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ÖZET 

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLİĞİNDE KADIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN TUTUMLAR 

(1990-2013 YILLARINI KARŞILAŞTIRAN BİR ARAŞTIRMA TEKRARI) 

(ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) 

Beyköylü, Dilşah 

Yüksek Lisans, Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa Sever 

Aralık, 2018, xiv + 119 sayfa 

Çalışmanın amacı kadınların ilköğretim müfettişi olarak istihdam edilişine 

ilişkin ilköğretim müfettişlerinin ve ilköğretim öğretmenlerinin tutumlarını 

incelemektir. Çalışma 1990’da Mustafa Türkmen tarafından yapılmış olan “İlköğretim 

Müfettişi İstihdamında Kadın ve İlgili Tutumlar” adlı yüksek lisans tez çalışmasındaki 

sorunun yeniden incelenmesine yönelik bir araştırma tekrarıdır. Yapılan analizler 

sonucunda 1990 yılındaki sonuçlara benzer sonuçlara ulaşılmış olsa da, belirli oranlarda 

olumlu düşünce ve yaklaşımların artış gösterdiği tespit edilmiştir. Kadınlara yönelik 

“nitelikler” konusunda Mustafa Türkmen tarafından geliştirilen 20 maddelik ölçeğin 7 

maddesinde 1990 yılı sonuçlarının 2013 yılı sonuçlarına göre az da olsa olumlu 

yüzdelerinin yüksek olması, kadın erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet ayrımı ve kadınların 

kariyerleri önünde yaşanan sorunlarla ilgili atılması gereken birçok adımın olduğunu 

ortaya koymaktadır. Araştırmada sonucunda ilkokul öğretmenleri ile ilköğretim 

müfettişleri arasında ilköğretim müfettişliğinde kadınların istihdamına yönelik tutum ve 

düşüncelerin 1990 yılında anlamlı bir farklılık göstermemesine karşılık, 2013 yılında 

anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. İlkokul öğretmenlerinin ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşüncelerinin cinsiyetlerine, 

yaşlarına, mesleki kıdemlerine ve mezun oldukları okula göre 1990 yılında yapılan 

araştırma sonuçlarında olduğu gibi anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. 2013 

yılı verilerine göre ilköğretim müfettişlerinin ilköğretim müfettişliğinde kadın 

istihdamına yönelik tutum ve düşüncelerinin ise cinsiyete ve yaşa göre anlamlı 

farklılıklar gösterdiği bulgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Müfettiş, Kadın Müfettiş, Teftiş 
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SUMMARY 

ATTITUDES TOWARDS FEMALE EMPLOYMENT IN PRIMARY SCHOOL 

INSPECTORATE  

(COMPARING THE YEARS 1990 AND 2013 A RESEARCH REPETITION) 

(THE PROVINCE OF ANKARA CASE) 

Beyköylü, Dilşah 

Master of Arts, Department of Cultural Foundations of Education 

Thesis Advisor: Assoc. Dr. Mustafa Sever 

December, 2018, xiv + 119 pages 

Purpose of this study is to examine the approaches of inspectors and teachers 

related to female employment as primary educational inspectors. Study is a research 

repetition intending for re-examining the problem in the thesis study “Women in 

Primary Educational Inspectore Employment and Related Attitudes” which was 

conducted by Mustafa Türkmen in 1990  

As a result of the analyzes, it has been determined that positive thoughts and 

approaches have increased in certain ratios even though the results were similar to those 

in 1990. According to the 7 items of the 20-item scale developed by Mustafa Turkmen 

on the qualifications related to women, the positive results of the 1990 results are higher 

than the 2013 results, The positive percentages of the 1990 results, which are higher 

than the 2013 results, show that there are many steps to be taken regarding the problems 

of gender equality, gender discrimination and women's careers. According to the results 

of the research conducted in 1990, it was seen that primary school teachers' attitudes 

and thoughts about female employment in primary educational inspectorates did not 

show a significant difference according to their gender, age, vocational seniority and 

school they graduated from. According to 2013 data, it was found that primary school 

inspectors' attitudes and thoughts towards female employment showed significant 

differences according to gender and age.  

Keywords: Inspector, woman inspector, inspection 
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ÖNSÖZ 

Geçmiş ve günümüz toplumları incelendiğinde kadınların yaygın olarak 

erkeklere göre arka planda kaldıkları görülmektedir. Kadınlar özellikle iş yaşamına 

katılım konusunda erkeklerin oldukça gerisinde kalmışlardır. Bu geri kalış hem nitel 

hem de niceldir. İş yaşamına katılım konusunda sayısal veriler kadınların çok gerilerde 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca iş yaşamında özellikle karar mekanizmalarına 

kadınların katılımı oldukça kısıtlıdır. Kadınlar meslek seçiminde toplumsal rollerine 

uygun mesleklere yönlendirilmektedirler. Öğretmenlik mesleği de bu mesleklerin 

başında gelmektedir. Kadınların öğretmenlik mesleğine ciddi katılımları olmasına 

karşın eğitimde yönetim ve denetim makamlarını çoğunlukla erkekler 

doldurmaktadırlar. 

Bu araştırma kadınların eğitim teftişinde yer almalarına ilişkin tutumları 

incelemeyi amaç edinmiştir. Araştırmamın her aşamasında katkılarını esirgemeyen 

değerli hocalarım Sayın Prof. Dr. Mine TAN’a ve Doç. Dr. Mustafa SEVER’e 

teşekkürlerimi sunarım.  

Ankara 2018 Dilşah BEYKÖYLÜ 
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1 

BÖLÜM 1 

1 GİRİŞ 

İşgücü piyasaları denildiğinde akla ilk gelen, emek karşılığı bir ücret alınması ve 

meta değeri olan işlerle uğraşılmasıdır. Bu bağlamda kadınların evde yaptıkları işler 

ücretsiz işler kategorisine girmekte olduğu için işgücü olarak değerlendirilmemektedir. 

Kadınların emek karşılığı ücret alarak işgücü piyasalarına girmelerinin Sanayi Devrimi 

ile başladığı belirtilmektedir (Hüseynova, 2015: 31). Fabrikaların artması ile birlikte 

emek gereksinimin de artması, yüksek mesailere karşılık düşük ücret alan erkeklerin 

ailenin ekonomik gereksinimlerini karşılayamaz duruma gelmeleri gibi nedenler, 

kadınların işçi olarak çalışmaya başlamalarına yol açmıştır. Kadın ve çocukların düşük 

ücretlerle ucuz işgücü olarak çalıştırılabilmeleri, işverenler açısından da bir tercih 

nedeni olmuştur.  

Tarihsel süreç boyunca birçok dünya ülkesinde ikinci planda kalan kadınlar, 

erkekler ile eşit haklara II. Dünya Savaşı sonrasında sahip olmaya başlamışlardır. 

Güvercin (2004: 90) sürecin XX. yüzyılda başladığını, bu dönemde çalışanların yaşam 

kalitelerinin iyileştirilebilmesi, toplumsal dengelerin sürdürülebilir duruma 

getirilebilmesi için sosyal politikalar alanında bilimsel çalışmaların başladığını 

belirtmektedir. II. Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra sürdürülebilir barış ortamının 

sağlanabilmesi için atılan adımlar, cinsiyet ayrımcılığı konusunu da ele almaya 

başlamıştır. Uluslararası anlaşmalarda kadınların, erkekler ile aynı haklara sahip 

olduklarına yönelik maddelere yer verilmiştir. Kadınların erkekler ile eşit eğitim 

olanaklarına sahip olmalarıyla birlikte eğitim alabilen kadınların işgücü piyasasında 

daha aktif şekilde rol almaya başladıkları görülmüştür.  

Hüseynova (2015: 13) ülkelerin ekonomik kalkınma düzeylerinin artmasında 

işgücü piyasalarında kadınların daha etkin katılımının sağlanması gerekliliğinin bilimsel 

bir gerçek olduğunu belirtmektedir. Ancak toplumsal cinsiyet algısının ve cinsiyetlere 

yüklenen rol dağılımının birçok toplumda hala etkin olduğu, kadınların istihdamında bu 

kavramların olumsuz etkisi olduğu, işgücü piyasalarında kadınların erkekler ile aynı 

oranda temsil olanağı bulamadığı görülmektedir.  

Türkiye’de kadın istihdamına yönelik hukuksal düzenlemeler bakıldığında, 

doğrudan bir etkisi olmamasına karşılık kadınların erkeklerle eşit eğitim haklarına sahip 

olmalarını sağlayan 03.03.1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu, konuyla ilgili ilk yasal 
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düzenleme olarak kabul edilebilir. Bu düzenlemeyi 1930 yılında çıkartılan Umumi 

Hıfzısıhha Kanunu ile doğum izinlerinin düzenlenmesi, 1936 yılında çıkartılan İş 

Kanunu ile kadınların çalışma yaşamlarına düzenleme getirilmesi takip etmiştir. 1937 

yılında kadınların madencilik gibi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklanmıştır. 

1945 yılında 4772 sayılı yasa ile analık sigortası adı altında kadınlara doğum yardımı 

yapılmaya başlanmıştır. Kadınlara erkeklerle eşit şartlarda yaşlılık sigortası hakkının 

tanınması ise 1949 yılında çıkartılan 5417 sayılı yasa ile sağlanmıştır. Kadın 

çalışanların yasal haklarına yönelik en önemli düzenlemelerden biri 1966 yılında 

çıkartılmış, 1951 tarihli 100 sayılı ILO sözleşmesinin onaylanması ile eşit değerde 

işlerde çalışan kadınlar ve erkekler arasında ücret eşitliği getirilmiştir. Çalışan kadınlara 

yönelik yasal düzenlemeler arasında yine önemli bir adım 1990 yılında atılmıştır. 1990 

yılında Anayasa Mahkemesi tarafından Medeni Kanunu’nun 159. Maddesinde yer alan, 

evli kadınların kocalarından izin almak şartı ile çalışabilecekleri şartı kaldırılmıştır (Taş 

ve Akyol, 2015: 141-145). Bundan sonraki süreçlerde Kalkınma Planları içerisinde 

kadın istihdamının artırılmasına yönelik uygulamaya konulacak politikalar ve hedefler 

belirlenmiş, bu politikalar doğrultusunda atılan adımlar ile kadın istihdamının 

artırılması sağlanmaya çalışılmıştır. Atılan adımlar ile olumlu bir takım sonuçlar 

alınmasına karşılık Türkiye’deki kadınların istihdama katılma oranları, 2016 yılı itibarı 

ile AB ve OECD ülkelerinin ortalama oranlarından önemli oranda düşük çıkmıştır. 

Dünya nüfusunun yarısına yakını kadınlardan oluşmaktadır. Kadınlar, tarihin 

bütün dönemlerinde toplumsal ve ekonomik yaşamın önemli bir bölümünü kaplamıştır. 

Buna karşılık ekonomik yaşam içerisinde kadınların yer alması, sosyal ve toplumsal 

yapılardan kadınların erkekler kadar yararlanabilme düzeyleri hiçbir zaman doğru 

orantılı olamamıştır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak kadınların lehine bu 

oranlar değişiklikler gösterse de genel olarak bütün toplumlarda kadınlar, erkeklerin 

gerisinde kalmışlardır (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 195). Yüzyıllar boyunca kadınlar, 

toplumsal yaşamda erkeklerle eşit haklara sahip bir birey olmanın mücadelesini vermek 

zorunda kalmışlardır. 

Türkiye’deki çalışma yaşamına bakıldığında kadınların erkeklere genelde bütün 

meslek gruplarında çok düşük olduğu, erkek ve kadın dağılımlarının dengesiz olduğu 

görülmektedir. Erkekler, çalışma yaşamında daha yoğun bir şekilde yer almaktadır. 

Cinsiyet açısından meslek gruplarında bir yoğunlaşmadan bahsedilmesi gerektiğinde bu 

yoğunlaşmanın bir erkek yoğunlaşması olduğu söylenebilir (Ecevit, 2010: 145). 

Türkiye’deki çalışma yaşamında kadın ve erkeklerin işgücüne katılma oranlarına 
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bakıldığında bu durum açık bir şekilde görülebilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre erkeklerin işgücüne katılma oranı 

%70’lerin üzerinde iken kadınların işgücüne katılma oranları yıllara sari olmak üzere 

%24-%32 arasında değişmektedir (TÜİK, 2018).  

Yükseköğrenim gören kadınların çoğunlukla kamuda çalışma isteği ve eğilimi 

gösterdikleri, buna karşılık kamu yönetiminde üst düzeylerde ve karar 

mekanizmalarında çok az sayıda yer alabildikleri görülmektedir (Köroğlu, 2006: 11). 

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan Kamu Personeli İstatistikleri memur, 

hakim ve savcı, öğretim elemanı gibi daha yüksek eğitim düzeyi gerektiren yerlerde 

kadın istihdamının erkek istihdamından ciddi düzeyde düşük olduğunu ortaya 

koymaktadır. 2017 yılı sonu itibarı ile memur istihdamında kadınların oranı %40,68, 

erkeklerin oranı %59,32; hakim ve savcı istihdamında kadınların oranı %31,52, 

erkeklerin oranı %68,48; öğretim elemanı istihdamında kadınların oranı %43,01, 

erkeklerin oranı %56,99 olarak açıklanmaktadır (Devlet Personel Başkanlığı, 2018).  

Çalışmaların denetlenmesi, değerlendirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi 

için rehberlik yapmak ve önerilerde bulunmak şeklinde özet olarak tanımlanabilecek 

teftiş (Su, 1974: 36), kamu yararı adına davranışların kontrol edilmesi anlamına 

gelmektedir (Altıntaş, 1992: 403). Bu bağlamda teftiş görevini yerine getiren 

müfettişlerin önemli bir kamu hizmeti yaptıkları söylenebilir. Eğitim ve öğretim 

alanında görev yapan müfettişler, eğitim kurumlarının ilgili mevzuatlar kapsamında 

denetlenme faaliyetlerini yürütmektedir. Bu çalışma, toplumsal statüler arasında önemli 

bir yere sahip olan müfettişlik mesleğinin ilköğretim müfettişliği sınıfında kadın 

istihdamına yönelik tutumların araştırılmasını içermektedir. 

Türkmen’in 1990’da yaptığı “İlköğretim Müfettişi İstihdamında Kadın ve İlgili 

Tutumlar” adlı yüksek lisans tezi; kamu sektöründe kadın personel sayısının yüksek 

olduğu eğitim alanının karar mekanizmalarında görev yapan kadınları inceleyen bir 

çalışmadır. Çalışmasında erkek ve kadın ilkokul öğretmenleri ile ilköğretim 

müfettişlerinin görüşlerine başvuran Türkmen, bu gruplar arasında cinsel ayrıma karşı 

olma açısından benzer özellikler bulunduğunu, ilköğretim müfettişliğinde kadın 

istihdamına yönelik tutumlar arasında anlamlı bir fark olmadığını, ilköğretim 

müfettişlerinde bulunması gereken özellikleri kadınların da taşıdığına yönelik 

düşünceye yüksek oranda katılım sağlandığını, ilköğretim müfettişliği görevini 

kadınların da rahat şekilde yürütebileceği görüşünün hakim olduğunu tespit etmiştir. 

Ayrıca kadın ilkokul öğretmenlerinin erkeklere göre ortaya koydukları tutumlar 
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açısından önemli ölçüde bir ayrılma ve farklılaşma göstermediğini, bunun da geleneksel 

rol kalıplarına uygun bir sonuç anlamına geldiğini belirtmektedir. 

Bu bağlamda, 1990 yılında Türkmen tarafından yapılan çalışmanın 2013 yılı 

verilerine göre yeniden yapılması, aradan geçen süre içerisinde kadınların eğitim 

yönetiminde ve ilköğretim müfettişliği alanında yer alabilmelerine yönelik alınan yolu 

ortaya koyması adına önem taşımaktadır. Bu çalışma, bütün dünyada çok hızlı 

gelişmelerin yaşandığı, küreselleşmenin ve toplumsal etkileşimlerin arttığı bir dönemde 

Türkiye’de eğitim yönetimi açısından kadın istihdamına ilişkin tutumların değişimini 

ortaya koymaktadır.  

1.1. Problem 

Bu araştırmanın konusu, kadınların ilköğretim müfettişi olarak istihdamına 

yönelik öğretmen ve müfettişlerin tutumlarını belirlemektir. 1990 yılında Türkmen 

tarafından aynı konu üzerinde yapılan araştırma sonuçları ile bu araştırmadan elde 

edilecek sonuçlar, aradan geçen süre içerisinde eğitim yönetim ve denetiminde kadın 

istihdamına yönelik değişimi ortaya koyacaktır.  

Araştırma konusundan hareketle ana problem, ilkokul öğretmenlerinin ve 

müfettişlerinin, ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına ilişkin tutumlarını 

araştırmak olarak belirlenmiştir. Bu amaçla Ankara ilinin Çankaya ilçesi çalışma alanı 

olarak seçilmiştir.  

Araştırmaya yönelik dokuz hipotez oluşturulmuştur:  

H1_0: İlkokul öğretmenleri ile ilköğretim müfettişlerinin ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 

H1_1: İlkokul öğretmenleri ile ilköğretim müfettişlerinin ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında 

anlamlı bir fark vardır. 

H2_0: İlkokul öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre ilköğretim müfettişliğinde 

kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir fark 

yoktur. 
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H2_1: İlkokul öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre ilköğretim müfettişliğinde 

kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir fark 

vardır. 

 

H3_0: İlkokul öğretmenlerinin yaşlarına göre ilköğretim müfettişliğinde kadın 

istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir fark yoktur. 

H3_1: İlkokul öğretmenlerinin yaşlarına göre ilköğretim müfettişliğinde kadın 

istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir fark vardır. 

 

H4_0: İlkokul öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 

H4_1: İlkokul öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında 

anlamlı bir fark vardır. 

 

H5_0: İlkokul öğretmenlerinin mezun oldukları okula göre ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 

H5_1: İlkokul öğretmenlerinin mezun oldukları okula göre ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında 

anlamlı bir fark vardır. 

 

H6_0: İlköğretim Müfettişlerinin cinsiyetlerine göre ilköğretim müfettişliğinde 

kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir fark 

yoktur. 

H6_1: İlköğretim Müfettişlerinin cinsiyetlerine göre ilköğretim müfettişliğinde 

kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir fark 

vardır. 

 

H7_0: İlköğretim Müfettişlerinin yaşlarına göre ilköğretim müfettişliğinde kadın 

istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir fark yoktur. 

H7_1: İlköğretim Müfettişlerinin yaşlarına göre ilköğretim müfettişliğinde kadın 

istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir fark vardır. 
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H8_0: İlköğretim Müfettişlerinin mesleki kıdemlerine göre ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 

H8_1: İlköğretim Müfettişlerinin mesleki kıdemlerine göre ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında 

anlamlı bir fark vardır. 

H9_0: İlköğretim Müfettişlerinin mezun oldukları okula göre ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 

H9_1: İlköğretim Müfettişlerinin mezun oldukları okula göre ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında 

anlamlı bir fark vardır. 

1.2. Amaç 

Çalışmanın temel amacı, ilköğretim müfettişi olarak kadınların görev almasına 

ilişkin, ilköğretim öğretmenlerinin ve müfettişlerinin tutumlarının incelemesidir. Ayrıca 

bu konuda 1990 yılında Mustafa Türkmen tarafından yapılmış olan “İlköğretim 

Müfettişi İstihdamında Kadın ve İlgili Tutumlar” adlı yüksek lisans tez çalışmasındaki 

sorunun yeniden araştırılması, aradan geçen sürenin tutumlara etkisinin ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Adı geçen çalışmanın amaçları, günümüz koşullarına göre 

değerlendirilmek üzere bu çalışmada da amaç olarak benimsenmiştir.  

Türkmen (1990: 24-25) tarafından yapılan çalışmada aşağıdaki amaçlar 

belirlenmiştir:  

1. Kadın ve erkek ilkokul öğretmenleriyle, ilköğretim müfettişlerinin

“ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamı”na ilişkin tutum ve düşünceleri

nasıl dağılım göstermektedir?

2. İlkokul öğretmenleri ile ilkokul müfettişlerinin ilköğretim müfettişliğinde

kadın istihdamına ilişkin tutum ve düşünceleri farklılaşmakta mıdır?

3. İlkokul öğretmenlerinin, ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına ilişkin

tutum ve düşünceleri;

a) Cinsiyetlerine,

b) Yaşlarına,
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c) Meslek kıdemlerine, 

d) Mezun oldukları okullara göre farklılaşıyor mu? 

4. İlköğretim, müfettişlerinin ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına 

ilişkin tutum ve düşünceleri; 

a) Cinsiyetlerine, 

b) Yaşlarına, 

c) Meslek kıdemlerine, 

d) Mezun oldukları okullara göre farklılaşıyor mu? 

5. Araştırma kapsamına giren ilkokul öğretmenleriyle, ilköğretim 

müfettişlerinin; bir ilköğretim müfettişinde bulunması gereken nitelik ve 

özelliklere kadınların da sahip olup olamayacakları konusundaki görüşleri 

nasıldır? 

1.3. Önem 

İnsanlık tarihi boyunca cinsiyete dayalı rollerde kadınların erkeklere göre 

genellikle arka planda kaldığı görülmektedir. Tarihte kadınların toplumsal açıdan 

yönetim rolünde yer aldığı çok fazla örnek de bulunmamaktadır. Sanayi devrimi 

sonrasında fabrikalarda çalışarak iş yaşamına giren kadınlar, uzun yıllar boyunca ucuz 

işgücü olarak görülmüş ve vasıfsız işlerde istihdam edilmişlerdir. XX. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren dünya barışının sağlanmasına yönelik uluslararası çalışmalarda, 

“insan hakları” ile birlikte pozitif ayrımcılık kapsamında kadınlara yönelik haklar da 

konuşulmaya başlanmıştır. Bu süreçte kadınların eğitim olanaklarından daha fazla 

yararlanmaya başladıkları ve daha vasıflı işlerde istihdam edildikleri görülmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde kadınların ülke ekonomilerindeki katkı paylarının erkeklere 

yaklaştığı bu süreçte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hala istenen ve 

beklenen düzeyin çok altında kaldığı görülmektedir. World Economic Forum tarafından 

yayınlanan The Global Gender Gap Report-2017 raporunda, 144 ülke ekonomik katılım 

ve fırsat eşitliği açısından sıralanmıştır. Bu sıralamada Norveç 8., İsveç 12., Amerika 

Birleşik Devletleri 19., Portekiz 35., Almanya 43. sırada yer almakta; buna karşılık 

Türkiye 128., Tunus 131., Mısır 135., Yemen 141. ve Suriye 144. sırada bulunmaktadır.  

Çelik (2012: 74) işi tanımlarken, işin bir işverene bağımlı olarak ve belirli bir 

hiyerarşi içerisinde yapıldığını belirtmektedir. Bu tanımdan hareketle çalışma 

statüsünün işgücüne bağımlı olduğu anlaşılmaktadır. Delican (1998: 5)’a göre çalışma 



8 

kavramının işgücüne bağımlı bir statü durumuna gelmesi, pazar ekonomisinin geçerli 

olması ile olmuştur. Çalışma yaşamına yönelik bu tanımlar, kadının ev içerisinde 

yaptığı işleri ve çocukların büyütülmesinden sorumlu annelik rolünü, istihdam ve iş 

yaşamı alanlarının dışında bırakmaktadır (Büyükcoşkun, 2014: 13). Sonuç olarak 

toplumsal algı bazında kadının çalışma yaşamında bir statü kazanabilmesi, ancak iş 

yaşamı olarak adlandırılan, ücret karşılığı bir meta üretiminde çalışması ile mümkün 

olabilmektedir.  

Ülkelerin ekonomik kalkınma düzeylerinin artmasında kadınların işgücü 

yaşamına daha etkin katılımlarının sağlanması gerekliliği, konuyla ilgili yapılan birçok 

bilimsel çalışma ile ortaya konulmuştur. Buna bilimsel gerçeğe karşılık ekonomik 

faaliyetlere bakıldığında kadınların erkekler ile aynı oranda temsil edilmediği 

görülmektedir (Hüseynova, 2015: 13).  

Kadınların işgücüne katılımına etki eden birçok faktör olmasına karşılık, bu 

faktörler genel olarak ekonomik ve sosyal faktörler şeklinde iki grupta 

değerlendirilebilir. Ekonomik faktörlere örnek olarak düşük ücret ve sosyal güvenlikten 

yoksun olma, sosyal faktörlere ise düşük eğitim düzeyi, sosyo-kültürel engeller, 

toplumsal cinsiyet algısı, işe alımda cinsiyete dayalı ayrımcılık ve ataerkil zihniyet 

verilebilir (Durmaz, 2016: 44-45). Önder (2013: 47) kadınların işgücüne katılımlarını 

etkileyen ekonomik faktörler arasında ilk sırada düşük ücret olduğunu belirtmektedir. 

Bunu çocuk ve evlilik izlemektedir.  

Türkiye’de yürürlükteki yasalar açısından kariyer sürecinde cinsiyet tabanlı bir 

ayrımcılık olmamasına karşılık, uygulamada kadınların çalıştıkları işyerlerinde 

yükselebilmelerinin önünde kalıplaşmış önyargılar bulunmaktadır. Ayrıca kamu 

sektöründeki bir takım mesleklerde kadın çalışanlar için belirli bir kota uygulamasının 

yapılması, cinsiyete dayalı ayrımcılık yapıldığı anlamına gelmektedir (Kutanis ve Ulu, 

2016: 361). Türkiye’deki yönetici kademelere bakıldığında her on üst yönetici erkeğe 

karşılık sadece bir üst düzey kadın yöneticinin olması, kariyer noktasında cinsiyet 

eşitsizliği yaşandığının önemli bir göstergesidir (Parlaktuna, 2010: 1228-1229).  

TÜİK tarafından yayınlanan seçilmiş meslek gruplarına göre kadın erkek 

dağılımları, Türkiye’de kadınların kariyer yükselmesi konusunda karşılaştıkları 

engelleri açık şekilde ortaya koymaktadır (TÜİK, 2018).  

 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın toplam 7 meclis üyesinin

tamamı, 2005 yılından beri sadece erkeklerden oluşmaktadır. Mecliste

kadın üye sayısı 2000-2004 yılları arası sadece 1 kişide kalmıştır.
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 Yönetici pozisyonundaki kadınların oranı 2012 yılında %14,4, 2013 yılında 

%16,6, 2014 yılında %15,5, 2015 yılında %14,4 ve 2016 yılında %16,7 

oranındadır. Bu oranlar, Türkiye’nin toplam nüfusu içerisinde kadın ve 

erkek oranlarının yaklaşık %50’şer düzeyinde olduğu düşünülerek 

değerlendirilmelidir.  

 2016 yılında gazete çalışanlarının %30,7’si kadın iken genel yayın 

yönetmenlerinin sadece %18,3’ü kadındır.  

 2016 yılı itibarı ile toplam 244 büyükelçinin sadece 43’ü (%17,6) kadın 

büyükelçidir. Cumhuriyet savcılarının içerisinde kadınların oranı %9,5’dir. 

Rektörler arasında ise kadın rektör oranı %8,5’de kalmıştır.  

Bu bağlamda kadınların toplum hayatındaki yerini anlamaya ve açıklamaya 

yönelik çalışmalar değişimlerin saptanmasında, kadının toplumda hak ettiği yere 

gelebilme mücadelesinde atılmış adımların ne kadarının başarıya ulaşabildiğinin 

anlaşılmasında özel bir öneme sahiptir. 1990’da yapılmış olan bir çalışmanın yeniden 

yapılması, aradan geçen zamanda ilköğretim müfettişliği alanında kadına yönelik 

tutumlarda ne gibi olumlu ya da olumsuz değişmeler olduğunu göstermesi bakımından 

önemlidir. 

Ayrıca; teftiş sistemine cinsiyetçilik açısından eleştirel bir bakış getirmeye 

çalışacak olan bu çalışma mevcut eşitsiz yapının düzeltilmesi için gerekli olan 

farkındalıkların ve duyarlılıkların kazandırılmasına katkıda bulunacaktır.  

1.4. Varsayımlar 

Bu çalışmada; 

 Kullanılan ölçeğin, araştırmanın amacına yönelik gerekli bilgileri 

içerdiği, 

 Ölçek sorularının katılımcılar tarafından anlaşılabilir düzeyde olduğu, 

 Katılımcıların ölçek sorularına dürüst ve samimi olarak yanıt verdikleri  

varsayılmıştır.  
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1.5. Sınırlılıklar 

Araştırmanın sınırlılıkları şunlardır: 

 Araştırmanın uygulama bölgesi olarak Ankara ilinin Çankaya ilçesi

seçilmiştir. Bu nedenle örneklem grubu olarak seçilmiş olan ilköğretim

müfettişleri ve öğretmenlerinin görüşleri ile sınırlıdır.

 Emekli olmuş müfettişlere ulaşabilme olanaklarının bulunamamasından

dolayı, bu araştırmada emekli müfettişlerin görüşlerine başvurulamamış,

araştırma aktif olarak görev yapan öğretmen ve müfettişlerle sınırlı

tutulmuştur.

 Ankara dışında görev yapan ilköğretim müfettişlerinin görüş ve

tutumlarının belirlenmesine yönelik maddi ve zaman sorunlarının olması,

araştırmayı Ankara ili ile sınırlı tutmayı gerektirmiştir.

 Araştırmanın çıkış noktası, Türkmen (1990) tarafından yapılan çalışmada

ulaşılan sonuçlardan hareketle, 2013 yılında aynı konuda hangi sonuçlara

ulaşılacağının; geçen zaman içerisinde olumlu ve olumsuz değişimlerin

ortaya konulmasıdır. Bu nedenle araştırma, Türkmen (1990) tarafından

yapılan araştırmada belirlenen amaçlarla sınırlı tutulmuştur.

Araştırma sonuçlarının, bu sınırlılıklar kapsamı içerisinde değerlendirilmesi ve 

yorumlanması gereklidir.  

1.6. Tanımlar 

Toplumsal cinsiyet: Biyolojik cinsiyet kavramından farklı olmak üzere 

toplumsal cinsiyet kavramı, tarihsel ve kültürel bir süreçte oluşan, içeriği zamana ve 

konuma göre değişebilen cins kimliği ya da cinsiyet konumudur. Toplumsal cinsiyet, 

cinsler arasındaki eşitsiz güç ilişkilerini de belirtmektedir (Sönmez Genç, 2016: 7). 

Bütün toplumlar, erkek ve kadın davranışlarını, rollerini, sorumluluklarını, haklarını ve 

beklentilerini toplumsal kültürlerinden hareketle belirlemişlerdir. Bunlar sayesinde 

birey, yetişme süreci içerisinde yavaş yavaş bir kadın veya erkek kimliğine 

dönüşmektedir (Bhasin, 2003: 2).  

Cam Tavan Teorisi: Kadın çalışanların iş hayatındaki dikey hareketlerinin 

engellenmesidir (Baxter and Wright, 2000: 275). 
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Cinsiyet ayrımcılığı: Bu kavram, öncelikli olarak kadınların, sadece kadın olma 

nedeniyle maruz kaldıkları ayrımcılık olarak düşünülmektedir. Kadın cinsiyetine 

yönelik bu ayrımcılık, medeni durumuna bakılmadan kadınların her türlü insan hakları 

ve temel özgürlükleri kullanabilmesinin engellenmesi, ortadan kaldırılması veya bu 

amaçlarla cinsiyete bağlı herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama yapılması 

anlamına gelmektedir (Eroğlu ve İrdem, 2016: 20).  

Eğitim Denetimi: Eğitim kurumlarının yönetsel, örgütsel ve eğitsel amaçlar 

doğrultusunda çalışmalarını denetleme ve düzeltme sürecidir (Sönmez Genç, 2016: 6).  

Müfettiş: Kamu kurumlarında teftiş kurullarında çalışan, denetim ve sorgulama 

yetkisi olan kişilerdir (Ergül Düz, 2015: 10).  

Tutum: Sosyal algı ve davranışları etkileyen, bireyin bir objeye yönelik duygu, 

düşünce ve davranışlarını düzenli şekilde oluşturan eğilimdir (Üstüner, 2006: 111). 
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BÖLÜM 2 

2 KURAMSAL BİLGİLER VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

2.1. Kadın Erkek Eşitliği 

Kadınların erkeklerle eşit hak ve olanaklara sahip olmaları, toplumsal hayatın 

her alanında geçerli olması gereken temel bir hak olarak görülmelidir. Bunun 

gerçekleştirilebilmesi ise toplumların bu hakkı bir kültür olarak içselleştirmeleri ile 

mümkün olabilecektir. Kadın erkek eşitliğinin temeli, her iki cinsiyetin eşit haklara 

sahip olmasına, görev ve sorumluluklar yüklenilmesinde eşitliğe dayanır. Bu eşitlik, 

toplumsal cinsiyet eşitliği olarak ifade edilmektedir.  

