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MEDYADA KADIN OLMAK:
MEDYA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN SORUNLARI
BEING WOMAN IN MEDIA:
THE PROBLEMS OF WOMEN WHO WORK IN MEDIA COMPANIES
Mihalis KUYUCU
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi

Abstract: The aim of this research is to find out and analyze
if the women media workers have problems in supplying their
rights because of their sexual status or not, and if they have,
what they are. In this study there has been done a research about
the rights of the women who work in the media industry. In
the first part of the study there has been a literature search for
the woman rights in media industry, the conceptual work in
that part is about the work rights of women in industries, and
the problems that women face in media industry as workers.
In the last part a questioner applied to 86 radio, TV and press
media’s woman workers in media industry. Some questions of
the questioner designed in likert scale expressing the degree
of the ideas, and some are opened questions. In the article
there has been some determinations on the disadvantages
faced by the women working in media like “abuse, “status/
class differentiation” that may have in the media industry. In
the conclusion part of the study there is a discussion on the
problem of the media women workers and there has been
given some suggestions for the case.

Özet: Bu Araştırmanın amacı medyada çalışan bayanların
cinsiyetlerinden dolayı haksızlıklar yaşayıp yaşamadığı ve varsa
hangi tür haksızlıklarla karşı karşıya kaldığı konusunda durum
saptaması yapmaktır. Çalışmada medya endüstrisinde çalışan
kadınların sorunlarına yönelik bir saha çalışması yapılmıştır.
Çalışmanın birinci bölümünde kadınları iş yaşamına katılımı ile
ilgili tarihsel araştırma yapılmıştır. İkinci bölümde ise medya
işletmelerinde kadın işgücü ve kadın hakları konusu ile ilgili
kavramsal araştırma yapılmıştır. Kavramsal taramada iş yaşamında kadın hakları konusu incelenmiş ve medya endüstrisinde
kadın iş gücü ile kadın istihdamın yaşadığı zorluklar hakkında
inceleme yapılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde ise medya
endüstrisinde radyo – tv ve yazılı basın mecralarında çalışan
toplam 86 kadına yönelik bir anket uygulaması yapılmıştır.
Anket çalışmasında yer alan soruların bir bölümü beşli likert
sistemine göre kurgulanmış görüş derecesi bildiren sorular iken,
diğer kısmı açık üçlü sorular olmuştur. Araştırma sonucunda
medya işletmelerinde çalışan bayanların yaşadığı “taciz”, “sınıf
farklılığı”, “statü farklılığı” gibi dezavantajlar ile ilgili tespitler
yapılmış ve medya işletmelerinde kadın haklarının korunmasına
yönelik öneriler de bulunulmuştur.

Key Words: Media, Media Management, Woman Rights,
Media and Woman

Anahtar Kelimeler: Medya, Medya İşletmeciliği, Kadın Hakları,
Medya ve Kadın
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1.GİRİŞ

da ortaya çıkmasına alt yapı hazırlamıştır. Medya
sektörü de bundan payını almış ve yoğun bir
kadın çalışanın olduğu sektörlerden biri olan
medya endüstrisi ayrımcılığın en fazla yaşandığı
endüstrilerden biri olmuştur.

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kadına
yönelik anlayışta da değişimler yaşanmaya başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk dünya aydınlarının birleştiği ve son yıllarda Birleşmiş Milletler
Teşkilatının yaymaya çalıştığı ileri düzeydeki
görüşü çok daha önce dile getirmiş ve kadının
hem sosyal hem de iş yaşamandaki önemine
değinmiştir. Atatürk 1923 yılında İzmir’de yaptığı bir konuşmasında “Şuna inanmak lazımdır
ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının
eseridir” (Doğramacı,1992:79) demiş ve kadının
toplumsal yaşamdaki önemine özel bir vurgu
yapmıştır.

Özellikle kamu yayıncılığından özel sermayeli
medya yatırımlarına geçiş yaşandığı son yirmi
yıl, medya endüstrisinde kadın istihdamı için yeni
fırsatlar doğurmuştur. 1990’lı yıllara kadar kamu
tekelinde olan radyo ve televizyon yayıncılığı
özel teşebbüslerin pazara girmesi ile kadınlara
da farklı istihdam alanları yaratmıştır. Yazılı
basında yaşanan çeşitlilik, özel sermayeli radyo
ve televizyon işletmelerinin faaliyete başlaması
kadına yönelik istihdamda avantajlar yaratmıştır.
Kadınların medyada istihdam artışı yaşaması
kadın çalışanlar için avantaj olsa da kadın erkek
eşitliği ve kadına şiddet konularında yaşanan
toplumsal olumsuzluklar medyaya da yansımış
ve kadın çalışanların çalışma kalitesini olumsuz
yönde etkilemiştir. Medyada yaşanan ahlaki
sınırları zorlayan ilişkiler, kadının bir meta gibi
görülmesi ve kadının daha çok görselliği ile ön
plana gelmesi medyada kadın istihdamın verimli
kullanılamamasına neden olmuştur. Kadınları daha
çok fiziki şartları ile değerlendirilmesi medya
endüstrisinde onların yer edinirken zorlanmasına,
edindikleri yerde de kalma konusunda sıkıntılar
yaşamasına sebep olmuştur.

Türk kadını medeni hukukun verdiği yasal
haklarla 1933 yılında yerel yönetimlerde seçme
ve seçilme hakkını kazanmıştır. 1934 yılında
yasama ve yürütme organlarında kadınların
seçilmesi ve seçmesi sağlanmış ve 1937 yılında
yapılan ilk seçimlerde Meclise 18 kadın üye
girmiştir. Bu sonuç o günkü meclisin % 4,5’ine
denk gelmektedir (Doğramacı,1992:81). Türk
kadının seçme ve seçilme hakkını kazanması ve
sonrasında TBMM’ne girmesi sadece Türkiye de
değil dünya ölçeğinde tarihsel bir gelişme olmuş
ve kadının toplumun her kademesinde olduğu
gibi iş gücünde de erkeklerle eşit haklara sahip
olduğunun en önemli göstergesi olmuştur.
Kadınlar özellikle 20 yüzyıldan itibaren işgücü
piyasasına katılım göstermeye başlamıştır. Sanayileşmenin ortaya çıkması ve kadın iş gücünün
artmasıyla beraber kadın haklar da gündeme
gelmeye başlamıştır. Kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer almaları kadın-erkek eşitliği
konusunda yaşanan sorunları ortadan kaldırmamış
aksine kadınlara yönelik ayrımcılığın bu alanda

Bu araştırmada medya endüstrisinde çalışan kadınların “medyada bir kadın olarak var olmak”
konusuna yönelik düşünceleri ve bu alanda
yaşadıkları sorunlara yönelik bir durum tespiti
yapılmıştır. Beş temel bölümden oluşan çalışmada
cevabı aranan sorular ise aşağıdaki gibidir:
30
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1. İş yaşamında kadın hakları ile ilgi yapılan
çalışmalar nelerdir?

- Biyolojik etkenler
- Demografide ve ailede meydana gelen gelişmeler

2. Medyada kadın işgücünün oranı nedir, bu
işgücünün yaşadığı sıkıntılar nelerdir? Bu
durumla mücadele etmek için dünyada uygulanan stratejiler nelerdir?

- Gelir dağılımı ve eğitim
- Ücretlerdeki eğilimler
- Emeğe yönelen toplum istemlerindeki artışlar

3. Türkiye’de medya endüstrisinde çalışan kadınların yaşadığı ayrımcılık hangi düzeydedir.
Bu ayrımcılığın boyutu ve şiddeti nedir?

- Kadın emeğine yönelen sektörel istem artışları
- Tarihsel ve bölgesel etmenler

4. Medya endüstrisinde çalışan kadınlara yönelik
yapılan ayrımcılık medyada çalışan kadınların
gözünde nasıl ifade edilmektedir?

- Toplumsal, kültürel, siyasal ve yasal etkenler

5. Medya da çalışan kadınlar endüstri içinde
kendilerini nasıl konumlandırmaktadır?

Türkiye’de yapılan çalışmalara göre kadının ça-

- Ev içi hizmetler alanında teknolojik gelişmelerdir
lışmasına etki eden faktörlerde; eğitim eksikliği,
kocanın yaklaşımı, çocuk bakımı ve ev işlerinin

6. Medyada kadın çalışan olmak kadınlar için
neyi ifade etmektedir?

belirleyici olduğu gözlenmiştir. Demirel ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada kadın işsizliğinin altında yatan nedenleri olgusal ve yargısal

2. İŞ YAŞAMINDA KADIN HAKLARI
VE SORUNLARI

olarak gruplamışlardır. Olgusal nedenler altında
ülkedeki işsizlik oranının yüksekliği, kadınların

Dünyada kadın hakları konusu ile ilgili yapılan
tartışmalarda ön plana çıkan konuların başında
kadınların iş yaşamındaki sorunları ve işgücüne
katılım oranları temelinde maruz kaldıkları ayrımcılık yer almaktadır. Bu durum birçok sektör
açısından günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

aldığı ücretlerin düşüklüğü, kadınların eğitim ve
beceri eksikliği, kreş ve yuvaların yeterince yaygın
olmayışı gösterilirken; yargısal nedenler olarak
kadının, kendini ve erkeği aile içinde ve annelik/
babalıkla tanımlaması, bu rol içinde çalışmayı
ve ev dışındaki hayatı erkeğe ait bir alan olarak

İşgücünün en önemli göstergelerinden biri işgücüne katılım oranıdır. İşgücüne katılım oranının
ülkeden ülkeye farklılaşmasında ekonomik, sosyal
ve kültürel etkenlerin de önemli payının olduğu
kabul edilmektedir. Bu etkenlerden biri de “kadınların işgücü piyasasına girişidir.” (Yıldırım,
2002: 296). Kadınların işgücüne katılım ve artış
oranını belirleyen çeşitli etkenler bulunmaktadır.
Bunlar (Bulutay, 2004: 17):

görmesi, kendi alanını ev içi olarak tanımlaması
başta gelmektedir (Kuzgun ve Sevim, 2004: 18).
Özellikle Cumhuriyet dönemine kadar kadının
eğitim ve öğretim imkânlarının çok kısıtlı olması,
kadının en dışında çalışmasının aile yaşamını bozacağı konusunda yanlış inanç ve değerler, onların
meslek sahibi olmalarını ve bu yolla ekonomik
hayatta aktif katılımlarını, iş piyasasında her iki
31
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cinsin eşit şartlarda rekabet edebilmelerini hemen

kadının çalıştığı yerdeki erkeklerle ilişkiye girebi-

hemen imkânsız kılmıştır (Doğramacı, 1992:106).

leceği ve kadının dışarıda çalışması sonucu erkeğin

Sanayileşmiş ülkelerde kadının tarım dışında
istihdam oranı yüksektir. Çağdaş toplumlarda

otoritesinin sarsılabileceğine yönelik korkuların
olduğunu tespit etmiştir (Santing, 1987:50).

artan iş bölümü ve uzmanlaşma çalışma yaşamını

Türkiye’de çalışan kadınların iş kolları incelendi-

belirleyici özellikleri olma durumundadır. Oysa

ğinde 1927 yılında 1985 yılına kadar kadınların

geleneksel yapı içinde kadının mesleki farklılaşması
azdır. Kırsal kesimde, kadının tarım sektöründe
Türkiye’de evli kadınların dışarıda
ücretsiz
çalışması, kocasınınkinden
farklı tarım dışı
çalışmalarına
tepki
gösterilmesinin
temelinde
üç güç
nedene
dayanan
‘korku’
bir
mesleği icrası
olmuştur
(Erkal,1987:86).
duygusunun yer aldığını iddia etmiştir. Bu
Magnarella
yılında Türkiye’deki
korkuları 1969
özetlerken
kadının kadınların
dışarıda
çalışmasının aile yaşamını bozabileceği,
işkadının
yaşamındaki
rolleri
ile ilgili
gerçekleştirdiği
çalıştığı
yerdeki
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Halen Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı 3
sadece % 28,8’dir. Bu oran OECD ülkelerinde %
61,8 düzeyindedir. Türkiye’de çalışan kadınların
sayısı ise 7,6 milyondur. 2023 itibariyle Türkiye’de
kadınların işgücüne katılımının % 38’e çıkarılması
planlanmaktadır (Aşık,2013: 1). TÜİK (2012: 17)
istatistiklerine göre kadınların istihdam piyasasında
yer almamalarının başlıca nedenleri şunlardır:

-Mevsimlik çalışma (% 0,3)
-Ev hanımlığı (% 61,2)
-Öğrenci (% 10,5)
-Emekli (% 4)
-Engel, yaşlılık, hastalık (% 11.2)
-Diğer (% 7.3)

-İş aramama, ancak çalışmaya hazır olma (% 5,6)
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Şekil 3: Kadın İstihdamında Zorluk Yaratan Faktörler
- 103 rektörden 5’i kadın

1937 yılında yapılan ilk seçimlerde meclisin %
4,5 ‘inde kadın çalışanlar varken 2013 yılında
parlamentoda yer alan kadınların oranın % 14,2
olmuştur. Kadiger Başkanı Dr. Gülden Türktan
siyasetin alt dalı olan belediyeciliğin kadınlara
yakışan bir meslek olduğunu açıklamıştır. Türkiye
2013 yılı itibariyle yer alan 2 bin 924 belediye
başkanının sadece 26’sının kadın olduğunu açıklamıştır. Kadınların siyasette istihdam oranı 2013
yılı itibariyle şöyle olmuştur (Evran,2013:8):

- 185 büyükelçiden 21’i kadın
- 26 müsteşar arasında hiç kadın yok
Dünyada yaşanan genel eğilimin aksine Türkiye’de
kadınların işgücü piyasasına giriş hızının azaldığı
görülmektedir. Türkiye’de işgücüne katılım oranlarındaki düşüş eğiliminin belirli nedenleri vardır.
Bunlardan en önemlisi işgücüne katılımda görülen
düşüş eğiliminin bir başka nedeni, iş gücünün
yapısında görülen, tarımsal etkinliklerden tarım
dışı etkinliklere olan kayıştır.

