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Kadının “topuk” sesi, 

bilişimde 
daha fazla 
duyuluyor

Geleceğin mesleği olarak 
görünen bilişim sektöründe 
kadın çalışan oranı, iş 
hayatında genele göre 
yüksek ancak kadın ve erkek 
istihdamındaki fark da göze 
çarpıyor. Özellikle kadın 
yöneticiler,  sektördeki kadın 
sayısının artırılması için 
farkındalık oluşturulması, 
meslek seçiminde bilişimin 
tercih edilir kılınması ve 
toplumdaki algının aksine 
kadınların da bu sektörde 
başarılı olabileceğinin 
vurgulanması gerektiğinin 
altını çiziyor.
Fatma Ağaç
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Bilişim endüstrisi bugün dünyanın en hızlı 
büyüyen endüstrisi. Bu genişleme nedeniyle 
profesyonel iş gücüne ihtiyaç duyuluyor Her yıl 
bilişim konusunda yetişen uzmanların sayısı 
sektördeki açığı karşılamaya yetmiyor. Türkiye 
bilişim sektörü de büyük bir hızla gelişiyor.  

Almanya Federal Bilgi Teknolojileri, İletişim 
ve Yeni İletişim Araçları Birliği (BITKOM) 2020 
yılına kadar bilişim alanında çalışan kadınların 
sayısını iki katından fazla artırmayı hedefliyor. 
Geleceğin meslekleri birebir bilişimle alakalı 
olacağı için kadın çalışana ihtiyaç duyulacak. 
Türkiye Vodafone Vakfı, Kadın Girişimcileri 
Derneği (KAGİDER) ve Türkiye Bilişim Vakfı 
(TBV) işbirliği ile başlatılan “Teknolojide Kadın 
Hareketi” projesiyle Türkiye’de kadınları 
iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla 
tanıştırıyor. Bu proje, kadınlar için ekonomiye 
katılımlarına yönelik fırsat eşitliği yaratmayı, 
sosyo-ekonomik durumlarını iyileştirmeyi ve 
girişimciliklerini geliştirmek için gerekli zemini 
hazırlamayı hedefliyor. Teknolojide Kadın 
Hareketi Projesi, Cherie Blair Vakfı ve Dünya 
GSM Birliği Kalkınma Fonu’nun küresel ölçekte 
yürüttüğü mWomen Programı’nın Türkiye 
ayağını oluşturuyor. 
Türkiye Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER) 

14 Ocak 2013’te yayınladığı “Bilişim Sektörü 
Çalışan Ücretleri Araştırması ve Sonuçları”,  
yüzde 32,7 kadın ve yüzde 64,4 erkek istihdam 
oranlarıyla ne yazık ki aradaki farkı açıkça 
ortaya koyuyor.
Ancak kadınların son yıllarda bilişim sektörde 
daha fazla yer aldığı ve yükseldiği belirtiliyor. 
Sektörde kadın çalışan ve yönetici konuma 
yükselişini, hızlı ve sürekli yenilikçi olmayı 
gerektiren bu sektörde kadınların inovatif 
düşünme, empati yapabilme gibi özelliklerini 
ön plana çıkararak başarılı olmalarına 
bağlayabiliriz.
Mart sayımızın “Dosya” sayfaları için “Bilişim 
sektöründe kadın”  konusunu ele aldık. 
Bu kapsamda İnterpromedya’nın, Türkiye 
bilişim sektöründe faaliyet gösteren ilk 500 
şirket listesindeki 30 kadarına sorularımızı 
gönderdik. Yaptığımız küçük çaplı anketle 
toplam çalışan sayısı, çalışan kadın sayısı 
ve çalışan kadın yönetici sayısını öğrenmeye 
çalıştık. Şirketlerin kadın yöneticilerine 
yöneltiğimiz  4 soruyla da  (Çalışmaya ne 
zaman başladınız? Bilişim ve teknoloji alanınnı 
tercih etmenizdeki neden ne idi?, Kadın yönetici 
olarak iş sürecinde karşılaştığınız sorunlar, 
avantajlar ve dezavantajlar var mı?, Elinizde 