Toplumların uygarlık veya insanileşme ölçüsü olarak o toplum içerisindeki 

kadınların durumuna bakılabilir (Mitchel ve Oakley, 1998: 23). Kadın ve erkeklerin 

toplum içerisinde ne düzeyde eşit olduğu ve eşit muameleyle karşılaştıkları, toplumun 

uygarlık düzeyinin bir göstergesidir. Eşitlikle ilgili sorun temelde bir insan hakları 

sorunudur. Kadınların da erkeklerle aynı haklara sahip olması, insan haklarının ve 

demokrasinin işleyişi açısından bir zorunluluktur (Yeşilorman, 2001: 270). Sadece insan 

olmaktan dolayı insan haklarıyla ilgili kurallar incelendiğinde, birçok yerde “hiç 

kimse”, “herkes”, “bütün vatandaşlar” gibi ifadelerin kullanılması bile kuralların 

temelinin eşitlik ilkesine dayandığını göstermektedir (Dinçkol, 2005: 102).  

Toplumsal anlamda kadın ve erkek eşitliği, yaşamın bütün alanlarına kadınlar ve 

erkeklerin eşit düzeyde katılımları olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile eşit haklara 

sahip olmak, aynı olanaklardan yararlanabilmek demektir. Kadınlar ve erkekler arasında 

bu şekilde bir eşitliğin olması durumunda, cinsiyete dayalı ayrımcılık da ortadan 

kalkacaktır (Çubuk Kaya, 2013: 1).  

Kadın ve erkek eşitsizliğine yönelik olarak sosyoloji alanında önemli çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmalar cinsiyet eşitsizliğini fonksiyonalist, çatışmacı, feminist ve 

etkileşimci yaklaşımlarla açıklamaktadır (Doğan, 2018: 6-10): 

 Fonksiyonalist Yaklaşım: Bu yaklaşıma göre kadın ve erkek, ilkel yaşamdan

başlamak üzere görevleri paylaşmakta, bu görevlerden hareketle erkek ve

kadın arasında bir ayrım doğmaktadır. Erkeklerin fiziksel yönden kadınlara

göre daha güçlü olmaları onları ekonomik faaliyetlere yönlendirmiş, kadınlar

ise ev içi işler ve çocuk bakımını üstlenmiş, böylece bir işbölümü oluşmuştur
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(Çolak, 2011: 32). Bu bağlamda fonksiyonalist yaklaşımın, kadın ve erkek 

biyolojileri arasındaki farklar ile cinsiyet eşitsizliğini açıklamaya çalıştığı 

söylenebilir. Toplumsal cinsiyet rolleri, cinsiyet tabanlı işbölümünden 

kaynaklanmaktadır.  

 Çatışmacı Yaklaşım: Bu yaklaşıma göre cinsiyetler arası farklılıklar, kadın 

ve erkek arasındaki güç farkından ve çatışmasından kaynaklanmaktadır. 

Toplumda gücü ve kontrolü elinde tutmak ekonomik kaynaklara 

dayanmakta, bu gücü erkekler tuttuğu için cinsiyetler arası eşitsizlik ortaya 

çıkmaktadır (Gökkaya, 2015: 341).  

 Feminist Yaklaşım: XIX. yy.’da Amerika ve Avrupa’da kadınlara yönelik 

haksız davranışlardan hareketle ortaya çıkan feminizm, cinsiyet eşitsizliğine 

ve ataerkil toplum yapısına karşı çıkma, cinsiyetlerin eşitliğini savunma 

hareketi olarak tanımlanabilir (Çolak, 2011: 35). Liberal feminizm, cinsiyet 

ayrımcılığını toplumsal ilişkilerin etkilendiği kültürel varsayımlar ile 

açıklamaya çalışmaktadır. Sosyalist feminizme göre ise ataerkil toplum 

yapısı özel mülkiyet tabanlıdır ve bu yapıda güç, erkeklerin elindedir. Kadın 

istismarının temeli kapitalist sisteme dayanmaktadır. Ekonominin kurumsal 

yapısının değişimi ile birlikte kadınlar da özgürlüklerine kavuşabilecektir 

(Demirbilek, 2007: 19). Radikal feministlere göre de ataerkil toplum yapısı 

ortadan kaldıracak kadın merkezli bir kültür gereklidir (Çolak, 2011: 36). 

 Etkileşimci Yaklaşım: Bu yaklaşım, cinsiyete dayalı rollerin sosyalleşme ile 

kazanıldığını savunmaktadır. Kültürel farklılıklar, toplumlar arasındaki kadın 

ve erkek rollerinin de farklılaşmasına yol açmaktadır. Her toplum kendi 

kültürüne uygun şekilde cinsiyetlere bir takım roller atamakta, beklenen 

davranışları sergilemeyen bireyler toplum tarafından ayıplanabilmekte, hatta 

dışlanabilmektedir (Demirbilek, 2007: 20).  

İnsanlar arasında cinsiyeti de kapsayacak şekilde herhangi bir ayrım 

yapılamayacağına yönelik olarak Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi’nin 2. maddesinin birinci fıkrası önemli bir hüküm içermektedir. Bu hükme 

göre bütün insanlar ırkları, renkleri, cinsiyetleri, dilleri, dinleri, siyasi görüşleri, 

kökenleri, mülkiyetleri, doğum yerleri, toplumsal statüleri gibi hiçbir nedenle ayrıcalık 

sahibi değillerdir ve herkes Bildirge’de yer alan bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.  

Avrupa Birliği (AB)’nin demokrasi anlayışında, sosyal alanla ilgili yapılan 

düzenlemelerin tamamında kadın ve erkek eşitliği ön planda tutulmakta, genel eşitlik 
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ilkesinin dışında ayrıca kadın erkek eşitliği vurgusu yapılmaktadır. AB bünyesinde 

kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliğin sağlanmasında çalışma yaşamında eşitlik, ücret 

eşitliği, fırsat eşitliği, muamele eşitliği, olumlu eylem ve olumlu ayrımcılık gibi 

politikalar uygulanmaktadır. AB’de 1996 yılından beri mainstreaming equality (insanlar 

arasında fırsatların eşit olma ilkesinin devlet politikalarına ve faaliyetlerine dahil 

edilmesi) politikası benimsenmektedir (Dinçkol, 2005: 111).  

Viyana Deklarasyonu’nda kadınların insan hakları, evrensel insan haklarının 

ayrılmaz bir parçası olarak ifade edilmektedir (KSGM, 2008). Kadınlara yönelik 

ayrımcılığın önlenebilmesine yönelik Birleşmiş Milletler tarafından 03 Eylül 1981 

tarihinde kabul edilen Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Sözleşmesi’ne Türkiye 11 Haziran 1985 tarihinde katılmıştır. Bu sözleşmede kadınların 

da erkeklerle tam bir eşitliğe sahip olabilmesinin sağlanmasına ihtiyaç duyulduğu 

belirtilmekte, cinsiyete dayalı herhangi bir dışlanma, ayrımcılık ve kısıtlama, kadınlara 

karşı ayrımcılık olarak tanımlanmaktadır.  

Türkiye’de kadın erkek eşitliğine yönelik ilk hukuksal düzenlemeler, 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılmıştır. 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat kanunu ile 

eğitim birliği sağlanmış, kız ve erkek çocukların eşit şartlarda eğitim almalarının yolu 

açılmıştır. Devamında 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadınlara 

yurttaş olma hakkı getirilmiş, bütün yurttaşların her türlü haktan eşit koşullarda 

yararlanabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca erkeklerin birden fazla kadınla evlenebilmeleri, 

tek taraflı “boş ol” ile boşanabilmeleri kaldırılmıştır. Yasayla tek eşlilik ve resmi nikah 

zorunlu kılınmıştır. Miras dağıtımında kız çocukların erkek çocuklarla eşit pay almaları 

sağlanmıştır. 1930 yılında kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakları 

verilmiştir. 1933 yılında muhtarlık seçimlerinde de aynı hakka sahip olmaları 

sağlanmıştır. 1935 yılında 18 kadın milletvekili seçilmiştir. 1992 yılında Medeni Kanun 

değiştirilerek kadınların kocalarından çalışma izni alma koşulu kaldırılmıştır. 1997 

yılında zorunlu eğitim 8 yıla çıkartılarak kız çocuklarının daha fazla eğitim alabilmeleri 

sağlanmıştır. 1998 yılında Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kadın ve erkek zinalarına 

yönelik farklı suç tanımları Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, aynı yıl 

içerisinde 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yasalaşmıştır. Kanun ile gelir 

vergisi beyannamesinin aile reisi tarafından verilme zorunluluğu kalkmış, böylece 

kadınların kocalarından ayrı olarak beyanname verebilmelerinin önü açılmıştır. 2001 

yılında Türk Medeni Kanunu’nun özellikle Aile Hukuku bölümünde önemli değişikler 

yapılmıştır. 2002 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun ile birlikte Aile Mahkemeleri 
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kurulmuştur. 2003 yılında İş Kanunu değiştirilmiş, çalışanlara eşit davranılması ilkesi 

kabul edilmiştir. 2005 yılının 1 Haziran tarihinde yeni Ceza Kanunu yürürlüğe girmiş, 

kadınlar birey olarak kabul edilmiş, kadın cinselliğine yönelik suçlar “topluma karşı 

suçlar” bölümünden çıkartılarak “kişilere karşı suçlar” bölümüne konulmuş, kadınlara 

yönelik ayrımcılık içeren maddeler kaldırılmıştır (Kaypak ve Kahraman, 2016: 307-

308).   

İnsan haklarının gelişiminde kadın hakları, XX. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren gelişmeye başlamıştır. Bu döneme kadar genellikle ihmal edilen kadın haklarına 

yönelik olarak bu dönemden sonra uluslararası alanda cinsiyet ayrımına dikkat edilerek 

eşitlik ilkesi adına düzenlemeler yapılmıştır. Uluslararası alanda kadın haklarının 

gelişimi ile ilgili 1975 yılında Mexico City’de, 1980 yılında Kopenhag’da, 1985 yılında 

Nairobi’de ve 1995 yılında Pekin’de düzenlenen Dünya Kadın Konferansları önemli 

katkılar sağlamıştır (Dinçkol, 2005: 102).  

Bu bağlamda, kadın haklarının demokratikleşme adına önemli olduğu 

söylenebilir. II. Dünya Savaşından sonraki dönemde insan haklarına yönelik yapılan 

çalışmalar incelendiğinde, kadınlara yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere 

hükümler içerdikleri görülmektedir. Kadınlar, erkeklerle aynı haklara sahip bireyler 

olarak tanımlanmakta, bazı ülkelerde kadınlar açısından pozitif ayrımcılık uygulamaları 

başlatılmaktadır. Bu uygulamalara örnek olarak çağdaş devletlerin kadınların ekonomik 

ve siyasal katılımlarında cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak üzere kota 

uygulamaları örnek gösterilebilir.  

2.2. Toplumsal Cinsiyet 

Toplumların kültürel yapılarında kadınların veya erkeklerin davranışlarına, 

giyimlerine, alışkanlıklarına ve uğraşlarına göre farklılıklar bulunmaktadır. Kültürel 

yapı farklılıkları, toplumların cinsiyet kavramlarına yükledikleri rollerde de kendisini 

gösterir. Buna cinsiyet kültürü de denilebilir. Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kültürü 

içerisinde yer almakta, erkeklik ve kadınlığın toplumsal yapı içinde öğrenilen kalıplar 

olduğunu ifade etmektedir. Bu kavramın temelinde, farklı cinsel yönelim ve kimlikleri 

içermekte, ayrımcılığa yönelik tutumları dikkate almaktadır.   

İnsanların cinsiyetleri, gerek biyolojik gerekse toplumsal açıdan birçok önemli 

işleve sahiptir. Kadın veya erkek olarak doğmak nüfus dağılımındaki dengeleri 

değiştirmekte, bir tarafa doğru dengenin değişmesi durumunda cinsiyete dayalı 
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toplumsal bir ayrım veya eşitsizlik ortaya çıkabilmektedir. Cinsiyet, biyolojik açıdan 

doğumda belirli olan bir ayrım iken toplumsal açıdan kadınlık ve erkeklik kavramları, 

kültürel bir yapılanmayı göstermektedir (Bingöl, 2014: 108). Anatomik ve fizyolojik 

farklılıkların oluşturduğu kadın ve erkek cinsiyetine karşılık toplumsal cinsiyet, 

yaşanılan toplum ve kültür ile doğrudan ilgilidir. Toplumların geçmişten gelen 

birikimleri ile oluşturdukları toplumsal kültür, bireyler tarafından doğumdan itibaren 

öğrenilmeye başlanılır. Yetişilen toplum ve çevre bireyde cinsiyet kavramına yönelik 

bir düşünce ve tutum oluşturur. Bu bağlamda kadın veya erkek olmanın farklılığına 

yönelik kökenin biyolojik farklılıklara dayanmadığı söylenebilir. Cinsiyetler arasındaki 

farklılığı oluşturan esas etken toplumsal cinsiyet yaklaşımıdır. Toplumsal cinsiyet, 

toplum içinde ‘kadınlık’ ve ‘erkeklik’ kimliklerini tanımlayan, rolleri açıklayan önemli 

bir kavramdır. Zamana ve mekana bağlı değişebilen toplumsal cinsiyet kavramı, 

kadınlar ve erkekler arasında toplum içinde hiyerarşik bir sistem oluşturur. Tarihler 

boyunca bu hiyerarşik yapıda erkekler özne, aktif ve olumlu taraf olarak görülürken 

kadınlar öteki, pasif ve olumsuz taraf olarak yer almıştır (Caranny-Francis, 2002: 1-4). 

Üner (2008: 6) cinsiyeti biyolojik ve toplumsal olmak üzere ikiye ayırmaktadır. 

Genetik olarak doğuştan gelen, bütün fiziksel ve biyolojik özellikler biyolojik cinsiyet 

kapsamına girmektedir. Toplumların kadınlara ve erkeklere biçtiği roller, görevler ve 

sorumluluklarla toplumların kadını ve erkeği nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, neler 

beklediği ise toplumsal cinsiyet kavramını oluşturmaktadır. Akın ve Demirel (2003: 73) 

de benzer şekilde toplumsal cinsiyetin biyolojik farklılıklardan kaynaklanmadığını 

belirtmektedir. Toplumun kadın ve erkeği algılama biçimi, onlardan beklediği 

davranışlar toplumsal cinsiyet anlamına gelmektedir. Günlük Şenesen (2008: 1) 

toplumsal cinsiyeti sosyal ilişkiler sonucu oluşturulan kimlik olarak tanımlamaktadırlar. 

Tarihsel süreç içerisinde toplumsal yaşama ve cinsiyete dayalı politikalara genel olarak 

bakıldığında, kadına biçilen evrensel rollerin ev içi işler, çocuk bakımı, yaşlı bakımı 

gibi ücretsiz hizmetler olduğu görülmektedir. Kadınların sürekli ev içi işlerle 

uğraşmaları, onların kamusal yaşama katılım biçimlerinde de belirleyici bir rol 

oynamaktadır. Eğitim olanaklarının düşük olması, kadınların genellikle düşük ücretli ve 

vasıfsız işlerde istihdam edilmelerine, yönetime ve siyasete katılımlarının sınırlı 

olmasına yol açmaktadır.  

Toplumsal cinsiyet ayrımının en belirgin göstergesi, kadın cinsine yönelik 

yaptırımlar doğrultusunda örneklenebilmektedir. Tarihsel olarak geçmiş toplumların 

yapısına bakıldığında, kadınlara toplumsal yapıda biçilen rollerin her zaman pasif, 
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sakınmacı, korunmacı ve savunmacı üzerine olduğu görülmektedir (Bingöl, 2014: 109). 

Toplumlar, tarihler boyunca erkeklerin karar noktalarında yer almasından dolayı erkek 

yönelimli şekillenmişlerdir. Bu gerçek her geçen gün daha fazla kabul edilmektedir. 

Erkek normu, birçok toplumda halâ genel bir norm olarak kabul edilmekte ve uygulanan 

politikalara yansımaktadır (KSGM, 2008: 16). 

Özen (2010) toplumsal cinsiyet rolleri açısından kadınlara ve erkeklere yönelik 

rollere bakıldığında, kadınlara daha düşük statülü ve ücretli işlerin uygun görüldüğünü, 

yüksek statülü ve ücretli işlerde büyük çoğunlukla erkeklerin yer aldığını belirtmekte, 

kadınların çalışma yaşamında yer almak için eşlerinden izin alma durumunda kalmaları 

sorununa dikkat çekmektedir. Özaydınlık (2014: 94) cinsiyete dayalı iş bölümünün 

kadın ve erkeği farklılaştırmanın yanında toplumsal kaynakların kullanımında da 

eşitsizliği ortaya çıkardığını, bu eşitsizliğin sadece kadınlar açısından bir olumsuzluk 

yaratmadığını, aynı zamanda ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal gelişme açısından da 

önemli bir engel oluşturduğunu ifade etmektedir.  

Türk toplumu açısından toplumsal cinsiyet ayrımına ve kadın olgusuna bakmak 

için, toplumsal kültürel dokuyu genel yapısı ile incelemek gereklidir. Kadının Türk 

toplumundaki yeri, ancak yüzyıllar boyunca oluşan gelenek ve görenekler ışığında 

okunarak anlamlı hale gelir. Ataerkil yapının etkisi altında erkekler tarafından 

yönetilmek durumunda bırakılan kadın, uzun yıllar boyunca toplumsal cinsiyet ayrımına 

uğramakta, aile ve kısıtlı bir sosyal çevrede yaşamak durumda bırakılmaktadır (Bingöl, 

2014: 110). 

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Küresel Toplumsal Cinsiyet 

Uçurumu Raporu (2017), Türkiye’nin toplumsal cinsiyet ayrımı yönünden dünyadaki 

diğer ülkelere göre çok iyi bir noktada olmadığını ortaya koymaktadır. Raporda 

Türkiye, toplumsal cinsiyet uçurumu açısından derinliğin çok fazla olduğu ülkelerden 

birisi olarak yer almaktadır. Cinsiyet uçurumu ölçümünde dört kriter bulunmaktadır. Bu 

kriterler “ekonomiye katılma ve fırsat eşitliği”, “eğitimlere erişebilme”, “siyasi açıdan 

güçlenme” ve “sağlık/hayatta kalma” olarak sıralanmaktadır. Puanlama 0-1 arası 

yapılmakta, yüksek puanlar uçurumun kapandığını, düşük puanlar ise uçurumun 

derinleştiğini göstermektedir. Ülkelerin aldıkları puanlara göre sıralandığı raporda 

Türkiye’nin 2006 yılından 2016 yılına kadar yeri, değerlendirmeye katılan ülke sayısına 

göre Çizelge 1’de görülmektedir. 
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Çizelge 1.  

Türkiye’nin Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na Göre Konumu 

Yıl Toplam Ülke Sayısı Türkiye’nin Puanı Türkiye’nin Sırası 

2006 115 0.5850 105 (En Derin 11. Ülke) 

2007 128 0.5768 121 (En Derin 8. Ülke) 

2008 130 0.5853 123 (En Derin 8. Ülke) 

2009 134 0.5828 129 (En Derin 6. Ülke) 

2010 136 0.5876 126 (En Derin 11. Ülke) 

2011 135 0.5954 122 (En Derin 13. Ülke) 

2012 135 0.6015 124 (En Derin 11. Ülke) 

2013 136 0.6081 120 (En Derin 16. Ülke) 

2014 142 0.6183 125 (En Derin 17. Ülke) 

2015 145 0,6240 130 (En Derin 15. Ülke) 

2016 144 0.6230 136 (En Derin 13. Ülke) 

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu 2017 raporlarından 

derlenmiştir. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf. 

Çizelge 1 incelendiğinde toplumsal cinsiyet ayrımındaki uçurum açısından 

Türkiye’nin 2006 yılında 115 ülke arasında 105. sırada yer aldığı, 2010 yılında ise 136 

ülke arasında 126. sırada, 2013 yılında 136 ülke arasında 120. sırada ve 2016 yılında ise 

144 ülke arasında 136. sırada olduğu görülmektedir. Sonuçlar, Türkiye’deki toplumsal 

cinsiyet uçurumu açısından derinliğin diğer ülkelere göre daha fazla olduğunu 

göstermektedir.  

Türkiye’de cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik ilk çalışmalar 

Cumhuriyet’in ilanına kadar dayanmaktadır. Modern bir devlet yapısının oluşturulması 

aşamasında birçok toplumsal değişimin yanında kadınlara yurttaşlık hakkı 

kazandırılması, bu konuda atılan önemli adımlardan birisidir. İlerleyen yıllarda 

kadınların toplum içindeki rollerini güçlendirmeye yönelik olarak yasal çerçeveler 

genişletilmiş, Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun ve İş Kanunu olmak üzere birçok 

Kanunda düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda belirli bir toplumsal 

duyarlılık oluşturulmuş olsa da bunun yeterli düzeyde olmadığı Çizelge 1’deki 

sonuçlarda görülebilmektedir. Toplumsal yapının cinsiyete dayalı değerleri ve yargıları, 

kadınların toplumsal yaşamda ve gündelik yaşamda yasal haklarını kullanabilmelerinin 

önünde büyük bir engel oluşturmaktadır (Çubuk Kaya, 2013: 2). 

Tarihsel süreçte Türklerdeki toplumsal cinsiyet ve kadının yeri, İslamiyet öncesi, 

İslamiyet’in kabul edilmesinden Cumhuriyet’in ilanına kadar ve Cumhuriyet dönemi 

olmak üzere üç grupta incelenebilir. İslamiyet öncesi dönemlerdeki Türklerin 
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yaşamlarına bakıldığında sosyal yaşamlarının, aileye ve kadınlara yaklaşımlarının diğer 

dönemlerden önemli bir farklılık gösterdiği söylenebilir. Bu dönemde toplumsal 

cinsiyet ayrımının neredeyse yok denecek kadar az olduğu bilinmektedir. Kadınlar 

sosyal yaşamda ve aile ortamında erkeklerin gerisinde değildir. Siyasi platformlarda da 

yer alabilmektedir (Bingöl, 2014: 111). 

İslamiyet’in kabul edilmesinden sonraki dönemde yaşamın her alanında önemli 

farklılıklar oluşmuştur. Bu farklılıkların oluşmasında din değişiminin yanında Bizans-

Arap-İran kültürü de Türk kültürü üzerinde belirgin izler yaratmıştır. Bunların 

sonucunda Türk kadınının toplum içerisindeki yeri ve statüsü de değişmeye başlamıştır. 

Dinin erkekler ve toplum tarafından farklı yorumlanması, birtakım yargı ve kurallar 

açısından kadınları ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürmüştür. Bu yanlış yorumlara 

“kadının erkeği geriden takip etmesi”, “bir erkeğin birden fazla kadınla evliliğinin 

meşru sayılması” örnek olarak verilebilir. Sonuç olarak bu dönemde toplumsal cinsiyet 

ayrımı, kadınların aleyhine büyümüştür. Osmanlı İmparatorluğu sürecinde de bu durum 

devam etmiştir (Altındal, 2017: 33). 

Cumhuriyet döneminde Türk toplumunun tamamını etkileyen kökten değişimler 

yaşanmış, Türk siyasi ve toplumsal yapısıyla birlikte Türk kadınının durumuna yönelik 

birçok yenilik yapılmıştır. 03.03.1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu 

ile Türk kadınının 1926 yılından itibaren harp okulları dışında her türlü eğitim 

kurumlarına girebilmesine olanak sağlanmıştır. 17.02.1926 tarihinde TBMM’de 743 

sayılı Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi ile kadınlara temel haklar verilmiştir. 

Medeni Kanun ile birlikte tek eşlilik, kadının da mülk edinmede hak sahibi olması gibi 

yenilikler Kanun ile koruma altına alınmıştır. 1934 yılında Türk kadını, birçok ülkedeki 

kadınlardan daha önce seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. TC Başbakanlık 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008: 13) “Türkiye’de toplumsal 

cinsiyet eşitliği politikalarının zeminini Cumhuriyet devrimleri oluşturmaktadır… Bu 

reformların temelinde ise kadınların kamusal alana girmeleri ve erkeklerle birlikte 

kalkınma sürecine katılmaları yer almaktadır” ifadesi ile ilgili dönemin kadın hakları ve 

eşitlik konusundaki önemini vurgulamaktadır.  

2.3. Çalışma Hayatında Kadının Yeri 

Kadınların çalışma hayatındaki yeri, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir 

göstergesi durumuna gelmiştir. İşgücü hayatında kadınların yer alması, ekonomik yapı 
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içerisinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek adına önemli bir unsur olarak kabul 

edilmeye başlanmıştır. Buna karşılık geleneksel değer yargılarına bakıldığında, 

erkeklerin asli görevlerinin çalışma yaşamında yer almaları, kadınların ise ev işleriyle 

ve çocukların bakımıyla uğraşmaları beklenmektedir. Kadınlar çalışma yaşamında yer 

aldıklarında, asli görevleri yönünden yapmaları gerekenlerin üzerine iş yaşamındaki 

sorumlulukları da eklenmekte, bunun sonucunda psikolojik ve fiziksel açılardan 

yaşamsal zorlukları artmaktadır.  

İnsanlık tarihi boyunca kadınların toplumsal gelişim süreci içerisinden yaşamın 

her alanına aktif olarak katıldıkları söylenebilir. Kadınlar evlerinde olduğu kadar 

dışarıda da ekonomik yaşamın içinde her zaman yer almıştır (Gönüllü ve İçli, 2001: 82). 

Sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanabilmesi için kadın iş gücünün mutlaka 

kullanılması, iş yaşamında kadın istihdamının artırılması, kadınların toplumsal ve 

ekonomik kalkınma sürecinde aktif olarak yer alması önemlidir (Ecevit, 2010: 2). Buna 

karşılık XX. yüzyılın ikinci yarısına kadar kadın, genel olarak ev içi işlerde ücretsiz ve 

sosyal güvencesiz olarak toplumsal cinsiyet ayrımına dayalı rollerini yerine getirmek 

zorunda kalmıştır. Kadın haklarına yönelik uluslararası düzenlemelerden sonra eğitim 

olanaklarına daha fazla kavuşan kadınlar, gittikçe çalışma hayatında daha fazla yer 

almaya başlamışlardır.  

Özçatal (2011: 23) kadınların aile içinde yaptıkları işlerin piyasalarda ekonomik 

değişim değeri olmadığı için üretim faaliyetlerinden sayılmadığını, bunun da kadınların 

yaptıkları işleri değersiz kıldığını ve toplumsal istatistiklerde görünmediğini 

vurgulamaktadır. Aile yaşantısı içerisindeki rolü açısından kadının yemek, temizlik, 

çocuk bakımı, aile bireylerinin bakımı gibi yaptığı işlerin büyük önem taşımasına 

rağmen parasal karşılığı bulunmamakta ve bu faaliyetler ekonomik bir değer 

taşımamaktadır. Çalışma yaşamında kendisine bir yer bulan kadınlar için ise farklı 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyet ayrımına dayalı aile içi rolü, iş 

yaşamındaki rolü ile çatışmaya başlamaktadır. İş yaşamındaki kadın bir yandan 

işyerindeki rolünü yerine getirmeye çalışırken, bir yandan da aile içi görevlerine devam 

etmek durumunda kalmakta, dolayısıyla sorumlulukları artmaktadır. Ayrıca gerek 

eğitim düzeyinden, gerekse toplumsal cinsiyete dayalı roller açısından kadınların 

uzunca bir süre düşük statülü ve ücretli işlerde çalıştığı görülmektedir. Aile içi rol ve 

sorumluluklardan dolayı kadınların iş yaşamındaki rollerine fazla yoğunlaşamadıkları 

da bir başka gerçektir.  
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İşgücü piyasası denildiğinde, meta değeri olan işlerle uğraşıyor olmak akla 

gelmektedir. Toplumsal algıda çalışma kavramına atfedilen değer, harcanan emeğin 

belirli bir ücret karşılığı olmasıdır. Başka bir ifade ile emeğin sarf edildiği şartlara ve 

mekanlara göre çalışma kavramı bir kıymet bulabilmektedir. Bunun bir sonucu olarak 

erkek ve kadınların yaptıkları işlere bir değer atfedilmektedir. Kadının evde yaptığı 

günlük işler meta değeri sayılmadığı için “üretim” kapsamında 

değerlendirilmemektedir. Ücretli işlerle toplumsal bir statü kazanmak, hiyerarşik yapıda 

daha üst noktalara çıkmak gayreti, kadınların işgücü piyasasında yer alması için bir 

çekici faktör olmuştur (Büyükcoşkun, 2014: 9).  

Çelik (2012: 74) işi tanımlarken, işin bir işverene bağımlı olarak ve belirli bir 

hiyerarşi içerisinde yapıldığını belirtmektedir. Bu tanımdan hareketle çalışma 

statüsünün işgücüne bağımlı olduğu anlaşılmaktadır. Delican (1998: 5)’a göre çalışma 

kavramının işgücüne bağımlı bir statü durumuna gelmesi, pazar ekonomisinin geçerli 

olması ile olmuştur. Çalışma yaşamına yönelik bu tanımlar, kadının ev içerisinde 

yaptığı işleri ve çocukların büyütülmesinden sorumlu annelik rolünü, istihdam ve iş 

yaşamı alanlarının dışında bırakmaktadır (Büyükcoşkun, 2014: 13). Sonuç olarak 

toplumsal algı bazında kadının çalışma yaşamında bir statü kazanabilmesi, ancak iş 

yaşamı olarak adlandırılan, ücret karşılığı bir meta üretiminde çalışması ile mümkün 

olabilmektedir.  

İş yaşamında kadın istihdamının düşük olmasının tek nedeni eğitim değildir. 

Toplumsal değerler ve normlar, cinsiyet temelli işbölümü gibi faktörler de bu konuda 

önemli rol oynamaktadır (Adak, 2007: 140-141). 

İşgücü piyasalarında girişimci kadınlar konusuna bakıldığında, kadınların işyeri 

açmalarının başta gelen nedeninin ekonomik olmaktan çok kişisel olduğu 

belirtilmektedir. Bu konuda Carter vd. (2013: 14) tarafından yapılan araştırmada 

girişimci kadınların önem verdikleri amaçların başında başarı kazanma, diğer insanlara 

yardımda bulunma, eğlenme ve daha sosyal bir ortam oluşturma geldiği tespit 

edilmiştir. Çakıcı (2006: 57) tarafından Mersin’deki kadın girişimcilerle yapılan 

çalışmada kadın girişimcilerin iş kurma nedenleri arasında ilk sırada bağımsız çalışma 

arzusunun yer aldığını belirtilmektedir. 

Kadınların istihdamına yönelik sorunlar, özet olarak aşağıdaki şekilde 

sıralanabilir (KSGM, 2010): 
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 Eğitim düzeyinin yükselmesi, kadınların işgücü piyasalarına katılabilme

olanaklarını artırmaktadır. Ancak eğitim sürecine katılma açısından halen

bir eşitsizliğin söz konusu olduğu da bir gerçektir.

 Yürürlükteki İş Kanunu içerisinde cinsiyete dayalı olarak aynı veya eşit

değerlerde bulunan işler için farklı ücret uygulanamayacağı yer almaktadır.

Kanundaki kesin hükme karşılık bir takım iş kollarına kadınların daha düşük

ücretlerle çalıştırıldığı görülmektedir. Ayrıca toplumun bakış açısı,

kadınların bazı işlere uygun olmadığı yönünde olmakta, adil görev dağılımı

yapılmamakta, ekonomik krizlerde öncelikli olarak kadın çalışanların

işlerine son verilmektedir. Kayıt dışı sektörlerde de özellikle kadınların

düşük ücretlerle çalıştırıldığı bilinmektedir.

 Toplumsal olarak “kadın işleri” ve “erkek işleri” şeklinde bazı işler

gruplandırılmaktadır. Bu durumda kadınlar, toplumun kadın işleri olarak

gördüğü mesleklere yoğunlaşmaktadır. Bu işlerin gerek ücret, gerekse statü

yönünden düşük olmaları istihdam konusunda cinsiyet ayrımcılığının bir

başka örneğidir.

 Kadınların yoğun olarak çalıştıkları işgücü piyasalarına bakıldığında tekstil,

gıda, hazır giyim sanayi gibi düşük ücret ve statülü işlerde tercih edildikleri

görülmektedir.

 Türkiye’de kayıt dışı çalışan birçok kadın olması da ayrı bir sorundur. Kayıt

dışılık nedeniyle sosyal güvencenin olmaması, ev kadınlarının sosyal

güvenceye sahip olabilmeleri için çıkartılan isteğe bağlı sigortalılıkla ilgili

primlerin yüksek olması, primlerin ödenebilmesi için eşe bağımlı olunması

gibi bir takım nedenler, kadınların sosyal güvenlik sistemine katılamamaları

arasında sayılabilir.

Çalışma yaşamındaki kadınlar, çalışma koşullarının zor olmasının dışında, 

sadece kadın olmalarından dolayı da birçok sorunla karşı karşıya gelebilmektedirler. 

