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Kadın Bilişimciler - Teknolojik Grup’tan Babacan:

Kadın bilişimci istihdam 
eden şirketlere teşvikler 
arttırılmalı, işe alımlarda 
avantaj sunulmalı

Algoritmik yapısı nedeniyle 
bilişimin, kadınların detaycılık 
ve yaratıcılık özelliklerine 
uygun olduğuna işaret eden 
Babacan, “Sektörde bir 
erkek egemenliği söz konusu 
olduğu için bu mesleği 
tercih eden kadınlarımız ya 
bilgisayar öğretmenliğine ya 
da bilişim sektöründe satış 
alanına yönlendiriliyorlar” 
dedi. Babacan, BİM görevini 
yürüten kadın sayısının bir 
elin parmaklarını geçmeyecek 
düzeyde olduğuna dikkat çekti.
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Haziran 2012’de oluşturulan profesyonel bir grup olan “Kadın Bilişimciler - 
Teknolojik Grup”ta, genel müdür, CIO,  CTO, bilgi işlem müdürleri, teknik ve 
satış müdürü/mühendisi, teknoloji firması sahibi, üniversite öğretim görevlileri 

yer alıyor. Her türlü ön yargıdan uzak, düzenli aralıklar ile bir araya gelip kendi 
arasında değerlendirmeler yapan grubun sahibi Filiz Babacan faaliyetleri http://www.
teknolojikgrup.com sitesi üzerinden duyuruyor. 

Ülkemizde bilgi yönetimi konusunda teknolojik önder durumdaki firmaların saygın 
yönetici ve çalışanlarını kapsamayı hedefleyen Grup, bu sektörde yer almak isteyen 
veya yer alan kadınların iş bulma, kariyerini geliştirme ve hatta girişimci olma fırsatını 
bulmaları için gönüllülük esasıyla çalışıyor. Grup Sahibi Filiz Babacan ile görüştük. 

IT sektöründe çalışan kadınların azınlık olma durumunu değiştirip sektörün kadınlara 
uygun olduğuna ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarına dikkat çeken Babacan, 
437 üyeleri olduğunu söyledi.  Babacan, farklı sektörlerde çalışan kadınların yanı sıra 
kendilerine destek olmak isteyen erkek bilişimcilerin de yer aldığını kaydetti. 

Bilişim sektörünün algoritmik yapısından dolayı kadınların detaycılık ve yaratıcılık 
özelliklerine çok uygun ve hatta evden de çalışılabilecek bir yapıda olduğuna işaret 
eden Babacan, “Bilişim sektöründe bir erkek egemenliği söz konusu olduğu için 
bu mesleği tercih eden kadınlarımız ya bilgisayar öğretmenliğine ya da bilişim 
sektöründe satış alanına yönlendiriliyorlar. Anadoluya baktığımızda da bu önyargının 
tamamen egemenlik kazandığını görüyor ve bilgi işlem müdürlüğü görevini yürüten 
kadın sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek düzeyde olduğunu görüyoruz” diye 
konuştu.

Babacan, özellikle kadın bilişimci istihdam eden şirketlere teşviklerin arttırılması ve 
işe alımlarda bir avantaj sunulması, önyargıların yıkılması ve kızların üniversitede bu 
alanı seçmeleri yönünde teşvik edilmesini istedi. 

En ileri ülkelerde bile “Erkek teknik işlerden daha iyi anlar” algısı, ayrımcılık ve 
mobbing, kadınların üst düzeye gelme veya gelme sürelerini engelerken mevcut 
iş kanunu ve kadınların sahip olmuş olduğu “anne”lik özelliği, kadınların kariyer 
hedeflerinin önüne bir set konulduğunu görüyoruz

http://www.bilisimdergisi.org/s163

Bilişim sektöründe kadın 

http://www.bilisimdergisi.org/s163
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-Türkiye bilişim ve teknoloji sektöründe 
çalışan kadın, ve kadın yönetici konusunda 
yaptığınız bir araştırma var mı? Bizimle 
paylaşır mısınız?