olsaydı iş yaşamında neleri değiştirmek 
isterdiniz?, Bilişim veya teknoloji alanında 
çalışan kadın sayısının artırılması için neler 
yapılmalı?) görüş ve önerilerini öğrenmek 
istedik. 
Dosya sayfalarımıza Intel Türkiye, SAP Türkiye, 
LOGO, Oracle, Microsoft Türkiye, Bilkom, 
Huawei Türkiye, İndeks, Netsis, Karel ve 
“Kadın Bilişimciler - Teknolojik Grubu” katkı 
verdi. Ancak “Toplam çalışan sayısı, toplam 
kadın sayısı ve toplam kadın yönetici sayısı”na 
ilişkin bilgileri sadece Bilkom, Huawei Türkiye, 
İndeks, LOGO, Microsoft Türkiye ve Netsis, 
gönderdi.  Toplam 6 firmanın gönderdiği 
verilere göre çalışan toplam personel arasında 
kadın çalışanların üçte bir oranında. Yönetici 
kadın sayısı ise çok daha az. 
Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge 
Başkanı Çiğdem Ertem de öncelikle kadınların 
teknolojiye yönelik eğitimi, okulları ve işleri 
seçmelerine yönelik özendirme çalışmaları 
yapılması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.   
SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin, SAP 
Türkiye ailesine katılmasından kısa süre sonra, 
yönetim kademesindeki kadın çalışanların 
oranının yüzde 43’e yükseldiğini dile getirerek, 
kadınların iş dünyasında potansiyellerini 
gerçekleştirmelerini sağlayacak proaktif 
adımları atmaya çalıştıklarına dikkati çekti.
LOGO Yazılım İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Gülnur Anlaş, bilişim alanında kadın temsilinin 
artırılması için ilk olarak bilişim sektörünün 
daha fazla tanıtılması gerektiğinin altını 
çizerek, toplumdaki algının aksine kadınların 
da bu sektörde başarılı olabileceğinin 
vurgulanması gerektiğini belirtti. 
Oracle Türkiye, Nijerya ve Kenya Teknoloji 
Satış Direktörü Pınar Rua Aksu,  bilişiminde 
kadın yöneticilerin çok olduğu ve bu konuda 
önyargıların olmadığına işaret etti.

Microsoft Türkiye Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Muhterem Yavaş ise 
teknoloji söz konusu olduğunda genellikle 
erkek egemen bir bakış açısı hâkim olsa da, 
bu alanda cinsiyet ayrımının potansiyele etkisi 
olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Bilkom İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim 
Müdürü Azade Çerkezoğlu Çavuş, teknolojiyi 
sevmenin ve ona ilgi duymanın başarı için 
yeterli olduğunu söyledi. 

Huawei Türkiye Kurumsal Çözümler Bölümü 
Kanal Grup Müdürü Neriman Ögüt, “Kadınlar 
teknolojiden anlamaz” gibi ön yargılarla 
hareket edilmemesi durumunda, kadınların 
bireysel değerlerinin ve farklılıklarının 
şaşırtıcı sonuçlarının ortaya çıkacağını ifade 
ederken, “Yeter ki kadınlar bu alanda okumak, 
öğrenmek ve çalışmak istesinler...” dedi. 

Index Bilgisayar HP İş Birim Yöneticisi Ebru 
Koçoğlu, azim, ekiple uyumlu çalışma, sabır 
ve adalet gibi özelliklerinin iş yaşamında 
avantaj sağladığını belirterek, hâlâ kadın-erkek 
ayrımının yapıldığı bir ülkede yönetici olsanız 
da kadın olmanın her platformda zorladığını 
dile getirdi.

Netsis Pazarlama Koordinatörü İpek Aşkın, 
kadınların sosyal zekâlarının daha kıvrak, 
IQ’larının daha yüksek olduğuna değinerek 
“Sorunlara çözüm bulma yeteneklerimiz 
erkeklere göre daha ileri düzeyde ve çatışma 
noktalarında daha bütünleyici olabiliyoruz” diye 
konuştu. 
Karel Kamu Sektörü Satış Direktörü Vekili Jale 
Modalı, şirketlerin kadın ya da erkek ağırlıklı 
olmasının bir şeylerin eksik kalması anlamını 
taşıyacağını ifade ederek, biraz da bu nedenle 
şirketlerde, özellikle yönetim seviyelerinde 
kadın sayılarının artışını keyifle izlediğini 
kaydetti. 
3 Haziran 2012 tarihinde kurulan Kadın 
Bilişimciler - Teknolojik Grup’un Sahibi Filiz 
Babacan hedeflerinin IT sektöründe çalışan 
kadınların azınlık olma durumunu değiştirerek, 
bu sektörün aslında kadınların yapısına 
uygun bir sektör olduğunu bilinçlendirme 
çalışmalarıyla topluma duyurmak olduğunu 
dile getirdi. 
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