Çalışma yaşamındaki kadınlara yönelik yapılan araştırmalar, kadınların işyerlerinde 

yaşadıkları sorunların başında mobbing ve taciz olaylarının geldiğini ortaya 

koymaktadır.  
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2.3.1. Kadınların Çalışma Hayatına Girişleri 

Ülkelerin ekonomik kalkınma düzeylerinin artmasında kadınların işgücü 

yaşamına daha etkin katılımlarının sağlanması gerekliliği, konuyla ilgili yapılan birçok 

bilimsel çalışma ile ortaya konulmuştur. Buna bilimsel gerçeğe karşılık ekonomik 

faaliyetlere bakıldığında kadınların erkekler ile aynı oranda temsil edilmediği 

görülmektedir (Hüseynova, 2015: 13).  

Kadınların işgücüne katılımına etki eden birçok faktör olmasına karşılık, bu 

faktörler genel olarak ekonomik ve sosyal faktörler şeklinde iki grupta 

değerlendirilebilir. Ekonomik faktörlere örnek olarak düşük ücret ve sosyal güvenlikten 

yoksun olma, sosyal faktörlere ise düşük eğitim düzeyi, sosyo-kültürel engeller, 

toplumsal cinsiyet algısı, işe alımda cinsiyete dayalı ayrımcılık ve ataerkil zihniyet 

verilebilir (Durmaz, 2016: 44-45). Önder (2013: 47) kadınların işgücüne katılımlarını 

etkileyen ekonomik faktörler arasında ilk sırada düşük ücret olduğunu belirtmektedir. 

Bunu çocuk ve evlilik izlemektedir.  

Geleneksel aile sisteminde kadının görevleri arasında çocuk bakımı, yaşlı bakımı 

ve ev işleri bulunmaktadır. Kadının işgücüne katılması durumunda elde edeceği gelirin, 

bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli masrafları karşılayabilir durumda olmasını 

gerektirmektedir. Ancak eğitim düzeylerinin düşüklüğü ve toplumsal cinsiyet algısı gibi 

nedenlerden dolayı kadınlar genellikle niteliksiz ve düşük ücretli işlerde istihdam şansı 

bulabilmekte, bu da çalışmasından kaynaklanan ev masraflarını karşılamaya 

yetmemektedir (Önder, 2013: 48). Kadınların ev yaşamında ürettiği hizmetlerin toplam 

değeri, rezervasyon ücreti olarak adlandırılmaktadır. Kadının iş yaşamına girerek 

alacağı ücret ile rezervasyon ücreti karşılaştırılmakta, rezervasyon ücretinden daha 

düşük gelir elde edeceğini düşünen kadın, iş yaşamına girmekten sakınabilmektedir 

(Erol, 2015: 8).  

Kayıt dışı çalıştırılma faktörü de kadınların iş yaşamı dışında kalmalarına yol 

açan önemli etkenler arasındadır. Kayıt dışılık, kadının gelecekle ilgili beklentilerini 

düşürmekte, bu da işgücüne katılımını olumsuz etkilemektedir. Çalışma yaşamındaki 

kayıt dışılık üzerine yapılan araştırmalar, kadınların erkeklere göre daha fazla kayıt dışı 

çalıştırıldığını göstermektedir. TÜİK istatistiklerine göre 2013 yılının Mart ayı itibarı ile 

çalışan kadınların kayıt dışılık oranı %51,6 iken erkeklerin kayıt dışılık oranı 

%30,4’dür. Kadınlardaki kayıt dışılık oranının yüksek olmasının nedenleri arasında, 

kadınların çoğunlukla hizmet, gıda, tekstil, konfeksiyon gibi emek yoğun sektörlerde 
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çalışabilme şansı bulmaları sayılabilir. Kayıt dışılık sosyal güvenlik haklarından yoksun 

olmak ve düşük ücretle çalışmak anlamına da geldiği için kadınların işgücüne 

katılımları önündeki önemli engeller arasında gelmektedir (Önder, 2013: 48).  

Kadının iş yaşamına girmesinde eğitim düzeyi de önemli bir etkendir. Erol 

(2015: 9) eğitimli kadınların eğitimsizlere göre çalışma yaşamında daha yüksek oranda 

yer aldığını belirtmektedir. Bu tespit Önder (2013: 49) tarafından, Türkiye’de kadın 

işgücü katılım oranının düşük seviyede olmasının nedenlerinin başında kadınların 

yeterli düzeyde eğitim alamamalarının gelmekte olduğu tespiti ile örtüşmektedir. Yeterli 

eğitim olanaklarından yararlanamayan kadınlar, düşük eğitim düzeyi gerektiren işlerde 

çalışmak durumunda kalmakta, bu işlerdeki ücretlerin düşük olması da çalışmanın fırsat 

maliyetinin yüksek olmasına yol açmaktadır. Karabıyık (2012: 250) tarafından 1990-

2010 yılları arasında eğitim durumlarına göre kadınların istihdamı verileri incelenmiş, 

sonuç olarak kadınların istihdamının eğitim durumundaki artış doğrultusunda yükseldiği 

gözlenmiştir. Bu sonuç da kadın istihdamının artırılabilmesinde kadınların eğitim 

düzeylerinin artırılmasının önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır. Kalkınma 

açısından kadınların daha yüksek oranda okullaşmasının sağlanmasının önemli olduğu 

vurgulanmaktadır.  

Kadınların istihdama katılma oranını etkileyen bir başka faktör medeni 

durumdur. Çalışma yaşamında evli kadınların oranı yaklaşık %20-%25 arasında 

seyretmekte, diğerlerinin hiç evlenmemiş, boşanmış veya eşi ölmüş kadınlardan 

oluştuğu görülmektedir. Türkiye’de evli kadınların istihdama katılma oranları, 2005 

yılından sonra düşük de olsa bir artış eğilimi göstermektedir (Karabıyık, 2012: 251). Bu 

durum her geçen yıl kadınların eğitim durumlarının yükselmeye başlaması ile 

açıklanabileceği gibi yaşam şartlarının zorlaşmasından dolayı kadının çalışma yaşamına 

girmek zorunda kalmasıyla da açıklanabilir. 

Kayıt dışı ekonomi, bütün ülkeler açısından ekonomik ve sosyal yaşamın temel 

sorunlarından birisidir. Çetinkaya ve Yıldırımalp (2009:79-82) tarafından yapılan 

araştırmada, hem kırsalda hem de kentlerde çalışan kadınların kayıt dışılık oranlarının 

erkeklere göre çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kentlerde çalışan kadınların daha 

eğitimli ve yüksek vasıflı olması gibi nedenler, kentlerde çalışan kadınların kırsalda 

çalışan kadınlara göre daha düşük kayıtdışı oranına sahip olmasına yol açmaktadır. 10 

kişiden daha az işçi çalıştıran işletmelerde istihdam edilen kadınların büyük bir 

çoğunluğunun sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı olmaması da, kadınların çoğunlukla 

enformel sektörlerde ve kayıt dışı çalıştıklarını ortaya koymaktadır. Kayıt dışı ile eğitim 
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durumu arasındaki ilişkiye göre, kadınların eğitim durumu yükseldikçe kayıt dışılığın da 

düştüğü görülmektedir.  

Küreselleşme ve endüstrileşme, kadınların işgücü piyasasına çekilmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Endüstrileşme, kadın emeğinin konumunu etkilemekte, 

kadın işgücünü evin dışına çıkarmaya çalışmakta, aile içindeki ücretsiz işçilikten ücretli 

çalışan sınıfına geçmesine yol açmaktadır (Hüseynova, 2015: 31). 

Tarihsel süreçte kadınların çalışma hayatına girişlerine bakıldığında kadınların 

ekonomik kriz süreçlerinde ve erkeklerin savaşlara gittikleri dönemlerde artan işgücü 

talebini karşılamak üzere iş yaşamına girdikleri bilinmektedir. Bu işler genellikle düşük 

konumda ve düşük ücretli işler olmuştur (Üner, 2008: 11). Sanayi devrimi sonrasında 

kadınların işgücü hayatında işçi ve ücretli olarak yer alma süreçleri başlamıştır. (Koca, 

b.t: 4-5). Bu süreçte özellikle dokumacılık alanında kadın işgücünün hızla arttığı 

görülmektedir (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 197). 

Kadınların iş yaşamına girmeleri ve tarım dışındaki sektörlerde çalışmaya 

başlamaları sanayi devrimi ile birlikte başlamış olsa da özellikle II. Dünya Savaşı 

sonrasında artış göstermiştir (Koray, 1993: 93). I. ve II. Dünya Savaşları sürecinde 

erkeklerin büyük bir çoğunluğunun savaşa gitmelerinden dolayı kadınların iş yaşamına 

daha fazla katıldıkları görülmektedir. Özellikle savaş sanayisinde çalışacak erkeklerin 

silah altında olması yüzünden kadınlar, erkek işgücünün yerini almışlardır (Üskent, 

2006: 13).  

2.3.2. Türkiye’de Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri 

Toplumların ekonomik açıdan üretkenlik ve dinamizmine etki eden faktörler 

arasında en önemlisi, işgücüne katılım oranıdır. Çalışabilme gücüne ve isteğine sahip 

olan nüfus, işgücü olarak adlandırılmaktadır. İşgücünün çalışabilir nüfusa oranı ile 

işgücüne katılım oranı hesaplanmaktadır. Kadınların işgücüne katılım oranı açısından 

Türkiye’nin oranı, Avrupa Birliği ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 

ortalama oranlarından çok düşüktür. 2016 yılı için yapılan hesaplamalarda 28 AB üye 

ülkesi için bu oranı %67,3 (EURSTAT, 2018), 35 OECD ülkesi için 63,6 olarak 

bulunmuştur. Türkiye’nin 2016 yılı oranı ise 14.0’dır (OECD, 2018).  

Türkiye’de kadının işgücü piyasasıyla tanışması, emek piyasasında yaşanan 

gelişmeler ya da ekonomi kaynaklı faktörlerden değil, tam aksine bir zorunluluk sonucu 

olmuştur (Kalkan, 2007: 253-254). Kadınların işgücüne katılımı 1915 Balkan Savaşı 
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sırasında erkeklerin çoğunun orduya katılması sonucu azalan işgücünü takviye etmek 

mecburiyetiyle başlamış, I. Dünya, İstiklal ve II. Dünya Savaşları sırasında artmıştır. I. 

Dünya Savaşı yıllarında erkeklerin askerde olma sebebiyle devlet dairelerinde kadın 

memurlar çalıştırılmıştır. Bu uygulamayı ilk gerçekleştiren kurumlardan biri Maliye 

Nezareti’dir (Berber ve Eser, 2008: 3). 

Türkiye’de kadınların daha iyi yaşayabilmelerine yönelik çalışmalar 19. yy.’da 

başlamıştır. O dönemde kız çocukları, aldıkları eğitim ile ilerleyen yaşlarında 

öğretmenlik yapabilmekte, yazarlık gibi meslekler edinebilmektedir. Cumhuriyet’in 

ilanı ile birlikte kadınların iş yaşamında daha fazla yer almaya başladıkları 

görülmektedir. Özellikle sağlık ve eğitim alanlarında çalışmaya başlayan kadınlar, iş 

yaşamında hemşire ve öğretmen olarak kendilerini göstermeye başlamışlardır 

(Doğramacı, 2000: 161). 

Kadınlara yasalarla hak tanıyan, kadın haklarına ilişkin hukuksal düzenlemeler 

yapan ilk ülkeler arasında Türkiye gelmektedir. Buna karşılık kadınların işgücüne 

katılımı beklenen hızda gerçekleşmemiş ve çok düşük düzeylerde kalmıştır (Çolak ve 

Kılıç, 2001: 100). 

Türkiye’nin yıllık işgücüne katılma oranları ve istihdam oranları TÜİK 

tarafından açıklanmaktadır. Bu araştırmanın yapıldığı yıl itibarı ile en son 2016 yılı 

verileri açıklanmıştır. Yıllara sari işgücüne katılma oranlarının ve istihdam oranlarının 

kadın ve erkek ayrımına göre incelenmesi, Türkiye’deki kadın istihdamına yönelik 

sağlıklı bir fikir verebilecektir. Çizelge 2’de 2008-2016 yılları arası erkek, kadın ve 

genel işgücüne katılım oranları görülmektedir.  

Çizelge 2.  

Türkiye’de 2008-2016 Yılları Arası İşgücüne Katılma Oranları 

Yıl Erkek (%) Kadın (%) Genel (%) 

2008 70,1 24,5 46,9 

2009 70,5 26,0 47,9 

2010 70,8 27,6 48,8 

2011 71,7 28,8 49,9 

2012 71,0 29,5 50,0 

2013 71,5 30,8 50,8 

2014 71,3 30,3 50,5 

2015 71,6 31,5 51,3 

2016 72,0 32,5 52,0 

Kaynak: TÜİK, 2018 
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Çizelge 2’deki veriler incelendiğinde 2008 – 2016 yılları arası erkeklerin 

işgücüne katılma oranlarının %70 üstünde olduğu, 2008 yılında %70,1 erkek işgücüne 

katılma oranının 2016 yılına gelindiğinde %1,9 artışla %72,0’a ulaştığı görülmektedir. 

Kadınların işgücüne katılma oranlarında ise 2008 yılından 2016 yılına kadar %8,0’lık 

bir artış meydana gelmiştir. 2008 yılında %25,5 olan kadın işgücüne katılma oranı, 2016 

yılında %32,5’e ulaşmıştır. Bu artış, kadınların işgücüne katılma oranının 

yükseltilmesine yönelik yapılan çalışmaların belirli bir başarıya ulaştığını, her geçen yıl 

artan sayıda kadının işgücü piyasalarına katıldığını ortaya koymaktadır. Türkiye 

genelinde 2008 yılında %46,9 olan işgücüne katılma oranının 2016 yılında %5,1’lik 

artışla %52,0’a ulaşmasındaki nedenlerin ilk sırasında, kadınların işgücüne katılma 

oranındaki artış bulunmaktadır. 2008-2016 yılları arası kadın ve erkek işgücüne katılma 

oranlarındaki değişim, Şekil 1’de verilmiştir.  

 

Şekil 1. Türkiye'de 2008-2016 Yılları Arası Erkek ve Kadın İşgücüne Katılma 

Oranlarının Değişimi  
Kaynak: Çizelge 2’deki veriler kullanılarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. 

 

Türkiye’de 2008 ile 2016 yılları arasındaki istihdam oranlarının erkek ve 

kadınlara göre verileri Çizelge 3’de verilmiştir.  
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Çizelge 3.  

Türkiye'de 2008-2016 Yılları Arası İstihdam Oranları 

Yıl Erkek (%) Kadın (%) Genel (%) 

2008 62,6 21,6 41,7 

2009 60,7 22,3 41,2 

2010 62,7 24,0 43,0 

2011 65,1 25,6 45,0 

2012 65,0 26,3 45,4 

2013 65,2 27,1 45,9 

2014 64,8 26,7 45,5 

2015 65,0 27,5 46,0 

2016 65,1 28,0 46,3 

Kaynak: TÜİK, 2018 

Çizelge 3’deki veriler incelendiğinde 2008 yılında %62,6 olan erkek istihdam 

oranının 2016 yılına kadar %2,5 oranında arttığı ve %65,1’e ulaştığı görülmektedir. 

Kadınların istihdam oranlarında ise 2008 yılında %21,6 olan oran, 2016 yılına kadar 

%6,4 artmış ve %28,0’a ulaşmıştır. Bu sonuçlardan hareketle kadın istihdam oranlarının 

belirli bir artış ivmesi göstermeye başladığı, kalkınma programlarında belirlenen 

hedeflere ulaşılamamış olmasına rağmen ciddi düzeyde yükseldiği söylenebilir. Türkiye 

genelindeki istihdam oranlarındaki artışa bakıldığında 2008 yılındaki %41,7 oranının 

2016 yılına gelindiğinde %4,6 artarak %46,3’e ulaştığı görülmektedir. Bu artıştaki en 

büyük payın kadın istihdam oranlarındaki artış olduğu da eldeki sonuçlardan hareketle 

söylenebilir. 2008-2016 yılları arası kadın ve erkek istihdam oranlarındaki değişim, 

Şekil 2’de verilmiştir. 

Şekil 2. Türkiye'de 2008-2016 Yılları Arası Erkek ve Kadın İstihdam Oranlarının 

Değişimi 
Kaynak: Çizelge 3’deki veriler kullanılarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. 
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Genel olarak çalışma hayatında kadının yerine bakıldığında oldukça dar bir 

yelpazeye sahip oldukları görülmektedir. Erkeklerin çalıştığı iş alanları 

kadınlarınkinden çok daha fazladır. TÜİK 2011 verilerine göre kadınlar iş yaşamında 

genel olarak fazla fiziksel güce ihtiyaç duyulmayan ve eğitimli olmayı gerektiren 

öğretmenlik, avukatlık, memurluk, doktorluk, sekreterlik, hemşirelik gibi hizmet 

sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Eğitim almayan veya eğitim düzeyi düşük kadınların 

ise fabrikalarda işçi, firmalarda temizlikçi veya hizmetli, ailelerin yanında çocuk 

bakıcılığı veya hasta bakıcılığı gibi daha düşük gelirli ve daha yüksek fiziksel güç 

gerektiren işlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Türkiye’de uzmanlık gerektiren iş 

alanlarında çalışan kadınların oranları diğer alanlara göre daha yüksektir. Mimarlık 

mesleğinde bu oran %39’u, bankacılık sektöründe %49,8’i, polislikte %5,6’yı 

bulmaktadır (TÜİK, 2011). 2012 yılı verilerine göre hakimlerin %33,6’sı, savcıların 

%8,3’ü ve avukatların %38’i kadındır (KSGM, 2012: 33). 2000-2016 yılları savcı ve 

hâkim sayılarının verildiği Çizelge 4 incelendiğinde, yıllara sari kadınların sayısında 

artış görülse bile oransal olarak beklenen düzeylerin altındadır.  

Çizelge 4.  

Cinsiyete Göre Savcı, Hâkim Sayısı ve Cinsiyet Oranları 

 Cumhuriyet Savcısı Hâkim 

Yıllar  Toplam Kadın Erkek 
Kadınların 

Yüzdesi 
Toplam Kadın Erkek 

Kadınların 

Yüzdesi 

2000 2876 100 2776 3,5 6572 2599 3973 39,5 

2001 3049 111 2938 3,6 5899 1674 4225 28,4 

2002 3236 122 3114 3,8 6113 1725 4388 28,2 

2003 3299 130 3169 3,9 6217 1744 4473 28,1 

2004 3227 139 3088 4,3 5975 1687 4288 28,2 

2005 3169 130 3039 4,1 5976 1692 4284 28,3 

2006 3469 172 3297 5,0 6183 1722 4461 27,9 

2007 3822 215 3607 5,6 7076 1995 5081 28,2 

2008 4003 207 3796 5,2 6444 1790 4654 27,8 

2009 4071 245 3826 6,0 6609 1909 4700 28,9 

2010 4185 262 3923 6,3 6499 1998 4501 30,7 

2011 4381 335 4046 7,6 7604 2558 5046 33,6 

2012 4357 300 4057 6,9 8126 2794 5332 34,4 

2013 4686 311 4375 6,6 8904 3232 5672 36,3 

2014 4960 320 4640 6,5 9222 3400 5822 36,9 

2015 4908 348 4560 7,1 9821 3590 6231 36,6 

2016 4828 441 4387 9,1 10563 4531 6032 42,9 

Kaynak: TÜİK, 2016 
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TÜİK tarafından yayınlanan İşgücüne Katılma Oranları (2004-2016) 

istatistikleri, Türkiye’de son yıllarda kadınların işgücüne katılma oranlarında yükselme 

olduğunu göstermektedir (Şekil 3). Aynı zamanda erkek ve kadınların işgücüne katılma 

oranları arasındaki yüksek farkı da açık bir şekilde gözler önüne sermektedir 

Şekil 3. İşgücüne Katılma Oranı (2004-2016) 
Kaynak: TÜİK, 2016. 

İstihdam edilenlerin işteki durumlarına yönelik kadın ve erkek ayrımlı 2005-

2016 yılı istatistikleri, Türkiye’deki kadın ve erkek çalışanların durumunu 

göstermektedir (Şekil 4) 

Şekil 4. İstihdam Edilenlerin İşteki Durumu (x1000) 
Kaynak: TÜİK, 2016. 
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Devlet Personel Başkanlığı tarafından her yılsonunda muhtelif personel 

istatistikleri yayınlanmaktadır. 2016 yılının sonu itibarı ile istihdam türüne göre kamu 

personelinin cinsiyet dağılımları Çizelge 5’de verilmiştir.  

 

Çizelge 5.  

2016 Yılı İstihdam Türüne Göre Kamu Personelinin Cinsiyet Dağılımları 

İstihdam Şekli Kadın Sayısı Kadın % Erkek Sayısı Erkek % Toplam 

Memurlar 1.003.627 40,45 1.477.762 59,55 2.481.389 

Hâkim ve Savcılık 3,973 25,82 11.415 74,13 15.388 

Öğretim Elemanları 54.679 42,62 73.628 57,38 128.307 

Sözleşmeli Personel 36.323 29,30 87.664 70,70 123.987 

Geçici Personel 3.920 18,63 17.122 81,37 21.042 

Sürekli işçi 19.908 8,23 222.115 91,77 242.023 

Sürekli işçi Kapsam Dışı 826 23,03 2.761 76,97 3.587 

Geçici işçi 3.087 12,50 21.608 87,50 24.695 

Özel Hükümlere Tabii 

Personel 
30.018 48,27 32.165 51,73 62.183 

Toplam 1.156.361 37,27 1.946.240 62,73 3.102.601 

Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı (DPB). (2017), 2016 Yılı Kamu Personeli Cinsiyetlere Göre Dağılım 

İstatistikleri, http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri, (Erişim Tarihi: 

01.07.2017). 

 

Çizelge 5’deki verilere Mit Müsteşarlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadroları 

dahil edilmemiştir. Veriler, 2016 yılı sonu itibarı ile kamu personelleri içerisinde 

kadınları %37,27’lik bir orana ulaştığını göstermektedir. İstihdam türlerinin hiçbirinde 

kadın personel sayısı erkek personel sayısından fazla değildir. Oransal olarak aradaki 

farkın en az olduğu istihdam türü Özel Hükümlere Tabii Personel (Kamu Bankaları 

“Ziraat Bankası, Merkez Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası” çalışanları) 

grubunda görülmektedir. Bu grupta %48,27 kadın personel var iken erkek personel 

oranı %51,73’dür. İkinci sırada ise %42,62’lik kadın personel sayısına sahip olan 

Öğretim Elemanları gelmektedir. En çok personelin yer aldığı Memurlar istihdam 

türünde kadınların oranı %40,45 iken erkekler %59,55’lik bir orana sahiptir.  

Bu sonuçlar, kadın erkek eşitliğine ve toplumsal cinsiyet ayrımının ortadan 

kaldırılabilmesine yönelik çalışmaların belirli bir oranda başarılı olduğunu göstermekte, 

ancak bu konularda halâ yapılacak birçok işin bulunduğunu ortaya koymaktadır.  

http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri
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2.3.3. Kadınlar ve Karar Mekanizmaları 

Kadının yer almadığı karar mekanizmalarında çok kere kadın sorunlarına 

duyarlılık yeterince oluşmamakta; bu sorunların yeterince bilincine varılamamakta ve 

dolayısıyla kadının statüsünü yükseltecek yeterli çözümlere ulaşılamamaktadır (KSGM, 

2012: 30). 

Parlamentodaki kadın milletvekili oranlarının seçim yılları bakımından durumu 

Çizelge 6’da gösterilmiştir: 

Çizelge 6.  

Seçim Yılı ve Cinsiyete Göre Milletvekili Sayısı ve Meclis’teki Temsil Oranı 

Seçim Yılı 
Toplam Milletvekili 

Sayısı 
Erkek 

Temsil 

Oranı (%) 
Kadın 

Temsil 

Oranı (%) 

1935 399 381 95,5 18 4,5 

1939 429 413 96,3 16 3,7 

1943 455 439 96,5 16 3,5 

1946 465 456 98,1 9 1,9 

1950 487 484 99,4 3 0,6 

1954 541 537 99,3 4 0,7 

1957 610 602 98,7 8 1,3 

1961 450 447 99,3 3 0,7 

1965 450 442 98,2 8 1,8 

1969 450 445 98,9 5 1,1 

1973 450 444 98,7 6 1,3 

1977 450 446 99,1 4 0,9 

1983 399 387 97,0 12 3,0 

1987 450 444 98,7 6 1,3 

1991 450 442 98,2 8 1,8 

1995 550 537 97,6 13 2,4 

1999 550 527 95,8 23 4,2 

2002 550 526 95,6 24 4,4 

2007 550 500 90,9 50 9,1 

2011 550 472 85,8 78 14,2 

2015 550 465 84,5 85 15,5 

Kaynak: TÜİK, 2016 

Parlamentodaki kadın milletvekillerinin erkeklere göre oranları, 2011 yılında 

itibaren %10’un üzerine çıkabilmiştir. 2015 seçimlerinde 85’e yükselen kadın 

milletvekili sayısı ile kadın milletvekillerinin mecliste temsil oranı %15,5’e çıkmıştır.  
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Cinsiyetlere göre bakan sayıları incelendiğinde ise kadın bakanların sayısı son 

20 yılda 2’yi geçememiştir (Çizelge 7). Kabinede yer alan bakan sayıları 22 ile 36 

arasında değişim gösterse de bu değişim kadın bakan sayısına yansıyamamıştır.  

 

Çizelge 7. 

Cinsiyetlere Göre Bakan Sayıları 

Yıl Toplam Kadın Erkek 

1990 31 1 30 

1995 34 2 32 

2000 36 - 36 

2001 36 - 36 

2002 25 1 24 

2003 22 1 21 

2004 22 1 21 

2005 22 1 21 

2006 22 1 21 

2007 24 1 23 

2009 24 2 22 

2010 24 2 22 

2011 25 1 24 

2015 25 2 23 

Kaynak: TÜİK, 2016: 120. 

 

Türkiye’de kadınların en çok istihdam edildiği alan kamu sektörüdür. Bu 

kadınların tercih ettiği bir durumdur ve bunun sebebi de devlete duyulan güven ve iş 

koşullarının daha düzenli yapıda olmasıdır. Kamu kesiminde çalışan kadınların sayısı da 

yıllar içinde artış göstermiştir.1990 yılı itibariyle kamu kesiminde çalışan kadın oranı % 

30,4 iken, 1994 yılında %34,3’e yükselmiştir. Kadınların hizmet sınıfına göre 

dağılımında ise; birinci sırada %65,6 ile sağlık hizmetleri, ikinci sırada %65,4 ile 

avukatlık hizmetleri, üçüncü sırada ise %43,4 ile eğitim-öğretim hizmetlerinin 

bulunduğu görülmektedir. Genel idari hizmetler sınıfında ise kadın oranı %37,2’dir. 

Kamu sektöründe çalışan kadınların yaş grubu dağılımı, 100 kadından 57’sinin 24-35 

yaş grubunda yoğunlaştığını gösterir. Öğrenim durumlarına göre dağılımlar, birinci 

sırada %44 ile lise mezunlarının, ikinci sırada ise %15,2 ile iki yıllık yükseköğrenim 

mezunlarının geldiğini gösterir (TÜİK, 2011). Bu durum kadınların orta kademede 

yoğunlaştığını ve yükselme şanslarının sınırlılığını göstermektedir. Gelişmekte olan 

diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kamu sektörü kadınlar için çok geniş bir 



34 

istihdam alanı oluşturmakta ve kadın çalışanlar burada yoğunlaşmaktadır. 

Yükseköğrenim görmüş kadınlar genellikle kamu yönetimi alanında çalışmaktadır. 

Fakat kamu yönetiminde üst düzey karar alma mekanizmalarında kadın sayısı oldukça 

azdır (Köroğlu, 2006: 11). 

1999-2004-2009 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlere ilişkin sonuçların 

cinsiyete göre detaylandırılmış hali Çizelge 8’de görülmektedir. 

Çizelge 8.  

Yerel Yönetimlerde Kadın ve Erkek Oranı 

Toplam 
Kadın Erkek 

Sayı Oranı % Sayı Oranı % 

1999 

Belediye Başkanı 3215 18 0,6 3197 99,4 

Belediye Meclisi Üyesi 34084 541 1,6 33543 98,4 

İl Genel Meclis Üyesi 3122 44 1,4 3078 98,6 

2004 

Belediye Başkanı 3225 18 0,6 3207 99,4 

Belediye Meclisi Üyesi 34477 834 2,4 33643 97,6 

İl Genel Meclis Üyesi 3208 58 1,8 3150 98,2 

2009 

Belediye Başkanı 2948 27 0,9 2921 99,1 

Belediye Meclisi Üyesi 31790 1340 4,2 30450 95,8 

İl Genel Meclis Üyesi 3379 110 3,3 3269 96,7 

2012 

Belediye Başkanı 2950 26 0,8 2924 99,2 

Belediye Meclisi Üyesi 31790 1340 4,2 30450 95,8 

İl Genel Meclis Üyesi 3379 110 3,3 3269 96,7 

Kaynak: TÜİK, 2012, 121. 

Kadının siyasal yaşama katılımının ilk basamağı kabul edilebilecek yerel 

yönetimlerde de temsili sınırlıdır. Çizelgede alan veriler dâhilinde, kadınların yerel 

yönetimlerde temsilinin hala istenilen düzeye ulaşmadığı söylenebilir. Bunun yanı sıra, 

Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yöneticiliklerde, kurul, komisyon 

ve komitelerde de kadınların temsil düzeyinin düşük olduğunu söylemek gerekir.  

Karar mekanizmalarında yer almaya çalışan, başka bir ifade ile yönetici olmayı 

düşünen ve isteyen kadınlar, genel olarak “tipik kadın” ve “tipik yönetici” ikilemi 

yaşamaktadırlar. Toplumsal yapıda ve kültürde kabul gören bu iki ayrı normdan birine 
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uymak isteyen kadınların genel olarak “tipik kadın” normunu tercih ettikleri, toplumun 

“yönetici kadın” tiplemesine daha olumsuz gözle baktıklarını düşündükleri söylenebilir 

(Ergin Düz, 2015: 2). 

Kadınların çalışma yaşamında üst kademelere gelememelerine yönelik yapılan 

açıklamalar iki grupta toplanabilir (İnandı ve Tunç, 2012: 205): 

Örgütsel pratiklerin oluşturduğu engeller: Bunlara işe alma, işte tutma, 

özendirme, eğitim düzeyi, çalışma saatleri, yaş, medeni durum gibi nedenler sayılabilir. 

Kadınların kariyer geliştirme süreçlerinde bu nedenler önemli düzeyde rol 

oynamaktadır. Geleneksel örgüt yapısında da fiziksel güç ve cinsiyet farklılıkları 

temelinden gelen yapılanmalar, kadının örgütsel yapıda yükselmesine önemli bir engel 

oluşturmaktadır.  

Davranışsal ve kültürel nedenlerin oluşturduğu engeller: Bu grupta kalıp 

yargılar, simgecilik, liderlik tarzları, güç, kadın-erkek ilişkilerinin psikodinamikleri yer 

almaktadır. Sosyo-ekonomik nedenler, etnik köken gibi kültürel nedenler de bu gruba 

girmektedir. Kariyer önceliklerinin gerçekleşmesinde toplumsal cinsiyet yargıları, 

kararlılık, özgüven, ailevi nedenler ve örgütsel destek belirleyici rol oynamaktadır. 

Sosyo-ekonomik açıdan daha üst konumdaki ailelerden gelenlerin örgütsel yapılarda 

kariyer açısından daha donanımlı olduğu bilinmektedir. 

2.3.4. Cam Tavan Teorisi 

Bu terim ilk kez 24.03.1986 tarihinde Wall Street Journal’de Carol Hymowitz ve 

Timothy Schellhardt tarafından “Corporate Women” adlı köşelerinde yazdıkları 

makalede kullanılmıştır (Mercer, 2006). Cam tavan, kadın çalışanların iş hayatındaki 

dikey hareketlerinin engellenmesidir (Baxter and Wirght, 2000: 275). Cam tavanın, 

içine girilmez ve görünmez, fakat belirli tutum ve örgütsel nitelikli engellerin kadın 

çalışanların yukarı yönlü hareketlerinin önünde bir limit ve bariyerdir (Dingell and 

Maloney, 2002). Bu bağlamda cam tavan teorisi ile ortaya konulan, “öğrenilmiş 

çaresizlik” kapsamına girmektedir (Korkmaz, 2014: 9). Bireyin karşılaştığı durumlar 

karşısında sıkça başarısızlığa uğraması, bundan dolayı durumları değiştiremeyeceği 

inancına kapılması, olayların kendi kontrolünde olmadığını düşünmeye başlaması ve 

konuyla ilgili asla başarılı olamayacağı düşüncesinden hareketle yeniden deneme 

cesaretini kaybetmesi durumu, öğrenilmiş çaresizlik olarak tanımlanmaktadır (Ergin 

Düz, 2015: 15). “Cam tavan” kavramı da kadınların çalışma yaşamlarında sadece 
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cinsiyetleri ve toplumsal cinsiyet algısının kendilerine yüklediği roller ve sorumluluklar 

doğrultusunda birtakım önyargı, tutum ve davranışlarla karşı karşıya kalmaları 

durumunu açıklamaktadır (Çetin, 2011: 88).  