- Türkiye parlamentosunda kadın vekil oran
yüzde 14,2’dir.

Günümüzde kadın işgücüne yönelik beklentilerde
hala geleneksel bakış güncelliğini korumaktadır.
Bunda hem kadının hem de toplumun kadını
tanımlamada kullandığı Önceliklerin etkisi büyüktür. Toplumun kadına ve kadının kendine biçtiği
öncelikli rol “eş-anne” ve bunun doğal sonucu

- Hükümetteki 26 bakandan 1’i kadın.
- 2 bin 924 belediye başkanının 26’sı kadın.
- 34 bin 210 muhtardan 65’i kadın
- 81 valinin sadece 1’i kadın
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olarak ev kadınlığı olduğu sürece, işgücü olarak
kadının “ucuz emek”, “aile ekonomisinin yardımcısı” şeklinde tanımlanması kaçınılmaz olacaktır.
Genel bir değerlendirme ile kadın emeğinin bazı
özgül niteliklerinin olduğu da kabul edilmektedir.
Bu nitelikler şu şekilde özetlenebilir (Yıldırım,
2002: 299):

Ucuz işgücü bu sektörlere uluslararası rekabet
açısından önemli avantajlar sağlamıştır. İzlenebileceği gibi, bu dönemdeki işgücü piyasasına
ilişkin ana beklenti emeğin ucuza kullanılmasıdır.
 Toplumsal cinsiyet temelli ayrışma ve ayrımcılığın ikinci aşaması da işyerleridir. Her iki
cinsten çalışanların bulunduğu işyerlerindeki
işbölümü incelendiğinde kadınların en düşük
statülü işlerde yoğunlaştığı, yönetici görevlerde
seyrek bulundukları gözlenmiştir.

- Kadınlar işgücü piyasası dışında ucuz ve bu
piyasaya kolayca çekilebilecek emek kaynağıdır
- Ayrımcı işe alma politikalarına en çok kadınlar
muhatap olmaktadır

Türkiye’de kadınların işgücüne dâhil olmaları
önündeki engellerden biri de geleneksel baskılardır.
Kadınların halen ev ve çocuk bakımı görevinin
olduğunun kabul edilmesi, kadının çalışmasının
asli görev olarak görülmemesi bu durumun genel
sonucudur. Türkiye’de 1950’lerden itibaren gelişen ekonomik yaşam ve şehirleşmenin de etkisi
ile kadınların işgücüne dâhil olmaya başlaması;
son yıllarda sadece ekonomik faktörlerle açıklanmamaktadır. Örneğin Eraydın ve Erendil’in
(1999) araştırmasına göre hazır giyim sektöründe
çalışan kadınların % 19,9’u ekonomik nedenlerle;
% 46,9’u ise becerilerini kullanmak için çalışma
hayatına atıldıklarını belirtmişlerdir (Kuzgun ve
Sevim, 2004: 15).

- Ücretli kadın emeği ucuzdur ve işkollarına göre
değişmekle beraber genelde erkeklerin ücretlerinin
yarısı ile dörtte üçü arasında ücret alırlar
-Ücretli kadın emeği uzun dönemli güvenceden
yoksun, vazgeçilmesi kolay, piyasa dışına atılma
olasılığı yüksektir.
-Kadınların ücretli emek açısından örgütlenmesi
zayıftır. Bunun dışında sendika yönetimlerine
katılımları da düşüktür.
-Kadınlar işgücü piyasasına girerken işleri toplumsal cinsiyete göre ayrıştığı bu piyasada kendi
istekleri ile değil, kendileri için önceden belirlenmiş işler arasında seçim yapmak durumundadır.
İşgücü piyasasına kadınların alınması uygun olan
sektörler, meslekler önceden belirlenmiş ve ilgili
kurallar saptanmıştır. Bu sektörler emek yoğun,
ekonomi ve dalgalanmalardan çabuk etkilenen,
düşük ücretli ve vasıfsız işçi kullanımına dayalı
sektörlerdir. Sektörde rekabet gücünü ortadan
kaldıran faktör maliyetlerini düşürmek için
gelişmekte olan ülkelere atlayan sanayilerin çoğunluğunun, bu ülkelerdeki ucuz kadın işgücünü
kullanarak maliyetleri aşağıya indirebilmesidir.

Türkiye’de toplumsal statüsü düşük mesleklerde,
cinsiyete dayalı ayrımcılığı zorlaştıran bir neden
de akrabalık ilişkilerinin işyerlerine taşınması
durumudur. Birincil ilişkilerde yaşanan patriarkal öğeler işyerlerinde de ortaya çıkmaktadır.
Ayrımcılığın işyerlerinde büründüğü biçimlere
karşı kadınların direnme yolları genellikle iş ortamını cinsellikten arındırmaya çalışmak ve kadın
erkek alanlarının ayrılmışlığını içselleştirmeye
çalışmaktan geçmektedir. İş yaşamının yükü ve
sorumluluğunun da ağır olması işi vazgeçile35
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bilir olarak görme eğilimini güçlendirmektedir
(KSGM, 1996: 27).

ması başlıklı 18. maddenin d bendine göre “Irk,
renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri,
hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri
nedenler” ile işçinin sözleşmesi feshedilemeyecektir
(4857 Sayılı İş Kanunu, 18. md.) 4857 Sayılı İş
Kanunumuza göre kadınların sahip olduğu bazı
diğer haklar ise şu şekildedir:

Kadınların iş yaşamındaki sorunları sadece istihdam
düzeyi ile alakalı değildir. Çalışma yaşamında
kadınların en büyük problemlerinden biri de kısa
süreli ayrılıklardan sonra işlerine geri dönme
şansının az olmasıdır. Çocuğu olduktan sonra
çalışmaya ara veren kadınların büyük bölümü
bunun başlıca nedeni olarak çocuklarını bırakacak
yer olmamasını gerekçe göstermektedir.

-Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon
ve tünel inşaatı gibi yeraltında veya su altında
çalışılacak işlerde kadınların çalıştırılması yasaktır. (madde 72)

İş hukuku açısından da kadın haklarının incelenmesi gerekmektedir. İs, Sosyal Güvenlik ve
Sağlık yasalarında kadınların korunmasına dair
pek çok hüküm yer almaktadır. 10 Haziran 2003’te
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren
4857 sayılı İş Kanunu genel olarak işverenler ve
işçiler arasında çalışma şartlarına ilişkin tarafların
hak ve sorumluluklarını düzenleyen temel kanun
niteliğindedir ve iş hukukunun da merkezinde
yer almaktadır. Türk iş hukukunda devamsızlık
tazminatsız işten çıkarılma kapsamında değerlendirilmektedir.

-On sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece
postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar
Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir
yönetmelikte gösterilir. (madde 73)
-Gebe veya çocuk emziren kadınların hangi
dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının
yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca
olmayan işlerde hangi şartlar ve usullere uyacakları, ne suretle emzirme odaları veya çocuk
bakım yurdu (kreş) kurulması gerektiği Sağlık
Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir
yönetmelikte gösterilir. (madde 88).

Bu nedenle analık halinde devamsızlık yapılması
durumunda konunun iş hukuku açısından nasıl
değerlendirileceği önem kazanmaktadır. Buna göre
4857 sayılı yasa gereğince gebelik ve analık hali
gerekli koşulların sağlanması durumunda yeni iş
kanunumuzla beraber işverenin bildirimsiz fesih
hakkı kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu nedenle
her devamsızlık hali kanunda belirtildiği 4857
sayılı iş kanunu ILO sözleşmelerine uygun olarak
sözleşmenin feshi sonucunu yaratmayacaktır.
Bu durumun en genel nedeni de işçinin işveren
karşısında iş güvencesinin sağlanması olarak
karşımıza çıkmaktadır. Buna göre 4857 sayılı
iş kanununun feshin geçerli sebebe dayandırıl-

İş hukukunda hamilelik durumunda da kadınlara
bazı haklar da tanınmıştır. 4857 Sayılı kanunla
analık halinde çalışma ile ilgili yapılan düzenleme;
1475 sayılı yasada yer aldığı haliyle doğumdan
önce 6, doğumdan sonra 6 haftalık doğum izni,
yeni yasada 8’er haftaya çıkarılmıştır. Çoğul
gebeliklerde bu süre 10 hafta olacaktır. Ayrıca
yeni yasaya göre, sağlık durumu hekim raporuyla
uygun görüldüğü takdirde kadın işçi dilerse doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilecektir.
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Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum
sonrası sürelere eklenecektir. Hamilelik süresince
kadın işçiye periyodik kontroller için izin verilebilecek ve hekim raporuyla gerekli görüldüğü
takdirde, hamile kadın işçi, ücretinde bir değişiklik
yapılmaksızın sağlığına uygun daha hafif işlerde
çalıştırılabilecektir. Ayrıca kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde
toplam 1,5 saat izin verilecek ve bu sürenin ne
zaman kullanılacağını işçi kendisi belirleyecek,
bu süre günlük çalışma süresinden sayılacaktır.

