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Önsöz

2021 yılında Deloitte, 10 ülkeden 5.000 kadının katıldığı ve kadınların işyerlerindeki deneyimlerinin bağlılıkları ve kariyer 
gelişimleri üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılmasını amaçlayan bir anket olan ilk Women @ Work raporunu yayımladı. Anket 
aynı zamanda, COVID-19 pandemisinde kadınların işyerlerindeki yaşamlarına dair eşsiz bir bakış açısı sağladı. Dünyanın dört 
bir yanındaki kadınların verdiği yanıtlar, kadınların "günlük" işyeri deneyimlerinin bağlılıkları üzerinde olumsuz etkiye sahip 
olduğunu ve pandemi sürecinin kadınların iş/özel yaşam dengesi ve refah durumu da dahil olmak üzere yaşamlarını ve 
kariyerlerini ciddi oranda etkilediğini ortaya koydu. 

2022 anketimiz, büyük olasılıkla çoğu ülkedeki pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesi dolayısıyla kadınların iş/yaşam dengesi 
konusunda orta düzeyde iyileşmeye ve iş memnuniyeti ve iş motivasyonunda bir miktar artışa işaret etse de aynı zamanda 
çoğu kadının tükenmiş hissetmesi nedeniyle uzun vadede endişe verici bir etkiyi açığa çıkarıyor. 

İşyerinde karşılaşılan ayrımcı davranışlar konusunda da genel görünüm pek iç açıcı değil: Bu yıl daha fazla sayıda kadın 
işyerinde tacize veya ayrımcı/saldırgan söylemlere maruz kaldığını bildirdi. Bu durum, LGBT+ ve etnik azınlık gruplarında yer
alan kadınlar için daha da yaygın. Anket aynı zamanda, hibrit modellerle (uzaktan ve ofis içi çalışmanın bir arada yürütüldüğü 
düzenlemeler) çalışan kadınların neredeyse %60'ı dışlanmış hissettiğini bildirdiğinden işyerindeki "yeni normal" ile ilgili endişe 
verici bulguları gözler önüne serdi. Bu ve saymadığımız diğer nedenlerden ötürü çoğu kadın, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 
mevcut işlerinden ayrılmayı planladıklarını belirtti.

Anketimiz ayrıca, işinden ayrılan veya aktif olarak işinden ayrılmayı planlayan kadınlara yönelik teşvik edici etmenlerin 
başında gelen tükenmişlik hissi ve kariyer ilerlemesine ilişkin fırsat yokluğu gibi “Büyük İstifa” dönemine yönlendiren bazı ana 
faktörlere ilişkin içgörüler sundu ve bu trendin devam edeceğini gösterdi. 

Kadınlara işyerlerine ilişkin görüşlerinin yanı sıra işverenlerinin cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda neler yapabileceğini de 
sorduk. En yüksek puanı alan eylem, işyerinde cinsiyet eşitliği açısından kritik öneme sahip olan saygılı ve kapsayıcı bir işyeri 
kültürü sağlamak oldu. 

Bu bulguların, kuruluşların kadınların işyerlerindeki deneyimlerini iyileştirmesine yardımcı olmasını ve kadınların 
kariyerlerinde ilerlemek için eşit fırsatlara sahip olduğu, tam anlamıyla kapsayıcı ve destekleyici bir kültürü teşvik etmesini 
umuyoruz. 
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ve Amaç Baş Yöneticisi
Deloitte Global
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Geçtiğimiz yıl, çoğu şirket ve çalışan için değişikliklerle dolu bir dönem oldu. Bu dönemde hem fırsatlar hem de zorluklarla karşı karşıya kaldık. Çalışanların çoğu, pandeminin ilk 
yılında öğrendiklerini uygulamaya geçirmek ve daha geleneksel çalışma yöntemleriyle bir araya getirmek (hibrit çalışma modellerinin uygulanması da dahil) için gerçekten sıkı 
çalıştı. Ancak, 10 ülkeden 5.000 çalışan kadının verdiği yanıtlar, pandeminin kadınlar üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiğini ortaya koyuyor. Örneğin tükenmişlik çok ciddi 
düzeylere ulaşmış durumda. Aynı zamanda kadınların çoğu, kariyerleri ve yaşamlarıyla ilgili kararları pandemi dönemindeki deneyimlerine göre aldı. Bazı kadınlar, yeni ve daha 
esnek çalışma koşullarına yönelik bir arayışa girdi, diğerleri ise işlerini veya ekiplerini tamamen bıraktı. 

