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Türkiye’de bilişimdeki “personel 
açığı”nı karşılamada, kadın işgücü 
değerlendirilebilir

Kadınların son yıllarda bilişim sektöründeki yükselişini, hızlı ve sürekli yenilikçi 
olmayı gerektiren bu sektörde; kadın yöneticilerin yenilikçi düşünme, empati 
yapabilme gibi özelliklerini ön plana çıkararak başarılı olmalarına bağlayabiliriz. 
Ancak, “Bilişimi meslek edinmemiş bütün kadınları bilişime nasıl çekebiliriz?” 

sorusuna yanıt aramamız gerekiyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin evleri teknoloji 
parkına dönüştürdüğü bu ortamda, kadının bilişimle buluşması daha da önem kazanıyor. 
Erkeklerde internet kullananların oranı yüzde 82 iken, kadınların üçte biri hiç internet 
kullanmıyor.
Bilgisayar sahibi hanelerin yarıya yakınında annenin bilgisayar kullandığı hanelerin oranı 
sadece yüzde 18. Kadınlar, erkeklere göre bilgisayarla daha geç tanışıyor. Bilgisayarı yeni 
birşeyler öğrenmek için kullanan kadınların bilişime ilgisini çekerek,  bu alanda iş hayatına 
aktif katılımları sağlanabilir.
Bazı kurum ve şirketler kadınlara ücretsiz bilgisayar kursu verilmesini sağlıyor ya da bu 
tür projelere yer veriyorlar. Sivil toplum kuruluşları ve şirketlerin yanı sıra bilgisayar ya da 
teknoloji okur-yazarlığının geliştirilmesi için devlet desteği ile bir seferberlik başlatılabilir. 
Bu noktada halk eğitim merkezleri değerlendirilebilir. Kurslara katılan kadınlara  
bilgisayarın tarihçesinden temel parçalarına, Windows’un temel işlemlerinden internet 
kullanımına kadar çok şey öğretilebilir. 
Bilişim sektöründe kadın çalışan oranı, iş hayatında genele oranla yüksek olsa da, bir 
araştırmaya göre  yüzde 32,7 kadın ve yüzde 64,4 erkek istihdam oranlarıyla aradaki 
fark ortaya çıkıyor. Geleceğin mesleği olan bilişim alanında kadınları eğiterek,  işgücü 
piyasasına katmak olası gözüküyor.
İlkokuldan başlayarak bilişim teknolojileri (BT) dersleri verilmeli, vatandaşların ileride 
hangi mesleğe yönelirse yönelsin bilişim teknolojilerinden etkin yararlanmaları 
sağlanmalı. Ayrıca kadınların BT yeteneğinin geliştirilmesi için bilişim sektöründe pozitif 
ayrımcılığa gidilebilir. 
Türkiye’nin tüm illerinde kadınlara ücretsiz bilgisayar kursu vererek, kadınları teknolojiyle 
tanıştırılabilir. Teknolojiyi kadınların hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmek, kişisel 
gelişimlerine, kültürel ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak amaçlanmalı. 

Kadınlar için global bir program
Women Techmakers (WTM) teknoloji ile ilgili kadınlar için global bir program ve bir Google 
markası olup, Google Developer Group (GDG) üyeleri tarafından oluşan gönüllü bölgesel 
bir topluluk. Women Techmakers Eskişehir topluluğu geçtiğimiz Aralık ayında teknoloji 
ile ilgilenen kadınları teşvik etmek ve onlara destek olmak amacıyla bir araya gelerek, 
kadınların BT ekosistemindeki yerini arttırmayı hedefledi. Topluluk bu Mart’ta da bir 
etkinlik düzenliyor. 
Google, her yıl Mart ayında, kadınlar için konferans yapıyor. Geçen yıl Türkiye’deki diğer 
GDG ile İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen bu etkinlik Anadolu’daki 
şehirlere de yayılması amacı ile bu yıl Eskişehir’de gerçekleştiriliyor. Etkinliğin 
amaçları arasında teknoloji ile ilgili kadınların birbirleri ile etkileşim içerisinde olması 
ve birbirlerine ilham sağlaması, kadınların BT sektöründeki sorunları ve deneyimlerini 
paylaşması, kadınların teknolojideki son gelişmelerden haberdar olmalarının sağlanması 
yer alıyor. 

Bilişim, 
dünyanın en hızlı 

büyüyen endüstrisi. 
Bu genişleme nedeniyle 

profesyonel işgücüne ihtiyaç 
duyuluyor. Her yıl yetişen bilişim 
konusundaki uzmanların sayısı, 

sektördeki açığı karşılamaya 
yetmiyor. Bu açığı kapatmada 

bütün kadınlardan 
yararlanılabilinir. 

Fatma Ağaç
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