1980 sonrasında medya endüstrisine özel sermayeli
işletmeler tarafından işletilen televizyon ve radyo
yayınlarının eklenmesi sonucunda kadınlar medya
sektöründe daha çok çalışma fırsatı bulmuşlardır.
Bu dönemde bazı gazeteler kadın sayfası ve kadın
ekleri hazırlamaya başlamış ve bu sayfalarda
genellikle kadın konuları işlenmeye başlamıştır.
Dergi yayıncılığı da kadınların gazetecilik sektörüne girişini hızlandırmış ve kolaylaştırmıştır
(Yazıcı, 2012: 11). 1990’larda özel sermayeli
teşebbüslerin de artması ile medyada faaliyet
gösteren şirket sayısı da artmış ve medyada kadın
istihdamında artışlar görülmüştür. Ancak kadınlar
medya işletmelerinde orta düzey yöneticiliğin
ötesine geçememiş ve yönetim kademesine fazla
dâhil olamamıştır. Medyada mülkiyet sahipliği
açısından bakıldığında da kadınlar erkeklerin çok
gerisinde kalmıştır (KSGM, 2008: 11). 1990’larda
kadınların medya sektörüne girmesine olanak
tanıyan bir diğer faktör de özel sermayeli radyo
kanallarının faaliyete geçmesi olmuştur. Özel
radyo kanallarının faaliyete geçmesi ile kadınlara
medyada ek bir iş kolu açılmıştır. Özel sermayeli radyo kanalları kadın istihdamına olumlu
katkıda bulunsa da, bu katkı erkek egemen bir
sektör olan medyanın bu özelliğini azaltmamıştır.
Radyo mecrasında çalışanların büyük bir bölümü
erkeklerden oluşmaktadır. Türkiye’nin en çok
dinlenen radyo kanallarının istihdam yapısına
bakıldığında erkek çalışanların ve erkek yöneticilerin daha fazla sayıda olduğunu görmekteyiz.
İpsos KMG (2013) verilerine göre Türkiye’de
2013 yılının ilk çeyreğinde en çok dinlenen on
radyo kanalında yer alan kadın istihdam oranı
tablo 1’deki gibi olmuştur:

Görüldüğü gibi iş hukukumuzda kadın hakları
konusunda önemli düzenlemeler yer almaktadır.
Kadın hakları iş hukukunda yapılan bazı düzenlemelerle garanti altına alınmasına rağmen pratikte
iş dünyasında kadına yönelik negatif ayrımcılığın
ve şiddetin önüne geçilememektedir. Kadına şiddet kanunlarla engellenmesine rağmen daha çok
resmi olmayan yollarla yapılmaktadır. Bu durum
iş yaşamında kadınların karşısına “cam tavan”
çıkarılması olarak ifade edilmektedir. Cam tavan;
kadınların belirli bir seviyede birtakım engellere
takılması anlamında kullanılmakta ve bu ifadeyle
karşılaşılan sorunların belirsizliği anlatılmaktadır.
3. MEDYADA KADIN İŞ GÜCÜ
Günümüzde kadınlar pek çok alanda olduğu gibi
medya ve gazetecilik sektöründe de çalışmaktadır.
Daha özgür ve daha çok esnek çalışma saatleri
gerektiren gazetecilik mesleğinde kadınların
1980’lerle birlikte çalışmaya başladıkları görülmektedir. Bununla beraber gazetecilik halen
erkek egemen sektörlerden biri durumundadır
(Gönenç, 2003:24).
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Tablo 1: Türkiye’nin en çok dinlenen on özel sermayeli radyo kanalında
kadın istihdam
Sıra

Erişim

Bayan DJ (Programcı
Sayısı)

Bayan
Yönetici

10,50%

6

YOK

1

KRAL FM

2

POWER TURK

6,61%

0

YOK

3

SLOW TURK

4,30%

1

VAR

4

SUPER FM

3,99%

3

VAR

6

ÂLEM FM

2,86%

3

YOK

6

BEST FM

2,68%

1

YOK

7

POWER FM

2,47%

0

VAR

8

NUMBER ONE FM

2,39%

0

YOK

9

JOY TURK

2,32%

1

VAR

10

RADYO FENOMEN

2,16%

0

YOK

Tablo 1’de görüldüğü gibi radyo mecrasında kadın

ise 1992 yılında yüzde 15,9 iken, 2007 yılında

istihdama fazla yer verilmemekte ve medyanın

20,5’e çıkmıştır. 1992–2005 yılları arasında basın

diğer mecralarında olduğu gibi radyo mecrasında

kartı taşıyan gazetecilerin sayısı yüzde 67, kadın

da kadın yöneticilere fazla rastlanmamaktadır.

gazeteci sayısı ise yüzde 28,9 oranında yükselmiştir. Yaygın gazetelerin künyelerinde isimleri

Kadınlar yazılı medyada daha çok yayın bölümle-

yer alan yöneticilerin 2003 yılında yüzde 19’u

rinde görev almaktadır. Bununla birlikte editörlük,

kadınken, bu oran 2007 yılında yüzde 21,3’e

grafikerlik ve yazı işleri alanında çalışan kadın
sayısı, erkeklere yakındır. Medyada çalışan kadın

çıkmıştır (KSGM, 2008: 15).

gazetecilerin erkeklere oranı ise % 28 düzeyine

2012 yılında yayınlanan TÜİK Yazılı Medya

ulaşmıştır (TÜİK, 2013)

İstatistikleri verilerine göre kadın gazetecilerin

Medya sektöründe kadın istihdamına ilişkin yapılan

eğitim durumları açıklanmıştır. Veriler ince-

bir diğer araştırmaya göre ise sektörde çalışan

lendiğinde medyada çalışan kadınların yüksek

kadın oranı erkeklerin dörtte biri oranındadır.

eğitim seviyesine sahip oldukları görülmektedir.

Araştırmaya göre 1992 yılında medya sektöründe

Ayrıca kadınların medyada genel olarak yayın

çalışan kadın sayısı 928 iken, bu sayı 2005 yılında

bölümünde çalıştıkları da görülmektedir. 2013

1.998’e, 2007 yılında ise 2.019’a yükselmiştir,

yılına gelindiğinde kadınların yazılı medyadaki

Kadınların medya sektörü içerisindeki oranı

temsil oranı ise % 28,5’e yükselmiş durumdadır.
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Tablo 2: Yazılı Medya Kadın Çalışanlar Eğitim Durumu

Toplam
Eğitim durumu

2011

Yayın bölümü

2012

2011

TOPLAM

19.135

20.943

17.592

Lise altı

1 133

1 194

931

Lise ve dengi

5 586

6 464

Ön lisans

1 813

Lisans
Yüksek lisans/doktora

2012
18.891

Basım ve dağıtım bölümü
2011

2012

1 543

2 052

971

202

223

5 147

5 428

439

1 036

1 995

1 632

1 834

181

161

8 847

9 428

8 273

8 889

574

539

1 756

1 862

1 609

1 769

147

93

Kaynak: TÜİK, “Yazılı Medya İstatistikleri 2012”, Eylül 2013 http://www.tuik.gov.tr/HbGetir.
do?id=13576&tb_id=7
dınların yükselmesini, en üst düzey ve konumlara
gelmesini engelleyen somut bir ayrımcılık yoktur.
Ama bir yandan “cam tavan” ya da “şeffaf çatılar” öte yandan toplumsal cinsiyeti belirleyen
genel koşullar medyada da etkili olmaktadır.
Bu nedenle medyada kadın gazetecilerin üst
yöneticilik görevine ulaşmaları erkeklere göre
daha nadir gerçekleşmektedir. Tablo 3 ‘de de
gösterildiği günümüzde gibi yazılı basında gazete künyelerinde yer alan kadın yönetici sayısı
sadece 22’dir.

Medyada kadın çalışanlar yöneticiliğe giden yolda
çeşitli engellerle karşılaşmış ve bu yolda oldukça
zorlanmışlardır. Bir kadın gazetecinin yönetime
gelebilmesi için medyanın erkek egemen bir
sektör olması nedeniyle, kendisini gösterebilmek
için erkeklerden çok daha fazla çaba sarf etmesi
gerekmektedir. Bu durum kadınların yönetim
kademelerine yükselişini zorlaştırmaktadır.
Medyada da, nitelikli entelektüel işgücünün söz
konusu olduğu diğer alanlarda olduğu gibi, ka-
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Tablo 3: Türkiye’de Yüksek Tiraja Sahip Yazılı Basın Organları Künyelerinde Yer Alan Kadın Yöneticiler
Gazete

Künyede Yer Alan Kadın Yönetici Sayısı

Görevleri

Zaman

3

Aile Sağlık Editörü
Magazin Editörü
Bölge Yayın Temsilcisi

Posta

1

Sorumlu Müdür

Hürriyet

4

Reklam Grup başkanı
Pazarlama Grup
Başkanı
Sıcak Gündem Ekibi
Dış Haberler Md.

Sözcü

6

1 Sorumlu müdür
3 haber editörü
1 Kadın moda editörü
1 kültür sanat editörü

Sabah

0

Fotomaç

0

Habertürk

3

Genel Yayın Yönetmeni
Haber müdürü
Proje müdürü

Fanatik

1

Sorumlu müdür

Türkiye

4

İnternet editörü

Milliyet

Belirtilmemiş

2004 Ocak ayında Radikal, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Vatan, Yeni Şafak, Türkiye, Zaman, Cumhuriyet, Akşam gazetelerini inceleyen Ayşe Asker, bu gazetelerin erkek yazar
sayısının 25–45 kadın yazar sayısının ise 4–8
Aralığında olduğunu tespit etmiştir. Kadın yazarlar arasında çalıştığı gazetenin başyazarlığını
yapan olmadığını ifade eden Ayşe Asker, erkek
yazarların konularının politika, ekonomi, spor
gibi alanlarda net bir biçimde ortaya çıktığını
kadın yazarların ise daha çok sağlık, yaşam, sanat gibi konularda yoğunlaştıklarını belirtmiştir.
Bütün bu çalışmalar kadın gazetecilerin yönetim
kademelerinde olduğu gibi köşe yazarlığın da

da sınırlı oranda istihdam fırsatı bulduklarını
göstermektedir.
1980’li yıllarda basında kadın çalışan sayısı
artmıştır. Fakat bu artış benzer bir şekilde kadın
köşe yazarı sayısına ya da yönetim kademelerine
yansımamıştır (Karaman,2006:34).
4. MEDYA ENDÜSTRİSİNDE ÇALIŞAN
KADINLARIN SORUNLARI
Medyada çalışan kadınların küçümsenmeyecek
sayıda ve ciddiyette sorunları vardır. Gazetecilik
uzun yıllar kadınlara uygun bir mesek olarak görülmemiştir, bunun etkileri günümüzde de devam
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etmektedir. Genel bir değerlendirme yapıldığında
medyada kadınların en temel problemleri şu
başlıklar halinde sıralanmaktadır:

toplum tarafından bireylere yüklenen rol, davranış ve beklentiler bileşkesine toplumsal cinsiyet
denilmektedir. Toplumsal cinsiyetin sürekli kadın
aleyhine işlemesi cinsiyetçilik, cinsiyete dayalı
ayrımcılık olarak adlandırılmaktadır (Kasapoğlu,
2005: 77). Bu açıdan toplumsal cinsiyet, kadının
ve erkeğin sosyal bir varlık olarak, kültür içinde
tanımlanmasıdır.

- Ağır çalışma koşulları
- Toplumsal ayrımcılık
- Sosyal güvenlik ve ücret sorunları
- Cinsel taviz/Mobbing

Tüm toplumlarda doğuştan gelen biyolojik farklılıkların kültürel olarak yorumlanması toplumsal
cinsiyet kavramının temelini oluşturmaktadır. Bu
açıdan hangi davranış ve faaliyetlerin kadınlar
ve erkekler için uygun olduğuna, bu iki cinsin
hangi haklara, kaynaklara ve güce ne derecede
sahip olduğuna ya da olması gerektiğine ilişkin
toplumsal beklentiler geliştirilmektedir. Bu beklentiler toplumdan topluma ve aynı toplum içinde
bir toplumsal kesimden diğerine kısmen değişse
de, özünde ortak noktalar vardır. Bu öz toplumsal
cinsiyet temelli asimetrinin yani farklılıklar ve
eşitsizliklerin varlığıdır (Ecevit, 2003: 83).

- İş güvencesizliği
- Cam tavan
Medyada istihdam edilen kadınların en önemli
sorunu kuşkusuz toplumsal ayrımcılıktır. Toplumsal
cinsiyet davranış kalıpları ve beklentilerin yanı
sıra daha çok kadın ve erkek arasındaki ilişkileri
yapılandıran sosyal bir kavramdır. Kadın ve erkeğe karşı oluşturulan olumlu ve olumsuz kalıp
yargılar ve tutumlar her iki cinsiyetin ne gibi
konularla ilgileneceklerini, politikaya ilgilerini,
çalışma ilişkilerini, performanslarını, eğilimlerini,
sosyal ilişkilerini ve karşı cinsle ilişkilerini etkilemektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de 1960’lardan sonra giderek artan kadın erkek
eşitliği söylemi ve rollerin paylaşım çabalarına
rağmen beklenen cinsiyet kalıp davranışları pek
değişmemiştir.

Kadın ve erkeğin biyolojik özelliklerinin cinsiyete yansıtılması ve toplumsal cinsiyet rollerinin
oluşması ile kamusal alanın erkeğe, özel alanın
ise kadına ait olduğu anlayışı toplumsal yaşamda
yerini almıştır. Bu durum iş yaşamı ile paralel
gelişme göstermiş, erkeklerin yaptıkları iş ile
sosyal durumları tayin edilmiş, buna karşılık
kadının sosyal pozisyonu, istihdam içindeki
yerleriyle değil, aile ve toplumsal cinsiyet rolleri
ile tayin edilmiştir. Toplumsal cinsiyet düzeni ile
şekillenen toplumsal yapı içinde, kadınlar aleyhine oluşan ayrımcılık, tüm toplumsal sistemde,
örgütsel düzeyde, iş ve meslek düzeyinde, çalışma
ilişkilerinde, yaşamın her alanında üretilmektedir.
(Savcı, 2000: 145).