Bulgularımız ciddi zorlukları ön plana çıkarmanın yanı sıra doğru yoldaki kuruluşların sağladığı olumlu etkiyi de gözler önüne seriyor. 

Temel içgörüler şunları içeriyor: 

Stres seviyelerinin artmasıyla
tükenmişlik durumu daha yaygın 
görülmeye başlandı

Kadınlar, bir önceki yıla göre daha farklı bir rol üstlenmek 
istiyor ve bu isteğin temelinde tükenmişlik yer alıyor. 
Aktif olarak yeni iş arayan kadınların neredeyse %40'ı, 
tükenmişlik hissini temel sebep olarak öne sürüyor. 
Pandemi başladıktan sonra işinden ayrılmış olan kadınlar 
içinse en yaygın neden "ilerleme fırsatının olmaması". 
Katılımcıların yaklaşık dörtte biri, iş memnuniyeti ve iş 
motivasyonu düzeylerini kötü/çok kötü şeklinde 
değerlendirirken neredeyse yarısı, bir önceki yıla kıyasla 
kariyer fırsatları konusunda çok daha kötümser. Ankete 
katılan kadınların yarısından fazlası önümüzdeki iki yıl 
içerisinde mevcut işlerinden ayrılmak istiyor ve yalnızca 
%10'u beş yıldan uzun süre mevcut işinde kalmayı 
planlıyor. 

Ankete katılan kadınların yüzde elli üçü, stres 
seviyelerinin bir önceki yıla göre daha yüksek olduğunu 
ve neredeyse yarısı tükenmiş hissettiğini belirtiyor. Bu 
yılki anket katılımcıları ruh sağlıklarını geçen yıla göre 
daha iyi değerlendirse de katılımcıların neredeyse yarısı 
ruh sağlıklarının kötü/çok kötü olduğunu söylüyor. 
Katılımcıların üçte biri, ruh sağlıklarıyla ilgili sorunlar 
nedeniyle işten izin almak durumunda kalırken %43'ü 
işyerindeki bu zorluklardan rahatlıkla bahsedebiliyor. 
Buna ek olarak, "her durumda erişilebilir olma" kültürü 
devam ediyor. Kadınların üçte birinden fazlası, işi geride 
bırakabilme becerilerini kötü/çok kötü olarak 
değerlendiriyor ve bu grubun %42'si her zaman 
erişilebilir olmamaları halinde kariyer gelişimlerinin kötü 
etkileneceğinden endişeleniyor.

Büyük İstifa Dönemi 
devam edecek gibi görünüyor 

2021 yılına kıyasla bu yıl, işverenin esnek çalışma politikaları 
sunduğunu söyleyen kadınların sayısı bir miktar artsa da oran 
hala çok düşük: Kadınların yalnızca üçte biri (%33) işverenlerinin 
böyle bir teklif sunduğunu belirtiyor. Pandemi sürecinde 
kuruluşlarının sunduğu politikalar sorulduğundaysa kadınların 
yalnızca %22'si çalışma ortamı ve çalışma zamanı konusunda 
esnek olduğunu belirtiyor. Daha endişe verici olansa katılımcıların 
%94'ü esnek çalışma koşulları talebinde bulunmanın, yükselme 
olasılıklarını etkileyeceğini düşünüyor ve %90'ı, esnek çalışma 
koşulları talep etmeleri durumunda iş yüklerinin uygun şekilde 
düzenlenmeyeceğine inanıyor. Bunlara ek olarak, pandemi
döneminde çalışma saatlerini azaltan veya değiştiren ve ayrıca 
yarı zamanlı çalışan kadınlar, ağır sonuçlarla karşılaşıyor. Ruh 
sağlıkları ve iş motivasyonları ciddi derecede kötüleşiyor. 

