 a) 3.752 3.912 3.632 3.736 3.760 

-- ------- --
4.107 3.107 3.911 3.946 b)7b0y0k 3.982 4.268 3.661 3.875 3.946 

1..c;. kl bak. 
-- ---------··-- ·-

3.754 2.667 3.491 3.491 a) 3.439 3.491 3.386 3.509 3.404 

4.246 3.426 4.197 4.066 b) 4.328 4.475 3.967 4.115 4.131 

4.316 3.105 3.895 3.421 c) 3.579 3.842 3.474 3.632 3.737 
·--~-- ---L------··--· -~-- -·----- -

4.348 3.391 3.652 3.522 d) 3.826 4.130 3.384 3.783 4.000 
- ------ '--------------

,_ _______ 
-·-- --

8-Aslsa.y. 
- ----- -----· 

4.231 3.264 4.055 4.000 a) 4.187 4.275 3.923 3.945 4.055 
-- ------------- ---------- ------·--·--·- ---- ·-- -----~-

4.310 2.897 4.000 3.897 b) 3.862 4.034 3.862 4.000 3.897 
·-l-->-------· -------~---·---- ---- ·---- -------·-~-- -- ~--------···-·-

3.905 3.095 3.524 3.571 c) 4.048 3.905 3 .5 71.___j_4_:_?~~- 3.762 
-----

4.667 4.000 4.167 4.167 cl) 4.000 4.167 3.833 4.333 4.162 
-- --·------·--·- '---·-------

4.143 4.000 4.429 3.714 e) 4.143 4.143 3.714 4.571 4.000 
- ~-""""""'~-=.:...=--""""='".-.e 
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.. ,,..=.,,-·,: t="""'".,...,.°"-=--=-~·=-.,,,- -~ ... ··= . ...- -·=·=,.,...,.,_._ ,..._.,,.._..,.,,~ .. -"$:%:.~• • 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Kadinsal Annelik Tak.Yet. H1rs 13.0t.ev. 
··-

4.057 3.028 3.783 3.651 a) 3.717 4.000 3.679 3.736 3.792 ---
4.305 3.781 4.125 4.023 b) 4.211 4.359 4.031 4.227 4.172 

·-
4.162 3.141 4.027 3.986 c) 4.041 4.054 3.797 4.000 3.966 

4.111 2.889 3.444 3.444 d) 3.667 4 .111 3.556 3.667 3.556 
--~ 

4.333 2.889 3.778 3.889 e) 3.889 3.778 3.444 3.556 3.778 
-

--
14.Y .ucret 

---
4.100 3.222 3.778 3.867 a) 3.944 4.067 3.722 3.856 3.856 

-----
4.143 3.250 4.083 3.905 b) 4.012 4.167 3.940 3.881 4.012 

----·-------
4.382 3.500 4.059 4.029 c) 4.000 4.309 3.750 4.059 4.132 

4.067 3.367 4.083 4.000 d) 4.117 4.183 3.967 4.167 3.967 
--

4.393 3.500 4.107 3.643 e) 3.929 4.071 
3. 786 __ --~:~7--t~-~-~---

4.094 3.250 3.891 3.891 f) 4.000 3.953 3.781 4.031 3.875 
-· --·-""'"',.._ _ _,.,,,,-.,._--..,-,.,.,c"""' ___ . .,,,.,,,_-=-- '"""=---=== 
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15-Uc.kul. 

3.977 2.977 3.770 3.701 a) 3.713 3.816 3.632 3.724 3.724 

4.265 3.323 3.961 3.897 b) 4.077 4.252 3.877 3.942 4.013 

4.194 3.484 4.129 4.048 c) 4.081 4.210 3.903 4.145 4.081 
----- ------- ~- ----

4.269 3.452 4.075 3.957 cf) 4.054 4 .161 3.871 4 .172 4.075 

- - - - e) - - - - -
-

----------·--·-
' 16-Ef.mes. -------

3.615 2 .269 3.327 3.269 a) 3.173 3 .308 3.212 3.231 3.212 
--------- ------

4.228 3.382 4.089 3.942 b) 4.098 4.179 3.870 4.073 3.992 
----

4.316 3.289 4.184 3.868 c) 3.895 4.579 4.079 4.079 4.211 
- ----~-- --·--------

4.600 3.600 3.400 3.400 d) 4.000 5.000 3.200 3.200 4.000 
---· ~--------1-------· ··- ··---- ··- -- -· ·- --- -- ----·-----.. --

4.500 5.000 5.000 5.000 e) 4.500 4.500 3.000 4.500 4 .500 
.,,....,=-- _,..,.. .... ~ 
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