Toplumsal cinsiyet en yalın tanımlaması ile kadın
ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarını ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyet
biyolojik farklılıklardan dolayı değil, kadın ve
erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl
algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı
beklediği ile ilgili bir kavramdır (Akın ve Demirel,
2003: 73). Bir başka tanımlamaya göre ise doğuştan
getirilen biyolojik özelliklerle ilişkilendirilerek
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Toplumsal cinsiyet kavramı içerisinde her toplum
kendi kültürüne göre erkeklik değerlerini yaratmakta ve bunları kavramlaştırmaktadır. Buna
bağlı olarak erkeklik kavramı, eril toplumlarda
erkekler tarafından içselleştirilirken; “kadınlık”
ise, erkekliğin tanımlandığı kültürel ve ideolojik
değerler içerisinde yer alan ve toplumsal yapıya
göre önem kazanan bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kadınlar ait oldukları toplumların
özelliklerine göre belirli alanlar içerisinde tanımlanmıştır. Eril toplumlarda bu alanların en yaygın
olanı ev içi alandır. Kadınlar için tanımlanan
roller genelde bu ev içi yaşamın barındırdığı
roller olmakta; bu rollerin başlıcaları da annelik
ve eşlik olmaktadır. (Temel vd., 2006: 28–29).

Gazetecilik mesleğinin karşı karşıya kaldığı en
büyük sorunlardan biri de kadrosuz çalıştırma ve
bordro ücretiyle gerçek ücretin farklılaştırılmasıyla
vergi kaçakçılığının yapılmasıdır. Bunun yanı
sıra muhabir, kameraman ve foto muhabirlerinin
212 sayılı yasa kapsamında çalıştırılmaması,
patronların gizli ya da açık tehditleriyle sendikal
örgütlülüğün engellenmesi de gazetecilik mesleğinde en çok yaşanan olumsuzluklardan biridir.
Bu mesleğin çalışma saatlerinin belirsiz ve uzun
olması, seyahat gerektirmesi ve çalışma şartlarının zorluğu da kadın çalışanlar için olumsuzluk
teşkil etmektedir. Yoğun çalışma saatlerinden
dolayı kadının ailesine ve evine gerekli vakti
ve özeni ayıramayacağı düşünülmüştür. Fakat
zamanla yaşanan toplumsal gelişmeye paralel
olarak kadın gazetecilerin mesleğe yatkınlığının
görülmesi ve işlerinde sağladıkları başarılarda
kadın gazeteci sayısının artmasına neden olmuştur
(Yazıcı, 2012: 14)

Yapılan araştırmalar da kadın ve erkeğin toplum
içerisinde farklı bir şekilde yer aldığını göstermektedir. Biyolojik olarak kadından daha güçlü
olan erkek toplumsal cinsiyetinde de bu özelliğini
korumaya devam etmekte, daha doğrusu toplum
tarafından bu gücün onda kalmasını sağlamaktadır.
Ataerkil toplumların yapısı incelendiğinde güç ve
otoriteyi temsil etme rolünü erkeğin üstlendiği;
erkeğin güç ile özdeşleştirildiği görülmektedir
(Kocaer, 2006: 101).

Kadınların günlük yaşam faaliyetlerine tam ve
özgür olarak katılmasına engel olan cinsiyet
ayrımcılığının kapsamına karar mekanizmalarına
katılamama, çalışma ortamında engellerle karşılaşma, işyerinde taciz ya da haksızlığa uğrama ya
da sendikal faaliyetlere katılamama gibi çeşitli
konular girmektedir (Yazıcı, 2012: 21).

Batılı ülkelerde yapılan çalışmalarda da kadın
işgücünün dağılımı açısından, basında biri yatay,
diğeri dikey olmak üzere iki farklı ayrımcılık
gözlendiği tespit edilmiştir. Yatay ayrımcılık,
kadın gazetecilerin de belirttiği gibi “sektörel
ayrışma” biçiminde ortaya çıkar. Bir başka deyişle, basının bazı sayfalarında ya da
servislerinde kadınlar daha fazla istihdam edilirler.
Örneğin kadın gazeteciler magazin alanında daha
fazla istihdam edilirken spor alanında ise sayıları
yok denecek kadar azdır (Karaman, 2006: 17).

Medya kadınların iş hayatlarını devam ettirirken
çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldıkları bir sektördür. Bunun en önemli nedenlerinden biri de
bu alanın erkek egemen yapıya sahip olmasıdır.
Erkek egemen yapı medya sektöründe, öncelikle
kadına yapılan cinsel tacizler ile ortaya çıkmaktadır.
Cinsel taciz olaylarında cezalandırılanın, taciz eden
taraf olan erkek değil taciz edilen kadın olduğu
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ve genelde bu olaya kadının işten atılmasıyla son
verildiği görülmektedir (Yirmibeşoğlu, 2009: 6).

larla karşılaştığı önyargısı neticesinde kadınların
medyada istihdamı zorlaşmaktadır.

Medya sektöründe çalışan kadın gazeteciler
mesleklerinin gerektirdiği uzun çalışma saatleri
nedeniyle sosyal yaşantılarına çok fazla zaman
ayıramamaktadırlar. Sosyal yaşamlarında plan
program yapsalar bile bu programlara her zaman
uyum sağlayamamaktadırlar.

Kadın çalışanların medya endüstrisinde yaşadığı
sıkıntılardan biri de ‘mobbing’ olmuştur. CHP’li
Sezgin Tanrıkulu’nun 2013 yılında verdiği yazılı
önergesini yanıtlayan Çalışma Bakanlığı iki yılda
Alo 170 hattını 5890 kişinin aradığını açıklamıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi
olan Alo 170, psikologlar vasıtasıyla çalışanlara
yardım ve destek sağlamaktadır. Çalışma Bakanı
Faruk Çelik bu hattı arayarak yardım isteyen çalışanların daha çok kadın olduğunu açıklamıştır.
Yapılan açıklamaya göre mobbinge uğrayan kadın
çalışanlarının % 20,20’si istifaya zorlanmış, %
14,84’ü hakarete uğramış, % 14,17’si ise kötü
muameleye uğramıştır. Bu konuda mağdur olan
kadınların % 10’u ise iletişim hizmetleri olarak
tanımlanan medya sektöründe çalışmaktadır

Ayrıca bu sektördeki evli kadınların dışarıda
çalışmanın yanı sıra ev ve aile sorumluluklarını
da üstlenmeleri nedeniyle sosyal faaliyetlere
ayıracakları zaman çok kısıtlıdır.
AK Parti Genel Merkezi Kadın Kollarının yürüttüğü bir araştırma da medyada kadın çalışanlar
ile ilgili genel tespitler şu şekilde özetlenmiştir
(AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları, 2010: 8):
-Kadınlar birçok başarılar elde etmelerine rağmen, genelde dış görünüşleri, kişisel yaşamları
ve aileleri ile ön plana çıkmaktadır.
-Kadınların medyada yer almaları için pozitif ayrımcılık kapsamında birçok düzenleme
yapılmıştır. Örneğin kadın ve gençlerin işten
çıkarılması halinde primlerin aşağı çıkarılması
bunlar arasındadır.
-Kadınların izin sürelerine yönelik düzenlemeler
neticesinde işverenler kadın çalışan çalıştırmaya
taraftar değildir.
-Diğer sektörlerde olduğu gibi medyada da kadınlar tacize uğramaktadır.
-Medyada kadın dayanışmasının olmaması, cinsiyet ayrımcılığını doğuran nedenlerden biridir.
-Kadınların haber kaynaklarına ulaşmada ve
haber toplamada erkeklerden daha büyük zorluk-

(Hürriyet,2013:12).
5. MEDYA ENDÜSTRİSİNDE KADIN
HAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR: FEMİNİST MEDYA
Dünyada feminist medya söylemi ve medyada
erkek egemen söylem eleştirisi 1970’lerle beraber
yoğunlaşmıştır. Batı’da kadın odaklı, feminist
medya olarak adlandırılan sistem, çalışmalarında
kadınların haberlerde işlenişi ve kadınlık stereotiplerinin saptanması ile ilgili çalışmalarıyla ön
plana çıkmaya başlamıştır. 1980’lerle beraber
haber metinlerinde kadınların konu ve haber
kaynağı olarak ne şekilde yer aldıklarının yanı
sıra, kadınların medyada varlığı, çalışma şartları
ve mesleki uygulamalarına yönelik araştırmalarda da artış yaşanmıştır. 1990’larda kadınların
haber izleme ve okuma pratiklerine odaklanan
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araştırmalar ortaya çıkmıştır (Dursun, 2013:
142–143). Bu süre zarfında dünyada kurulan
bazı basın kuruluşları, feminist medyanın ortaya
çıkmasına da zemin hazırlamıştır. Dünyada bu
konuda örnek bazı kuruluşlar şu şekilde örneklendirilebilir (Türkiye’nin İlk Kadın Haber Ajansı
Kuruldu, 2013):

muhabirine kadar tüm personeli kadınlardan oluşmaktadır. Ayrıca medyanın erkek egemen yapısını
kırmayı amaçlayan ajans çalışanı kadınlar 23–35
yaş aralığındadır. Jinha Türkçe haber direktörü
Hazal ve Kürtçe haber direktörü Hangül ajansın
kuruluş sürecini şu şekilde açıklamıştır:
“İkimizde uzun süredir gazetecilik yapıyorduk.
Muhabir, editör ve haber direktörü olarak çalıştık. Ancak ikimizde medyada kadının yeri ve
kadın bakış açısı üzerine ilgiliydik. Bu konularla
ilgilenmemiz sonrası insanlar bize ‘bize ne kadar
güçlü bir dil” demeye başladı. Biz de karşılığını
hemen vermeye razı olduk. Türkiye’nin Demir
Çeneli Melekleri (Iron Jawed Angel’s) olmalısınız.”

5.1 Kadın Öykü Haberleri Servisi (Women’s
Feature Service) UNESCO girişimi ile Inter Press
Service tarafından 1978’de Roma’da kurulmuş
ve toplumsal cinsiyet konularının medyada yer
almasına odaklanmıştır. 1991’de bağımsız hale
gelen kuruluş, halen http://www.wfsnews.org/
adresinden yayın yapmaktadır.
5.2 İran Kadın Haber Ajansı (Iran’s Women
News Agency): 2004’te kurulmuş kadın odaklı
bir haber ajansıdır. Ancak ajans feminist olmadıklarını ve günlük yaşamda kadın sorunlarını
ele alacaklarını duyurmuştur. Ajans Farsça ve
İngilizce yayın yapmaktadır.

Jin Haber Ajansı yaptığı açıklamalarda kadın
çalışanları kadınların görünmeyen emeğine vurgu yapılacağı ve toplumdaki cinsiyet ayrışması
sonucu kadının görünmemesinin önüne geçecek
haberlere yer vereceklerini duyurmuştur. Benzer
şekilde genel çalışma hayatında olduğu gibi,
medyada da kadınların temsiliyetlerinin olmaması
kuruluşun doğuşundaki etkili en önemli faktör
olmuştur. Kadınla ilgili yapılan tüm haberlerde
mağduriyet üzerinden kadının değersizleştirilmesi
de ayrıca vurgulanmıştır (http://www.jinha.com.
tr/ Erişim Tarihi: 02.10.2013).

5.2 TVNA Televizyon Haber Merkezi: 2009’da
Uluslararası Gazeteciler Merkezi ve Bangladeş
Gazetecilik ve İletişim Gelişim Merkezi girişimi
ile kurulmuştur. Sadece kadınlar çalışmakta ve
kadın sorunları ele alınmaktadır.
Bu kapsamda kurulan örgütlerden biri de Uluslararası Kadın Medyası Kuruluşu’dur. 1990 yılında
bir grup ABD’li kadın gazeteci tarafından kurulan
örgüt, kadın gazetecilerin medyadaki rollerinin
arttırılması amacındaki kuruluş çeşitli yayın ve
eğitim faaliyetleri de yürütmektedir (IWMF, 2013).

6. UYGULAMA
6.1 Araştırmanın Amacı ve Yöntemi: Bu araştırmada medyada çalışan kadınların çalıştıkları
endüstride yaşanan ayrımcılık ile ilgili düşünceleri
ile ilgili durum tespiti amaçlanmıştır. Betimleyici
araştırma yönteminin uygulandığı araştırmada
medyada farklı mecralarda çalışan 86 kadına
on dokuz soruluk anket uygulanmıştır. Örneklem seçiminde amaçlı örneklem kullanılmıştır.