Cam tavan algısının temelinde kadınların veya diğer azınlık gruplarının belirli 

şartlar sonucunda kendilerini çaresiz hissettikleri ve mücadele etmekten vazgeçtikleri 

gerçeği yatmaktadır. Cam tavan algısı neredeyse her toplumda ve kültürde farklı 

sonuçlar ve yansımalar altında ortaya çıkmaktadır. Hatta, şaşırtıcı biçimde bazı gelişmiş 

toplumlarda bu algının daha fazla olduğu veya sektörlere göre bu algının değiştiği 

görülmektedir (Gül ve Oktay, 2009). 

Cam tavan teorisi öğrenilmiş çaresizlik kavramı ile ilişkilendirilmekte ve 

pirelerle yapılan bir deneyle açıklanmaktadır. Bu deneye göre bir cam kavanoza 

konulan pireler, kavanozun alttan ısıtılması ile yukarı doğru sıçramaktadırlar. 

Kavanozun camdan tavanına çarpan pireler tekrar zemine düşmektedirler. Deneyin 

ikinci safhasında cam kapak açılmasına rağmen pirelerin daha yükseğe zıplayamadığı 

görülür. Üzerlerinde cam bir engel olmamasına rağmen artık daha yükseğe sıçramak 

için pireler bir cesaret gösteremezler. Fiziksel engel kalkmasına rağmen zihinsel yapıda 

bir engel oluşmuştur (Ergül Düz, 2015: 13-14).  

Bir başka öğrenilmiş çaresizlik deneyini ABD’li ünlü psikolog Martin Seligman 

1975 yılında kapana kısılmış insanların durumuna ışık tutmak için köpekler üzerinde 

uygulamıştır. Seligman, bir grup köpeği kafeslerin içine hapsedip sık sık şok 

uygulamıştır. Bu duruma önce direnip mücadele eden köpekler, bir süre sonra 

kendilerini çaresizliğin kucağına bırakmışlardır. Daha sonra kafeslerin kapıları açılmış 

ve köpeklerin kaçabileceği imkan sağlanmıştır ancak, köpeklerin %65’i kaçmayı bir kez 

daha denememiş, yere uzanıp umutsuzca sızlanmayı tercih etmişlerdir. Seligman, 

benzer davranışların insanlarda da yaşandığını belirlemiştir. Bireylerin sürekli önüne 

konan engeller zamanla onların mücadele etme isteğini kırmış ve onlara çaresizliği 

öğretmiştir (Korkmaz, 2014: 9). 

Kadınlar çalışma yaşamında sırf cinsiyetlerinden ve toplumun cinsiyetlerine 

yüklediği rol ve sorumluluklardan dolayı çeşitli tutum, davranış ve önyargılarla karşı 

karşıya kalmaktadırlar. Kadınların çalışma yaşamında üst yönetim kademelerine 

yükselmelerinde cinsiyetlerinden dolayı karşılarına çıkan her türlü görünmez engel 

“cam tavan” olarak adlandırılmaktadır (Çetin, 2011: v). 
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Yapılan araştırmalar kadınların örgütlerin üst yönetim kademelerine 

gelememeleri ile ilgili olarak şu gerekçeleri ortaya koymuşlardır (Örücü, 2003: 237-

238): 

 Kadınların çocuk sahibi olmak için kariyerlerine ara vermeleri ve iş 

piyasasından uzaklaşmaları üst yönetimde yer almaları için en önemli engeldir. 

 Kadının aileden kaynaklanan sorumlulukları ve özellikle çocuklar ile ilgili 

toplumsal beklentiler, enerjilerinin bir kısmını bu alanlara kaydırmaları 

gerekmektedir. 

 Çoğu kadın çocuk sahibi olmasının ardından işini kaybetmekte veya işten 

çıkmakta ya da çıkarılmaktadır. İşlerine geri dönen kadınlar ise eski 

performanslarını yakalamakta zorluk yaşamaktadır. 

 Kadınlar çoğunlukla insan kaynakları, personel yönetimi, öğretmenlik gibi 

alanlarda kariyer seçimlerinde bulunmaktadırlar. Bu alanlardan üst yönetime 

geçiş imkanı pek mümkün olmadığından kadınlar üst yönetimde söz sahibi 

olamamaktadırlar. 

 Kadınlar üst yöneticilik için gerekli olan otorite ve emir verme kabiliyetine 

sahip olmadıkları gerekçesiyle üst yönetim kademelerine yükselmekte sorun 

yaşamaktadırlar. 

 Kadınların objektif karar verme ve yönetme kabiliyetine sahip olmadıkları 

düşünülmektedir. 

İyi yöneticilerin erkek olduğuna dair toplumda genel kabul görmüş bir yargı 

vardır. Bu düşünceler kadınlar hakkında, erkek yöneticilerin sahip oldukları 

önyargıların da temelini oluşturmaktadır. Ataay (1998) bu önyargılar hakkında şu 

hususlara dikkat çekmektedir: “Çalışmak istemezler, kariyerlerine erkekler kadar bağlı 

olmazlar, yeteri kadar sert ve dayanıklı değillerdir, uzun veya mesai saatleri dışında 

çalışamazlar veya çalışmak istemezler, karar veremezler veya karar verme kapasiteleri 

yoktur, çok duygusaldırlar, yeterince agresif değillerdir, çok pasiftirler, sayısal 

yetenekleri yoktur” (Ataay, 1998: 245).  

Kadınların üst düzey yönetici olmasının önündeki bu önyargılar ve engellerin 

ortadan kaldırılmasına yönelik mücadele “cam tavanı kırma” çabası olarak 

nitelendirilebilir. Bu çaba çeşitli ülkelerde farklı biçimlerde kendini göstermektedir. 

ABD’de Başkan Bush tarafından 1991 yılında Medeni Haklar Yasası’na dayanarak 21 

üyeye sahip olan bir Federal Cam Tavan Komisyonu kurulmuştur (Mercer, 2006). 
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Avustralya’da Cinsiyet Ayrımcılığı Yasası 1984 yılında çıkarılmıştır. Yasanın 

amacı çalışma hayatında eşitliği teşvik etmek, kadın ve erkekler arasında cinsiyet 

temeline dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırmaktır (Kee, 2005: 1).  

Türkiye’de cam tavanı kırmaya yönelik yasal düzenlemelere bakıldığında, 

yürürlükte olan Türk İş Kanunu, BM Kadına Karşı Her türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

(CEDAW) raporu gibi ayrımcılık karşıtı kanun ve düzenlemeler, kadın ve erkeği eşit 

tuttuğu ve yasal olarak ayrımcılığın önlendiği görülmektedir. Ancak iş hayatına 

bakıldığında, yasal olarak sağlanan eşitliğin uygulamada sağlanamadığı da bir gerçektir.  

Kadınlar ev ve iş yaşamları arasında bir köprü kurmaya çalışmaktadır. Ayrıca 

doğum izinleri meslekte kesintilere yol açmaktadır. Avrupa Birliği’ne üye on iki ülke 

arasında yapılan bir araştırma dört yaşın altında çocuğu bulunan erkeklerin %90’ının 

çalıştığını, ancak bu oranın kadınlarda %25 olduğunu saptamıştır. Yaşları 25 ile 39 

arasında değişen çocuk sahibi olmayan kadınlar için bu oran %57’dir. Kısacası, küçük 

çocuk sahibi olan kadınların çoğu ya hiç çalışmamakta, ya da iş yaşamına bir süre için 

ara vermek zorunda kalmaktadır. Bu da meslekte ilerlemek ve yönetici olmak için bir 

dezavantajdır. Ayrıca, küçük çocuğu olup çalışan kadınlar suçluluk duygusu ve ikilem 

yaşamaktadırlar. Oysa erkekler böyle bir duygu yaşamamaktadırlar. Yönetici olmak 

isteyen kadınların bir kısmı ise çocuk sahibi olmamaya karar vermektedir. Oysa yine 

erkeklerde böyle bir kısıtlama söz konusu değildir. Onlar meslek ve aile yaşamlarını 

ayrı ayrı biri diğerinden etkilenmeden planlayabilmektedirler. Birçok çalışma erkeklerin 

ev işleri ve çocuk bakımında eşleri ile eşit sorumluluk paylaşmadıklarını saptamıştır. 

Geçtiğimiz on yılda erkeklerin ev işleri ile ilgili çalışma zamanları yalnızca dört dakika 

artmıştır (Ergin Düz, 2015: 16-17).  

Kadının aile yaşamını ön planda tutması iş yaşamında ikinci sınıf çalışan 

olmasına neden olmaktayken, iş yaşamına ağırlık vermesi ise kendisinin de benimsediği 

kutsal görevi olan “iyi anne” ve “iyi eş” olmaktan ödün vermesine yol açmaktadır. 

Böylece kadın, iş yaşamı ile aile yaşamı sorumluluklarını dengeleme çabası içinde 

büyük savaşlar vermektedir. Kadınlar bu sorunlara çözüm olarak, aile ve iş yaşamları 

arasında denge sağlamak amacıyla esnek zamanlı işleri ve evde çalışmayı tercih 

etmektedirler. Kadınlar iş-aile yaşamı arasında denge kurmak için erkeklerden 

(eşlerinden) yardım istediklerinde çoğu zaman onların dirençleriyle karşılaşmaktadır. 

Erkekler yardım etseler bile, bu işler yine de kadının görevi sayılmaktadır. Zira erkek 

zorunlu olmadıkça mutfağa girmemekte, yemek pişirme, bulaşık-çamaşır yıkama ve 

çocuk bakma gibi işleri yapmaktan kaçınmaktadır. Erkekler eşleriyle aile 
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sorumluluklarını paylaştıkları zaman toplum içinde komik duruma düşmekten de 

korkmaktadır (Çetin, 2011: 43-44). 

2.3.5. Kadınlar ve Geleneksel Rol Kalıpları 

Tiyatrodan esinlenerek oluşturulan rol kavramı sosyolojik bir terimdir. Rol, 

örgütlü sosyal bir yapı içinde bireyin bulunduğu pozisyonu, bu pozisyonla ilgili 

sorumlulukları, ayrıcalıkları ve diğer pozisyonlardaki insanlarla etkileşimi yönlendiren 

kuralları gösterir. Bir kişinin içinde bulunduğu birçok rolden söz edilebilir (annelik, 

babalık, öğretmenlik, askerlik gibi). Toplumsal cinsiyet rolleri ise kadınlara ve erkeklere 

atfedilen çeşitli rolleri ifade etmektedir. Kadınların ve erkeklerin, toplumun yazdığı 

“senaryo” ya bağlı kalarak rollerini “oynamaları” beklenir. Toplumsal cinsiyetten 

kastedilen bu rollerin toplum içerisinde cinsiyet kalıp yargılarını veya toplumun ortaya 

koyduğu cinsiyet farklılıklarını yansıtmak üzere kullanılır (Geçer ve Çelik, 2017: 4-5). 

Kadın hayatın bir tarafında iş hayatı, diğer tarafında aile hayatının getirdiği 

sorumluluklar ile kendi hayatı içerisinde büyük savaşımlar vermektedir. Aile hayatına 

ağırlık verdiğinde iş hayatında işi ikinci plana atan ikinci sınıf bir çalışan olmakta, 

denge iş lehine işlemeye başladığında da kendisinin benimsediği geleneksel kutsal 

görevi olan iyi anne ve iyi eş olma rollerinden ödün vermekte, bu durum ise kadını 

ruhsal çöküntüye itmektedir. Bir toplumda değerlerin ifade edildiği ve simgelendiği 

temel mekanizmalar, kişinin üstlendiği sosyal rollerdir. Sosyal roller toplum içerisinde 

yaş ve cinsiyet gibi çeşitli etkenlere göre farklılık gösterir. Örneğin bir babanın rolünü, 

ekonomik, siyasi, dini ve diğer rollerden daha yukarda tutması beklenir (Topçuoğlu, 

2010: 4). 

Türkiye’de geleneksel ailelerde erkeğe, ailenin geçimini sağlamak üzere ev 

dışında çalışmak ve ailenin dışarıdaki ilişkilerini düzenleme rolü, kadına da “ev içi işler 

ve çocuk bakımı sorumluluklarının” verildiği görülmektedir. Gerek kırsal-kentsel 

ayrımında olsun gerekse büyük-küçük aile ayrımında olsun temelde Türk toplumunda 

aile içi ilişkilerde karı ile koca ilişkileri erkek egemen bir nitelik göstermektedir. Ancak 

kentlerde aile içi rollerde paylaşıma ve eşitliğe doğru hızlı değişim gözlenirken, kırsal 

kesimde daha çok cinsiyetçi rol dağılımı söz konusudur. Aile ile ilgili her türden konuda 

karar verme yetkisi genellikle evin reisi olan erkekte olmakla birlikte cinsiyetçi 

sosyalleşme sürecinde belirlenen roller gereği ev içi işlerde sorumluluk çoğunlukla 

kadınlardadır. Ayrıca kadının ev işlerini yapmak çocuklarını yetiştirmek gibi geleneksel 
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rollerinin yanında kocasına ve çocuklarına ‘manevi destek’ olmak, aile içi bütünlüğü ve 

uyumu sağlamak gibi geçiş dönemine ait rolleri de üstlendiği görülmektedir. Geçiş 

dönemine ait roller daha çok kentlerde görülmekte, köy ailelerinde ise pek fazla 

benimsenmemektedir (Taylan, 2009: 130-131). 

Çelebi (1997: 13-14) “Kadınlarımızın Cinsiyet Rolü Tutumları” adlı 

çalışmasında kadınların rollerini beş ana grupta toplamıştır. Bunlar: 

Annelik rolü kadının çocuğunu yetiştirmesi ve topluma hazırlaması ile ilgilidir 

(Eken, 2006: 253). Aile içinde baba, kardeşler, aile büyükleri ve akrabaların, aile 

dışında da komşu, öğretmen vb. kişilerin, ilgililerin de çocuğun bakımına, 

yetiştirilmesine ve topluma hazırlanmasına katkıları olabilmektedir. Ancak bu konuda 

esas sorumlu kişi mevcut değer yargılarına göre, kadındır. Kadından annelik ile ilgili 

beklenen rollerini elinden geldiğince en iyi biçimde oynaması beklenir. Kadın da kendi 

sosyalizasyonu içinde zaten annelik rolünü en iyi biçimde oynaması gerektiğini 

öğrendiğinden dolayı, bu rolünü oynamaya hazırdır. Annelik rolünü oynamasının 

engellenmesi, (çocuğunun olmaması) ve/veya bu rolünü beklenenin dışında oynaması 

(iyi oynayamaması) veya bu rolünü oynarken rol çatışmasına girmesi kadında kaygı 

yaratabilir. Toplum tarafından belirlenmiş roller iyi oynanmadığında kadın bunalıma 

girebilir. Bu rolleri en iyi şekilde oynamak için kendi yaşamından ödünler verebilir. 

Eşlik rolü kadının kocasına karşı oynadığı roldür (Eken, 2006: 253). Toplumda 

beklenen eşlik rolü kocasını rahat ettirmeyi, kocasının isteklerini karşılamayı, kocasına 

sadık olmayı gerektirir. Kadın da sosyalizasyon süreci içinde evlendiği erkeği mutlu 

etmesi, ona sadık kalması gerektiğini öğrendiği için bu rolünü oynamaya hazırdır. 

Nitekim evli olan pek çok kadın evlendiği erkeği mutlu etmek için fedakarlıklarda 

bulunduklarını araştırma sonrasında dile getirmişlerdir. Eşlik rolünü oynamaktan mahrum 

olması (evlenememesi, bir erkeğin partneri olamaması) ve / veya bu rolünü oynarken 

engellerle karşılaşması, rolünü iyi oynayamaması, rol çatışmasının olması kadında kaygı 

yaratabilir. 

Ev kadınlığı rolü ise kadının aile içinde, evde oynadığı role işaret etmektedir. 

Kadından evlenmemiş bile olsa yine de ev işleriyle, evin bakımıyla, evin düzeniyle 

ilgilenmesi, ev kadınlığı rolünü iyi oynaması beklenmektedir. Kadın da zaten bu rolü 

oynamaya isteklidir. Çünkü sosyalizasyon süreci içinde bu rolü nasıl oynayacağı 

öğretilmiştir. Bu rolü oynamakta başarılı olamaması veya rol çatışmasına girmesi 

kadında kaygı yaratabilir. 
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Akrabalık rolü kadının kız kardeş, anneanne, babaanne, teyze, hala, gelin, elti 

yeğen gibi çeşitli akrabalık konumlan içinde oynadığı rollerin tamamını içermektedir. 

Herkes bir aile içine doğmakla, o ailenin üyeleri ile akrabalık ilişkisine girmekte ve bu 

ilişkisinde de konumuna göre kendinden beklenen rolleri yerine getirmektedir (Eken, 

2006: 253). Büyükanne ve büyükbabaya karşı torun, ebeveyne karşı evlat, teyze-hala 

vb.ne karşı yeğen, eşinin ebeveynine karşı gelin rolü gibi. Aile ve akrabalık ilişkilerinin 

sık dokulu olduğu toplumlarda bu rollere ilişkin beklenen rol kalıpları daha katı, daha 

yapılaşmış bir durumdadır. Akrabalar arasındaki dayanışmanın menfaat ilişkilerine 

değil, samimi duygulara dayanması kişide güvenlik duygusunu daha da güçlendirir. 

Yine akrabalık rolünü oynamamak veya bu rolü oynamada başarısız kalmak veya bu rolü 

oynarken rol çatışmasına düşmek kadında kaygı yaratabilir. 

Mesleki rolü kadının gelir getirici mal ve hizmet üretimine katılması ile 

oynamaya başladığı rol olarak tanımlanmaktadır (Eken, 2006: 253). Kadının ev içinde 

(veya evin bağ, bahçe gibi alanlarında) harcadığı emek, mesleki rol olarak ele 

alınmamaktadır. Annelik, eşlik veya ev kadınlığı ne denli üretici ve yeniden üretici 

fonksiyonlarla donanmış roller olursa olsunlar, yine de mesleki rol olarak 

değerlendirilmezler. Mesleki rol, karşılığında para kazanılan roldür. Mesleki rol, kadının 

ev dışında, aile dışında oynadığı bir rol olup, kadının temel rolleri arasında kabul 

edilmesi yenidir. Ailenin gelirinin temin edilmesi, aile reisi erkek olduğu için uzun 

yıllar erkeğin görevleri arasında sayılmaktaydı. Dolayısıyla toplumda kadının mesleki 

rolüne ilişkin beklentiler ile kadının mesleki rolünü gerçekleştirmesinin nasıl olacağı 

hususunda bir netlik söz konusu değildir (Çelebi, 1997: 25). 

Günümüzde ekonomik bağımsızlığını kazanan kadınların, aile ve toplum içinde 

üstlendiği roller de farklılaşmaktadır. Fakat bu durum, kadının yüzyıllardır üstlendiği 

bir takım rollerin tamamen ortadan kalktığı, elde ettiği gelirle birlikte sonsuz bir 

ekonomik bağımsızlığa kavuştuğu anlamına da gelmemektedir (Uşen ve Güngör Delen, 

2011: 128). 

Çizelge 9 ve Çizelge 10’da görülen veriler TÜİK’in 2016 yılında yapılan “Aile 

Yapısı Araştırması”ndan alınmıştır ve Türkiye’de kadının rolleri açısından önemli 

sonuçlar ortaya koymaktadır (TÜİK, 2018). 
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Çizelge 9.  

Hanedeki Küçük Çocukların Bakımlarının Kim Tarafından Yapıldığı Sonuçları 

Toplam (%) 

Annesi 86,0 

Anneannesi veya babaannesi 7,4 

Kreş veya anaokulu 2,8 

Bakıcısı 1,5 

Diğer yakın akraba veya komşusu 1,3 

Birden fazla gündüz bakımı olan 1,0 

Toplam 100,0 

Kaynak: TÜİK, 2018 

Toplumumuzun büyük bir kesimin çocuklarının bakımının annenin görevi 

olduğunu düşünmektedir. Çizelgeye göre anneannenin veya babaannenin (%7,4), 

bakıcıların (%1,5) ve hatta yakın akrabaların (%1,3) bile çocukların bakımı ile ilgili 

sorumluluk yüzdesi babanınkinden (%0,5) fazladır. Bu durumda toplumumuzda eş 

olarak kadın çocukların bakımlarından birinci derecede sorumlu olan kişi rolündedir.  

Çizelge 10.  

Ev İçi Sorumluluk Paylaşımı 

Toplam Erkek Kadın 

Aile 

fertleri 

beraber 

Hane 

ferdi 

olmayan 

akraba 

Dışarıdan 

biri ücret 

karşılığı 

Evde 

yapılmıyor 

% % % % % % % 

Türkiye 

Yemek yapma 100,0 2,0 87,1 9,5 0,8 0,4 0,2 

Ütü 100,0 2,2 84,3 9,5 1,1 0,9 2,2 

Sofranın kurulup 

kaldırılması 
100,0 2,4 74,1 22,6 0,6 0,2 0,1 

Günlük yiyecek içecek 

alışverişi 
100,0 33,3 37,7 26,8 1,3 0,3 0,6 

Aylık faturaların ödenmesi 100,0 69,1 17,0 10,2 2,8 0,4 0,5 

Küçük bakım onarım, 

tamir 
100,0 68,4 6,7 6,4 4,0 13,5 1,2 

Kent 

Yemek yapma 100,0 1,8 86,7 9,8 0,9 0,6 0,2 

Ütü 100,0 2,3 84,8 9,9 0,9 1,3 0,9 

Sofranın kurulup 

kaldırılması 
100,0 2,4 72,2 24,6 0,5 0,3 0,1 

Günlük yiyecek içecek 

alışverişi 
100,0 25,9 42,5 30,0 1,1 0,4 0,2 

Aylık faturaların ödenmesi 100,0 63,9 20,3 12,2 2,6 0,6 0,6 

Küçük bakım onarım, 

tamir 
100,0 67,0 7,1 6,7 3,5 14,9 0,9 

(devam ediyor)
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Çizelge 10 (Devam).  

Ev İçi Sorumluluk Paylaşımı 

Toplam Erkek Kadın 

Aile 

fertleri 

beraber 

Hane 

ferdi 

olmayan 

akraba 

Dışarıdan 

biri ücret 

karşılığı 

Evde 

yapılmıyor 

% % % % % % % 

Kır 

Yemek yapma 100,0 2,3 87,8 8,8 0,7 0,1 0,3 

Ütü 100,0 2,0 83,2 8,8 1,3 0,2 4,6 

Sofranın kurulup 

kaldırılması 
100,0 2,5 77,6 18,8 0,8 0,1 0,3 

Günlük yiyecek içecek 

alışverişi 
100,0 47,0 29,0 20,9 1,6 0,1 1,3 

Aylık faturaların ödenmesi 100,0 78,7 11,1 6,6 3,1 0,2 0,4 

Küçük bakım onarım, 

tamir 
100,0 70,9 5,8 5,7 5,0 10,9 1,7 

Kaynak: TÜİK, Aile Yapısı Araştırması, 2018. 

Çizelge 10’da Türkiye’de ev içi sorumluluk paylaşımına dair araştırmanın 

bulguları yer almaktadır. Buna göre yemek yapma (%87,1), ütü (%84,3), sofranın 

kurulup kaldırılması (%74,1) tamamen kadının görevidir. Günlük yiyecek alışverişinde 

kadının ağırlığı (%37,7) çok az bir farkla erkekten (%33,3) fazladır. Aylık faturaların 

ödenmesi, küçük bakım ve onarım işleri gibi işlerinde erkeklerin sorumluluğunda 

olduğu görülmektedir. Bu oranlar Türkiye ortalaması olup kent – kır arasında belirgin 

bir farklılık göstermemektedir. Buradan şu çıkarımı yapmak mümkündür ki, kır ya da 

kent fark etmeksizin kadının ev içi sorumluluğu dışa kapalı ev içindeki işlerde 

ağırlıktadır.  

2.4. Kadın İstihdamına Yönelik Yaklaşımlar 

Kadın istihdamına yönelik yaklaşımlar, “Neo-klasik iktisat yaklaşım”, “feminist 

yaklaşım”, “ikili rol yaklaşımı” ve “diğer yaklaşımlar” başlıkları altında incelenmiştir. 

2.4.1. Neo-Klasik İktisat Yaklaşımı 

Neo-Klasik yaklaşım, erkek ve kadın çalışanların ücret farklılıklarını ve 

cinsiyete dayalı işbölümünü, verimliliklerin farlılığı üzerinden açıklamaya 

çalışmaktadır. Bu yaklaşıma göre çalışanların verimliliği arttıkça, yaptığı işle elde 

edeceği fayda da aynı oranda yükselecektir. Bunun nedeni, verimliliğin eğitim, iş 

tecrübesi ve diğer etkenlerle doğru orantılı olmasıdır. Neo-Klasik yaklaşım, kadınların 
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aile ve çocuklarına verdikleri önemin birincil derecede olduğunu, bundan dolayı 

kendine yönelik beşeri sermayeyi erkekler kadar çoğaltamadıklarını ileri sürmektedir. 

Kadınlar, toplumsal cinsiyet rollerine uygun şekilde ev işlerine ve çocuk bakımına daha 

fazla zaman ayırmak durumunda kaldığından, eğitim ve benzeri faaliyetlerle kendilerini 

geliştirebilecek ortamlardan uzak kalmaktadır. Doğum yapma, çocuğun bakımı ve 

büyütülmesi gibi nedenler de kadınların iş yaşamını kesintiye uğratmakta, bu gibi 

nedenler yüzünden iş yaşamında edindikleri deneyimler unutulabilmekte ve yeniden işe 

dönüldüğünde erkeklerle rekabet edebilecek deneyimleri olmamaktadır (Erdem ve 

Şahin, 2008: 49).  

Neo-Klasik yaklaşım teorisyenleri, ev işleri ve çocuk bakımı gibi sorumluları 

yüklenen kadınların bu sorumluluğu yerine getirebilmek üzere genellikle yarı zamanlı 

işlerde çalışmayı tercih ettiklerini, aynı nedenlerden dolayı işgücü piyasasından 

ayrıldıklarını belirtmektedirler. Yarı zamanlı işlerde çalışmak durumunda kalmak, 

doğum izni gibi nedenlerde iş yaşamını belirli bir süre kesintiye uğratmak gibi nedenler 

de kadınların erkeklere göre yaptıkları işlerde daha az deneyim sahibi olmalarına yol 

açmaktadır. Eğitim açısından da gerekli olanaklara erkeklerden çok daha düşük düzeyde 

sahip olan kadınlar, toplam kazanç açısından erkeklere göre daha az gelir elde 

etmektedir. Bu nedenlerin toplam sonucu da kadınların işgücü piyasasına girmeleri 

önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Bir işte yeterli deneyime sahip olamama 

durumu da kadınları çoğunlukla tecrübe istemeyen ve çalışma koşulları esnek işlere 

yönlendirmektedir (Parlaktuna, 2010: 1218-1219). 

Kadın işgücüne neo-klasik yaklaşımın marjinallik tercihi yönünden bakıldığında 

kadın işgücünün nitelik ve mesleki eğitim açısından erkeklerden daha düşük düzeyde 

olması, kadının erkekten daha düşük ücretle çalışmasına yol açmaktadır. Daha fazla 

ücret almak için eğitim düzeyinin yüksek olması gerekmekte, erkekler eğitim 

olanaklarından daha fazla yararlanabilmekte oldukları için daha yüksek ücretler 

alabilmektedir. İşverenler açısından bakıldığında kadının doğum yapmak, çocuk 

bakmak gibi nedenlerden dolayı işi kesintiye uğrayabilmekte, belirli bir çalışma 

sürecinde öğrendiği bilgi ve deneyimi, bu kesintiler döneminde unutabilmekte, bundan 

dolayı kadın çalışanlar düşük ücret almaktadır (Eyüboğlu, 2000: 11).  

Neo-Klasik yaklaşım, rekabetçi piyasa ortamlarında ücretlerin işgücünün 

marjinal ürün verimliliğine eşit olduğunu, bundan dolayı eşit düzeyde üreten 

çalışanların uzun dönemde aldıkları ücretin de eşit olması gerektiğini savunmaktadır. 

Kadınların erkeklere göre daha düşük ücretlerle çalışması, işveren açısından daha fazla 



45 

kâr elde etmek ve maliyetleri düşürmek açısından bir avantaj oluşturmaktadır. Bu 

nedenle kârını yükseltmek isteyen işverenler, aynı işi yapabilecek erkekler yerine 

kadınları çalıştırmaya yönlenmektedir. Neo-Klasik yaklaşım, serbest piyasa sürecinin 

ücret ayrımcılığının ortadan kalkmasına yardımcı olacağını savunmaktadır. Neo-Klasik 

yaklaşım teorisyenlerine göre işverenin önyargılı, geçmişteki düşünce ve anlayışlardan 

hareketle işyerinde cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığına serbest piyasa ortamına rağmen 

devam etmesi, uzun vadede kazancının azalmasına yol açacaktır (Palaz, 2003: 90). 

2.4.2. Feminist Yaklaşım 

Kadınların neden yoğunlukla düşük ücretli ve ikincil işlerde çalıştığını 

açıklamaya çalışan bir başka yaklaşım Feminist Cinsiyet Ayrımcılığı yaklaşımıdır. 

Feminist yaklaşım, diğer kuramların aile ve toplum içinde kadını ikincil konumda ele 

ama yöntemlerine karşıdır. Feminist kurama göre cinsiyeti oluşturan da toplumdur ve 

cinsiyet ayrımcılığı da bilinçli olarak yapılmaktadır (Erbay ve Tuncay, 2006: 30).

İlk feminist hareketler XX. yüzyılın başlarında yaşanmıştır. Kadın ve erkek 

cinsiyetleri arasındaki ayrımın kaldırılması ve kadınlara erkekler ile eşit haklar 

verilmesi yönünde ortaya konulan çabalar sonucunda kadınların seçimlerde oy 

kullanabilmeleri, mülkiyet hakkı gibi bir takım haklar elde edilmeye başlanmıştır. 

1970’li yıllarla birlikte feminist hareket iş yaşamındaki cinsiyet ayrımcılığın 

önlenmesine yönelik mücadeleye başlamıştır (Huseynova, 2015: 40). 

Feminist iktisatçılar, kadınların cinsiyetleri yüzünden evde, işyerinde ve 

toplumda ayrımcılığa maruz kalmalarını, erkek egemen sistemin hakim olduğu sosyal 

ve geleneksel değer yargısının oluşturduğunu savunmaktadırlar. Toplumsal değer 

yargılarına bağlı olarak ekonomik ve sosyal değişkenler, cinsiyet ayrımına yol 

açmaktadır. Kadınların sadece ev işleri değil, ücret karşılığı çalıştıkları kadın meslekleri 

de önemsiz işler olarak görülmekte, hafife alınmaktadır. Kadınlar tarafından yapılan ve 

yüksek ücretli erkeklerin yaptıkları işlere göre daha fazla deneyim ve yetenek gerektiren 

kimi işler bile, sadece kadın işi olduğundan dolayı daha az ücretle 

değerlendirilebilmektedir (Palaz, 2003: 99).  

Tarihsel süreç içerisinde aile yaşamında kadına ev işleri, çocuk bakımı gibi 

sorumluluklar yüklenmiş, erkekler ise çalışma ve eve ekmek getirme gibi bir 

sorumluluk almıştır. Feminist yaklaşıma göre günümüzde bir ailenin günlük yaşantısı 

ile bu sosyal norm ve algılar çok uyumlu değildir. Kadının toplumsal yapıda ikincil 
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seviyede temsil edilmesi, bunun aile yaşamına da yansıması feminist yaklaşımın üzerine 

odaklandığı noktalar arasındadır. Feminist yaklaşım işe alma ve terfi konularında 

cinsiyet ayrımcılığı yapılmasına, erkek ve kadın çalışanlar arasındaki ücret 

farklılıklarına, işyerlerinde kadına uygulanan cinsel tacize, aile içinde kadına uygulanan 

şiddete ve kadınların yoksulluğuna dikkat çekmektedir (Demirbilek, 2007: 18).  

2.4.3. İkili Rol Yaklaşımı 

İşgücü piyasalarında ücretli kadın işgücünün yerini açıklamak üzere ileri sürülen 

ilk kuramdır. İkili rol yaklaşımına göre kapitalist sistemde ücretli iş gücü, cinsiyetin 

özel durumlarına göre değişen hiyerarşik bir yapıdadır. Kadın çalışanların mesleğe 

girişleri, erkeklerin kontrolündeki ilişkilerle belirlenmektedir (Toptaş, 2015: 34).  

Çalışma yaşamına atılan kadın, aile yaşamındaki rolü ile birlikte iş yaşamındaki 

rolü üstlenmektedir. Bu noktada kadının aile içi rolü ile iş yaşamındaki rolünün 

çatışabilme olasılığı önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu iki rolün çatışmadan nasıl 

bağdaştırılacağı konusuna odaklanan ikili rol yaklaşımına göre kadın, işyerindeki rolünü 

ikinci planda kabul ederek aile yaşamına zarar vermeden iki rolü bağdaştırabilecektir. 