-Türkiye Bilişim Sektörü Derneği’nin 
(TÜBİDER) 14 Ocak 2013 tarihinde 
yayımladığı “Bilişim Sektörü Çalışan 
Ücretleri Araştırması ve Sonuçları 
Raporu”nda kadın ve erkek istihdamının 
oranları arasındaki fark açıkça görülüyor. 
Maalesef kadınlarımız yarı yarıya oranda bile 
sektörde yer almıyor.

Türkiye bilişim sektöründe çalışan kadınlarla 
ilgili bir veriye ulaşmak amacıyla Linkedin 
üzerinden “Kadın Bilişimciler” grubumuzu 
kurmuş bulunmaktayız. Grubumuzun hedefi, 
bilgi teknolojileri (Information Technology- 
IT) sektöründe çalışan kadınlarımızın azınlık 
olma durumunu değiştirerek, bu sektörün 
aslında kadınların yapısına uygun bir sektör 
olduğunu bilinçlendirme çalışmalarımız ile 
toplumumuza anlatabilmek. Bu sektörde yer 
almak isteyen veya yer alan kadınlarımızın 
iş bulma, kariyerini geliştirme ve hatta 
girişimci olma fırsatını bulma adına 
gönüllülük esasında iyi niyetli çalışma ve 
çabalarımızla birbirimize destek olarak bu 
anlamda sektörde yeni bir farkındalık ve 
farklılık yaratacağımıza inanıyoruz. 

Şu anda mevcut 437 üyemiz bulunuyor. 
Ancak bu üyeler arasında farklı sektörlerde 
çalışan kadınlarımız olduğu gibi bize 
destek olmak isteyen erkek bilişimciler de 
yer alıyor. Açıkçası özel hayatlarında çok 
sosyal olan kadınlarımızın iş hayatlarında 
sosyallikten uzak durması nedeni ile şu 
anda kadar istemiş olduğumuz üye sayısına 
henüz ulaşabilmiş değiliz. Bu nedenle de 

grubumuzu istatistiki açıdan inceleyebilme 
olanağı bulamamış durumdayız. 

-“Bilişim ve telekomünikasyon sektörünün 
kadın, genç ve engellilerin en fazla istihdam 
edilebileceği alanlar olduğu” belirtiliyor. Sizin 
bu konudaki değerlendirmeniz nedir?

-Bilişim ve telekomünikasyon sektörleri 
özellikle beyin gücü ile çalışılan sektörler 
olması nedeni ile ve fiziki yapının çalışma 
koşulları konusunda önem arz etmemesi 
nedeni ile kesinlikle kadınların ve engellilerin 
çalışabileceği bir yapıda. Bilişim sektörünün 
kendi alt bileşenleri arasında yer alan 

özellikle yazılım programlama, web tasarım 
gibi alanlara baktığımız zaman algoritmik 
yapısından dolayı kadınların detaycılık ve 
yaratıcılık özelliklerine çok uygun ve hatta 
evden de çalışılabilecek ve üretim yaparak 
ülke ekonomisine katkıda bulunabilecek bir 
yapıda olduğunu görüyoruz. Hatta bu konuda 
tarihe baktığımız zaman da aslında kadınların 
bu sektöre birçok katkısının olduğunu 
görülüyor. 

-Türkiye bu açıdan nasıl bir konumda? 
Özellikle kadınların bilişim sektöründe 
çalışmalarının önündeki engeller nelerdir?

-Türkiye aslında eğitim açısından ivme 
kazanmaya başlamış durumda. Ancak 
bilişim sektöründe bir erkek egemenliği söz 
konusu olduğu için bu mesleği tercih eden 
kadınlarımız ya bilgisayar öğretmenliğine 
ya da bilişim sektöründe satış alanına 
yönlendiriliyorlar. Mühendis olan bir kadın da 
satış alanında yer almak istemediği için ya da 
kendine uygun bir pozisyonda iş bulamadığı 
için farklı sektörlerdeki mühendislik 
alanlarını üniversiteye giriş sınavlarında 
tercih ediyor. Aynı şekilde teknik açıdan 
kadınların bilgi sahibi olamayacağı önyargısı 
maalesef hala günümüzde mevcut.