Türkiye’nin tek feminist medya örneği ise Jin
Haber Ajansıdır. Ajans 2012’te Diyarbakır’da 10
kadının bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Ajansın haber direktöründen kameraman ve fotoğraf
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Tablo 4: Araştırmaya Katılanların Yaşa
Göre Dağılımı

Amaçlı örneklem kullanılan tekniğe ve süreçlere
göre, örneğin, orta durumunu örneklemi, uzman
örneklem, kota örnekleme, heterojen örneklemi,

Yaş

yoğunluk örneklemi, homojenlik örneklemi ile

25 Yaş Altı

çeşitlilik gösterir. Amaçlı örneklemde önceden
tanımlanarak belirlenmiş amaca uygun birimler inceleme için seçilir (Erdoğan,2012:210).
Araştırma formunda Medya sektöründe çalışan
kadınların çalıştıkları sektörde yaşadıkları zorluk-

FREKANS

YÜZDE
6

7,0

25 - 29

26

30,2

30 - 34

22

25,6

35 - 39

14

16,3

40 Yaş ve Üzeri

18

20,9

Toplam

86

100,0

Araştırmaya katılanların yüzde 44,2’si 10 yıldan
fazla süredir medya sektöründe çalışmaktadır.
Yüzde 39,5’i 6 ila 10 yıldır medya sektöründe
çalışırken yüzde 16,3’ü beş yıldan az süredir
medya endüstrisinde çalışmaktadır. Araştırmaya
katılanların çalıştıkları medya işletmesindeki kadın
istihdam oranının dağılımı Tablo 6’da sunulmuştur.

ları ölçümlemeyi amaçlayan beşli likert ölçeğine
göre hazırlanan yargıların yanı sıra, medya da
çalışan kadınların sektörde yaşadıkları zorlukları
tanımlamalarına yönelik bir açık uçlu soru da
yöneltilmiştir. Yüz yüze görüşme yöntemi ile
uygulanan ankette medyada kadın çalışan olmanın
medyada çalışan kadınlar açısından nasıl ifade
edildiğinin aktarılması amaçlanmıştır.

Tablo 5: Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Süreye Göre Dağılımı

6.2. Araştırmanın Bulguları

Medyada Çalışma Süresi

FREKANS

YÜZDE

1-5 Yıl

14

16,3

6-10 Yıl

34

39,5

tılanların yüzde 30,2’si 25–29 yaş aralığındadır.

10 Yıldan Fazla

38

44,2

Yüzde 25,6’sı ise 30–34 yaş aralığındadır.

Toplam

86

100,0

6.2.1 Demografik Özellikler: Araştırmaya ka-

Tablo 6: Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Medya İşletmesindeki Kadın İstihdam
Oranları
KADIN İSTİHDAM
ORANI (%)

FREKANS

KADIN İSTİHDAM
ORANI (%)

(%)

FREKANS

(%)

15

6

7,0 40

14

16,3

20

8

9,3 45

12

14,0

25

6

7,0 50

14

16,3

30

10

11,6 55

2

2,3

6

7,0 60

35
Toplam

Araştırmaya katılanlara medya sektöründe kadın
olarak çalışmanın zorluklarının neler olduğunu

8

9,3

86

100,0

sorgulayan soruya katılımcıların birden fazla cevap
verebilme serbestliği sağlanmıştır. Bu nedenle
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6.3 Güvenilirlik Analizi: Güvenilirlik değeri,
tekrar tekrar yapılan ölçümlerde aynı sonuca
ulaşılma derecesinin bir göstergesidir. Bu nedenle anket soruları, güvenilirlik analizine tabi
tutulmaktadır. Güvenilirlik analizinde Cronbach’s
Alfa katsayısından yararlanılmaktadır. İlgili katsayı
0 ile 1 arasında bir değer alır ve 1’e yaklaştıkça
anketin güvenilirliği artar. Katsayının 0,70’in
üzerinde olduğu durumlarda anketin güvenilir bir
anket olduğu yorumu yapılmaktadır. Çalışmada
kullanılan ölçeğe ait güvenilirlik katsayısı 0,880
olarak bulunmuş ve ölçeğin güvenilir sonuçlar
verdiği görülmüştür. Güvenilirlik Analizi’nde
yapılan bir diğer uygulama ile ölçekte bulunan
ifadelerden herhangi birinin çıkarılmasının, ölçeğin
güvenilirlik katsayısını yükseltmediği görülmüştür.

verilen cevapların toplam sayısı, toplam katılımcı
sayısından fazladır. Katılımcılara göre medya sektöründe kadın olarak çalışmanın en büyük zorluğu
cinsel taciz, ağır çalışma koşulları ve eşitsizliktir.
Tablo 7:Medya Endüstrisinde Kadın Olarak Çalışmanın Zorlukları
(n)

(%)

Taciz

30

20,27

Çalışma Koşulları

28

18,92

Eşitsizlik

24

16,22

Düşük Maaş

12

8,11

Mücadele

12

8,11

Tartışma

12

8,11

SSK

8

5,41

Stres

8

5,41

Disiplin

4

2,70

Servis

4

2,70

Uzun Mesai

4

2,70

Saygısızlık

2

1,35

148

100

Toplam

Tablo 8: Güvenilirlik Katsayısı
Cronbach’s Alpha

N

0,880

15

Tablo 9: Güvenilirlik Analizi

S1

İfade Çıkarılınca
Ölçek Ortalaması
20,40

İfade Çıkarılınca
Ölçek Varyansı
30,054

Düzeltilmiş Toplam
Korelasyon
,458

İfade Çıkarılınca
Cronbach’s Alpha
,876

S2

20,44

29,681

,605

,871

S3

20,42

30,297

,425

,877

S4

20,37

29,382

,565

,871

S5

20,28

29,396

,539

,872

S6

20,28

30,349

,420

,877

S7

19,95

26,141

,728

,862

S8

20,14

28,790

,488

,875

S9

20,23

29,659

,490

,874

S10

20,21

28,074

,657

,867

S11

20,09

30,420

,412

,877

S12

20,26

27,766

,629

,868

S13

20,14

28,694

,501

,875

S14

20,28

29,349

,547

,872

S15

20,28

29,063

,594

,870
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Tablo 12: Bayanların İşe Alımında Fiziki ve

6.4 Frekans Analizi: Araştırmaya katılanlara
medya işletmelerinde bayanların medya sektöründe
dış görüntüsünün yaptığı işten daha önemli olup
olmadığı yönelik düşüncesi sorulmuş ve katılımcıların toplam yüzde 95 oranında bayanların
dış görünüşünün yaptığı işten önemli olduğunu
düşündüğü görülmüştür. Yüzde 4,7’ü ise kararsız
kalmıştır.
Tablo 10: Dış Görünüşün Yaptığı İşten
Önemli Olduğuna Yönelik İnanç
Frekans

Yüzde

Tamamen Katılıyorum

64

74,4

Oldukça Katılıyorum

18

20,9

4

4,7

86

100,0

Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum
Toplam

Dış Görünüşün Daha Fazla Dikkate Alındığına Yönelik Yargı
Frekans

Tamamen Katılıyorum

66

76,7

Oldukça Katılıyorum

18

20,9

2

2,3

86

100,0

Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum
Toplam

Araştırmaya katılanlara bayanların işe alımında
fiziki ve dış görüntüsünün daha fazla dikkate
alındığına inanıp inanmadıkları sorulmuş ve
katılımcıların toplam 95,3’ünün bayanların işe
alımlarında fiziki ve dış görüntüsünün daha fazla
dikkate alındığına inandıkları görülmüştür. İki
kişi ise kararsız kalmıştır.

76,7

Oldukça Katılıyorum

18

20,9

2

2,3

86

100,0

Toplam

Araştırmaya katılan bayan medya çalışanlarına
medya işletmelerinde kadın yöneticilerin daha
fazla olması gerektiğine inanıp inanmadıkları
sorulmuş ve katılımcıların toplam 95,4’ünün
kadın yöneticilerin daha fazla olması gerektiğine
inandığı görülmüştür. 2 kişi ise kararsız kalmıştır.
Tablo 13: Kadın Yöneticilerin Daha Fazla
Olması Gerektiğine Olan Düşünce
Frekans

Tablo 11: Tacizlerin Yapıldığına Yönelik
İnanç
Yüzde

66

Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum

Araştırmaya katılanlara medya işletmelerinde
çalışan bayanlara tacizlerin yapıldığına inanıp
inanmadıkları sorulmuş ve katılımcıların toplam
97,7’sinin tacizlerin yapıldığına inandığı görülmüştür. İki kişi ise kararsız kalmıştır.

Frekans

Yüzde

Tamamen Katılıyorum

Yüzde

Tamamen
Katılıyorum

62

72,1

Oldukça
Katılıyorum

20

23,3

4

4,7

86

100,0

Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum
Toplam

Medya işletmelerinde bayanların yönetici ve
patronlar tarafından cinsel istismarın varlığına
kadın medya çalışanları yüzde 95,4 oranında
bayanların yönetici ve patronlar tarafından cinsel
istismara uğradıklarına inandıklarını söylemiştir.
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Tablo 14: Bayanların Patron ve Yöneticiler

Tablo 16: Erkek Yöneticilerin Bayanlara

Tarafından Cinsel İstismara Uğradığına

Yönelik Negatif Ayrımcılık Yaptığına Yöne-

Yönelik İnanç

lik Düşünce

Frekans
Tamamen
Katılıyorum
Oldukça Katılıyorum

54
28

Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum
Toplam

Frekans

Yüzde
62,8
32,6

4

4,7

86

100,0

46,5

Oldukça Katılıyorum

32

37,2

Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum

10

11,6

Çok Katılmıyorum

4

4,7

86

100,0

Araştırmaya katılanlara medya endüstrisinde
bekâr bayanların iş bulma şansının daha yüksek

olarak bakıldığına yönelik inançları sorulmuş ve

olup olmadığı sorulmuş, katılımcıların toplam

katılımcıların toplam yüzde 97,7’sinin medya

90,7’sinin bekâr bayanların iş bulma şansının

endüstrisinde kadına bir meta olarak bakıldığı-

daha yüksek olduğuna inandıkları görülmüştür.

na inandıkları görülmüştür. Sadece iki kişi ise

6 kişi kararsız kalmış, 2 kişi ise bu düşünceye

kararsız kalmıştır.

karşı çıkmıştır.

Tablo 15:Medya Sektöründe Kadına Meta

Tablo 17: Bekâr Bayanların Medyada İş

Olarak Bakıldığına Yönelik Düşünce
Frekans

Bulmasının Daha Kolay Olduğuna Yönelik
İnanç

Yüzde

Tamamen
Katılıyorum

52

60,5

Oldukça Katılıyorum

32

37,2

2

2,3

86

100,0

Toplam

40

Toplam

Araştırmaya katılanlara medyada kadına bir meta

Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum

Yüzde

Tamamen Katılıyorum

Frekans
Tamamen Katılıyorum

48

55,8

Oldukça Katılıyorum

30

34,9

Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum

6

7,0

Çok Katılmıyorum

2

2,3

86

100,0

Toplam

Araştırmaya katılan medyada çalışan kadınlara

Yüzde

medya endüstrisinde erkek yöneticilerin bayanlara

Araştırmaya katılanlara TV mecrasında çalışan

karşı negatif ayrımcılık yapıp yapmadıklarına

bayanların, medyanın diğer kollarına oranla daha

yönelik görüşü sorulmuş, katılımcıların yüzde

fazla tacize uğradığına inanıp inanmadıkları sorulmuş ve katılımcıların toplam yüzde 95,4’ünün

83,7 oranında medya endüstrisinde bayanlara

TV mecrasında çalışan bayanların, medyanın

karşı negatif ayrımcılık yapıldığına inandıkları

diğer kollarına oranla daha fazla tacize uğradık-

görülmüştür.

larına inanmakta olduğu görülmüştür. 4 kişi ise
kararsız kalmıştır.
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Tablo 18: TV’de Çalışan Kadınların Daha
Fazla Tacize Uğradığına Yönelik İnanç
Frekans

Yüzde

Tamamen Katılıyorum

50

58,1

Oldukça Katılıyorum

33

37,2

3

4,7

86

100,0

Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum
Toplam

Medya sektöründe kadınlara daha az girişim
fırsatı tanındığına yönelik yargıya katılımcıların
yüzde 90,7’si olumlu yönde görüş bildirmiştir.
Araştırmada medya endüstrisinde kadınlara daha
az girişim fırsatı verildiğine yönelik inancın
yüksek olduğu görülmüştür.
Tablo 21. Medyada Kadınlara Daha Az Girişim Fırsatı Verildiğine Yönelik Düşünce

Medya sektöründe çalışan erkeklerin kadınlara
karşı egosantrik davranışlar sergileyip sergilemedikleri konusu ile ilgili katılımcıların yüzde
90,7’sinin erkek çalışanların bayanlara karşı egosantrik davranışlar sergilediklerine inandıklarını
belirtmiştir. 8 kişi ise kararsız kalmıştır.