İkili rol yaklaşımı, toplumsal cinsiyet ayrımına göre kadın ve erkek rolleri 

tanımlamasından hareketle kadının iş ve aile yaşamında erkeğe tabi olmasını normal 

görmekte ve önemsememektedir. Kadının vasfı ve niteliği ne olursa olsun, birincil 

görevi aile içi sorumluluklarıdır. Bu açıdan ikili rol kuramının ataerkil bir anlayış 

doğrultusunda ortaya atıldığı söylenebilir (Husenova, 2015: 33). 

2.4.4. Diğer Yaklaşımlar 

Kadın istihdamına yönelik bir başka teori, İşgücü Piyasalarının Bölünmesi 

teorisidir. Michael J. Piore tarafından 1970’li yılların sonunda geliştirilen bu teoriye 

göre işgücü piyasası birincil ve ikincil işgücü piyasası olmak üzere ayrılmaktadır. 

Birincil işgücü piyasasında sürekli bir istihdam bulunmakta, yaratıcı ve işçinin 

inisiyatifini gerektiren işler bulunmaktadır. İkincil işgücü piyasası ise daha az tecrübe 

gerektiren, vasıfsız işgücünün çalıştığı ve olumsuz istihdam şartlarının olduğu 

piyasalardır (Harrison, 1972: 812; Uyanık, 1999: 1). Sermaye yoğun birincil işgücü 

piyasası daha nitelikli işlerden oluşmakta, işçiler ileri teknoloji kullanmakta, bundan 

dolayı daha yüksek bilgi ve beceri gerektirmektedir. Bu sektördeki işverenler, işçilerin 
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verimliliğini artırmak için onları eğitmekte, başka bir ifade ile çalışanlara yatırım 

yapmaktadırlar. Bundan dolayı işçinin işten çıkarılma süreci de kolay karar 

verilebilecek bir konu olamamaktadır. İkincil işgücü piyasası daha vasıfsız iş, düşük iş 

güvencesi, kısıtlı yükselme olanakları, sınırlı sendikal ve sosyal haklar içermektedir. 

Emek yoğun bu piyasada kadınlar ve göçmen emekçiler daha yoğun çalışmaktadır 

(Toksöz, 2006: 17). 

Kadın istihdamına yönelik Marksist yaklaşıma bakıldığında kadının işçi sınıfının 

bir parçası olarak tanımlandığı, kadın-erkek ilişkisinin de işçi-sermaye ilişkisi içerisinde 

ele aldığı görülmektedir. Marksist yaklaşıma göre kapitalizm kadınları ücretli işgücüne 

çekmekte ve bu süreç, cinsiyete dayalı iş bölümünü ortadan kaldırmaktadır (Toptaş, 

2015: 39). Kadınların emek piyasasındaki rolü, yedek işgücü ordusu kuramıyla 

açıklanmakta, kadınların kapitalist üretimde ucuz, evcil, kolay idare edilen, kolay işten 

çıkartılabilen, sendika bağlantısı zayıf ve esnek işgücü olarak kullanıldığı 

savunulmaktadır (Özçatal, 2009: 58).  

2.5. Eğitim Sisteminde Teftiş  

Teftiş, denetim (murakabe - Arapça), revizyon, (auditing - İngilizce), (expertise - 

Fransızca) terimlerinin tümünün içeriğinde kontrol anlamı bulunmaktadır. Kontrol, 

yalnız araştırma ve inceleme ile yetinmez, denetime esas olacak ölçütleri ve fiili 

sonuçların bu ölçütlerden sapmaları ile bu sapmaların düzeltilmesi için mümkün olan 

önlemleri de saptar ve gösterir (Okur, 2010: 573-574). Teftiş, öğretimi geliştirmek ve 

öğrenci başarısını arttırmak amacıyla, öğretmenleri eğitim zeminine dâhil etme 

sürecidir. Başka bir tanımda teftiş, eğitim sürecinin kontrol edilmesi ve geliştirilmesidir 

(Gündüz, 2010: 2).  

Teftiş, yapılan çalışmaları denetlemek ve değerlendirmek, daha verimli hale 

getirmelerini sağlamak için ilgililere önerilerde bulunmak, kurumlardaki personele 

çalışmalarında ve yetişmelerinde rehberlik yolu ile yardımda bulunmak gibi geniş bir 

hizmet alanıdır. Ayrıca, meydana gelen disiplin ve yasa dışı olayların soruşturma ve 

incelemelerini yaparak sonucun üst ve ilgili kademelere bildirilmesini kapsar (Su, 1974: 

36). Altıntaş (1992: 403) teftişin kamu hizmeti özelliğinin altını çizmekte ve teftişi 

“kamu yararı adına davranışı kontrol etmek” şeklinde tanımlamaktadır. Altıntaş eğitim 

sisteminde teftişi ise eğitim kurumlarındaki insan kaynakları ve maddi kaynakların ilgili 

mevzuatlar, kurum amaçları, eğitim-öğretim ilkeleri ve ekonomik yönden uygun 
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kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi, karşılaşılan sorunların tespit edilmesi olarak 

tanımlamıştır.  

Eğitimde teftişin çeşitli tanımları yapılmıştır (Özcan, 2011: 8-9): 

 Teftiş, kamu yararı adına, davranışı kontrol yöntemi olarak tanımlanabilir. 

 Teftiş, eğitim ve öğretimi daha iyi hale getirecek olan planlı bir öğretimdir.  

 Teftişin anlamı, öğretimin geliştirilmesidir.  

 Teftiş, bir okulun iyi bir şekilde işlemesi için gerekli temel fonksiyonlardan 

birisidir. 

Teftiş sitemi her örgüt için vazgeçilemez bir süreç olarak benimsenmektedir. 

Çünkü teftiş, hem örgütsel hem de yönetimsel bir zorunluluktur. Teftişi zorunlu kılan 

unsur ise, örgütün varlığını sürdürmeye kararlı olmasıdır. Her örgüt, belli amaçlara 

ulaşmak için kurulur ve bu amaçlara ulaşması oranında varlığını sürdürebilir. 

Dolayısıyla örgütün bu amaçlara ulaşma düzeyini bilmek ve izlemek durumu ortaya 

çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu durum, örgütün girdilerinin, süreçlerinin, çıktılarının, 

planlı ve programlı olarak, sürekli bir izleme, inceleme, değerlendirme ve geliştirme 

etkinliğini kapsayan teftişin önemini aynı zamanda da zorunluluğunu göstermektedir 

(Aydın, 2000: 11). 

Teftişin eğitim sistemi içerisindeki en önemli fonksiyonları aşağıdaki şekilde 

sayılabilir (Tekin ve Yılmaz, 2012: 36): 

 Eğitim ve öğretimi geliştirme,  

 Öğretmen-öğrenci alt sistemini değerlendirme,  

 Öğretmen-öğrenci alt sistemini değerlendirme yoluyla amaçları organize 

etme, 

 Öğretmen-öğrenci alt sistemi ile ilgili liderlik, problem çözme, iletişim, 

karar, işbirliği, yaratıcılık sistemlerini değerlendirme ve geliştirme,  

 Öğretmen-öğrenci alt sistemini koordine ederek daha kapsamlı amaçlara 

yöneltme. 

Bu fonksiyonlar teftiş sisteminin eğitim-öğretim sürecinin değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesi açısından birinci derecede sorumlu olduğunu göstermektedir.  

Eğitim sistemimizde örgüt yönünden yeterince kavramlaştırılamayan süreçlerin 

başında teftiş ve dolayısıyla değerlendirme süreci sayılabilir. Bunun en belirgin kanıtı 

eğitim sistemim içinde en az gelişme gösteren birimlerden birinin teftiş ünitesi 
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olmasıdır (Taymaz, 1997: 4). Eğitim sisteminde teftiş, çeşitli kuramlar yolu ile tahmin 

edilen sonuçları sentez eden bir süreçtir (Aypay, 2010: 596- 597). 

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 8 inci maddesinde Bakanlık 

Müfettişlerinin görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır (Taymaz, 2005: 37): 

 Bakanlık Teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili 

olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 

 Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek 

yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin 

istenilen düzeyde yürütülmesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve 

düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek, 

 Öğrencilerin Milli Eğitimin amaç ve ilkelerine uygun biçimde yetiştirilip 

yetiştirilmediğini, yetenek, bilgi ve beceri kazandırılıp kazandırılmadığını incelemek, 

araştırmak ve sonuçlarını rapor halinde Başkanlığa sunmak, 

 Görevlerini yaparken öğrendikleri yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları 

soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu 

derhal Başkanlığa bildirmek, 

 Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar 

yapmak, görevlendirildikleri komisyon, seminer, toplantı ve benzeri mesleki 

çalışmalara katılmak, 

 Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek.  

Müfettişlerin seçim politikasının belirlenebilmesi için, seçilecek personelin rol 

ve yeterliliklerinin tanımlanması gerekir (Başar, 1998: 91). 

Eğitimde denetmenden beklenen başlıca görev, okuldaki eğitim-öğretim 

çalışmalarının daha verimli olabilmesi için eğitim-faaliyetlerinde öğretmenlere yardımcı 

ve rehber olmaktır (Döş, 2005). Bu bağlamda teftiş sürecinde yapılan iş ve işlemler şu 

şekilde sıralanabilir (Tekin ve Yılmaz: 2012: 37): 

 Eğitimin amaçlarına uygun şekilde hazırlanan planların incelenmesi, 

 Plan ile yapılan uygulamaların yerinde karşılaştırılması, 

 Plandan ayrılmalar varsa nedenlerinin saptanması, 

 Uygulamada yaşanan hataların tespit edilmesi ve eksikliklerin saptanması, 

 Hatalı uygulamalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi, 

 Olası hataların, plandan sapmaların ve eksikliklerin nedenlerinin 

belirlenmesi,  

 Eğitim sisteminin daha iyi işleyebilmesine yönelik önleyici, düzeltici ve 

giderici önlemlerin belirlenmesi, 

 Denetlenenlere yol gösterilmesi ve yardımcı olunması,  
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 Önerilen önlemlerin uygulanmasının ve değişimlerin izlenmesi,

 Duruma yönelik raporlama yapılması.

Yönetim, örgütsel amaçların gerçekleştirilebilmesi için, örgütlerin sahip 

oldukları insan kaynakları ve araçları kullanma bilimi ve sanatı olarak 

tanımlanmaktadır. Eğitim yönetimi, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına 

ulaşılabilmesi adına Milli Eğitim sisteminde yer alan her türlü insan kaynağının ve 

aracın etkin bir şekilde kullanılabilmesine yönelik bilim ve sanattır. Eğitim sistemindeki 

insan kaynakları ve araçlar öğretmenler, öğrenciler, ders programları, eğitimde 

kullanılan araç ve gereçler, okul binaları, derslikler, yönetim ve çevredir. Yönetim 

bilimi, amaçların gerçekleştirilebilmesi adına bir takım süreçler içerir. Teftiş de 

danışmanlık, rehberlik, inceleme, araştırmak, kontrol ve soruşturma işlevlerini içeren, 

sonuçları itibarı ile yönetime hizmet eden önemli bir süreçtir. Teftiş faaliyetleri, 

beklenen ve uygulanan arasındaki değişimin oranını, yönünü ve niteliğini ortaya 

koymaktadır (Özdemir, 2001: 56).  

Eğitim sisteminde teftişin temel hedefi, eğitim ve öğretimin amaçlarına en uygun 

değer ve hedefleri bulmak, en önemli amacı ise öğretmenin ihtiyacı olan yardımı 

sağlamaktır. Teftişin değeri ise eğitimin daha iyi hale getirilmesi ve öğrencilerin 

gelişmesi ile ölçülmektedir (Öz, 1992: 227).  

Teftişin başlıca özellikleri şunlardır (Tekin ve Yılmaz, 2012: 37): 

 İşbirliğine dayalıdır.

 Güdüleyicidir.

 Bilimseldir.

 Çözümleyici ve birleştiricidir.

 Bilgi, beceri ve tutum gerekir.

 Duruma göre bütünsel bir bakış açısıyla tasarlanır.

 Geçmişi incelerken geleceğe yönelik sonuçlar da içerir.

Eğitim sisteminde teftiş sadece denetleme kavramı olarak ele alınmamalıdır. 

Teftiş aynı zamanda rehberlik etmek, işbaşında yetiştirmek ve değerlendirmek 

kavramlarını da içeren geniş bir kavramdır (Altıntaş, 1992: 403). 
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2.6. Türk Eğitim Sisteminde Kadının Yeri 

Türk eğitim sisteminde kadının yeri “eğitimde cinsiyetçilik”, “eğitim yaşamında 

kadının konumu” ve “müfettişlik ve kadın müfettişler” olmak üzere 3 başlık altında 

incelenmiştir. 

2.6.1. Eğitimde Cinsiyetçilik 

Toplumsal yaşam bireylere cinsiyetlerine yönelik bir rol yaşadıklarını öğretir ve 

bireyler bu öğretiye uygun bir hareket tarzı sergilerler. Kültürler arasında toplumsal 

cinsiyet ayrımına yönelik farklılıklar, aynı kültür içerisinde yetişen bireyler arasında 

bile farklılık gösterir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, aile yaşamındaki “gizli 

ayrımcılık” ile başlar. Ailelerde kız ve erkek çocuklarına farklı kıyafetler seçilmesi, 

çocukların farklı oyunlar oynaması ile başlayan süreç, toplumsal yaşama geçiş 

aşamasında giyilebilecek kıyafetlere, gidilebilecek yerlere karışmak ile devam eder 

(Kahraman, 2010: 30).  

Eğitime erişimde kadınlar büyük zorluklar yaşamakta, eğitimde üst kademelere 

çıkıldıkça kadın oranı hızla azalmaktadır. Eğitimde yükseköğrenim seviyesine kadar 

ulaşabilen kadınlar ise toplumun ve aldıkları cinsiyetçi eğitimin etkisi ile geleneksel 

rollerine uygun mesleklerde yoğunlaşmaktadırlar. Meslek seçiminde yaşanan bu 

görünmez baskı mesleğe atıldıktan sonra da devam etmekte kadınlar meslekte 

yükselmekte ve karar mekanizmalarına erişmekte sorunlar yaşamaktadırlar. 

Yasalar açısından Türkiye’de herkesin, herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan 

kaliteli bir eğitim hakkı vardır. Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının da 

öncelikli hedefleri arasında herkesin iyi bir ilk, orta ve lise eğitimi almasıdır. Bu konuda 

birçok çalışma yapılmasına karşılık özellikle kız çocuklarının okuma oranlarında 

beklenen hedeflere ulaşılamamış olması, eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında 

yeterli olmadığını göstermektedir (Çubuk Kaya, 2013: 2). 

2.6.2. Eğitim Yaşamında Kadının Konumu  

Kadınların eğitim yaşamında okul yöneticiliği noktasında ilk olarak 1871-1872 

yıllarında ulaştığı bilinmektedir. Beşiktaş İnas Rüştiye Mektebine müdire olarak Fatma 

Hanım atanmış, böylece kadınlar okullarda yönetici olarak çalışmaya başlamıştır. Kız 

rüştiyelerindeki nakış derslerinin dışında diğer derslere kadın hocaların girişi ise 1873 
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yılında başlamıştır. 1893 ile 1908 yılları arasında kız rüştiye okullarında çalışan bütün 

öğretmenlerin kadın oldukları görülmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ilk kez bir 

kadın müdür atanmasının tarihi 1968 yılıdır. Kadınların İl Milli Eğitim Müdürü olarak 

atanması ise 1990 yılını bulmuştur (Ergül Düz, 2015: 61-63). 10.09.1990 tarihinde Milli 

Eğitim Bakanı imzası ile bir genelge çıkartılmış, eğitim yönetiminde kadınların çok 

düşük oranda yer almasının önüne geçebilmek üzere istekli kadın öğretmenlerin 

yöneticiliklere atanması önerilmiştir (Tan, 1996: 34). Ensari (1991: 109) okul yönetim 

görevinin liderlik nitelikleri açısından güçlü özelliklere sahip olmayı gerektirdiğini, 

etkin liderlik niteliklerini taşıyan profesyonellerin cinsiyet ayrımı gözetilmeden eğitim 

yönetimi görevlerinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir.  

Kadınların en çok faaliyet gösterdikleri alanlardan olan eğitim alanında; yüksek 

makamlarda yer alamadıkları gözlenmektedir. Bunun başlıca nedeni ise; kadınların 

yükselme aşamasında cam tavanla karşı karşıya kalmalarıdır (Akçamete, 2004: 55). 

Çelikten (2005), toplumsal cinsiyet rolleri yönünden geleneksel rolünü kabullenen 

kadınların kamusal alanda ulaşabilecekleri rolleri ikinci planda bıraktıklarını, yönetici 

olmak yerine öğretmen olmayı daha uygun bulduklarını belirtmektedir. Bu durum 

kadınların aile içindeki rollerinin oluşturduğu beklentinin kariyer noktasındaki 

belirleyici faktörlerden birisi olduğu söylenebilir. Thomson (2003) okulların genel 

olarak toplumsal norm ve yargıları muhafaza eden yerler olduğunu, bundan dolayı da 

yönetici olacak kişilerin erkek öğretmenlerden olması gerektiğinin düşünüldüğünü ifade 

etmektedir. Benzer şekilde Fuller (2010) da öğretmenler tarafından oluşturulan cinsiyet 

farklılıklarının öğrencilerde cinsiyet algısının ve cinsiyetlere ilişkin yargıların 

oluşmasında önemli olduğunu belirtmektedir. İnandı ve Tunç (2012) konuya aileler 

açısından yaklaşmakta, ailelerin erkek yöneticileri veya erkek gibi davranan kadın 

yöneticileri disiplin açısından daha başarılı gördüklerini vurgulamaktadır. 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar için en uygun 

mesleklerin ilk sırasında öğretmenlik gelmektedir. Başka bir ifade ile öğretmenlik bir 

kadın mesleği gibi görülmektedir. Buna karşılık eğitimin yönetimi, diğer birçok alanda 

olduğu gibi erkeklerin yoğunlukta olduğu bir alan olmaktadır. Bundan dolayı eğitim 

yönetiminde erkeklerin değer ve yargılarının ağırlıklı olarak egemen olduğu söylenebilir 

(Tan, 1996: 33).  

Kadınların eğitim yöneticiliğine girmelerini engelleyen etmenler geçmişteki bir 

toplumdan ve onun ideolojik yansımalarından izler taşır. Bu çerçevede okul yönetiminin 

“doğal” bir erkek mesleği olarak gelişmesini ve okulun bürokratik yapısının güç ve 
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toplumsal hareketliliği hedefleyen bir erkek yönetim modeli üzerine kurulmasını 

yadırgamamak (!) gerekir. Toplumsal cinsiyet tanımı bu meslekte erkeklere sırf erkek 

olmaları nedeniyle çeşitli avantajlar sağlamaya hizmet etmiştir. Erkeklerin iş ve toplum 

liderleri olarak kabul edilmiş rolleri, kadının erkeğe buyurmasını hoş karşılamayan 

normlar ya da kadınların iyi yöneticilik yapamayacak kadar duygusal oldukları gibi 

kalıp yargılar, mevcut eşitsizliklerin meşrulaştırılmasında etkili olmuştur (Tan, 1996: 

36). 

Diğer yandan toplumun ekonomik ve toplumsal yapısı ve yapının gereklerine 

göre belirlenen eğitim sistemi, kadınlara sınıflarına göre farklı eğitim ve çalışma 

olanakları sağlamaktadır. İlk olarak en düşük eğitim düzeyinde, ücretsiz aile işçisi 

olarak çalışan kırsal kesim kadını, ikinci olarak sanayide düşük ücretlerle belli alanlarda 

ikinci sınıf işçi olarak çalışan işçi kadın ve son olarak kamu kesiminde çalışan büyük 

kentin orta ve üst-orta sınıf kadınları vardır. Bu kadınların hiçbirisi için kadın-erkek 

eşitliği gerçekleşmemiştir ve kadın olmalarından doğan ortak sorunlar vardır. Ancak 

toplumsal konumlarına göre ve farklı sorunlarla yüz yüzedirler. Cumhuriyetin sağladığı 

eğitim ve çalışma olanaklarından en fazla yararlanan kadınların çalışma yaşamına 

katılan orta ve üst sınıf kadınları olduğu varsayılmaktadır. Türk kamu kesiminin kadın 

nüfusunun temel niteliklerinin çok üstünde bir seçkin kadın grubunu barındırdığı sayısal 

verilerle kanıtlanmaktadır. Bu kadınların sorunlarının ve tutumlarının araştırılması 

kadın sorununun belli bir boyutunu oluşturmasının yanında, en iyi konumda olduğu 

varsayılanın ne ölçüde özgürleştiğini göstermesi açısından diğer sınıf kadınlarının 

sorununa da ışık tutacaktır (Çitçi, 1982: 130). 

Şekil 5’de 2001-2002 ile 2010-2011 eğitim öğretim dönemlerine yönelik eğitim 

yaşamında kadınların konumu ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
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Şekil 5. Eğitim Seviyesine Göre Kadın Öğretmenlerin Oranı 

2010-2011 verileri incelendiğinde; okul öncesi eğitimdeki öğretmenlerin 

tamamına yakını kadın öğretmenlerden oluşmaktadır. İlköğretimdeki kadın 

öğretmenlerin oranı % 52,9, ortaöğretimdeki kadın öğretmenlerin oranı %42,5'tir 

(TÜİK, 2012: 27). 2011/2012 öğretim yılında ise, okulöncesi eğitimde çalışan 55.883 

öğretmenin %94,7’si (52.929), ilköğretimde çalışan 515.852 öğretmenin %53,7’si 

(276.998), ortaöğretimde çalışan 235.814 öğretmenin ise %43’ü (101.661) kadınlardan 

oluşmaktadır (KSGM, 2012: 15). 

Çizelge 11.  

Eğitim Seviyelerine Göre Öğretmen Sayıları 

Öğretim Yılı Okulöncesi Eğitim İlkokul Ortaokul İlköğretim Ortaöğretim 

Kadın 

1999/00 11 482 - - 142 663 58831 

2000/01 11 730 - - 151 216 56 701 

2001/02 13 993 - - 164 454 58 567 

2002/03 12 878 - - 160 531 59 408 

2003/04 16 817 - - 172 643 63 941 

2004/05 20 944 - - 184 610 67 807 

2005/06 19 743 - - 182 636 77 122 

2006/07 23 594 - - 193 463 77 478 

2007/08 24 638 - - 222 046 79 083 

2008/09 27 698 - - 228 674 81 683 

2009/10 10 647 - - 252 729 86 688 

2010/11 44 916 - - 266 074 94 612 

1999/00 109 - - 182 477 84 548 

(devam ediyor)
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Çizelge 11 (Devam).  

Eğitim Seviyelerine Göre Öğretmen Sayıları 

Öğretim Yılı Okulöncesi Eğitim İlkokul Ortaokul İlköğretim Ortaöğretim 

Kadın 

2000/01 166 - - 193 799 83 268 

2001/02 302 - - 208 233 86 317 

2002/03 478 - - 212 722 78 548 

2003/04 694 - - 211 527 83 835 

2004/05 1 60 - - 216 678 99 807 

2005/06 1 67 - - 207 223 108 195 

2006/07 1 181 - - 209 366 110 187 

2007/08 1 218 - - 223 406 111 958 

2008/09 1 644 - - 224 644 115 030 

2009/10 2 069 - - 232 948 120 174 

2010/11 3 414 - - 237 254 128 093 

Kaynak: TÜİK, 2012: 105. 

2015-2016 öğretim yılı istatistiklerine bakıldığında (Çizelge 12) Türkiye’de 

eğitim yaşamında kadının öğretmenlik açısından ulaştığı yer daha net görülebilecektir.  

Çizelge 12.  

2015-2016 Öğretim Yılında Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Okul Türü 
Erkek Kadın Toplam 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Okul öncesi eğitim 3.871 %5,36 68.357 94,64 72.228 

İlkokul 122.708 %40,50 180.263 59,50 302.971 

Ortaokul 146.232 %45,32 176.448 54,68 322.680 

Ortaöğretim 177.293 %52,81 158.397 47,19 335.690 

Kaynak: MEB, 2016. 

2015-2016 yılındaki veriler incelendiğinde okul öncesi eğitimde öğretmenlerin 

%94,64 gibi büyük bir çoğunluğunun kadın öğretmenlerden oluştuğu görülmektedir. 

Okul öncesi eğitimin mantığı ve işleyişi açısından bu oran son derece anlamlı ve 

mantıklı görülmüştür. İlkokul düzeyinde kadın öğretmenlerin oranı %59,50 iken erkek 

öğretmenlerin oranı %40,50’de kalmıştır. Ortaokul düzeyinde kadın öğretmenlerin yine 

erkek öğretmenlerden fazla olduğu, %54,68 oranında kadın öğretmene karşılık %45,32 

erkek öğretmenin görev yaptığı çizelgedeki verilerden anlaşılmaktadır. Ortaöğretim 

düzeyinde ise kadın öğretmenlerin oranı %47,19’a düşerken bu düzeyde erkek 

öğretmenlerin oranı %52,81 ile ilk kez kadın öğretmenlerin oranını geçmiştir. 
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Çizelgedeki sonuçlar, eğitim düzeyi yükseldikçe kadın öğretmen oranının düştüğünü, 

buna karşılık erkek öğretmen oranının da arttığını göstermektedir. 

Türkiye’de uzmanlık gerektiren mesleklerde kadın oranları oldukça yüksek 

düzeydedir. Bugün ülkemizde üniversitelerde kadın öğretim elemanı oranı yaklaşık 

%40,9’dur. Bu kapsamda, profesörler içerisinde kadın oranı %27,6, doçentler içerisinde 

kadın oranı %32,2, öğretim görevlileri içerisinde kadın oranı %39,1’dir (TÜİK, 2010-

2011). Ayrıca, 162 üniversitenin 10’unda kadın rektör görev yapmaktadır. Çizelge 

13’de 2001-2011 yılları arasında akademik unvana sahip kadın üyelerin oranı 

verilmiştir.  

Çizelge 13. 

Akademik Unvanlara Göre Yükseköğretimde Görevli Kadın Üyelerinin Oranı (2001-

2002/2010-2011 (%) 

Yıllar Toplam Profesör Doçent 
Yrd. 

Doçent 

Öğretim 

Görevlisi 
Okutman 

Araştırma 

Görevlisi 

2001-2002 36,7 24,7 31,5 29,5 36,1 56,6 40,9 

2002-2003 37,1 24,9 32,5 29,8 35,8 56,8 41,9 

2003-2004 37,9 25,6 32,8 30,2 38,2 56,4 43,1 

2004-2005 38,3 26,5 31,7 31,1 37,4 56,7 44,3 

2005-2006 38,8 26,7 31,4 32,1 37,6 57,6 44,9 

2006-2007 39,3 27,1 30,9 33,1 37,8 57,9 45,8 

2007-2008 40,3 27,5 31,7 34,2 38,6 59,1 47,1 

2008-2009 40,7 27,4 31,6 34,8 38,5 59,9 47,5 

2009-2010 40,9 27,7 31,9 35,3 38,8 60,0 47,8 

2010-2011 40,9 27,6 32,2 35,5 39,1 60,0 48,1 

Kaynak: TÜİK, 2012: 28. 

2001-2002 akademik yılında toplam akademik personel içerisinde kadın oranı 

%36,7 iken, 2010-2011 akademik yılında%40,9’a yükselmiştir. Okutman ve araştırma 

görevlisi olarak görev yapan kadınların oranı diğer akademik unvanlara göre daha 

yüksektir. Akademik personel içerisinde kadın profesörlerin oranı 2010-2011 yılı için 

%27,6’dır (TÜİK, 2012: 28). 

2011-2012 yıllında, akademik personelde kadının durumuna bakıldığında 

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve 

Okutman kadroları içinde kadın oranının birçok ülkeden daha yüksek olduğu (yaklaşık 
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%40,8) görülmektedir. Bu, çok önemli bir oran olmakla birlikte rektörlük (%5,6) gibi 

üst pozisyonlarda erkek egemenliği devam etmektedir (KSGM, 2012: 15). 

 

 

Şekil 6. Cinsiyete Göre Üniversite Rektör Oranları  

2011 yılında akademik personel içerisinde kadın rektörlerin oranı sadece 

%5,6’dır. Devlet üniversitelerinde kadın rektörlerin oranı %4,9 iken vakıf 

üniversitelerinde %6,8’dir (TÜİK, 2012: 27). 

Okul yöneticilerinin cinsiyetleri üzerine yapılan araştırmalarda (Çelikten, 2005; 

Otaran vd., 2003; Altınkurt ve Yılmaz, 2012) gerek okul yönetimlerinde gerekse eğitim 

yönetimin üst basamaklarında erkeklerin oransal olarak kadınlardan çok daha fazla 

sayıda olduğu ortaya konulmaktadır.  

Kadınların kariyer yapma istek ve olanaklarının önünde birçok engel olduğunun 

kabul edilmesi gerekir. Kadınların, sadece kadın olmalarından dolayı karşılaştıkları 

toplumsal direnç, toplumsal cinsiyet ayrımının kadına yüklediği görevler ve kadının 

toplum yaşamındaki yüklendiği misyon, bu engellerden sadece birkaçıdır. Kamusal 

alanda kariyer yapma açısından bu engellerin farkında olan kadınlar, çoğunlukla kariyer 

yapmak yerine öğretmenlik mesleğini tercih etmek durumunda kalmaktadır. 

Öğretmenlik mesleğini tercih eden kadınlar ailevi, toplumsal ve ekonomik nedenlerle 

birlikte okul ortamı, çevresel koşullar, eğitim durumu, çalışma saatleri gibi birçok neden 

sonucunda yöneticilik noktasına geçmek yerine öğretmen olarak kalmaktadır (Gündüz, 

2010: 134). 

Eğitim yönetiminde kadınların oransal azlığının nedenleri dört grup altında 

toplanabilir (Düz, 2015: 32-34): 

 Gizli ve Açık Ayrımcılık: Kadınların mesleki kariyerlerinin ve yönetici 

olabilmelerinin önündeki engellerin başında ayrımcılık ve önyargı 

gelmektedir. Daha eğitimli ve daha yüksek eğitimli olmasına karşılık 

kadınların yerine erkeklerin yöneticiliğe getirildiği tarihsel süreç içerisinde 
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sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Kadınların evlilik, çocuk sahibi olma ve 

zamanlarını ev ve çocuklarına daha fazla ayıracaklarını düşünme yönündeki 

tipik düşünce, yönetici pozisyonları için erkeklerin daha uygun görülmesine 

yönelik yaygın bir düşünce tarzıdır. Cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmak 

üzere yapılan yasal düzenlemeler ve toplumsal bilgilendirme çalışmaları, 

kadınlara yönelik gizli ve açık önyargıları ve ayrımı azaltsa bile yeterli 

olmamaktadır.  

 Kurumsal Sınırlamalar: Birçok kurum, yönetimsel kademelerde kadınların

önlerine birtakım engeller koymakta, fırsat eşitsizliği ile karşılan kadınların

da özgüvenleri daha hızlı yok olmaktadır. Kurumsal sınırlamalar açık şekilde

olmasa bile “cam tavan” teorisinden hareketle kadınların karşılaştıkları

durumlar, onları yönetici olma düşüncesinden uzak tutabilmektedir. Bu

aşabilen kadınları ise tepe noktalarına geldikleri görülmekte, ancak bunun

oranının oldukça düşük olduğunu araştırmalar ortaya koymaktadır.

 Kadınların Sosyalizasyonu: Dünyanın birçok ülkesinde erkek ve kız

çocuklarının yetiştirilme tarzları, ilerleyen süreçlerde cinsiyetler arası

eşitsizliğe neden olabilmektedir. Kadınlara, yaşamlarının erken

dönemlerinde cinsiyete dayalı rollerle ilgili öğreti verilmekte, bu da onların

gelecek yaşamlarındaki tutum ve bakış açılarını oluşturmaktadır. Cinsiyete

dayalı rol ayrımından hareketle kadınlar, iş yaşamlarında birtakım

sıkıntılarla karşılaşabilmektedir. Bunların başında kadınlara iş yaşamında

daha düşük beklenti içerisinde olmaları gerektiği öğretisi gelmektedir. Bu

öğretiden hareketle kadınlar, istenilen işi yapabilmeye yönelik gerekli

becerilere sahip olmadığı inancına kapılabilmektedir. Kaptan olmak yerine

anaokulu öğretmeni olmayı yeğleyen bir kadın için, hemcinslerine uygun

görülen bir işte daha başarılı olacağını düşündüğü, karşı cinse atfedilen

işlerde ise başarılı olamayacağına yönelik bir korku yaşadığı söylenebilir.

Kadınların sosyalizasyonu içerisine kadınların erkeklere bağımlı olmaya

yönelik yetiştirilme tarzı da girmektedir. Bu tarz yüzünden kadınların

kendilerine güvenlerinin düştüğü söylenebilir.

 Erkek Kültürünün Egemen Olması: Dünya tarihi boyunca geleneklerin

kültürü şekillendirdiği, erkeklerin tarih boyunca genelde ön planda olduğu,

kararların erkekler tarafından alındığı ve kadınların da erkekleri dinlediği

görülmektedir. Günümüzde bu durum değiştirilmeye, kadın ve erkek
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eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılsa da yönetimsel kademelerde 

erkeklerin çoğunluğu ve egemenliği devam etmektedir. Erkek egemenliği, 

eğitim de dahil olmak üzere bütün yaşam alanlarını etkilemekte, 

şekillendirmektedir.  