 Anadoluya baktığımızda da bu önyargının 
tamamen egemenlik kazandığını görüyor ve 
bilgi işlem müdürlüğü görevini yürüten kadın 
sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek 
düzeyde olduğunu görüyoruz.
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-Kadınların bu sektörde daha fazla yer alması 
için neler yapılması gerekiyor?

-Öncelikele daha eğitim çağından itibaren 
kız öğrencilere bu sektörlerin kendi fiziksel 
özelliklerine uygun olan sektörler olduğu 
ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarına yer 
verilmesi gerekiyor. Bu konuda okullarda 
başarılı kadın bilişimciler tarafından 
düzenlenecek seminerlerin vizyon katacak 
bir çalışma olduğunu düşündüğümüzden 
Kadın Bilişimciler – Teknolojik Grup 
Sosyal Grubumuz ile bu çalışmalara ivme 
kazandırmayı planlıyoruz. Kadınların birbirine 
destek olabileceği ve sektördeki önyargıları 
ve algıları yıkabilecekleri bir grup olmayı 
hedeflerken kadınlarımıza farklı şartlarda 
çalışma olanaklarının sunulabileceği bir yapı 
da oluşturmak gerekiyor.
 
Staj olanakları sunularak bu sektöre daha 
kolay giriş yapmaları, home-office çalışma 
biçiminin yaygınlaştırılması, kadınların 
sektörden uzak kalmadan hem işlerinin 
başlarında olmaları hem de doğal süreçleri 
olan hamilelik ve annelik dönemlerinde 
kariyer hedefleri ile ilgili bir endişe 
yaşamamaları sağlanmalı. Özellikle kadın 
bilişimci istihdam eden şirketlere teşvikler 
arttırılmalı ve bu sayede kadın Bilgisayar 
Mühendislerine işe alımlarda bir avantaj 
sunulmalıdır. Ancak tüm bu konulardan önce 
temelde önyargıların yıkılması için okullarda 
velilere seminerler düzenlenmeli ve kızlarını 
üniversite giriş sınavında bu alanı seçmeleri 
yönünde teşvik etmeleri sağlanmalıdır. 
Aynı şekilde sektörden uzak kalan kadın 
bilişimcilerin tekrar çalışmaya dönebilmesi 
için Kariyer Destek Merkezleri kurulmalı, 
hem psikolojik hem de iş bulma süreçlerinde 
destek olunmalıdır.

-Bilişim sektöründe daha fazla çalışan kadın/
kadın yönetici olmamasının nedenlerine ilişkin 
görüşlerinizi alabilir miyiz?

-En ileri ülkelerde bile “Erkek teknik işlerden 
daha iyi anlar” algısı, ayrımcılık ve mobbing, 
kadınların üst düzeye gelme veya gelme 
sürelerini engelerken mevcut iş kanunu ve 
kadınların sahip olmuş olduğu “anne”lik 
özelliği, kadınların kariyer hedeflerinin önüne 
bir set konulduğunu görüyoruz. Özellikle bu 
sektörlerin çok dinamik sektörler olduğunu 
düşündüğümüzde sürekli kendini geliştiren 
ve sektördeki değişimleri takip eden bir 
yapıda olunması gerektiğinden kadınların 
anne olma sürecinde 6 aylık bir dönemde bile 
işten uzak kalmaları durumunda özgüven 
kaybına yol açmakta ve tekrar işe dönme 
konusunda birçok soru işareti oluşmakta.

Aynı şekilde sektörden uzak kalan bir 
çalışanın da işveren tarafından pek olumlu 
algılanmadığı ve güncel bilgilere sahip 
değildir algısı ile işe alımlarda arka plana 
atılmalarının yoğun olduğunu görüyoruz. 
Kariyer planlaması da yapılırken tamamen 
erkek yönetici mantığına şirketlerin sadık 
kaldığını görüyor ve özellikle orta ölçekli 
şirketlerde bu yapının hâkim olduğunu 
söyleyebiliriz.
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1Kadınlar olmasaydı bilgisayarlar günümüzdeki bilinen hali ile olmazdı
2 bilimsel bilgisayarların mucidi
3 kablosuz ağ, bluetooth ve GPS (uydu navigasyon sistemi) mucidi
4 dünyanın ilk bilgisayar programcıları
5 ilk program derleyici yazarı
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