Yüzde

Tamamen Katılıyorum

52

60,5

Oldukça Katılıyorum

26

30,2

8

9,3

86

100,0

Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum
Toplam

Tamamen Katılıyorum

36

41,9

Oldukça Katılıyorum

48

55,8

2

2,3

86

100,0

Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum
Toplam

58

67,4

Oldukça Katılıyorum

20

23,3

Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum

6

7,0

Çok Katılmıyorum

2

2,3

86

100,0

Tablo 22: Medyada Çalışan Bayanlara Karşı Daha Saygılı Davranılması Gerektiğine
Yönelik Düşünce

Tablo 20: Kadın – Erkek Eşitsizliği Olduğuna Yönelik İnanç
Yüzde

Tamamen Katılıyorum

Araştırmaya katılanlara medya işletmelerinde
çalışan bayan çalışanlara karşı daha saygılı davranılması gerektiğine inanıp inanmadığı sorulmuş,
katılımcıların toplam yüzde 90,7’sinin medyada
çalışan bayanlara karşı daha saygılı davranılması
gerektiğine inandıkları görülmüştür.

Araştırmaya katılanlara medya endüstrisinde
kadın – erkek eşitsizliğinin olup olmadığı sorulmuş ve katılımcıların toplam yüzde 97,7’sinin
kadın – erkek eşitsizliğinin olduğuna inandığı
görülmüştür. 2 kişi ise kararsız kalmıştır.

Frekans

Yüzde

Toplam

Tablo 19: Erkeklerin Kadınlara Karşı
Egosantrik Davrandıklarına Yönelik
Düşünce
Frekans

Frekans

Frekans

Yüzde

Tamamen Katılıyorum

48

55,8

Oldukça Katılıyorum

30

34,9

Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum

6

7,0

Çok Katılmıyorum

2

2,3

86

100,0

Toplam

Araştırmaya katılanlara medyada çalışan bayanların
ideolojik tercihler nedeniyle sınıf ayrılıklarına tabi
tutulduğunu düşünüp düşünmedikleri sorulmuş
katılımcıların toplam yüzde 95,4’ünün medya
sektöründe çalışan bayanların ideolojik tercihler
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Tablo 24: Medyada Çalışan ve Tacize Uğrayan Birine Tanımaya Yönelik Analiz

nedeniyle sınıf ayrılıklarına tabi tutulduklarını
düşündükleri görülmüştür.
Tablo 23: Bayanların İdeolojik Tercihler
Nedeniyle Sınıf Ayrılıklarına Tabi Tutulduğuna Yönelik Düşünce

Tamamen Katılıyorum
Oldukça Katılıyorum
Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum
Toplam

Yüzde

Tamamen Katılıyorum

54

62,8

Oldukça Katılıyorum

28

32,6

4

4,7

86

100,0

Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum

Frekans Yüzde
54
62,8
28
32,6
4
4,7
86

Frekans

Toplam

6.5 İstatistiksel Analizler
6.5.1 Medya Sektöründe Kadına Yönelik
Görüşlerin Yaşa Göre Farklılık Gösterip
Göstermediğine İlişkin Analiz: Medya sektöründe kadına yönelik görüşlerin katılımcıların
yaşlarına göre farklılık gösterip göstermediğinin
belirlenebilmesi için gerçekleştirilen Anova analizi
sonucunda katılımcıların görüşlerinin yaşlarına
göre farklılık gösterdiği görülmüştür.

100,0

Araştırmaya katılanlara ‘taciz’ konusu ile ilgili
geçmişlerinde herhangi bir vakaya tanıklığa
şahit olup olmadıklarını ölçmek amacıyla medyada çalışan ve tacize uğrayan birisini tanıyıp
tanımadıkları sorulmuştur. Katılımcıların yüzde
95,4’ünün medyada çalışan ve tacize uğrayan en
az bir kişiyi tanıdıkları görülmüştür.

Tablo 25: Medyada Kadına Yönelik Görüşlerin Yaşa Göre
Farklılığına İlişkin Anova Analizi
Kareler Toplamı

df

Ort. Karesi

Gruplar Arası

2,048

4

,512

Grup İçi

4,143

38

,109

Toplam

6,191

42

Bu farklılığın kaynağının tespit edilmesi için
gerçekleştirilen Tukey Çözümlemesi sonucunda
25 yaş altındakiler, 40 yaş üzerindekilerden, 40

F

p

4,696

,004

yaş üzerindekiler ise 35-39 yaş aralığındakilerden
daha çok katılım göstermişlerdir.
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Tablo 26: Medyada Kadına Yönelik Görüşlerin Yaşa Göre Farklılığının Tespitine Yönelik Tukey Çözümlemesi

6.5.2 Medya Sektöründe Çalışan Kadınlara
Yönelik Yapılan Ayrımcılığa Dair Görüşlerin
Medyada Çalışılan Süreye Göre Farklılık
Gösterip Göstermediğine İlişkin Analiz: Medya

Ortalamaların
Farkı

St.
Hata

p

25
25 Yaş 29
Altı 30 34

,27179

,21150

,702

,58788

,21508

,067

süreye göre farklılık gösterip göstermediğinin

35 39

,70476*

,22787

,029

belirlenebilmesi için gerçekleştirilen Anova analizi

40
Yaş
ve
Üzeri

,66667*

,22014

,034

Yaş

sektöründe kadına yapılan ayrımcılığa dair görüşlerin katılımcıların medya sektöründe çalıştıkları

sonucunda katılımcıların görüşlerinin yaşlarına
göre farklılık gösterdiği görülmüştür.

Tablo 27: Medyada Kadına Yönelik Görüşlerin Çalışılan Süreye Göre Farklılığının Tespitine
Yönelik Tukey Çözümlemesi
Kareler Toplamı

df

Ort. Karesi

Gruplar Arası

2,185

2

1,093

Grup İçi

4,006

40

,100

Toplam

6,191

42

Bu farklılığın kaynağının tespit edilmesi için
gerçekleştirilen Tukey Çözümlemesi sonucunda
medya sektöründe 5 yıldan az süredir çalışanlar,

F

p

10,909

,000

6 ila 10 yıldır çalışanlardan, 6 ila 10 yıldır çalışanlar ise 10 yıldan fazla çalışanlara göre daha
çok katılım göstermişlerdir.

Tablo 28: Medyada Kadına Yönelik Ayrımcılık Olduğuna Dair Görüşlerin Çalışma
Süresine Göre Farklılığının Tespitine Yönelik Tukey Çözümlemesi
ÇALIŞILAN SÜRE
1-5 YIL

Ortalama Farkı

St. Hata

p

6-10 YIL

,50196*

,14212

,003

10 YILDAN FAZLA

,65263*

,13993

,000

6.5.3 Medya Sektöründe Çalışan Kadınlara
Ayrımcılık ve Şiddet Olduğuna Yönelik İfadelere İlişkin Görüşlerin Yaşa Göre Farklılık
Gösterip Göstermediğine İlişkin Analiz: Ka-

tılımcıların medya sektöründe çalışan kadınlara
yönelik hazırlanan ifadelere katılım durumlarının
yaşlarına göre farklılık gösterip göstermediğinin
belirlenmesi için Anova analizinden faydalanıl51

UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ekim/Kasım/Aralık Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 6 Yıl:2013 Jel Kodu: L8 - L 82
October / November / December Fall Semester Volume: 2 Issue: 6 Year: 2013
ID:92 K:100

mıştır. Buna göre medyada bayanlara tacizlerin
yapıldığına, bayanların işe alımlarında fiziki ve
dış görünüşlerine daha fazla önem verildiğine ve

erkek yöneticilerin bayan çalışanlara daha fazla
negatif ayrımcılık yaptığına yönelik görüşler, katılımcıların yaşlarına göre farklılık göstermektedir.

Tablo 29: Medyada Endüstrisinde Çalışan Kadınlara Yönelik Yapılan Ayrımcılık İfadelerine
İlişkin Görüşlerin Yaşa Göre Farklılığına İlişkin Anova Analizleri
Kareler
Toplamı
Medya işletmelerinde bayanların dış
görüntüsünün yaptığı işten daha önemli
olduğuna inanıyorum
Medya işletmelerinde bayanlara
tacizlerin yapıldığına inanıyorum.
Medya işletmelerinde bayanların işe
alımında fiziki ve dış görüntüsünün daha
fazla dikkate alındığına inanıyorum.
Medya işletmelerinde kadın yöneticilerin
daha fazla olması gerektiğini
düşünüyorum.
TV endüstrisinde çalışan bayanların
yönetici ve patronlar tarafından cinsel
istismara uğradığına inanıyorum.
Medyada kadına bir meta olarak
bakılmaktadır.
Erkek yöneticilerin medyada bayan
çalışanlarına karşı negatif ayrımcılık
yaptığına inanıyorum.
Medya endüstrisinde bekâr bayanların
iş bulma şansının daha yüksek olduğunu
düşünüyorum.

Gruplar Arası

df

Ort.
Karesi

2,382

4

,596

Grup İçi

10,687

38

,281

Toplam

13,070

42

Gruplar Arası

2,927

4

,732

Grup İçi

7,259

38

,191

Toplam

10,186

42

Gruplar Arası

4,023

4

1,006

Grup İçi

8,628

38

,227

Toplam

12,651

42

1,770

4

,443

Grup İçi

11,671

38

,307

Toplam

13,442

42

2,430

4

,608

Grup İçi

12,035

38

,317

Toplam

14,465

42

,371

4

,093

Grup İçi

12,094

38

,318

Toplam

12,465

42

9,809

4

2,452

Grup İçi

20,377

38

,536

Toplam

30,186

42

4,681

4

1,170

Grup İçi

17,924

38

,472

Toplam

22,605

42

Gruplar Arası

Gruplar Arası

Gruplar Arası

Gruplar Arası

Gruplar Arası

52

F

Sig.

2,118

,098

3,831

,010

4,430

,005

1,441

,239

1,918

,127

,292

,881

4,573

,004

2,481

,060
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TV mecrasında çalışan bayanların medyanın
diğer kollarına oranla daha fazla tacize uğradığını
düşünüyorum.

Gruplar
Arası

Medya sektöründe çalışan erkek yöneticilerin
bayan çalılaşanlara karşı egosantrik davranışlar
sergilediğine inanıyorum.

Medya endüstrisinde kadın-erkek eşitliğinin
olmadığına inanıyorum.

Medya işletmelerinde kadın çalışanların daha az
girişim fırsatı bulduğunu düşünüyorum.

Medya işletmelerinde çalışan bayan çalışanlara karşı
daha saygılı davranılması gerektiğine inanıyorum.

Medya endüstrisinde bayan çalışanların ideolojik
tercihler nedeniyle sınıf ayrılıklarına tabi
tutulduğunu düşünüyorum.

Medyada çalışıp tacize uğradığını söyleyen en az bir
kişiyi tanıyorum.

Yapılan Tukey Çözümlemesi sonucunda 25 yaş
altında kalan kadın medya çalışanlarının 35 yaş
üzerindekilere göre daha çok medya sektöründe
bayanların tacize uğradığına inandığı görülmüştür.
Benzer şekilde 25 yaş altındaki çalışanların 25–29
yaş aralığındakilere göre, 25-29 yaş aralığında olan

2,272

4

,568

Grup
İçi

12,426

38

,327

Toplam

14,698

42

Gruplar
Arası

3,149

4

,787

Grup
İçi

15,595

38

,410

Toplam

18,744

42

Gruplar
Arası

1,923

4

,481

Grup
İçi

10,356

38

,273

Toplam

12,279

42

Gruplar
Arası

2,228

4

,557

Grup
İçi

20,377

38

,536

Toplam

22,605

42

Gruplar
Arası

3,485

4

,871

Grup
İçi

19,119

38

,503

Toplam

22,605

42

Gruplar
Arası

2,556

4

,639

Grup
İçi

11,909

38

,313

Toplam

14,465

42

Gruplar
Arası

2,222

4

,556

Grup
İçi

12,243

38

,322

Toplam

14,465

42

1,737

,162

1,918

,127

1,764

,156

1,039

,400

1,732

,163

2,039

,108

1,724

,165

kadın çalışanların 40 yaş üzerindekilere göre, 40
yaş üzerindekiler 35-39 yaş aralığındakilere göre
ve 35-39 yaş aralığındakiler ise 30-34 yaş aralığındakilere göre daha çok medyada bayanların işe
alımlarında fiziki ve dış görünüşlerinin daha fazla
dikkate alındığını düşünmektedir.
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Tablo 30: Medyada Çalışan Kadınlara Yönelik Ayrımcılık İfadelerine İlişkin Görüşlerin
Yaşa Göre Farklılığına Yönelik Tukey Çözümlemesi
Ortalamaların
Farkı

Medya işletmelerinde bayanlara
tacizlerin yapıldığına inanıyorum.