2.6.3. Müfettişlik ve Kadın Müfettişler 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük müfettiş kelimesini denetmen ile 

eşleştirmektedir. Sözlükte denetmen kelimesi “bir kuruluştaki işlerin kanun ve tüzüklere 

uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse, müfettiş” olarak 

tanımlanmaktadır. Denetleme, soruşturma, detaylı şekilde inceleme anlamına gelen 

teftiş sözcüğü Arapça taftiş kökünden gelmektedir. Müfettiş kelimesinin de kökü 

Arapça olup mufattiş (teftiş eden) anlamındadır. Teftiş kavramı, kamu görevlilerinin 

yaptıkları işlerde kanun ve yönetmeliklere uygun hareket edip etmediklerinin, 

görevlerini hakkı ile yapıp yapmadıklarının denetlenmesi anlamına gelmektedir. 

Müfettiş, bu denemi yapma ve sorgulama yetkisine sahip olan kişidir (Taymaz, 2015).  

Eğitimde teftiş, eğitim kurumlarında çalışanların görevlerini kanunlarla belirtilen 

kurallar ve amaçlar doğrultusunda yapıp yapmadıklarının incelenmesi anlamına 

gelmektedir. Müfettişlik mesleği 2010 yılına kadar “İlköğretim Müfettişi” olarak 

tanımlanırken 2010 yılında “Eğitim Müfettişi”, 2012 yılında “İl Eğitim Denetmeni” 

olarak değiştirilmiştir. 21/ 02/ 2014 günü Eğitim denetmeni yerine “Maarif Müfettişi “ 

uygun bulunarak isim değişikliğine gidilmiştir (Düz, 2015: 11). 

Cumhuriyet döneminden önceki yıllarda ilk olarak 1838 tarihinde öğretmenlerin 

mesleki yeterliliklerinin tespit edilmesi ve öğretimin geliştirilmesi amacıyla teftiş 

memurlarının görevlendirilmesi bir layiha içerisinde yer almıştır, buradan hareketle 

1847 yılında mektepleri teftiş etmek, hocalara yol göstermek üzere muin adı verilen 

elemanlar görevlendirilmiştir. Müfettiş adına ise ilk kez 1862 yılında Rüştiye ve Sibyan 

okullarının denetlenmesi için görevlendirilen memurlara müfettiş adının verilmesi ile 

rastlanılmaktadır. 1869 yılında Maarif-i Umumi Nizamnamesi içerisinde muhakkik ve 

müfettiş terimlerine yer verilmiş, denetim hizmetleri bakanlığın resmi görevleri arasına 

alınmıştır. 1875 yılında müfettişlerin görevlerinde rehberlik esası ön plana çıkartılmış, 

kurumlara teftiş defteri bulundurma zorunluluğu getirilmiş ve bu defterde teftiş sonrası 

gözlem ve önerilerin yer alması öngörülmüştür. 1911 yılında yayınlanan Maarif-i 

Umumiye Nezareti Merkez Teşkilatı Hakkındaki Nizamname, merkez hizmetlerini 
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idare ve teftiş olmak üzere ikiye ayırmış ve müfettişlerin en az orta ve yüksek öğrenim 

öğretmeni olması zorunluluğu getirilmiş, ayrıca Müfettiş-i Umumilik adıyla teftiş 

hizmetleri için özel bir birim kurulmuştur (Söbü, 2005: 14-15). 

Cumhuriyet dönemine kısaca bakıldığında, 1923 yılında Maarif Müfettişleri 

Talimatnamesi yayınlanarak müfettişlerin yapmaları gerekenler bir talimatname altına 

ilk kez alınmıştır. 03.03.1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile her türlü medrese ve 

okul Maarif Vekaletine bağlanmış, bunların denetimi de Müfettiş-i Umumiye’ye 

verilmiştir. 1926 yılında yürürlüğe giren 789 sayılı Maarif Teşkilat Kanunu ile birlikte 

müfettişlerin hak, yetki ve görevlerine yönelik bir yönetmelik hazırlanmış, yönetmelikte 

ünvan olarak Vekalet Müfettişi kullanılmıştır. 1927 yılında yayınlanan bir talimatname 

ile her ilçede en az bir ilköğretim müfettişi bulundurma zorunluluğu getirilmiş, 

10.06.1933 tarihinde çıkartılan 2287 sayılı Maarif Vekaleti Merkez Teşkilatı ve 

Vazifeleri Hakkında Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Teftiş Kurulu 

oluşturulmuştur (www.meb.gov.tr).  

Eğitim müfettişi olarak kadınların görevlendirilmesine ilk örnek olarak Halide 

Edip, Nakiye, Nezihe Muhiddin, Sadiye ve Seciye Hanım sayılabilir (Düz, 2015: 65).  

Düz (2015) tarafından yapılan “Kadın Maarif Müfettişlerinin Cam Tavan 

Sendromuna İlişkin Görüşleri” çalışması, kadın maarif müfettişlerinin güncel durumunu 

ortaya koyması açısından önemli bulunmuştur. Düz tarafından yapılan çalışmada 18 

kadın maarif müfettişi ile saha araştırması yapılmıştır. Araştırma, kadın müfettişlerin 

büyük çoğunluğunun tekrar meslek seçme şansları olması durumunda yine müfettişliği 

seçeceklerini, başka bir ifade ile müfettişlik mesleğinden memnun olduklarını ortaya 

koymaktadır. Kadın maarif müfettişleri genel olarak eğitime katkıda bulunma, eğitim 

alanına faydalı olma ve müfettişliği sevme nedenleri ile müfettiş olduklarını 

belirtmektedir. Düz’ün çalışmasının ortaya koyduğu kadın müfettişlere yönelik önemli 

bulgular şunlardır: 

 Kadın müfettiş sayısının az olmasının en önemli nedeni olarak müfettiş

mesleğinin yerleşik bir meslek olmaması görülmektedir.

 Kadın müfettişlerin yarısından fazlası, meslek yaşamları boyunca cinsiyete

dayalı bir sorunla karşılaşmaktadır.

 Toplumun ataerkil yapısı ve müfettişlik mesleğinin daha çok erkek mesleği

gibi görülmesi, “emir verme, denetleme, sorgulama ve rehberlik” gibi

görevlerin toplumda daha çok erkeklerin yaptığı görevler gibi görülmesi

nedenleriyle kadınlar müfettişlik mesleğine uzak durmaktadır. Kadın maarif
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müfettişlerinden sadece beşte biri bu mesleği kadınların yapabileceği bir 

meslek olarak düşünmektedir.  

 Kadın maarif müfettişleri, bakanlığın kadın müfettiş sayısını artırmak üzere 

uygulanabilir bir politika yürütmesi gerektiğini, kadın müfettişlerin özellikler 

doğum öncesi ve sonrası izin dönemlerinde yapılacak iyileştirmelerin bu 

mesleğe daha fazla kadının yönelmesine yol açacağını düşünmektedir.  

 Kadın maarif müfettişleri, erkek maarif müfettişleri ile birlikte çalışma 

konusunda kısmen zorlanmakta, bu zorlanmanın temel nedeni olarak da 

erkek maarif müfettişlerinin önyargısı görülmektedir. Erkek maarif 

müfettişlerinin meslekte kadın görmek istemedikleri yönünde kadın maarif 

müfettişleri arasında önemli oranda bir görüş bulunmaktadır.  

Genç (2016) tarafından yapılan “Kadın Maarif Müfettişlerinin Yaşadıkları 

Sorunlar” adlı çalışmada da kadın maarif müfettişlerinin cinsiyetleri nedeniyle 

mesleklerinde bir takım sorunlar yaşadıkları, bu sorunların da verimli çalışmalarını 

engellediği belirtilmektedir. Bu konuda Gülveren (2008) de benzeri bir tespitte 

bulunmakta, kadın maarif müfettişlerinin cinsiyetleri yüzünden problemler yaşadıklarını 

belirtmekte, bu problemlerin başında da erkek öğretmenlerin kadın maarif 

müfettişlerinin eleştirilerine daha tepkili yaklaşmalarının geldiğini ifade etmektedir.  

Kadın müfettişler, mesleki yeterliliklerinin sürekli sorgulanır olması, yaptıkları 

çalışmalara şüphe ile yaklaşılması, müfettiş olmaktan çok kadın olarak görülmeleri gibi 

cinsiyete dayalı sorunlarla da karşılaşmaktadırlar (Skrla vd., 2000). Eğitim 

denetçiliğinin eğitim yöneticili açısından en üst düzey olduğunu belirten Babaoğlan 

(2011), yaptığı araştırma sonucunda kadın denetçilerin sadece kadın olmaları nedeniyle 

konuşmalarının farklı anlamlara çekilmesi, erkek denetçilerin birbirlerine gösterdikleri 

hoşgörü ve anlayışın kadın denetçilere gösterilmemesi, erkek denetçi sayısının çok 

olmasından kaynaklı şekilde çalışma ortamlarında kabalığın, saldırganlığın, gücün ve 

asabiyetin egemen olması, erkek denetçilerin erkek kimliğine uygun otorite davranışları 

sergilemesi gibi sorunlar yaşandığını tespit etmiştir.  

Canlı, Demirtaş, Bozak ve Doruk (2013) tarafından yapılan “Eğitim 

Denetmenliğinde Kadın Olmak: Mesleğe İlişkin Düşünceler ve Sorunlar” başlıklı 

çalışmada kadın eğitim denetmenlerinin bu mesleğe en çok “öğretmenlik mesleğine 

yönelik olumsuz tutum” yüzünden yöneldikleri, mesleğe giriş aşamasında genel olarak 

bir sorun yaşamadıkları, ancak mesleklerini icra ederken cinsiyete dayalı mesleki 
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ayrımcılığa maruz kaldıkları, kadın olmalarından kaynaklı şekilde denetlenenlerin 

olumsuz tutum ve davranışlarıyla karşılaştıkları tespit edilmiştir. Aynı çalışmada kadın 

eğitim denetmenlerinin mesleklerinden memnun oldukları, ancak kadın olmalarının 

mesleki açıdan herhangi bir avantaj yaratmadığı da belirtilmektedir. Tallerico (2000) 

tarafından yapılan araştırmada ise bazı kadın maarif müfettişlerinin mesleğe giriş 

aşamasında yetkili kişiler tarafından cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığa maruz 

kaldıkları tespit edilmiştir.  

Kadın maarif müfettişleriyle ilgili Colbert (2009) ve Tallerico (2000) tarafından 

yapılan araştırmalar, kadın maarif müfettişlerinin bir kısmının rutin mesleki çalışmalar 

sırasında kadın maarif müfettişi sayısının az olmasından dolayı yalnızlığa sürüklendiği 

tespit edilmiştir. Kadın maarif müfettişleri işlerini eve taşımayı bir sorun olarak 

görmektedir. Bu araştırmalar, Amerika’da müfettiş seçimlerinde siyahların ve kadınların 

daha az şanslı olduğunu da ortaya koymaktadır.  

Kadın maarif müfettişleri ile ilgili çok az sayıda çalışma yapılmış olması, bu 

yapılan çalışmanın da önemini artırmaktadır. Ayrıca 1990 yılındaki durum ile 2013 

yılındaki durumun karşılaştırılması, aradan geçen 23 yıllık sürede konuyla ilgili nasıl 

değişimler yaşandığını ortaya koyması açısından da önemlidir.  
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BÖLÜM 3 

3 YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmada izlenen yönteme yer verilmiştir. Araştırmanın modeli, 

evren ve örneklem, verilerin toplanması, verilerin analizi, yorumlar aşağıda 

belirtilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Tarama modelini Karasar şu 

şekilde tanımlamıştır,  

‘Geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, 

kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde 

değiştirme, etkileme çabası gösterilemez. Bilmek istenen şey vardır ve oradadır. Önemli 

olan, onu uygun bir biçimde “gözleyip” belirleyebilmektir’ (Karasar, 2009: 77). 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Ankara ili Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde görev 

yapan ilköğretim öğretmenleri ile Ankara ilinde görev yapan ilköğretim müfettişleri 

oluşturmaktadır. Araştırma evrenine giren ilkokul öğretmenlerinin 5230’u kadın, 1641’i 

erkektir. Araştırma evrenine giren İlköğretim müfettişlerinin 10’u kadın 169’u erkektir. 

Araştırma örneklemine 306 kadın ilkokul öğretmeni, 96 erkek ilkokul öğretmeni 

alınmıştır. Araştırma örneklemine alınan ilköğretim müfettişlerinin 10’u kadın,70’i 

erkektir.  

Araştırma için çalışılan okulların isimleri şöyledir: 

Dedeman İ.O, Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu, Salih Alptekin 

Ortaokulu, Sokullu Mehmet Paşa Ortaokulu, 27 Aralık Lions Ortaokulu, Fahri Çaldağ 

Anaokulu, Ayrancı İlkokulu, Halide Edip İlkokulu, Kemal Atatürk İlkokulu, Reşatbey 

İlkokulu, Akşemsettin İlkokulu. 
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3.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmada veriler, Türkmen’in (1990) araştırmasında kullandığı likert tipi 

tutum ölçeği yardımıyla toplanmıştır. Kullanılan ölçek yardımıyla ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına ilişkin tutum ve düşüncelerin saptanmasına 

çalışılmıştır. 

Türkmen, 1990 yılında yaptığı çalışmasında Soru kâğıdının hazırlanması, 

geliştirilmesi ve çoğaltılması başlığı altında ölçeğe ilişkin şu bilgileri vermiştir: 

Soru kâğıdı üç ana bölümden oluşmaktadır (Ek:1). 

1. Kişisel Bilgiler: Bu bölüm, araştırmanın bağımsız değişkenleri (yaş, cinsiyet,

mesleki kıdem, medeni durum ile mezun olduğu okul ve bölümü) hakkında bilgi 

toplayabilmek amacıyla hazırlanmış beş sorudan oluşmaktadır. 

2. İlköğretim Müfettişi İstihdamında Kadın Konusundaki Tutum ve

Düşünceleri Yoklayan İkinci Bölüm: Bu bölümdeki 30 önerme ile araştırmanın 

örneklem gruplarına ilişkin bulguların saptanması amaçlanmıştır. Soru kâğıdının bu 

bölümünün hazırlanabilmesi için, daha önce taranmış bulunan çeşitli kaynakların 

verilerinden yararlanılmıştır. Önce, ilköğretim müfettişlerinde bulunması gereken 

mesleki ve kişisel niteliklerin bir listelemesi yapılmıştır. Daha sonra bu nitelik ve 

özelliklerin her birinin cinsiyet değişkeni ve bu bağlamda kadın istihdamı ile ilişkisi 

kurulmaya çalışılmış ve deneklere doğrudan ya da dolaylı biçimde yöneltilen 

önemelerle, onların ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına nasıl yaklaştıkları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bir başka deyişle tutumların ve buna bağlı olarak 

düşüncelerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 

3. İlköğretim Müfettişlerinde Bulunması Gerekli Nitelik ve Özelliklerle

İlgili Üçüncü ve Son Bölüm: Bu bölümün hazırlanmasında da yazılı kaynaklardan 

yararlanılarak, ilköğretim müfettişinde bulunması gereken nitelik ve özelliklerin bir 

listelemesi yapılmıştır. 

Araştırma örneklemine giren deneklerin söz konusu listelemede yer alan nitelik 

ve özelliklerden hangilerine kadınların sahip olamayacağı konusunda işaret koymaları 

istenmiştir (Türkmen, 1990). 
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3.4. Verilerin Analizi 

Uygulama sonucu elde edilen veri seti SPSS 19.0 (Statistical Package for Social 

Sciences) paket programında analiz edilmiştir. Analiz kapsamında, t-testi, anova ve 

betimleyici analiz testlerinden faydalanılmıştır. 
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BÖLÜM 4 

4 BULGULAR ve YORUMLAR 

Bu bölümde, araştırmanın amacının gerçekleştirilebilmesi için toplanan verilerin 

istatistiksel çözümlemeleri sonucunda elde edilen bulgularla, bu bulgulara ilişkin 

yorumlara yer verilmiştir. 

4.1. Araştırma Sorularına Yönelik Analizler 

Araştırmanın bulgularıyla, yorumların sunulmasında, araştırmanın genel 

amaçları doğrultusunda yanıtlanması gereken sorular, sırası ile ele alınmıştır. 

Araştırmada ilk olarak kadın ve erkek ilkokul öğretmenleriyle, ilköğretim 

müfettişlerinin “ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamı”na ilişik olarak ölçekten 

aldıkları puanların nasıl bir dağılım gösterdiği sorusunun yanıtlanmasına çalışılmıştır. 

1990 yılında yapılan çalışmanın sonuçları Çizelge 14’de, 2013 yılında yapılan 

çalışmanın sonuçları ise Çizelge 15’de verilmiştir.  

Çizelge 14. 

İlkokul Öğretmenleri ve İlköğretim Müfettişlerinin Ölçekten Almış Oldukları Puanların 

Dağılımı (1990) 

Gruplar N X SS 
En Yüksek 

Ölçek Puanı 

En Düşük Ölçek 

Puanı 

Kadın İlkokul Öğretmeni 100 60.34 10.54 88 19 

Erkek İlkokul Öğretmeni 50 59.36 12.02 87 19 

İlköğretim Müfettişleri 50 56.71 13.73 78 16 

Çizelge 15. 

İlkokul Öğretmenleri ve İlköğretim Müfettişlerinin Ölçekten Almış Oldukları Puanların 

Dağılımı (2013) 

Gruplar N X SS 
En Yüksek 

Ölçek Puanı 

En Düşük Ölçek 

Puanı 

Kadın İlkokul Öğretmeni 307 65,41 7,59 88 19 

Erkek İlkokul Öğretmeni 95 62,52 6,79 87 19 

İlköğretim Müfettişleri 75 70,88 11,96 78 16 
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1990 yılında yapılan çalışmada kadın ilkokul öğretmenlerinin aritmetik 

ortalaması 60.34 (±10.54) çıkmış iken 2013 yılında yapılan çalışmada kadın ilkokul 

öğretmenlerinin aritmetik ortalaması 65.41 (±7.59) olarak hesaplanmıştır. 2013 yılında 

ortalamanın daha yüksek, standart sapmanın daha düşük çıkması, kadın ilkokul 

öğretmenlerinin “ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamı” konusunda aradan geçen 

yıllarda daha olumlu bir düşünce içerisine girdiklerini göstermektedir.  

1990 yılında yapılan çalışmada erkek ilkokul öğretmenlerinin aritmetik 

ortalaması 50.36 (±12.02) çıkmış iken 2013 yılında yapılan çalışmada erkek ilkokul 

öğretmenlerinin aritmetik ortalaması 62.52 (±6.79) olarak hesaplanmıştır. 2013 yılında 

ortalamanın daha yüksek, standart sapmanın daha düşük çıkması, erkek ilkokul 

öğretmenlerinin “ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamı” konusunda aradan geçen 

yıllarda daha olumlu bir düşünce içerisine girdiklerini göstermektedir.  

1990 yılında yapılan çalışmada ilköğretim müfettişlerinin aritmetik ortalaması 

56.71 (±13.73) çıkmış iken 2013 yılında yapılan çalışmada ilköğretim müfettişlerinin 

aritmetik ortalaması 70.88 (±11.96) olarak hesaplanmıştır. Diğer sonuçlarda olduğu gibi 

İlköğretim Müfettişlerinin 2013 yılında ortalamanın daha yüksek, standart sapmanın 

daha düşük çıkması, “ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamı” konusunda aradan 

geçen yıllarda olumlu düşüncelerin arttığını göstermektedir.  

1990 yılında yapılan çalışmada ortalamaların sıralamasında ilk sırada kadın 

ilkokul öğretmenleri yer alırken 2013 yılında yapılan çalışmada ilköğretim müfettişleri 

en yüksek ortalamaya sahip olmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda “ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamı” konusunda ilköğretim müfettişlerinin olumlu yöndeki 

düşüncelerinin ilkokul öğretmenlerine göre daha fazla artış gösterdiği söylenebilir.  

Kadın ilkokul öğretmenlerinin 1990 ve 2013 yıllarındaki ortalama puanları erkek 

ilkokul öğretmenlerinden büyük çıkmıştır. Bu sonuç, konuya yönelik kadın ilkokul 

öğretmenlerinin olumlu düşüncelerinin erkek ilkokul öğretmenlerinden her iki ölçüm 

yılında da daha fazla olduğunu göstermektedir.  

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda yanıtlanması gereken ikinci soru, 

ilkokul öğretmenleriyle, ilköğretim müfettişlerinin “ilköğretim müfettişliğinde kadın 

istihdamına ilişkin tutum ve düşüncelerinin farklılaşma gösterip göstermediği idi. 

Bu amacı gerçekleştirebilmek için ilkokul öğretmenleri ile ilköğretim 

müfettişlerinin ölçekten aldıkları puanların karşılaştırılması yoluna gidilmiştir. 1990 

yılında yapılan çalışmanın sonuçları Çizelge 16’da, 2013 yılında yapılan çalışmanın 

sonuçları ise Çizelge 17’de verilmiştir. 
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Çizelge 16. 

İlkokul Öğretmenleriyle İlköğretim Müfettişlerinin Ölçekten Almış Oldukları Puanlara 

Göre İlköğretim Müfettişliğinde Kadın İstihdamına İlişkin Tutum ve Düşünceleriyle 

İlgili Bulgular (1990) 

N X SS T P 

İlkokul Öğretmenleri 150 60.02 11.07 
1.55 Anlamlı değil 

İlköğretim Müfettişleri 50 56.71 13.73 

Çizelge 17. 

İlkokul Öğretmenleriyle İlköğretim Müfettişlerinin Ölçekten Almış Oldukları Puanlara 

Göre İlköğretim Müfettişliğinde Kadın İstihdamına İlişkin Tutum ve Düşünceleriyle 

İlgili Bulgular (2013) 

N X SS T P 

İlkokul Öğretmenleri 402 64,73 7,51 
5,849 Anlamlı 

İlköğretim Müfettişleri 75 70,88 11,96 

İlkokul öğretmenleriyle ilköğretim müfettişlerinin ölçekten almış oldukları 

puanlara göre ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına ilişkin tutum ve 

düşünceleriyle ilgili olarak 1990 yılında yapılan analizde ilkokul öğretmenlerinin ve 

ilköğretim müfettişlerinin konuya yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmaz iken 2013 yılındaki veriler üzerinden yapılan analizlerde ilkokul 

öğretmenlerinin ve ilköğretim müfettişlerinin konuya yönelik tutum ve düşüncelerinde 

anlamlı bir farklılık olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir. 2013 yılındaki sonuçlar, 

ilköğretim müfettişlerinin ortalamasının ilkokul öğretmenlerinin ortalamasından anlamlı 

bir farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. İlköğretim müfettişlerinin konuya yönelik 

tutum ve düşünceleri, ilkokul öğretmenlerinin konuya yönelik tutum ve düşüncelerinden 

anlamlı derecede daha yüksektir. Başka bir ifade ile “ilköğretim müfettişliğinde kadın 

istihdamı”na ilköğretim müfettişleri, ilkokul öğretmenlerinden daha olumlu 

bakmaktadır. Bu sonuçtan hareketle “H1_1: İlkokul öğretmenleri ile ilköğretim 

müfettişlerinin ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve 

düşünceleri arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi kabul edilmiştir.  

Bu soruya ilişkin olarak ilkokul öğretmenlerinin cinsiyet değişkenine göre tutum 

ve düşüncelerin farklılaşıp farklılaşmadığı sorusunun yanıtı aranmış, 1990 yılında 

yapılan çalışmanın sonuçları Çizelge 18’de, 2013 yılında yapılan çalışmanın sonuçları 

ise Çizelge 19’da verilmiştir. 
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Çizelge 18.  

Cinsiyetlerine Göre İlkokul Öğretmenlerinin İlköğretim Müfettişliğinde Kadın İstihdamı 

Konusundaki Tutum ve Düşüncelerine İlişkin Bulgular (1990) 

 N X SS T P 

Kadın İlkokul Öğretmenleri 100 60,34 10,54 
0,49 Anlamlı değil  

Erkek İlkokul Öğretmenleri 50 59,36 12,02 

 

Çizelge 19.  

Cinsiyetlerine Göre İlkokul Öğretmenlerinin İlköğretim Müfettişliğinde Kadın İstihdamı 

Konusundaki Tutum ve Düşüncelerine İlişkin Bulgular (2013) 

 N X SS T P 

Kadın İlkokul Öğretmenleri 307 65,41 7,60 
3,517 Anlamlı değil  

Erkek İlkokul Öğretmenleri 95 62,53 6,80 

1990 yılında yapılan araştırmanın sonuçları, ilköğretim müfettişliğinde kadın 

istihdamına yönelik olarak kadın ve erkek ilkokul öğretmenlerinin tutum ve düşünceleri 

arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını (p>0.05) koymuştur. 2013 yılında yapılan 

çalışmada da benzer şekilde konuya yönelik kadın ve erkek ilkokul öğretmenlerinin 

tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0.05) sonucuna 

ulaşılmıştır. Aradan geçen yıllar, kadın ve erkek ilkokul öğretmenlerin konuya yönelik 

tutum ve davranışları arasında anlamlı bir farklılığın oluşmasına yol açmamıştır. Ancak 

2013 yılındaki ortalamaların daha yüksek çıkması, aradan geçen yıllar doğrultusunda 

kadın ve erkek ilkokul öğretmenlerin konuya yönelik daha olumlu tutum ve davranışlara 

sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca kadın ve erkek öğretmenlerin ortalama 

puanları arasındaki fark da kadın öğretmenler lehine artış göstermiştir. Bu konuda, her 

geçen yıl kadın haklarına ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığına yönelik yapılan 

çalışmaların, olumlu tutum ve davranışları yükselttiği söylenebilir. Elde edilen 

sonuçlardan hareketle “H2_1: İlkokul öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir fark 

vardır” hipotezi reddedilmiştir. 

Kimlik bilgileriyle ilgili soruların ilkini oluşturan yaşla ilgili soruya verilen 

yanıtlar iki ana gruba ayrılarak incelenmiştir. İlk yaş grubu 25-34 yaş arasında yer alan 

öğretmenlerden, ikinci yaş grubu da 35 ve yukarı yaşlarda olan öğretmenlerden 

oluşturulmuştur. 1990 yılında yapılan çalışmanın sonuçları Çizelge 20’de, 2013 yılında 

yapılan çalışmanın sonuçları ise Çizelge 21’de verilmiştir. 
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Çizelge 20. 

Yaşlara Göre İlkokul Öğretmenlerinin İlköğretim Müfettişliğinde Kadın İstihdamı 

Konusundaki Tutum ve Düşüncelerinin Dağılımıyla İlgili Bulgular (1990) 

Yaş Grupları N X SS T P 

25 – 34 Yaş 22 61,27 8,27 
0,72 Anlamlı değil 

35 ve Yukarı Yaşları 128 59,78 11,49 

Çizelge 21. 

Yaşlara Göre İlkokul Öğretmenlerinin İlköğretim Müfettişliğinde Kadın İstihdamı 

Konusundaki Tutum ve Düşüncelerinin Dağılımıyla İlgili Bulgular (2013) 

Yaş Grupları N X SS T P 

25 – 34 Yaş 71 64,43 8,25 
1,76 Anlamlı değil 

35 ve Yukarı Yaşları 331 66,15 7,31 

1990 yılında yapılan araştırmada yaş gruplarına göre ilkokul öğretmenlerinin 

ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 2013 yılında yapılan çalışmada da benzer şekilde 

yaşlar gruplandırılmış, gruplar arasında ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına 

yönelik tutum ve düşüncelerin anlamlı bir farklılık göstermediği (p>0.05) 

hesaplanmıştır.  

1990 ve 2013 yılında yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlardan hareketle 

ilkokul öğretmenlerinin ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve 

düşünceleri arasında yaşa göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı söylenebilir. Bu 

sonuçlardan hareketle “H3_1: İlkokul öğretmenlerinin yaşlarına göre ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir fark 

vardır” hipotezi reddedilmiştir. 

Meslek kıdemlerinin, ilköğretim müfettişi istihdamında kadın konusundaki 

tutum ve düşünceler açısından farklılaşmada etkili bir değişken olup olmadığı 

konusundaki görüşlerin sınanması için meslek kıdemi iki ana grupta ele alınmıştır. 

Birinci grupta 01-20 yıl arasında mesleki kıdemi olan ilkokul öğretmenleri, ikinci 

grupta da 20 yıl ve daha üstünde meslek kıdemine sahip öğretmenler toplanmıştır. 1990 

yılında yapılan çalışmanın sonuçları Çizelge 22’de, 2013 yılında yapılan çalışmanın 

sonuçları ise Çizelge 23’de verilmiştir. 
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Çizelge 22. 

Meslek Kıdemlerine Göre İlkokul Öğretmenlerinin İlköğretim Müfettişliğinde Kadın 

İstihdamı Konusundaki Tutum ve Düşüncelerinin Dağılımıyla İlgili Bulgular (1990) 

Kıdem Grupları N X SS T P 

01 – 20 Yıl 74 59,71 11,21 
0,32 Anlamlı değil  

20 Yıl ve Daha Yukarı 76 60,30 10,9 

 

Çizelge 23.  

Meslek Kıdemlerine Göre İlkokul Öğretmenlerinin İlköğretim Müfettişliğinde Kadın 

İstihdamı Konusundaki Tutum ve Düşüncelerinin Dağılımıyla İlgili Bulgular (2013) 

Gruplar N X SS T P 

1 – 20 Yıl 278 62,79 6,14 
-8,423 Anlamlı değil  

20 Yıl ve Yukarı 124 69,09 8,43 

1990 yılında yapılan araştırmada kıdem gruplarına göre ilkokul öğretmenlerinin 

ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 2013 yılında yapılan çalışmada da benzer şekilde 

kıdemler gruplandırılmış, gruplar arasında ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına 

yönelik tutum ve düşüncelerin anlamlı bir farklılık göstermediği (p>0.05) 

bulgulanmıştır. 

Sonuç olarak meslekte kıdem ile ilkokul öğretmenlerinin ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik olumlu tutum ve davranışları arasında 1990 

yılında yapılan çalışmada olduğu gibi 2013 yılında yapılan çalışmada da anlamlı bir 

farklılaşmanın olmadığı, ancak kıdem gruplarının ortalama puanları arasındaki farkın 

kıdemi yüksek olanların lehine artış gösterdiği bulgulanmıştır. Bu sonuçlardan hareketle 

“H4_1: İlkokul öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre ilköğretim müfettişliğinde 

kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir fark vardır” 

hipotezi reddedilmiştir. 

Araştırma amaçlarının üçüncü maddesinin son sorusu ilkokul öğretmenlerinin 

ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına ilişkin tutum ve düşüncelerinin, mezun 

oldukları okullar açısından bir farklılaşma yaratıp yaratmadığıdır. Buna yönelik 1990 

yılında yapılan çalışmanın sonuçları Çizelge 24’de, 2013 yılında yapılan çalışmanın 

sonuçları ise Çizelge 25’de verilmiştir. 
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Çizelge 24. 

Mezun Oldukları Okullara Göre İlkokul Öğretmenlerinin İlköğretim Müfettişliğinde 

Kadın İstihdamına İlişkin Tutum ve Düşünceleriyle İlgili Bulgular (1990) 

Gruplar N X SS T P 

İlköğretmen Okulu Mezunu 56 59,05 10,99 

0,82 Anlamlı değil İki ve Üç Yıllık Eğitim Enstitüleriyle 

Diğer Yüksek Okullar 
94 60,58 11,7 

Çizelge 25. 

Mezun Oldukları Okullara Göre İlkokul Öğretmenlerinin İlköğretim Müfettişliğinde 

Kadın İstihdamına İlişkin Tutum ve Düşünceleriyle İlgili Bulgular (2013) 

Gruplar N X SS T P 

Dört Yıllık Lisans Eğitimi Veren 

Okullar 
346 63,40 6,13 

-9,80 Anlamlı değil
İki ve Üç Yıllık Eğitim Enstitüleriyle 

Diğer Yüksek Okullar 
56 65,89 9,79 

İlkokul öğretmenlerinin mezuniyet durumlarına göre ilköğretim müfettişliğinde 

kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığına yönelik araştırmalarının 1990 ve 2013 karşılaştırmasında, 2013 yılında 

İlköğretmen Okullarının ortadan kalmış olması ve öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğunun 4 yıllık lisans mezunu olmaları nedeniyle mezuniyet grup değişikliği 

yapılmış, karşılaştırma bu değişiklik üzerinden incelenmiştir.  

1990 yılında ilkokul öğretmenlerinin mezuniyet durumları ile ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır (p>0,05). 2013 yılı için yapılan analizlerde de dört yıllık lisans 

eğitimi veren okullardan mezun olanlar ile iki ve üç yıllık eğitim enstitüleriyle diğer 

yüksekokullardan mezun olanların ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik 

tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05) görülmüştür. Dört 

yıllık lisans eğitimi veren okullardan mezun olanların ilköğretim müfettişliğinde kadın 

istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri ortalama puanları (63,40±6,13), iki ve üç 

yıllık eğitim enstitüleriyle diğer yüksekokullardan mezun olanların ortalama 

puanlarından (65,89±9,79) düşük çıkmıştır. Bu sonuçlardan hareketle “H5_1: İlkokul 

öğretmenlerinin mezun oldukları okula göre ilköğretim müfettişliğinde kadın 

istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi 

reddedilmiştir. 
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“İlköğretim Müfettişlerinin, ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına ilişkin 

tutum ve düşünceleri, cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna yönelik 1990 

yılındaki verilerle yapılan analizler Çizelge 26’da, 2013 yılındaki verilerle yapılan 

analizler ise Çizelge 27’de verilmiştir. 

 

Çizelge 26.  

Cinsiyetlerine Göre İlköğretim Müfettişlerinin İlköğretim Müfettişliğinde Kadın 

İstihdamı Konusundaki Tutum ve Düşüncelerine İlişkin Bulgular (1990) 

Gruplar N X 

Kadın İlköğretim Müfettişleri 3 74 

Erkek İlköğretim Müfettişleri 47 55,61 

Toplam İlköğretim Müfettişleri 50 56,71 

 

Çizelge 27.  

Cinsiyetlerine Göre İlköğretim Müfettişlerinin İlköğretim Müfettişliğinde Kadın 

İstihdamı Konusundaki Tutum ve Düşüncelerine İlişkin Bulgular (2013) 

Gruplar N X SS T P 

Kadın İlköğretim Müfettişleri 8 69,63 21,15 
-,185 Anlamlı  

Erkek İlköğretim Müfettişleri 67 71,03 10,62 

Toplam İlköğretim Müfettişleri 75     

1990 yılında yapılan analizlerde kadın ilköğretim müfettiş sayısının çok az 

olması nedeniyle ortalamalar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı test 

edilememiştir. 2013 yılındaki veriler incelendiğinde kadın ilköğretim müfettiş sayısının 

yine az olduğu görülmesine karşılık veriler üzerinde analiz yapılması uygun 

bulunmuştur. Yapılan analiz sonucuna kadın ve erkek ilköğretim müfettişlerinin 

ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamı konusundaki tutum ve düşünceleri arasında 

anlamlı bir farklılık oluştuğu (p<0,05) tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kadın 

ilköğretim müfettişlerinin ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamı konusundaki tutum 

ve düşünceleri ortalama puanları (69,63±21,15), erkek ilköğretim müfettişlerinin 

ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamı konusundaki tutum ve düşünceleri ortalama 

puanlarından (71,03±10,62) az da olsa anlamlı bir düşüklüğe sahiptir. Bu sonuç 

beklenen bir sonuç değildir. Normal olarak kadın ilköğretim müfettişlerinin kadınların 

ilköğretim müfettişi olarak istihdamına yönelik tutum ve düşüncelerinin erkeklere göre 

daha yüksek çıkması beklenmektedir. Kadın ilköğretim müfettişlerinin konuya yönelik 
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puan ortalamalarının erkek ilköğretim müfettişlerinin konuya yönelik puan 

ortalamalarından düşük çıkmasının kadın ilköğretim müfettişlerinin az sayıda 

olmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Bu sonuçlardan hareketle “H6_1: 

İlköğretim Müfettişlerinin cinsiyetlerine göre ilköğretim müfettişliğinde kadın 

istihdamına yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi 

kabul edilmiştir. 

“İlköğretim müfettişliğinde kadın istihdamı konusunda ilköğretim 

müfettişlerinin tutum ve düşünceleri, yaş gruplarına göre farklılaşıyor mu?” araştırma 

sorusuna yönelik 1990 yılında yapılan analizlerin sonuçları Çizelge 28’de, 2013 yılında 

yapılan analizlerin sonuçları ise Çizelge 29’da verilmiştir.  

İlköğretim müfettişleri çizelgede görülebileceği gibi 25-44 ile 45 ve daha 

yukarısı yaş gruplarını içine alan iki grupta toplanmıştır. Söz konusu iki yaş grubuna 

ilişkin dağılımlar çizelgede görülmektedir. 

Çizelge 28. 

Yaş Gruplarına Göre İlköğretim Müfettişliğinde Kadın İstihdamı Konusundaki 

İlköğretim Müfettişlerinin Tutum ve Düşüncelerinin Dağılımına İlişkin Bulgular (1990) 

Gruplar N X SS T P 

25-44 arası yaşlar 30 54,4 15,84 
1,67 Anlamlı değil 

45 ve yukarısı yaşlar 20 60,2 8,30 

Çizelge 29. 

Yaş Gruplarına Göre İlköğretim Müfettişliğinde Kadın İstihdamı Konusundaki 

İlköğretim Müfettişlerinin Tutum ve Düşüncelerinin Dağılımına İlişkin Bulgular (2013) 

Gruplar N X SS T P 

25-44 arası yaşlar 4 59,25 18,71 
-2,041 Anlamlı 

45 ve yukarısı yaşlar 71 71,54 11,31 

Yaş gruplarına göre ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamı konusundaki 

tutum ve düşüncelerinin analizinde, 1990 yılında anlamlı bir farklılaşma bulunamaz 

iken 2013 yılındaki verilere göre yapılan analizlerde anlamlı bir farklılaşma olduğu 

(p<0.05) tespit edilmiştir.  

1990 yılında yaşı 25-44 arasında olan ilköğretim müfettişlerinin sayısı, 45 yaş ve 

üzerindeki ilköğretim müfettişlerinden fazla iken 2013 yılındaki yaş dağılımlarına 

bakıldığında 45 yaş ve üzeri ilköğretim müfettişlerinin sayıca 25-44 yaş arasındaki 
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müfettişlerden ciddi oranda fazla olduğu görülmektedir. Bu durum, yıllara sari olmak 

üzere ilköğretim müfettişi olmak ile ilgili kurallarda yapılan değişikliklerle 

açıklanabilir. 2013 yılındaki sonuçlara göre 45 yaş ve yukarısı ilköğretim 

müfettişlerinin ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamı konusundaki tutum ve 

düşünceleri puan ortalamalarının (71,51±11,31), 22-44 yaş arasındaki ilköğretim 

müfettişlerinin puan ortalamalarından (59,25±11,31) önemli oranda yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu sonuçlardan hareketle yaş grupları ile ilköğretim müfettişliğinde 

kadın istihdamı konusundaki tutum ve düşünceler arasında anlamlı bir farklılaşma 

olduğu söylenebilir. Bu sonuçlardan hareketle “H7_1: İlköğretim Müfettişlerinin 

yaşlarına göre ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve 

düşünceleri arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi kabul edilmiştir. 

“İlköğretim müfettişlerinin, ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamı sorunu 

konusundaki tutum ve düşünceleri meslek kıdemlerine göre farklılaşıyor mu?” sorusuna 

yönelik 1990 yılında yapılan analizlerin sonuçları Çizelge 30’da, 2013 yılında yapılan 

analizlerin sonuçları ise Çizelge 31’de verilmiştir. 

 

Çizelge 30.  

Meslek Kıdemlerine Göre İlköğretim Müfettişlerinin İlköğretim Müfettişi İstihdamında 

Kadın Konusuyla İlgili Düşüncelerine İlişkin Bulgular (1990) 

Gruplar N X SS T P 

01 – 20 Yıl 29 54,65 16,39 
1,38 Anlamlı değil  

20 Yıl ve Üstü 21 59,57 8,43 

 

Çizelge 31.  

Meslek Kıdemlerine Göre İlköğretim Müfettişlerinin İlköğretim Müfettişi İstihdamında 

Kadın Konusuyla İlgili Düşüncelerine İlişkin Bulgular (2013) 

Mesleki Kıdem Grupları N X SS T P 

01 – 20 Yıl 43 70,2791 12,1014 
-,503 Anlamlı değil  

20 Yıl ve Üstü 32 71,6875 11,9067 

1990 yılında yapılan araştırmada kıdem gruplarına göre ilköğretim 

müfettişlerinin ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve 

düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 2013 yılında yapılan çalışmada 

da benzer şekilde kıdemler gruplandırılmış, gruplar arasında ilköğretim müfettişliğinde 

kadın istihdamına yönelik tutum ve düşüncelerin kıdeme göre anlamlı bir farklılık 
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göstermediği (p>0.05) bulgulanmıştır. Bu sonuçlardan hareketle “H8_1: İlköğretim 

Müfettişlerinin mesleki kıdemlerine göre ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına 

yönelik tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi reddedilmiştir. 

“İlköğretim müfettişlerinin, ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamı 

konusundaki düşünceleri, mezun oldukları okullara göre farklılaşmakta mıdır?” 

sorusuna yönelik 1990 yılında yapılan analizlerin sonuçları Çizelge 32’de, 2013 yılında 

yapılan analizlerin sonuçları ise Çizelge 33’de verilmiştir. 

Çizelge 32. 

Mezun Oldukları Okullara Göre İlköğretim Müfettişlerinin İlköğretim Müfettişliğinde 

Kadın İstihdamı Konusundaki Tutum ve Düşüncelerine İlişkin Bulgular (1990) 

Gruplar N X SS T P 

Eğitim Enstitüsü Eğitim 

Bölümü İlköğretim Müf. 
17 57,94 8,32 

0,53 Anlamlı değil 
Diğer Yüksekokul 

Mezunu İlköğretim Müf. 
33 56,09 15,9 

Çizelge 33. 

Mezun Oldukları Okullara Göre İlköğretim Müfettişlerinin İlköğretim Müfettişliğinde 

Kadın İstihdamı Konusundaki Tutum ve Düşüncelerine İlişkin Bulgular (2013) 

Gruplar N X SS T P 

Dört Yıllık Lisans Eğitimi 

Veren Eğitim Fakülteleri 

Eğitim Yönetimi Teftişi 

Bölümü Mezunu 

40 71,93 12,16 

0,807 Anlamlı değil 

Diğer Yüksekokul 

Mezunu İlköğretim Müf. 
35 69,69 11,79 

1990 yılında yapılan araştırmada mezun olunan okula göre ilköğretim 

müfettişlerinin ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve 

düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 2013 yılında yapılan çalışmada 

da benzer şekilde mezun olunan okullar ile ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına 

yönelik tutum ve düşünceler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0.05) 

bulgulanmıştır. Bu sonuçlardan hareketle “H9_1: İlköğretim Müfettişlerinin mezun 

oldukları okula göre ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına yönelik tutum ve 

düşünceleri arasında anlamlı bir fark vardır” hipotezi reddedilmiştir. 
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4.2. İlkokul Öğretmenleri ve İlköğretim Müfettişlerinin İlköğretim 

Müfettişlerinde Bulunması Gereken Nitelik ve Özelliklere Kadınların da 

Sahip Olup Olmadığı Yönündeki Düşüncelerine Yönelik Analizler 

Araştırma kapsamına giren ilkokul öğretmenleriyle ilköğretim müfettişlerinin, 

ilköğretim müfettişinde bulunması gereken nitelik ve özelliklere, kadınların da sahip 

olup olamayacakları konusundaki görüşlerini almak üzere soru kağıdının üçüncü ve son 

bölümü kullanılmıştır. Ölçekteki her bir soruya verilen yanıtların frekansları ve yüzde 

dağılımları hesaplanmıştır. Maddelere konulan X işaretleri “Evet” olarak 

değerlendirilmiş, boş bırakılanlar ise “Hayır” olarak kabul edilmiştir.  

1990 yılında yapılan çalışmada ilkokul öğretmenleri ve ilköğretim 

müfettişlerinin ilköğretim müfettişinde bulunması gereken nitelik ve özelliklere 

kadınların da sahip olup olamayacakları konusundaki görüşleri “kadın ilkokul 

öğretmenlerinin görüşleri”, “erkek ilkokul öğretmenlerinin görüşleri” ve “ilköğretim 

müfettişlerinin görüşleri” olmak üzere üç grup halinde incelenmiştir. 1990 yılındaki bu 

gruplandırılmış analizler incelendiğinde, gruplar arası ciddi bir ayrım olmadığı, 

oranların beklenildiği gibi birbirine çok yakın düzeyde olduğu görülmüştür. Bu nedenle 

kadın ilkokul öğretmenleri, erkek ilkokul öğretmenleri ve müfettişlerin bu bölüme 

verdikleri yanıtların toplam değerleri üzerinden Çizelge 34 oluşturulmuştur. 2013 yılı 

çalışmasında elde edilen sonuçlar, bu çizelgedeki toplam sonuçlar üzerinden 

karşılaştırılmıştır.  

Çizelge 34. 

1990 Yılı Araştırmasında Kadınların Sahip Olamayacağı Düşünülen Nitelik ve 

Özelliklere Yönelik Verilen Yanıtların Frekans ve Yüzdeleri 

Maddeler 
Katılmayan Katılan 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

01. Güvenilir olma 6 3,0 194 97,0 

02. Kendine güvenli becerikli olma 2 1,0 198 99,0 

03. İşlerinde disiplinli ve kararlı olma 6 3,0 194 97,0 

04. Değerlendirmede yansız ve hatasız olma 8 4,0 192 96,0 

05. İşini ve mesleğini sever olma 1 0,5 199 99,5 

06. İnceleyici ve araştırıcı olma 2 1,0 198 99,0 

07. Gözlemci ve bulucu olma 4 2,0 196 98,0 

08. Kurumda örnek davranışlar içinde olma 4 2,0 196 98,0 

09. Kendini yetiştirici ve değerlendirici olma 4 2,0 196 98,0 

10. Geniş bir kültüre sahip olma 5 2,5 195 97,5 

(devam ediyor)
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Çizelge 34 (Devam). 

1990 Yılı Araştırmasında Kadınların Sahip Olamayacağı Düşünülen Nitelik ve 

Özelliklere Yönelik Verilen Yanıtların Frekans ve Yüzdeleri 

Maddeler 
Katılmayan Katılan 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

11. Kurumun iş alanına ait bilgilere sahip olma 4 2,0 196 98,0 

12. Kurumun işleyişini tanıyacak kıdeme sahip olma 5 2,5 195 97,5 

13. Görevle ilgili yasa bilgisine sahip olma 4 2,0 196 98,0 

14. Önder olma 11 5,5 189 94,5 

15. İnsan ilişkilerinde yapıcı olma 3 1,5 197 98,5 

16. Yeniliklere açık olma 4 2,0 196 98,0 

17. Demokratik davranışlı olma 4 2,0 196 98,0 

18. Yönetim konusunda deneyimli olma 3 1,5 197 98,5 

19. Nesnel değerlendirici olma 1 0,5 199 99,5 

20. Çağdaş anlamda kuramsal denetim bilgisine sahip

olma 
4 2,0 196 98,0 

Çizelge 34’deki sonuçlar, 1990 yılında yapılan çalışmada araştırmanın üçüncü 

bölümüne kadın ve erkek ilkokul öğretmenleri ile ilköğretim müfettişlerinin verdikleri 

toplam yanıtları içermektedir. Çizelgedeki Katılan sütunu maddedeki düşünceye olumlu 

yönde katılanları, katılmayan sütunu ise maddeyle ilgili olumsuz düşünenleri 

içermektedir. Örnek olarak 1. Maddedeki “güvenilir olma” açısından katılan ve 

katılmayanlara bakıldığında, kadınların bu özelliğe sahip olamayacağını düşünenlerin 

oranı %3,0 iken kadınları güvenilir bulanların oranı %97,0 çıkmıştır.  

Bu maddelere 2013 yılında verilen yanıtlar tek tek alınıp incelenmiş ve 1990 

yılındaki sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 1. sorusu 

kadınların “güvenilir olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların 

frekans ve yüzdeleri Çizelge 35’de verilmiştir.  

Çizelge 35.  

Nitelik ve Özellikler - Güvenilir Olma Frekans ve Yüzde Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 469 97,27 194 97,0 

Onaylamayan 13 2,73 6 3,0 

Toplam 477 100,00 200 100 
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1990 yılındaki araştırmada kadınların güvenilir olmadığını düşünenlerin oranı 

%3,0, güvenilir olduğunu düşünenlerin oranı ise %97,0 çıkmıştır. 2013 yılı sonuçlarına 

bakıldığında, öğretmenler ve müfettişler, kadınların “güvenilir olma” durumuna %97,27 

oranında katılmışlardır. Kadınları güvenilir bulmayanların %2,73 oranında olması bile, 

araştırmanın yapıldığı kitle düşünüldüğünde yüksek bir değer olarak değerlendirilmiştir. 

Günümüzde özellikle öğretmen ve müfettiş gibi bir kitle içerisinde halâ kadınları 

güvenilir bulmayan kişilerin var olması, üzerinde ayrıca çalışılması gereken bir konu 

olarak değerlendirilmiştir. Bu sonuçlara göre öğretmen ve müfettişlerin büyük bir 

çoğunluğunun kadınları güvenilir bulduğu söylenebilir. Ayrıca 1990 ve 2013 yıllarına 

ait sonuçlar karşılaştırıldığında, %0,27 gibi çok düşük bir oranda da olsa kadınların 

lehine bir iyileşme olduğu, kadınları güvenilir bulmayanların oranının düştüğü 

bulgulanmıştır.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 2. sorusu kadınların “Kendine güvenli becerikli 

olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve yüzdeleri 

Çizelge 36’da verilmiştir.  

 

Çizelge 36.  

Nitelik ve Özellikler - Kendine Güvenli Becerikli Olma Frekans ve Yüzde Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 467 97,90 198 99,0 

Onaylamayan 10 2,10 2 1,0 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınları kendine güvenli ve becerikli bulmayanların 

oranı %1,0, kendine güvenli ve becerikli bulanların oranı ise %99,0 çıkmıştır. 2013 yılı 

sonuçlarına bakıldığında, öğretmenler ve müfettişlerin %97,90’ı kadınları kendine 

güvenli ve becerikli bulmaktadır. %2,10’luk bir kesim ise bu konuda olumsuz 

düşünmekte, kadınların kendilerine yeterli derecede güven duymadığını, becerikli 

olmadığını düşünmektedir. Bu sonuca göre öğretmen ve müfettişlerin büyük bir 

çoğunluğunun kadınları kendine güvenli ve becerikli buldukları söylenebilir. Ayrıca 

1990 ve 2013 yıllarına ait sonuçlar karşılaştırıldığında, kadınları kendine güvenli ve 

becerikli bulanların oranının %1,10 puan düştüğü görülmektedir. Bu açıdan aradan 

geçen yıllar, insanların kadınları “kendine güvenli ve becerikli” bulma konusundaki 
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düşüncelerinin olumsuz yönde değiştiğini göstermektedir. Bu da üzerinde durulması ve 

düşünülmesi gereken bir durum olarak tespit edilmiştir.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 3. sorusu kadınların “İşlerinde disiplinli ve kararlı 

olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve yüzdeleri 

Çizelge 37’de verilmiştir.  

Çizelge 37.  

Nitelik ve Özellikler - İşlerinde Disiplinli ve Kararlı Olma Frekans ve Yüzde Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 454 95,18 194 97,0 

Onaylamayan 23 4,82 6 3,0 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınları işlerinde disiplinli ve kararlı olduğunu 

düşünenlerin oranı %97,0, bu ifadeyi onaylamayanların oranı ise %3,0 olarak 

bulunmuştur. 2013 yılı sonuçlarına bakıldığında, öğretmenler ve müfettişlerin %95,18’i 

kadınları işlerinde disiplinli ve kararlı bulmaktadır. Kadınları işlerinde disiplinli ve 

kararlı bulmayanların oranı ise %4,82 çıkmıştır. Bu sonuca göre öğretmen ve 

müfettişlerin büyük bir çoğunluğunun kadınları işlerinde disiplinli ve kararlı buldukları 

söylenebilir. 1990 ve 2013 yıllarına ait sonuçlar karşılaştırıldığında, kadınların işlerinde 

disiplinli ve kararlı olduklarına yönelik olumlu düşünenlerin oranının 2 puana yakın bir 

düşüş gösterdiği görülmektedir. Bu durum da önemli bir sonuç olarak tespit edilmiştir. 

Kadın ve erkek eşitliği üzerine yapılan birçok çalışma yapılmasına karşılık kadınlara 

karşı olumsuz düşüncelerin, aradan geçen 23 yıllık sürede artış göstermiş olması 

düşündürücüdür.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 4. sorusu kadınların “Değerlendirmede yansız ve 

hatasız olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve 

yüzdeleri Çizelge 38’de verilmiştir.  
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Çizelge 38.  

Nitelik ve Özellikler - Değerlendirmede Yansız ve Hatasız Olma Frekans ve Yüzde 

Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 456 95,60 192 96,0 

Onaylamayan 21 4,40 8 4,0 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınların değerlendirmede yansız ve hatasız 

olduğunu düşünenlerin oranı %96,0, bu konuda olumsuz düşünenlerin oranı ise %4,0 

çıkmıştır. 2013 yılı sonuçlarına bakıldığında, öğretmenler ve müfettişlerin %95,60’ı 

kadınların değerlendirmede yansız ve hatasız olduğunu düşünmektedir. Bu konuda 

olumsuz düşünenlerin oranı ise %4,40 çıkmıştır. Bu sonuca göre öğretmen ve 

müfettişlerin büyük bir çoğunluğunun kadınların değerlendirmede yansız ve hatasız 

olduklarını düşündüğü söylenebilir. 1990 ve 2013 yıllarına ait sonuçlar 

karşılaştırıldığında, bu ifadede de 2013 yılı aleyhine olumsuz yönde bir düşüş yaşandığı, 

kadınların değerlendirmede yanlı ve hatalı olduğunu düşünenlerin oranının az da olsa 

arttığı görülmektedir.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 5. sorusu kadınların “İşini ve mesleğini sever 

olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve yüzdeleri 

Çizelge 39’da verilmiştir.  

 

Çizelge 39.  

Nitelik ve Özellikler - İşini ve Mesleğini Sever Olma Frekans ve Yüzde Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 474 99,37 199 99,5 

Onaylamayan 3 0,63 1 0,5 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınların işini ve mesleğini sevdiğini düşünenlerin 

oranı %99,5, işini ve mesleğini sevmediğini düşünenlerin oranı ise %0,5, çıkmıştır. 

2013 yılı sonuçlarına bakıldığında, öğretmenler ve müfettişlerin %99,37’si kadınların 

işlerini ve mesleğini sevdiğini düşünmektedir. Bu konuda olumsuz düşünenlerin oranı 
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ise %0,63 çıkmıştır. Bu sonuca göre öğretmen ve müfettişlerin tamamına yakını 

kadınların işlerini ve mesleklerini sevdiğini düşünmektedir denilebilir. 1990 ve 2013 

yıllarına ait sonuçlar karşılaştırıldığında, her ikisi için de sonuçların neredeyse aynı 

olduğu, çok büyük bir çoğunluğun kadınların işini ve mesleğini sevdiğini düşündüğü 

tespit edilmiştir.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 6. sorusu kadınların “İnceleyici ve araştırıcı 

olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve yüzdeleri 

Çizelge 40’da verilmiştir.  

Çizelge 40.  

Nitelik ve Özellikler - İnceleyici ve Araştırıcı Olma Frekans ve Yüzde Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 474 99,37 198 99,0 

Onaylamayan 3 0,63 2 1,0 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınların inceleyici ve araştırıcı olduğunu 

düşünenlerin oranı %99,0, kadınların inceleyici ve araştırıcı olmadığını düşünenlerin 

oranı %1,0 çıkmıştır. 2013 yılı sonuçlarına bakıldığında, öğretmenler ve müfettişlerin 

%99,37’si kadınları inceleyici ve araştırıcı bulmaktadır. Kadınların inceleyici ve 

araştırıcı olmadığını düşünenlerin oranı ise %0,63 çıkmıştır. Bu sonuca göre öğretmen 

ve müfettişlerin tamamına yakınının kadınları inceleyici ve araştırıcı bulduğu 

söylenebilir. 1990 ve 2013 yıllarına ait sonuçlar karşılaştırıldığında oranların birbirine 

çok yakın olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, aradan 23 yıl geçse bile genel 

olarak insanların kadınları inceleyici ve araştırıcı olarak gördüğünü göstermektedir.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 7. sorusu kadınların “Gözlemci ve bulucu olma” 

durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve yüzdeleri Çizelge 

41’de verilmiştir.  
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Çizelge 41.  

Nitelik ve Özellikler – Gözlemci ve Bulucu Olma Frekans ve Yüzde Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 476 99,79 196 98,0 

Onaylamayan 1 0,21 4 2,0 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınları gözlemci ve bulucu olduğunu düşünenlerin 

oranı %98,0, kadınları gözlemci ve bulucu bulmayanların oranı ise %2,0 çıkmıştır. 2013 

yılı sonuçlarına bakıldığında, öğretmenler ve müfettişlerin %99,79’u kadınları gözlemci 

ve bulucu bulmaktadır. Kadınların gözlemci ve bulucu olmadığını düşünenlerin oranı 

ise %0,21 çıkmıştır. Bu sonuca göre öğretmen ve müfettişlerin tamamına yakınının 

kadınları gözlemci ve bulucu olduğu söylenebilir. 1990 ve 2013 yıllarına ait sonuçlar 

karşılaştırıldığında bu konuda aradan geçen yıllar, olumlu düşüncelerin artmasına yol 

açmıştır. Kadınları gözlemci ve bulucu olduğunu düşünenlerin oranı %1,97 puan 

artmıştır.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 8. sorusu kadınların “Kurumda örnek davranışlar 

içinde olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve 

yüzdeleri Çizelge 42’de verilmiştir.  

Çizelge 42.  

Nitelik ve Özellikler - Kurumda Örnek Davranışlar İçinde Olma Frekans ve Yüzde 

Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 476 99,79 196 98,0 

Onaylamayan 1 0,21 4 2,0 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınların kurumda örnek davranışlar içinde 

olduğunu düşünenlerin oranı %98,0, kadınların kurumda örnek davranışlar içinde 

olmadığını düşünenlerin oranı ise %2,0 çıkmıştır. 2013 yılı sonuçlarına bakıldığında, 

öğretmenler ve müfettişlerin %99,79’u kadınların kurumda örnek davranışlar içinde 

olduğunu düşünmektedir. Bu konuda olumsuz düşünenlerin oranı ise %0,21 çıkmıştır. 

Bu sonuca göre öğretmen ve müfettişlerin büyük bir çoğunluğunun kadınların kurumda 
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örnek davranışlar içinde olduklarını düşündüğü söylenebilir. 1990 ve 2013 yıllarına ait 

sonuçlar karşılaştırıldığında kadınların kurumda örnek davranışlar içinde olduğunu 

düşünenlerin oranının %1.79 oranında artış gösterdiği, bu konuda insanların olumlu 

düşüncelerinin arttığı tespit edilmiştir.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 9. sorusu kadınların “Kendini yetiştirici ve 

değerlendirici olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve 

yüzdeleri Çizelge 43’de verilmiştir.  

Çizelge 43. 

Nitelik ve Özellikler - Kendini Yetiştirici ve Değerlendirici Olma Frekans ve Yüzde 

Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 475 99,58 196 98,0 

Onaylamayan 2 0,42 4 2,0 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınların kendini yetiştirici ve değerlendirici 

olduğunu düşünenlerin oranı %98,0, kadınların kendini yetiştirici ve değerlendirici 

olmadığını düşünenlerin oranı ise %2,0 çıkmıştır. 2013 yılı sonuçlarına bakıldığında, 

öğretmenler ve müfettişlerin %99,58’i kadınların kendini yetiştirici ve değerlendirici 

olduklarını düşünmektedir. Bu konuda olumsuz düşünenlerin oranı ise %0,42 çıkmıştır. 

Bu sonuca göre öğretmen ve müfettişlerin tamamına yakını kadınların kendini yetiştirici 

ve değerlendirici olduklarını düşünmektedir. 1990 ve 2013 yıllarına ait sonuçlar 

karşılaştırıldığında kadınları “kendini yetiştirici ve değerlendirici” bulanların oranının 

23 yıl içerisinde %1,58 oranında yükseldiği görülmektedir. Bu sonuçlar kadınlara 

yönelik daha olumlu bir bakış geliştiğine yönelik önemli görülmüştür.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 10. sorusu kadınların “Geniş bir kültüre sahip 

olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve yüzdeleri 

Çizelge 44’de verilmiştir.  
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Çizelge 44.  

Nitelik ve Özellikler – Geniş Bir Kültüre Sahip Olma Frekans ve Yüzde Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 475 99,58 195 97,5 

Onaylamayan 2 0,42 5 2,5 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınların geniş bir kültüre sahip olduğunu 

düşünenlerin oranı %97,5, kadınların geniş bir kültüre sahip olmadığını düşünenlerin 

oranı ise %2,5 çıkmıştır. 2013 yılı sonuçlarına bakıldığında, öğretmenler ve 

müfettişlerin %99,58’i kadınları geniş bir kültüre sahip olduklarını düşünmektedir. 

Kadınların geniş bir kültüre sahip olmadığını düşünenlerin oranı ise %0,42 çıkmıştır. Bu 

sonuca göre öğretmen ve müfettişlerin tamamına yakını kadınların geniş bir kültüre 

sahip olduklarını düşünmektedir. 1990 ve 2013 yıllarına ait sonuçlar karşılaştırıldığında 

2013 yılına gelindiğinde kadınların geniş bir kültüre sahip olduklarını düşünenlerin 

oranının 1990 yılına göre %2,03 puan arttığı görülmektedir. Artışın bu kadar yüksek 

olması, kadınlara yönelik bu konuda daha olumlu bakışların arttığını göstermesi 

açısından sevindirici ve güzel bir sonuç olarak değerlendirilmiştir.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 11. sorusu kadınların “Kurumun iş alanına ait 

bilgilere sahip olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans 

ve yüzdeleri Çizelge 45’de verilmiştir.  

 

Çizelge 45.  

Nitelik ve Özellikler – Kurumun İş Alanına Ait Bilgilere Sahip Olma Frekans ve Yüzde 

Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 475 99,58 196 98,0 

Onaylamayan 2 0,42 4 2,0 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınların kurumun iş alanına ait bilgilere sahip 

olduğunu düşünenlerin oranı %98,0, kadınların kurumun iş alanına ait bilgilere sahip 

olmadıklarını düşünenlerin oranı ise %2,0 çıkmıştır. 2013 yılı sonuçlarına bakıldığında, 

öğretmenler ve müfettişlerin %99,58’i kadınların kurumun iş alanına ait bilgilere sahip 
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olduklarını düşünmektedir. Kadınların kurumun iş alanına ait bilgilere sahip olmadığını 

düşünenlerin oranı ise %0,42 çıkmıştır. Bu sonuca göre öğretmen ve müfettişlerin 

tamamına yakını kadınların kurumun iş alanına ait bilgilere sahip olduklarını 

düşünmektedir. 1990 ve 2013 yıllarına ait sonuçlar karşılaştırıldığında kadınların 

kurumun iş alanına ait bilgilere sahip olduğunu düşünenlerin oranında %1,58 düzeyinde 

bir artış olması önemli bir sonuç olarak tespit edilmiştir.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 12. sorusu kadınların “Kurumun işleyişini 

tanıyacak kıdeme sahip olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların 

frekans ve yüzdeleri Çizelge 46’da verilmiştir.  

Çizelge 46. 

Nitelik ve Özellikler - Kurumun İşleyişini Tanıyacak Kıdeme Sahip Olma Frekans ve 

Yüzde Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 474 99,37 195 97,5 

Onaylamayan 3 0,63 5 2,5 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınların kurumun işleyişini tanıyacak kıdeme sahip 

olduğunu düşünenlerin oranı %97,5, kadınların kurumun işleyişini tanıyacak kıdeme 

sahip olmadıklarını düşünenlerin oranı ise %2,5 çıkmıştır. 2013 yılı sonuçlarına 

bakıldığında, öğretmenler ve müfettişlerin %99,37’si kadınların kurumun işleyişini 

tanıyacak kıdeme sahip olduklarını düşünmektedir. Bu konuda olumsuz düşünenlerin 

oranı ise %0,63 çıkmıştır. Bu sonuca göre öğretmen ve müfettişlerin tamamına yakını 

kadınların kurumun işleyişini tanıyacak kıdeme sahip olduklarını düşünmektedir. 1990 

ve 2013 yıllarına ait sonuçlar karşılaştırıldığında kadınların kurumun işleyişini 

tanıyacak kıdeme sahip olduğunu düşünenlerin oranının 2013 yılında 2 puana yakın bir 

değerde arttığı görülmektedir.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 13. sorusu kadınların “Görevle ilgili yasa 

bilgisine sahip olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans 

ve yüzdeleri Çizelge 47’de verilmiştir.  



87 

 

Çizelge 47.  

Nitelik ve Özellikler - Görevle İlgili Yasa Bilgisine Sahip Olma Frekans ve Yüzde 

Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 474 99,37 196 98,0 

Onaylamayan 3 0,63 4 2,0 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınların görevle ilgili yasa bilgisine sahip 

olduğunu düşünenlerin oranı %98,0, kadınların görevle ilgili yasa bilgisine sahip 

olmadıklarını düşünenlerin oranı ise %2,0 çıkmıştır. 2013 yılı sonuçlarına bakıldığında, 

öğretmenler ve müfettişlerin %99,37’si kadınların görevle ilgili yasa bilgisine sahip 

olduklarını düşünmektedir. Bu konuda olumsuz düşünenlerin oranı ise %0,63 çıkmıştır. 