Medya işletmelerinde bayanların işe
alımında fiziki ve dış görüntüsünün
daha fazla dikkate alındığına
inanıyorum.

St. Hata

p

25 - 29

,615

,280

,202

30 - 34

,727

,285

,100

25 Yaş Altı 35 - 39

*

1,000

,302

,016

40 Yaş ve
Üzeri

1,000*

,291

,012

25 - 29

1,026*

,305

,014

30 - 34

1,152*

,310

,006

25 Yaş Altı 35 - 39

*

1,333

,329

,002

1,111*

,318

,010

25 - 29

,436

,469

,884

30 - 34

1,030

,477

,217

25 Yaş Altı 35 - 39

*

1,524

,505

,035

40 Yaş ve
Üzeri

1,333

,488

,068

25 Yaş
Altı

-,436

,469

,884

30 - 34

,594

,300

,294

35 - 39

*

1,088

,343

,024

,897

,318

,054

40 Yaş ve
Üzeri

Erkek yöneticilerin medyada bayan
çalışanlarına karşı negatif ayrımcılık
yaptığına inanıyorum.
25 - 29

40 Yaş ve
Üzeri

6.5.4 Medya Sektöründe Çalışan Kadınlara
Yönelik Ayrımcılık Yapıldığına Dair İfadelere İlişkin Görüşlerin Çalışma Sürelerine
Göre Farklılık Gösterip Göstermediğine
İlişkin Analiz: Katılımcıların medya sektöründe
çalışan kadınlara yönelik ayrımcılığı ölçmek
için hazırlanan ifadelere katılım durumlarının
çalışma sürelerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için Anova analizinden
faydalanılmıştır. Buna göre, medya işletmelerinde
bayanların dış görüntüsünün yaptığı işten daha
önemli olduğuna, medya işletmelerinde bayanlara
tacizlerin yapıldığına, medya işletmelerinde kadın
yöneticilerin daha fazla olması gerektiğine, erkek

yöneticilerin medyada bayan çalışanlara karşı
negatif ayrımcılık yaptığına, medya endüstrisinde
bekâr bayanların iş bulma şansının daha yüksek olduğuna, medya sektöründe çalışan erkek
yöneticilerin bayan çalışanlara karşı egosantrik
davranışlar sergilediğine, medya işletmelerinde
bayan çalışanların ideolojik tercihler nedeniyle
sınıf ayrılıklarına tabi tutulduğuna ve medyada
çalışıp tacize uğradığını söyleyen en az bir kişi
tanımaya yönelik görüşler katılımcıların çalışma
sürelerine göre farklılık göstermektedir.
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Tablo 31: Medyada Çalışan Kadınlara Ayrımcılık Yapılığına Yönelik İfadelere İlişkin Görüşlerin Çalışma Sürelerine Göre Farklılığına İlişkin Anova Analizleri
Kareler
Toplamı

Ortalamaların
Karesi

df

Gruplar
Arası

1,969

2

Grup İçi

11,100

40

Toplam

13,070

42

Gruplar
Arası

3,323

2

Grup İçi

6,863

40

Toplam

10,186

42

Gruplar
Arası

2,368

2

Grup İçi

11,074

40

Toplam

13,442

42

Gruplar
Arası

7,580

2

Grup İçi

22,606

40

Toplam

30,186

42

Gruplar
Arası

3,525

2

Grup İçi

19,080

40

Toplam

22,605

42

Medya sektöründe çalışan erkek
yöneticilerin bayan çalışanlara karşı
egosantrik davranışlar sergilediğine
inanıyorum.

Gruplar
Arası

3,584

2

Grup İçi

15,161

40

Toplam

18,744

42

Medya endüstrisinde bayan
çalışanların ideolojik tercihler
nedeniyle sınıf ayrılıklarına tabi
tutulduğunu düşünüyorum.

Gruplar
Arası

2,899

2

Grup İçi

11,567

40

Toplam

14,465

42

Gruplar
Arası

2,215

2

Grup İçi

12,250

40

Toplam

14,465

42

Medya işletmelerinde bayanların
dış görüntüsünün yaptığı işten daha
önemli olduğuna inanıyorum

Medya işletmelerinde bayanlara
tacizlerin yapıldığına inanıyorum.

Medya işletmelerinde kadın
yöneticilerin daha fazla olması
gerektiğini düşünüyorum.
Erkek yöneticilerin medyada bayan
çalışanlarına karşı negatif ayrımcılık
yaptığına inanıyorum.
Medya endüstrisinde bekâr
bayanların iş bulma şansının daha
yüksek olduğunu düşünüyorum.

Medyada çalışıp tacize uğradığını
söyleyen en az bir kişiyi tanıyorum.
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F

,985 3,548

p
,038

,278
1,661 9,682

,000

,172
1,184 4,277

,021

,277
3,790 6,706

,003

,565
1,762 3,695

,034

,477
1,792 4,728

,014

,379
1,449 5,012

,011

,289
1,107 3,616
,306

,036
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Kareler
Toplamı
TV mecrasında çalışan
Gruplar Arası
bayanların medyanın diğer Grup İçi
kollarına oranla daha
fazla tacize uğradığını
Toplam
düşünüyorum.

1,500

2

13,198

40

14,698

42

1,425

2

Grup İçi

10,854

40

Toplam

12,279

42

2,354

2

Grup İçi

20,250

40

Toplam

22,605

42

,998

2

,499

21,606

40

,540

22,605

42

1,637

2

11,014

40

12,651

42

1,620

2

12,845

40

14,465

42

,876

2

Grup İçi

11,590

40

Toplam

12,465

42

Medya endüstrisinde
kadın-erkek eşitliğinin
olmadığına inanıyorum.

Gruplar Arası

Medya işletmelerinde
kadın çalışanların daha az
girişim fırsatı bulduğunu
düşünüyorum.

Gruplar Arası

Medya işletmelerinde
çalışan bayan çalışanlara
karşı daha saygılı
davranılması gerektiğine
inanıyorum.

Gruplar Arası

Medya işletmelerinde
bayanların işe alımında
fiziki ve dış görüntüsünün
daha fazla dikkate
alındığına inanıyorum.

Gruplar Arası

TV endüstrisinde çalışan
bayanların yönetici ve
patronlar tarafından cinsel
istismara uğradığına
inanıyorum.

Gruplar Arası

Medyada kadına bir meta
olarak bakılmaktadır.

Ortalamaların
Karesi

df

Grup İçi
Toplam

Grup İçi
Toplam

Grup İçi
Toplam
Gruplar Arası

F

,750 2,273

p
,116

,330

,712 2,625

,085

,271
1,177 2,325

,111

,506

,924

,405

,819 2,973

,063

,275

,810 2,523

,093

,321

,438 1,511

,233

,290

Yapılan Tukey Çözümlemesi sonucunda 10
yıldan fazla süredir medyada çalışan kadınların,
5 yıldan az çalışanlara göre daha çok medyada
bayanların dış görünüşü ve fiziki görüntüsünün
yaptığı işten daha önemli olduğuna inanmaktadır.
Dolayısıyla çalışma süresi arttıkça dış görünüş
ve fiziki görünümün yaptığı işten daha önemli
olduğuna yönelik inanç artmaktadır.

az süredir çalışanlara göre daha fazla tacizlerin

10 yıldan fazladır çalışanlar 6 ila 10 yıldır çalışanlara göre, 6 ila 10 yıldır çalışanlar ise 5 yıldan

gilediğine olan inanç artmaktadır. Benzer şekilde

yapıldığına inanmaktadır. Dolayısıyla çalışma
süresi arttıkça tacizlerin yapıldığına olan inanç
artmaktadır. Benzer şekilde çalışma süresi arttıkça
medya işletmelerinde kadın yöneticilerin daha
fazla olması gerektiğine olan inanç artmaktadır.
Yine çalışma süresi arttıkça erkek yöneticilerin
bayan çalışanlara karşı egosantrik davranışlar serbayan çalışanların ideolojik tercihler nedeniyle
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sınıf ayrımına tabi tutulduğuna olan inanç da
çalışma süresi arttıkça daha da artmaktadır.

yaptığına ve bekâr bayanların iş bulmalarının daha

10 yıldan fazladır medyada çalışan bayanlar, 5
yıldan az çalışanlara göre erkek yöneticilerin
medyada bayan çalışanlara karşı negatif ayrımcılık

şekilde 10 yıldan fazladır çalışanlar, 5 yıldan az

kolay olduğuna daha çok inanmaktadır. Benzer
süredir çalışanlara göre daha çok medyada çalışıp
tacize uğradığını söyleyen tanıdıklara sahiptir.

Tablo 32: Medyada Çalışan Kadınlara Yönelik Ayrımcılık Yapıldığına Yönelik İfadelere İlişkin Görüşlerin Çalışma Sürelerine Göre Farklılığına Yönelik Tukey Çözümlemesi
Ortalamaların
Farkı
Medya işletmelerinde bayanların dış
görüntüsünün yaptığı işten daha önemli
olduğuna inanıyorum

1-5
Yıl

Medya işletmelerinde bayanlara tacizlerin
yapıldığına inanıyorum.

1-5
Yıl

Medya işletmelerinde kadın yöneticilerin
1-5
daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Yıl
Erkek yöneticilerin medyada bayan
çalışanlarına karşı negatif ayrımcılık
yaptığına inanıyorum.

1-5
Yıl

Medya endüstrisinde bekâr bayanların iş
bulma şansının daha yüksek olduğunu
düşünüyorum.

1-5
Yıl

Medya sektöründe çalışan erkek
yöneticilerin bayan çalışanlara karşı
egosantrik davranışlar sergilediğine
inanıyorum.

1-5
Yıl

Medya endüstrisinde bayan çalışanların
ideolojik tercihler nedeniyle sınıf
ayrılıklarına tabi tutulduğunu
düşünüyorum.

1-5
Yıl

Medyada çalışıp tacize uğradığını söyleyen
en az bir kişiyi tanıyorum.

1-5
Yıl

St.
Hata

p

6-10 Yıl

,361

,237

,289

10 Yıldan
Fazla

,609

*

,233

,033

6-10 Yıl

,622*

,186

,005

10 Yıldan
Fazla

,805*

,183

,000

6-10 Yıl

,622*

,236

,032

10 Yıldan
Fazla

*

,647

,233

,022

6-10 Yıl

,748

,338

,081

*

1,203

,332

,002

6-10 Yıl

,555

,310

,187

10 Yıldan
Fazla

*

,827

,305

,026

6-10 Yıl

,790*

,276

,018

10 Yıldan
Fazla

,774*

,272

,019

6-10 Yıl

,647*

,241

,028

10 Yıldan
Fazla

,737*

,238

,010

6-10 Yıl

,387

,249

,277

10 Yıldan
Fazla

,647

,245

,031

10 Yıldan
Fazla

*

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

ve endüstrilerde ki varlığını hızla arttıran kadınlar,

Kadınlar her geçen gün iş dünyasına daha fazla
giriş yapmakta ve istihdam oranlarını arttırmaktadırlar. İş dünyasında farklı pozisyonlarda çalışan

günlük yaşamda karşı karşıya kaldıkları pek çok
sorunu iş dünyasında da yaşamakta ve bu sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu
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sorunlar kadınların cinsiyetlerinden dolayı ortaya
çıkan ayrımcılık başlığı altında toplanmaktadır.
Türkiye’de çalışan kadınların haklarını koruyan
ve onlara yönelik yapılan ayrımcılığı önlemeye
çalışan pek çok yasa olmasına rağmen reel hayatta bu ayrımcılığın önüne geçilememektedir.
Bu durum bir yandan günümüz Türkiye’sinde
yasalarla kazanılan hakların günlük yaşamda
tam anlamıyla karşılık bulmadığı ve hedefleneni
gerçekleştiremediğini gösterirken bir yandan
kadına yönelik yapılan ayrımcılığın yasalardan
çok toplum nezdinde verilecek eğitimle azaltılabileceği tartışmasını da açmaktadır.

sonucunda TBMM’ne 18 kadın vekil girmiş, bu
meclis aritmetiğinin % 4,5’ine tekabül etmiştir.
Cumhuriyet Türkiye’sinde kadının her ne kadar
üst mevkilerde çalışmasına yönelik motive edici
yasalar ve teşvikler uygulansa da Türk kadının
iş yaşamına girişi biraz zaman almıştır. Yapılan
nufüs sayımlarına göre Türkiye’de 1927 yılından
1985 yılına kadar kadın istihdamın daha çok ziraat
ve onun yan kolları olan tarım, ormancılık ve
hayvancılık alanında yüksek olduğu görülmüştür. Türk kadının iş yaşamına katılması toplum
içindeki manevi nedenlerden dolayı fazla teşvik
edilmemiş ve daha çok ziraat sektöründe çalışma alanı bulmuştur. Türk kadınının iş yaşamına
girişi her ne kadar ağır gitse de çağdaş Türkiye
Cumhuriyeti tarafından sürekli desteklenmiştir.
Cumhuriyet döneminde kadının iş gücüne katılımı
% 81,5 iken çok partili rejime geçildiği 1950’li
yıllarda itibaren bu oranda düşüş yaşanmış ve
1985 yılına gelindiğinde kadının iş gücüne
katılımı % 36,4 oranına kadar düşmüştür. 2013
yılına gelindiğine kadının iş gücüne katılımı %
28,8 seviyesinde olması bu alanda arzu edilen
yolun alınamadığını göstermektedir.

Yapılan araştırmalara yasalarla kazanılmış hakların
çok gerisinde bir süreç yaşadığımızı göstermektedir. Türkiye birçok ülke ile kıyaslandığında
kadınları çalışma yaşamındaki ayrımcılıktan ve
kadın-erkek eşitsizliğinden koruyacak bir yasal
çerçeveye sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca
uluslararası sözleşmelerde hedeflenen kadın erkek
eşitliği ve kadınların ayrımcılıktan korunması
ilkelerine uyulacağı söz konusu uygulamaları
içeren sözleşmeler onaylanarak kabul edilmiştir.
OECD raporlarına göre Türkiye’deki çalışan
kadınların, toplam kadın iş gücüne oranı Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük düzeye sahip
ülke konumunda, halen ücret seviyesi olarak da
erkek çalışanların gerisindedir. Bunun en büyük
sebeplerinden biri Türkiye’de kadının yaşam ve
haklarını hukuktan çok toplumsal ve dini baskılar
aracılığı ile şekillendirmesidir.

Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllardan 1980’li
yıllara kadar geçen dönemde Türk kadını daha
çok ziraat alanında çalışmıştır. Türkiye’nin 80’li
yıllarda sosyal devlet anlayışından neoliberal ekonomiye geçmesi kadınların tarımdan sanayileşme
doğru adım atmalarının önünü açmış ve farklı iş
kollarında da çalışma imkânı elde etmişlerdir.
Bu farklı iş kolları içinde yer alam medya ve
onun yan dalları olan reklamcılık, halkla ilişkiler
alanında çalışma imkânı bulan kadınların medya
endüstrisinde ki istihdamları özellikle 1990’lı
yıllardan sonra artış göstermiştir.

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde Mustafa
Kemal Atatürk ile başlayan kadınların toplumsal
hayattaki rollerinin artması ve iş gücüne kazandırılmasına yönelik çalışmalar günümüze kadar
devam etmiştir. 1937 yılında yapılan seçimler
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Türkiye’de medya endüstrisinde kadın istihdam
oranında ki artış özel sermayeli medya işletmelerinin aktif hale geldiği 1990’larda artış göstermiştir.
Özel sermayeli radyo, televizyon kanallarının
yayına başlaması bu alanda bir istihdam ihtiyacı
doğurmuş ve kadınlar da bu istihdam açığından
paylarına düşeni alarak medyanın farklı kollarında
çalışmaya başlamışlardır. 1990’lı yıllara kadar
kamu tekelinde olan radyo ve televizyon yayıncılığı, bu tarihten sonra özel sermayeli kanalların
da yayına girmesi ile büyüme göstermiştir. Binin
üzerinde radyo kanalı açılmış, yüzlerce yerel ve
ulusal televizyon kanalı faaliyete geçmiştir. Ancak
sayısı on binlerle ifade edilebilecek bir istihdam
yaratan bu yeni oluşum, medya sektörünü erkek
egemen bir sektör olmaktan kurtaramamıştır. Medya endüstrisinde 1992 yılında çalışan kadınların
oranı % 15,9 iken bu sayı 2007 yılında % 20,5’
çıkmıştır. 1992 yılından sonra özel sermayeli radyo
ve televizyon kanallarının faaliyete geçmesi göz
önüne alındığında endüstride istihdam oranında
ciddi bir büyüme yaşanırken, kadın çalışanların
bunda aldığı pay ancak % 5 oranında büyümüştür.

Medya endüstrisinde çalışan kadınların sektörde
yaşadığı sorunlarla ilgili günümüze kadar yapılan
araştırmalarda kadın çalışanların ‘taciz’ , ‘mobing’
gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını gösterirken,
medyada çalışan bayanların daha çok dış görüntüleri
ile ön plana geldiği ve cinsel ayrımcılık yaşadıkları
ortaya çıkmıştır. Erkek egemen bir sektör olarak
tanımlanan medya sektöründe kadın çalışanların
yaşadığı bu sorunlar onların bu endüstride ayakta
kalmasını zorladığı gibi endüstrinin yönetimsel
kademelerinde yer almalarının önünü tıkamaktadır. Yaşanan bu durum dünyada kadın medya
çalışanların ‘Feminist Medya’ adında bir sistem
yaratmasına neden olmuştur. Medyada çalışan
kadınların hem medyada kadının işleniş biçimine hem de medyada çalışan kadınların yaşadığı
ayrımcılığa dikkat çekmek ve bu konuda bir alternatif yaratmak amacıyla hazırladığı bu sistemde
kadınlar hem medyadaki teslimiyetlerini hem de
medyadaki haklarını korumaktadırlar. Yurt dışında
özellikle 1990’lardan sonra yaygın hale gelen bu
sistem altında kurulan haber ajansı ve benzeri
faaliyetlerde bulunan basın işletmelerinde sadece
kadınlar çalışmakta ve kadınları medyada en iyi
biçimde temsil edilmesine özen gösterilmektedir.
Türkiye’nin ilk feminist medya örneği ise 2012
yılında kurulan Jin Haber Ajansı olmuştur.

Kadınlar çalıştıkları tüm iş kollarında olduğu
gibi medya endüstrisinde de cinsiyetlerinden
kaynaklanan sorunlar yaşamışlardır. Medyada
çalışan kadınların karşı karşıya kaldığı ayrımcılık,
onların endüstri içinde hem rahat çalışmasının
önünü tıkamakta hem de endüstride üst kademelere yükselmesinde olumsuz etki etmektedir.

Medya endüstrisinde çalışan kadınlara uygulanan ‘medyada kadın olmak’ konulu araştırmamızda medya endüstrisinde çalışan kadınların
endüstride yaşadıkları sorunlar ile ilgili durum
saptaması yapılmıştır. Yapılan güvenilirlik analizi
sonucunda güvenilir sonuçlar verdiği görülen
uygulama sonuçlarına göre katılımcıların büyük çoğunluğunun medya endüstrisinde çalışan
bayanların dış görüntüsünün yaptığı işten daha
önemli olduğu yönünde fikir beyan ettikleri gö-

2013 yılında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en
çok tercih edilen on radyo işletmesinin sadece 3
tanesinde bayan yönetici istihdam edilmektedir.
Benzer sonuçlar yazılı basın işletmeleri içinde
geçerlidir. Ulusal çapta yayın yapan on gazete
de çalışan yönetici kadınların sayısı 22 ‘dir.
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rülmüştür. Dış görünüş ile ilgili olarak bir diğer
ulaşılan sonuç da bayanların işe alım süreçlerinde
dış görünüşlerinin ve fiziki görüntülerinin daha
fazla dikkate alındığıdır. Ayrıca bekâr bayanların
medyada iş bulmalarının daha kolay olduğuna
da inanılmaktadır. Medya endüstrisinde çalışan
kadınla evliliğin bu sektörde bir dezavantaj olarak
görüldüğünü ifade etmişlerdir.

ayrımcılık yapmaları ve egosantrik davranışlar
sergilemeleridir. Bu tip davranışlar katılımcılara
medya endüstrisinde kadın-erkek eşitliğinin olmadığına ve kadınlara daha saygılı davranılması
gerektiğine yönelik inancı doğurmuştur. Ayrıca
medyada çalışan kadınlar ideolojik tercihler
nedeniyle sınıf ayrılıklarına tabi tutulduklarına
da inanılmaktadır.

Araştırmaya katılan katılımcılara medyada çalışmanın kendileri için hangi zorlukları ifade
ettiği sorulmuştur. Katılımcılar bu soruya %
20,27 oranında ‘taciz’ cevabını verirken % 18,92
oranında ‘çalışma koşulları’ demişlerdir. Katılımcıların medyada bayanların taciz edildiğine
inandıkları görülmüştür. Bu tacizlerin kaynağı
olarak ise yönetici ve patronlar görülmektedir.
Tacizin mecralara göre dağılımına bakıldığında
TV mecrasında çalışan bayanların daha çok tacize
uğradığı görülmüştür. Bu tip tacizlerin varlığı
katılımcılara kadınlara medya işletmelerinde bir
tür cinsel meta olarak bakıldığına ilişkin inancı
doğurmuştur. Özel hayatın hassasiyet ve mahremiyetine yönelik gizlilik sınırlarını zorlamamak için
çalışmada medyada çalışan kadınlara ‘medyada
tacize uğrayan en az bir kişi tanıyorum” ifadesine
yönelik bir değerlendirme yapmaları istenmiş ve
katılımcıların % 62,8’inin bu ifadeye tamamen
katıldığı ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan
medyada çalışan kadınların büyük bir çoğunluğu
medyada çalışan ve tacize uğrayan en az bir kişi
tanıdığını belirtmiştir.

Bu görüşlerin medya sektöründe çalışan bayanların yaşlarına ve çalıştıkları süreye göre farklılık
gösterip göstermediğinin belirlenmesi için gerçekleştirilen Anova analizleri sonucunda yaş azaldıkça
bayanların tacize uğradığına, erkek yöneticilerin
bayan çalışanlara karşı negatif ayrımcılık yaptığına ve bayanların işe alımlarında dış görünüşe
daha çok önem verildiğine olan inancın arttığı
görülmüştür. Bu, geçmiş tecrübelerin aktarılması
sonucunda sektöre yeni giriş yapan gençlerde
bir bilinç uyanışı yarattığını göstermektedir. Yaş
azaldıkça medyada tacizin varlığı bilinmekte ve
bu konuda önlemler alınmaktadır. Yeni nesil bu
konuda önceki nesle göre daha bilinçli davranmakta ve haklarını arama konusunda daha aktif
davranmaktadır.
Çalışma süresine göre ise değerlendirilme yapıldığında, medya endüstrisinde çalışma süresi
arttıkça bayanların dış görünüşlerinin yaptıkları
işten daha önemli olduğuna, bayanlara karşı
tacizlerin yapıldığına, kadın yöneticilerin fazlalaşması gerektiğine, erkek yöneticilerin negatif
ayrımcılık uyguladığına ve egosantrik davranışlar
sergilediğine olan inanç artmaktadır.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer konu
da medyada çalışan kadınların medya işletmelerinde kadın yöneticilerin fazla olması gerektiğine
yönelik inancı olmuştur. Bu görüşün nedeni de
erkek yöneticilerin bayan çalışanlara karşı negatif

Medya işletmelerinde çalışan kadınların sektörle
ilgili geçmiş deneyimlerden hareket ederek verdikleri mesajlar Türkiye’de kadın ayrımcılığının
hala ciddi boyutlarda devam ettiği ve bunun
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