Bu sonuca göre öğretmen ve müfettişlerin tamamına yakını kadınların görevle ilgili 

yasa bilgisine sahip olduklarını düşünmektedir. 1990 ve 2013 yıllarına ait sonuçlar 

karşılaştırıldığında, 2013 yılında bu ifadeye yönelik olumlu düşüncelerin %1,37 

düzeyinde arttığı görülmektedir.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 14. sorusu kadınların “Önder olma” durumunu 

sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve yüzdeleri Çizelge 48’de 

verilmiştir.  

 

Çizelge 48.  

Nitelik ve Özellikler – Önder Olma Frekans ve Yüzde Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 471 98,74 189 94,5 

Onaylamayan 6 1,26 11 5,5 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınların önder olduklarını düşünenlerin oranı 

%94,5, kadınların önder olduklarını düşünmeyenlerin oranı ise %5,5 çıkmıştır. 2013 yılı 

sonuçlarına bakıldığında, öğretmenler ve müfettişlerin %98,74’ü kadınları önder 

olduklarını düşünmektedir. Kadınların önder olmadığını düşünenlerin oranı ise %1,26 

çıkmıştır. Bu sonuca göre öğretmen ve müfettişlerin tamamına yakını kadınların önder 
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olduklarını düşünmektedir. Kadınları önder olabilecek düzeyde görmek önemlidir. 1990 

ve 2013 yıllarına ait sonuçlar arasındaki %4,25 puanlık fark bu açıdan önemli 

bulunmuştur. 23 yıllık bir süreç sonrasında insanların kadınları önder olabilecek 

kapasitede görmelerine yönelik oranın %4,25 puan artması, oldukça olumlu bir sonuç 

olarak değerlendirilmiştir.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 15. sorusu kadınların “İnsan ilişkilerinde yapıcı 

olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve yüzdeleri 

Çizelge 49’da verilmiştir.  

Çizelge 49.  

Nitelik ve Özellikler - İnsan İlişkilerinde Yapıcı Olma Frekans ve Yüzde Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 474 99,37 197 98,5 

Onaylamayan 3 0,63 3 1,5 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınların insan ilişkilerinde yapıcı olduğunu 

düşünenlerin oranı %98,5, kadınların insan ilişkilerinde yapıcı olmadıklarını 

düşünenlerin oranı ise %1,5 çıkmıştır. 2013 yılı sonuçlarına bakıldığında, öğretmenler 

ve müfettişlerin %99,37’si kadınların insan ilişkilerinde yapıcı olduklarını 

düşünmektedir. Bu konuda olumsuz düşünenlerin oranı ise %0,63 çıkmıştır. Bu sonuca 

göre öğretmen ve müfettişlerin tamamına yakını kadınların insan ilişkilerinde yapıcı 

olduklarını düşünmektedir. 1990 ve 2013 yıllarına ait sonuçlar karşılaştırıldığında 2013 

yılında 1990 yılına göre kadınların insan ilişkilerinde daha yapıcı olduğuna yönelik 

düşünenlerin arttığı görülmektedir. 2013 yılında bu konuda olumlu düşünenlerin oranı 

1990 yılına göre %1,27 puan artış göstermiştir.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 16. sorusu kadınların “Yeniliklere açık olma” 

durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve yüzdeleri Çizelge 

50’de verilmiştir.  
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Çizelge 50.  

Nitelik ve Özellikler – Yeniliklere Açık Olma Frekans ve Yüzde Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 472 98,95 196 98,0 

Onaylamayan 5 1,05 4 2,0 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınların yeniliklere açık olduklarını düşünenlerin 

oranı %98,0, kadınların yeniliklere açık olmadıklarını düşünenlerin oranı ise %2,0 

çıkmıştır. 2013 yılı sonuçlarına bakıldığında, öğretmenler ve müfettişlerin %98,95’i 

kadınların yeniliklere açık olduklarını düşünmektedir. Kadınların yeniliklere açık 

olmadığını düşünenlerin oranı ise %1,05 çıkmıştır. Bu sonuca göre öğretmen ve 

müfettişlerin tamamına yakını kadınların yeniliklere açık olduklarını düşünmektedir. 

1990 yılında kadınların yeniliklere açık olduğunu düşünenlerin oranı 2013 yılında çok 

az da olsa yükselmiştir.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 17. sorusu kadınların “Demokratik davranışlı 

olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve yüzdeleri 

Çizelge 51’de verilmiştir.  

Çizelge 51.  

Nitelik ve Özellikler – Demokratik Davranışlı Olma Frekans ve Yüzde Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 469 98,32 196 98,0 

Onaylamayan 8 1,68 4 2,0 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınların demokratik davranışlı olduklarını 

düşünenlerin oranı %98,0, kadınların demokratik davranışla olmadıklarını düşünenlerin 

oranı ise %2,0, çıkmıştır. 2013 yılı sonuçlarına bakıldığında, göre öğretmenler ve 

müfettişlerin %98,32’si kadınların demokratik davranışlı olduğunu düşünmektedir. Bu 

konuda olumsuz düşünenlerin oranı ise %1,68 çıkmıştır. Bu sonuca göre öğretmen ve 

müfettişlerin tamamına yakını kadınların demokratik davranışlı olduğunu 

düşünmektedir denilebilir. 1990 ve 2013 yıllarına ait sonuçlar karşılaştırıldığında her iki 
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sonucun da birbirine çok yakın olduğu, 2013 yılı lehine olumlu düşünenlerin 

puanlarında az miktarda bir oransal artışın olduğu tespit edilmiştir.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 18. sorusu kadınların “Yönetim konusunda 

deneyimli olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve 

yüzdeleri Çizelge 52’de verilmiştir.  

Çizelge 52.  

Nitelik ve Özellikler – Yönetim Konusunda Deneyimli Olma Frekans ve Yüzde Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 464 97,27 197 98,5 

Onaylamayan 13 2,73 3 1,5 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınların yönetim konusunda deneyimli olduklarını 

düşünenlerin oranı %98,5, kadınların yönetim konusunda deneyimli olmadıklarını 

düşünenlerin oranı ise %1,5, çıkmıştır. 2013 yılı sonuçlarına bakıldığında, öğretmenler 

ve müfettişlerin %97,27’sinin kadınların yönetim konusunda deneyimli olduklarını 

düşünmektedir. Kadınların yönetim konusunda deneyimli olmadığını düşünenlerin oranı 

ise %2,73 çıkmıştır. Bu sonuca göre öğretmen ve müfettişlerin çoğunluğunun kadınların 

yönetim konusunda deneyimli olduklarını düşünmektedir. Ayrıca 1990 ve 2013 

yıllarına ait sonuçlar karşılaştırıldığında 1990 yılında kadınların yönetim konusunda 

deneyimli olduğunu düşünenlerin oranının 2013 yılında %1,23 oranında düştüğü 

görülmektedir. Bu konuda aradan geçen süre boyunca insanların, kadınların yönetim 

konusunda deneyimli olduğuna yönelik düşüncelerinde düşme olduğu söylenebilir.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 19. sorusu kadınların “Nesnel değerlendirici 

olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların frekans ve yüzdeleri 

Çizelge 53’de verilmiştir.  
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Çizelge 53.  

Nitelik ve Özellikler - Nesnel Değerlendirici Olma Frekans ve Yüzde Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 474 99,37 199 99,5 

Onaylamayan 3 0,63 1 0,5 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada, kadınların nesnel değerlendirici olduklarını 

düşünenlerin oranı %99,5, kadınların nesnel değerlendirici olmadıklarını düşünenlerin 

oranı ise %0,5 çıkmıştır. 2013 yılı sonuçlarına bakıldığında, öğretmenler ve 

müfettişlerin %99,37’si kadınların nesnel değerlendirici olduklarını düşünmektedir. Bu 

konuda olumsuz düşünenlerin oranı ise %0,63 çıkmıştır. Bu sonuca göre öğretmen ve 

müfettişlerin tamamına yakını kadınların nesnel değerlendirici olduklarını 

düşünmektedir. 1990 ve 2013 yıllarına ait sonuçlar karşılaştırıldığında, her iki yıla ait 

sonuçların neredeyse birbirinin aynı olduğu, arada 2013 yılı aleyhine %0,13 puanlık bir 

düşüşün olduğu tespit edilmiştir.  

Nitelik ve Özellikler ölçeğinin 20. sorusu kadınların “Çağdaş anlamda kuramsal 

denetim bilgisine sahip olma” durumunu sorgulamaktadır. Bu soruya verilen yanıtların 

frekans ve yüzdeleri Çizelge 54’de verilmiştir.  

Çizelge 54.  

Nitelik ve Özellikler – Çağdaş Anlamda Kuramsal Denetim Bilgisine Sahip Olma 

Frekans ve Yüzde Değerleri 

Maddeyi Onaylama 

Durumu 

2013 1990 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Onaylayan 465 97,48 196 98,0 

Onaylamayan 12 2,25 4 2,0 

Toplam 477 100,00 200 100 

1990 yılındaki araştırmada kadınların çağdaş anlamda kurumsal denetim 

bilgisine sahip olduklarını düşünenlerin oranı %98,0, kadınların çağdaş anlamda 

kurumsal denetim bilgisine sahip olmadıklarını düşünenlerin oranı ise %2,0, çıkmıştır. 

2013 yılı sonuçlarına bakıldığında, öğretmenler ve müfettişlerin %97,48’inin kadınların 

çağdaş anlamda kurumsal denetim bilgisine sahip olduklarını düşünmektedir. 

Kadınların çağdaş anlamda kurumsal denetim bilgisine sahip olmadığını düşünenlerin 
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oranı ise %2,25 çıkmıştır. Bu sonuca göre öğretmen ve müfettişlerin çoğunluğunun 

kadınların çağdaş anlamda kurumsal denetim bilgisine sahip olduklarını düşünmektedir. 

1990 ve 2013 yıllarına ait sonuçlar karşılaştırıldığında, kadınların çağdaş anlamda 

kurumsal denetim bilgisine sahip olduğunu düşünenlerin oranının 1990 yılında daha 

yüksek olduğu, 2013 yılında %0,52 puan düştüğü tespit edilmiştir. Aradan geçen yıllar 

kadınların çağdaş anlamda kurumsal denetim bilgisine sahip olduğu yönündeki olumlu 

düşünenlerin az da olsa azaldığını ortaya koymaktadır.  
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BÖLÜM 5 

5 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırma bulgularından yola çıkılarak ulaşılan sonuçlar sunulmuş; 

elde edilen sonuçlar ve geleceğe yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda araştırmacılara ve 

uygulayıcılara yönelik önerilere yer verilmiştir. 

5.1. Sonuçlar 

Sanayi devrimine kadar genellikle aile içerisinde ev işleri ve çocuk bakımı 

konularıyla görevli olan kadınlar, bu süreçte artan işgücü ihtiyacını karşılamak üzere 

işgücü piyasasına girmeye başlamışlardır. Bu dönemde sermayenin çalışan erkeklere de 

yüksek mesai karşılığı düşük ücret ödemesi, ücretlerin evin geçimini sağlayamayacak 

durumda olması da kadınların işgücü piyasasına girmelerinin bir başka nedeni olmuştur. 

XX. yüzyılda yaşanan büyük savaşlarda erkeklerin askere gitmeleri nedeniyle kadınlar

evin geçimini üstlenmek durumunda kalmış, ev işleri dışında fabrikalarda çalışmaya 

başlamışlardır.  

II. Dünya Savaşı sonrasında bütün dünyada sürdürülebilir barışın sağlanmasına

yönelik uluslararası çalışmalar, kadın ve erkek eşitliğinin ilk olarak resmi belgelerde yer 

aldığı çalışmalardır. Tarihsel süreç boyunca genel olarak erkeklerin arkasında yer alan, 

gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında ikinci planda kalan kadınlar, erkekler ile 

aynı haklara sahip olmaya başlamıştır. 

Bu noktada toplumsal cinsiyet algısı kavramına bakmak gerekmektedir. Her ne 

kadar uluslararası imzalanan sözleşmeler ve bu sözleşmeler kapsamında çıkartılan 

ulusal kanunlar kadınlara erkekler ile eşit haklar tanısa da, toplumun cinsiyete dayalı rol 

dağılımı ve toplumsal cinsiyet algısı kısa zamanda değişebilecek kavramlar değildir. Bu 

kavramların kadınların yaşamına olumsuz etkileri yeni yeni azalmaya başlamıştır. 

Kadınlar, erkekler ile eşit eğitim haklarına XX. yüzyılın ortalarından itibaren 

kavuşmaya başlamıştır. Ancak sadece hakkın verilmesi de yetmemektedir. Özellikle 

kırsal bölgelerde kadınların bu haktan yararlanabilmeleri, devlet zoru ile mümkün 

olabilmiştir.  

İnsanlık tarihi boyunca erkeklerin idare ve yönetim işlerini kendi egemenlikleri 

altına aldıkları, kadınların erkeklere bağlı ve onların kararlarını kabul eden bir 
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pozisyonda kaldıkları görülmektedir. 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından sonra 

dünyada insan haklarına yönelik hareketlerin artması, beraberinde toplumsal cinsiyet 

ayrımının da ortadan kaldırılmasına yönelik adımlar atılmasını getirmiştir. Kadın ve 

erkek eşitliği üzerine uluslararası kuruluşlar tarafından alınan kararlar, bu kuruluşlara 

üye ülkeleri bağlamaktadır. Ülkeler de insanların daha çağdaş bir yaşama kavuşmaları 

adına kadın ve erkek eşitliğini ön plana çıkaran, toplumsal cinsiyet ayrımını ortadan 

kaldırmaya yönelik önemli adımlar atmaya başlamışlardır.  

Konuyla ilgili gerek ulusal, gerekse uluslararası yapılan çalışmalar zaman 

içerisinde olumlu sonuçlar üretmeye başlamıştır. Kadınların daha fazla eğitim 

alabilmelerini sağlayan olanaklar ile zaman içerisinde iş yaşamında daha fazla kadının 

yönetici ve karar verici noktalara çıkabildiği görülmektedir. Her ne kadar birçok ülkede 

yönetici kadınların sayısının erkeklerden ciddi oranda az olduğu bilinse de, yaşanan 

gelişmeler gelecekle ilgili olumlu düşünülebileceğini göstermektedir.  

İlköğretim müfettişleri veya yeni adıyla maarif müfettişleri konusunda birçok 

araştırma bulunmasına karşılık literatürde kadın maarif müfettişlerini içeren çalışma 

sayısının çok az olduğu dikkatleri çekmektedir. Bu çalışma, 1990 yılında yapılan bir 

çalışmanın aynısının 2013 yılında yapılarak, arada geçen 23 yıllık sürede yaşanan 

olumlu ve olumsuz değişimleri ortaya koyması adına önemlidir.  

Yapılan araştırma ve analizler sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

 İlköğretim müfettişliğinde kadınların istihdamına yönelik olumlu düşünceler

1990 yılına göre 2013 yılında yükselmiştir. Bu konuda 2013 yılı sonuçları,

konuya yönelik ilköğretim müfettişlerinin ilkokul öğretmenlerine göre daha

olumlu baktığını ortaya koymuştur.

 İlköğretim müfettişliğinde kadınların istihdamına yönelik olarak kadın

ilkokul öğretmenlerinin puanlarındaki artış, erkek ilkokul öğretmenlerine

göre daha yüksek olmuştur.

 Mezun olunan okula göre ilköğretim öğretmenlerinin ilköğretim

müfettişliğinde kadınların istihdamına yönelik düşünceleri arasında 1990

yılında yapılan araştırmanın sonucunda olduğu gibi 2013 yılında yapılan

araştırmada da anlamlı bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir.

 Kadın ve erkek ilköğretim müfettişlerinin ilköğretim müfettişliğinde kadın

istihdamı konusundaki tutum ve düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık

olduğu tespit edilmiş, kadın ilköğretim müfettişlerinin ilköğretim
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müfettişliğinde kadın istihdamı konusundaki tutum ve düşünceleri ortalama 

puanlarının (69,63±21,15), erkek ilköğretim müfettişlerinin ilköğretim 

müfettişliğinde kadın istihdamı konusundaki tutum ve düşünceleri ortalama 

puanlarından (71,03±10,62) az da olsa anlamlı bir düşüklüğe sahip olduğu 

bulgulanmıştır. Bu sonuç beklenen bir sonuç değildir. Normal olarak kadın 

ilköğretim müfettişlerinin kadınların ilköğretim müfettişi olarak istihdamına 

yönelik tutum ve düşüncelerinin erkeklere göre daha yüksek çıkması 

beklenmektedir. Kadın ilköğretim müfettişlerinin konuya yönelik puan 

ortalamalarının erkek ilköğretim müfettişlerinin konuya yönelik puan 

ortalamalarından düşük çıkmasının, kadın ilköğretim müfettişlerinin az 

sayıda olmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. 

 Yaş gruplarına göre ilköğretim müfettişliğinde kadın istihdamı konusundaki 

tutum ve düşüncelerinin analizinde, ilkokul öğretmenlerinin tutum ve 

düşünceleri arasında her iki analiz sonucunda da anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. İlköğretim müfettişlerinin tutum ve düşüncelerinde ise 1990 

yılında anlamlı bir farklılaşma bulunamaz iken 2013 yılındaki verilere göre 

yapılan analizlerde anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. 

İlkokul öğretmenleriyle ilköğretim müfettişlerinin, ilköğretim müfettişinde 

bulunması gereken nitelik ve özelliklere, kadınların da sahip olup olamayacakları 

konusundaki görüşleri üzerinden ulaşılan genel sonuçlar şunlardır: 

 Kadınlara bulunması gereken nitelik ve özellikler ile ilgili 20 maddenin 1990 

ve 2013 yıllarına ait yanıtları incelendiğinde, genel olarak %97’nin üzerinde 

bu maddelere olumlu yanıtlar verildiği görülmüştür. Başka bir ifade ile 

ilkokul öğretmenleri ve ilköğretim müfettişleri genel olarak kadınların 

olumlu nitelik ve özellikler taşıdığını düşünmektedir.  

 20 maddeden “Güvenilir Olma”, “İnceleyici ve Araştırıcı Olma”, “Gözlemci 

ve Bulucu Olma”, “Kurumda Örnek Davranışlar İçinde Olma”, “Kendini 

Yetiştirici ve Değerlendirici Olma”, “Geniş Bir Kültüre Sahip Olma”, 

“Kurumun İş Alanına Ait Bilgilere Sahip Olma”, “Kurumun İşleyişini 

Tanıyacak Kıdeme Sahip Olma”, “Görevle İlgili Yasa Bilgisine Sahip 

Olma”, “Önder Olma”, “İnsan İlişkilerinde Yapıcı Olma”, “Yeniliklere Açık 

Olma”, “Demokratik Davranışlı Olma” olmak üzere 13 maddede 2013 

yılının olumlu yaklaşanlarının yüzdesi 1990 yılına göre daha yüksek 

çıkmıştır. 
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 20 maddeden “Kendine Güvenli Becerikli Olma”, “İşlerinde Disiplinli ve

Kararlı Olma”, “Değerlendirmede Yansız ve Hatasız Olma”, “İşini ve

Mesleğini Sever Olma”, “Yönetim Konusunda Deneyimli Olma”, “Nesnel

Değerlendirici Olma”, “Çağdaş Anlamda Kuramsal Denetim Bilgisine Sahip

Olma” olmak üzere 7 maddede 1990 yılının olumlu yaklaşanlarının yüzdesi

2013 yılına göre daha yüksek çıkmıştır. 23 yıllık bir süre sonrasında bu

maddelere yönelik olumlu düşüncelerin az da olsa azalması, üzerinde

durulması gereken önemli bir sorun olarak yorumlanmıştır.

5.2. Öneriler 

Bu çalışma sonrası elde edilen bulgulardan hareketle aşağıdaki önerilerde 

bulunulabilir: 

 Eğitimde öğretmen olarak aktif rol üstlenen kadınların; müfettiş olarak da

oldukça başarılı olacakları öngörülmektedir. Bunun için kadınların müfettişlik

mesleğine yönlendirmeleri önerilmektedir. Burada da en önemli

yönlendiricilerin yine kadın öğretmenler olacakları düşünülmektedir.

 Araştırmanın benzerleri daha fazla ilköğretim öğretmenini ve müfettişini

örneklem alacak şekilde gerçekleştirilebilinir, böylelikle sonuçlardan

genellemeye gidilebilir.

 Araştırmada kullanılan veri toplama aracı ile ortaöğretim öğretmenleri ve

müfettişleri üzerinde de araştırma gerçekleştirilebilinir. Sonuçlar bu araştırma

sonuçları ile karşılaştırılarak, ilköğretimde ve ortaöğretimde görevli öğretmen

ve müfettişlerin görüşlerinde farklılıklar var mı belirlenebilir.
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EKLER 

EK-1: ÖLÇEK 

SORU KÂĞIDI 

Elinizdeki bu soru kâğıdı; Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmış veya çalışmakta' 

olan kurum görevlilerinden eğitim denetmeni ve öğretmenlerin “Eğitim 

Denetmenliğinde Kadın İstihdamı Sorunu” konusunda ne düşündüklerini saptamak 

amacıyla hazırlanmıştır. 

Toplanacak bilgiler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yüksek 

Lisans Programı'nın gereklerinden olan, yüksek lisans tez çalışmasında kullanılacaktır. 

Soru kâğıdı yoluyla toplanacak bilgiler, bilimsel amaç dışınDa kullanılmayacaktır. Bu 

nedenle; soru kâğıdına adınızı yazmayınız. 

Araştırmanın amacına ulaşması, büyük ölçüde, sizlerin soru kâğıdını eksiksiz ve 

içtenlikle doldurmanızla gerçekleşebilecektir. Soru kâğıdında sizden istenen, 

düşüncenizi en iyi yansıtan seçeneği işaretlemenizdir. Yanıt vermeden önce, lütfen her 

soruyu dikkatle okuyunuz. Soruları yanıtlarken, düşüncenizi yansıtan ya da En yakın 

olan Seçeneğin yanındaki ayraç içindeki boşluğa (x) işareti koyunuz. 

Yardımlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

A- Yaşınız (   ) 

B- Cinsiyetiniz

1- Kadın (   ) 2- Erkek (   )

C- Mesleki Kıdeminiz

1- İlkokul öğretmeniyseniz:

a) 1 – 10 yıl (   ) b) 11 – 20 yıl (   ) c) 20 yıldan fazla (   )

2- Eğitim denetmeniyseniz:

a) 1 – 10 yıl (   ) b) 11 – 20 yıl (   ) c) 20 yıldan fazla (   )

D- Medeni Durumunuz

1- Evli (   ) 2- Bekâr (   ) 3- Dul (   )

E- Mezun Olduğunuz Okul ya da Bitirdiğiniz Kurs

1 Köy Enstitüsü (   ) 

2 İlk öğretmen Okulu (   ) 

3 İki Yıllık Eğitim Enstitüsü (   ) 

4 Üç Yıllık Eğitim Enstitüsü (   ) 

5 Dört Yıllık Lisans Eğitimi Veren Okullar (   ) 

6 İlköğretim Müfettişliği Kursu Mezunu (   ) 

7 Eğitim Enstitüsü Eğitim Bölümü Mezunu (   ) 

8 
Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi veya Matematik Bölümü Mezunu 

Olup, İlköğretim Müfettişlik Kursunu Bitirerek Mezun Olmuş 
(   ) 

9 
Dört Yıllık Lisans Eğitimi Veren Eğitim Fakültelerinden Eğitim 

Yönetimi Teftişi ve Planlaması Bölümü Mezunu 
(   ) 

10 Diğer Yüksek Okullar  (   ) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

Bu bölümde, eğitim denetmenliğinde kadın istihdamı sorunu ve bununla ilgili 

tutumları konu alan otuz (30) önerme bulunmaktadır. Bu önermelerin hiçbirinin kesin 

alarak doğru ya da yanlış yanıtı yoktur. Önemli olan ve sizden istenen her önermenin 

altında yer alan tutumlara ilişkin katılma derecenizi belirten seçeneğin yanındaki ayraç 

içindeki boşluğu (x) işareti ile işaretlemenizdir. Düşüncenize en uygun gelen katılma 

derecenizin yanındaki boşluğu (x) ile işaretleyiniz. Katılma dereceleri (5) 

derecelendirmeden oluşmaktadır. Sırasıyla her önermenin altında: 

A Katılıyorum (   ) 

B Kısmen Katılıyorum (   ) 

C Kararsızım (   ) 

D Katılmıyorum (   ) 

E Karşıyım (   ) 

 

Biçiminde derecelendirme ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadelerden hangisi 

düşüncenize uygunsa, yalnızca Onu işaretleyiniz. Bir örnek vererek belirtmemiz 

gerekirse; 

“Siyasal partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır” biçiminde bir 

önermemiz bulunsun. Bu önermeye “katılıyorum” yanıtı vermek istediğimizde, bu 

önermeye katılmamızla ilgili birinci sıradaki derecelendirmenin yanındaki boşluğa (x) 

işareti koymamız, yeterli olacaktır. 

 

Örnek Önerme: 

“Siyasal partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır” 

A Katılıyorum (   ) 

B Kısmen Katılıyorum (   ) 

C Kararsızım (   ) 

D Katılmıyorum (   ) 

E Karşıyım (   ) 
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Önermeler 

1. Kadın ve erkek, toplumsal yaşamın her alanında görev ve sorumluluk almalıdır.

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

2. Yasal olarak engel bulunmamasına karşın, kadınların bazı mesleklere

yönelmemeleri, bu konuda kendilerinin yeterince istekli olmayışlarındandır.

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

3. Toplumumuzda kalıp yargıların varlığı, kadınların her alanda görev almalarına

engeldir.

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

4. Toplumumuzda kadınlar yöneticilik nitelikleri gerektiren mesleklere ilgi

duymamaktadırlar.

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 
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5. Aynı akademik eğitimi almış kadın ve erkeklerin aynı mesleklere atanabilmeleri 

sağlanmalıdır. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

 

6. Kamu yönetiminde geleneksel olarak kadınlara kapalı bazı uğraş ve mesleklerin 

olması doğaldır. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

 

7. Toplumumuzda kadınların ev yaşamlarına daha bağlı oluşları eğitim 

denetmenliği gibi bir görevi yürütmelerine engel değildir. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

 

8. Kadınlar için sıkça yolculuk yapmayı gerektiren meslekler uygun değildir. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 
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9. Günümüzde "kadınsı" ve "erkeksi" bazı mesleklerin varlığı kadın-erkek 

eşitliğine gölge düşürmektedir. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

 

10. Denetim hizmetlerinde erkekler daha nesnel davranırlar? 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

 

11. Eğitim programları, kadın ve erkeklere özgü meslek alanlarını ayırmayacak 

biçimde düzenlenmelidir. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

 

12. Milli Eğitim Bakanlığınca yeniden uygulamaya konulan "Grupla Denetim", 

kadınların bir köyden veya yerleşim ünitesinden diğerine gidişlerinde 

karşılaşabilecekleri olumsuzlukları azaltmış olamaz. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 
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13. Eğitimde denetimin sürekli ve sıkça evden ayrılmayı gerektiren bir hizmet 

olması, kadınların bu görevi yürütmelerine engel değildir. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

 

14. Toplumumuzda köyler ve yerleşme birimleri arasındaki ulaşım zorluğu, 

kadınların eğitim denetmeni olarak atanması halinde, onların önünde büyük bir 

sorundur. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

 

15. Kadınların eğitim denetimi hizmetinde etkin bir biçimde görevlendirilmemeleri, 

kurumun bu alanda önemli sayılabilecek bir işgücünü gereğince 

değerlendiremediğini gösterir. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

 

16. Kadınların eğitim denetmeni olarak atanmaları halinde "ev kadını" ve "iş kadını" 

rollerini bağdaştırmaları güç olacaktır. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 
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17. Kadın ve Erkeğin birlikte eğitimde denetim hizmetinde görevlendirilmeleri

denetim hizmetlerini daha verimli kılacağı gibi, mesleğe dinamizm getirecektir.

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

18. Kadınların eğitimde denetim hizmetinde görevledirilmemeleri başka alanlarda

yükselmelerine engel olmayacağından, fazlaca bir önem taşımaz.

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

19. Milli Eğitim Bakanlığı gibi yüksek oranda kadın görevli çalıştıran bir örgütte ve

de ilköğretim alanında kadın istihdamının en yüksek olduğu bir düzeyde,

kadınların eğitim denetmeni olarak görevlendirilmemeleri çelişki sayılmalıdır.

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

20. Kadınların doğası gereği daha duygusal olmaları denetim hizmetlerinde yanlı

davranmalarına neden olabilir.

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 
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21. İlköğretim denetimi hizmetinde kadınların çalıştırılması, kurumun kadın 

görevlilerle daha sağlıklı ilişkiler kurmasını da beraberinde getirecektir. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

 

22. Erkek öğretmen ve kurum görevlilerinin kadın eğitim denetmenlerince 

denetlenmesi düşünülmemelidir. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

 

23. Kadınların denetmenlikle ilgili mesleki eğitimi aldıktan sonra atanmalarında bir 

sakınca yoktur. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

 

24. Kadınların erkeklere göre insan ilişkilerinde ve davranışlarında daha esnek 

olmaları denetmenlik görevlerini yürütmeye engeldir. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 
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25. Toplumumuzda kadınların erkeklere göre daha az politika ile ilgileniyor

olmalarını, eğitim denetmenliği görevinde daha yansız davranmalarına neden

olabilir.

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

26. Kadınların eğitim denetmeni olarak yoğun biçimde görevlendirilmemeleri

yerleşik kadın-erkek rollerine uygun düşmez.

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

27. Önceki yıllarda sorun olarak görülen ulaşım zorluğunun bu niteliğini giderek

yitiriyor olması, kadınların eğitim denetmenliği görevini rahatça yürütmesine

olanak veren bir durumdur.

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

28. Kadınların yönetim görevlerine isteksiz oluşları denetim görevlerinde de başarılı

olmalarına engeldir.

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 
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29. Kadın ve erkeğin birlikte eğitim denetimi hizmetinde görevlendirilmesiyle 

kurum görevlilerinin duyduğu bireysel dayanışma ve rehberlik gereksinimine 

daha olumlu bir yanıt verilmiş olacaktır. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 

 

30. Kadın eğitim denetmenlerince denetlenmiş olmak, erkek öğretmen ve kurum 

görevlilerince hoşnutsuzluk yaratabilir. 

a) Katılıyorum (   ) 

b) Kısmen Katılıyorum (   ) 

c) Kararsızım (   ) 

d) Katılmıyorum (   ) 

e) Karşıyım (   ) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

İlköğretim müfettişinde olması gerekli nitelikler genel olarak kurumun, yani 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuyla ilgili yasa, yönetmelik, genelge, emir, direktif ve 

benzeri resmi kaynaklarında tanımlanıp belirlenmiştir. Yasalar gereği ve resmi olarak 

aranan niteliklerin yanı sıra, kuramsal olarak bir müfettişte bulunması istenilen veya 

beklenen birtakım kişisel ve mesleki özellikler bulunmaktadır. Aşağıda bu özellik ve 

niteliklerin bir listelemesi yapılmıştır 

Sizden istenilen ve beklenen, bu listede yer alan özellik ve niteliklerden 

HANGİLERİNE KADINLARIN SAHİP OLAMAYACAĞINI düşünüyorsanız, o, 

özellik ve niteliğin yanında bulunan ayraç içine (x) işareti koymanızdır. Sayılan bu 

özellik ve niteliklere, kadınların da sahip olabileceklerini düşünüyorsanız, herhangi bir 

işaret koymayınız. 

NİTELİK VE ÖZELLİKLER 

01. Güvenilir olma (   ) 

02. Kendine güvenli becerikli olma (   ) 

03. İşlerinde disiplinli ve kararlı olma (   ) 

04. Değerlendirmede yansız ve hatasız olma (   ) 

05. İşini ve mesleğini sever olma (   ) 

06. İnceleyici ve araştırıcı olma (   ) 

07. Gözlemci ve bulucu olma (   ) 

08. Kurumda örnek davranışlar içinde olma (   ) 

09. Kendini yetiştirici ve değerlendirici olma (   ) 

10. Geniş bir kültüre sahip olma (   ) 

11. Kurumun iş alanına ait bilgilere sahip olma (   ) 

12. Kurumun işleyişini tanıyacak kıdeme sahip olma (   ) 

13. Görevle ilgili yasa bilgisine sahip olma (   ) 

14. Önder olma (   ) 

15. İnsan ilişkilerinde yapıcı olma (   ) 

16. Yeniliklere açık olma (   ) 

17. Demokratik davranışlı olma (   ) 

18. Yönetim konusunda deneyimli olma (   ) 

19. Nesnel değerlendirici olma (   ) 

20. Çağdaş anlamda kuramsal denetim bilgisine sahip olma (   ) 
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