Dünya genelinde çalışma koşullarındaki 
değişikliklere rağmen çoğu kadın esnek 
çalışma saatlerine sahip olamıyor
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Hibrit çalışma modeli: Beraberinde 
getirdiği zorlukların yanı sıra bir 
değişim fırsatı 

Kadınların çoğu (%59), son bir yılda işyerinde tacize (istenmeyen 
fiziksel temaslar veya tekrarlayan küçümseyici yorumlar gibi) 
ve/veya ayrımcı/saldırgan söylemlere (sözünün kesilmesi veya 
ciddiye alınmamak, patronluk taslanması gibi) maruz kaldı ve bu 
oran, 2021 yılındaki taciz ve/veya ayrımcı/saldırgan söylem 
bildiriminde bulunan kişilerin oranına (%52) göre artış gösterdi.  
Kadınların tam olarak yarısı, ayrımcı/saldırgan söyleme ve %14'ü 
tacize maruz kaldığını belirtiyor. 2021 yılına benzer şekilde bu 
davranışların toplamda yalnızca ufak bir kısmı (%31) bildiriliyor 
ve ayrımcı/saldırgan söylemler işverene daha az oranda iletiliyor. 
Taciz davranışlarının %66'sı bildirilirken ayrımcı/saldırgan 
söylemlerin yalnızca %23'ü üst mevkilere iletiliyor. Ayrıca, 
kadınlar hala düşüncelerini açıkça dile getirdikleri için 
misillemeye maruz kalmaktan korkuyor: Kadınların %93'ü ayrımcı 
davranışları bildirdiklerinde kariyerlerinin olumsuz etkileneceğine 
inanıyor ve çoğu, bu davranışları bildirse dahi işverenin herhangi 
bir aksiyon almayacağını düşünüyor. 

Hibrit çalışma modeli, doğru şekilde uygulanması 
halinde, çoğu çalışanın uzaktan çalışmanın sağladığı 
esnekliğe sahip olmaya devam etmesi gibi fırsatlar 
sunsa da fiziksel olarak işyerinde bulunmayan 
çalışanların dışlanması riskini de beraberinde getiriyor. 
Hibrit ortamlarda çalışan kadınların neredeyse %60'ı, 
önemli toplantılara davet edilmediklerini ve neredeyse 
yarısı, sponsorluk ve kariyer gelişiminde önemli bir 
faktör olan liderlerle yeterince iletişim kuramadıklarını 
belirtiyor. Dahası, kadınların yalnızca dörtte biri, 
işverenlerinin nasıl ve nerede çalışmaları gerektiğine 
dair net beklentiler sunduğunu belirtiyor. Bu durum, 
öngörülebilirlik açısından zorlukları beraberinde 
getiriyor (genelde bakım sorumlulukları olan kişiler 
için).

Taciz ve ayrımcı/saldırgan 
söylemler artıyor ve bu durumlar 
çoğunlukla bildirilmiyor

Ayrımcı davranışlar katılımcıların çoğunu etkilese de 
etnik azınlık gruplarına dahil olan ve LGBT+ kadınların 
ayrımcı/saldırgan söyleme maruz kalma olasılığı çok 
daha yüksek. Örneğin, LGBT+ kadınların cinsiyetleri 
nedeniyle işverenleri tarafından ciddiye alınmaması veya 
kendilerine patronluk taslanması olasılığı %10 daha 
fazla. Bunun yanı sıra, etnik azınlık gruplarına dahil olan 
kadınların resmi iletişimlerden uzak tutulması, küçük 
görülmesi ve ırkları veya etnik kökenleri nedeniyle 
küçümseyici veya aşağılayıcı yorumlara maruz kalması 
olasılığı, ülkenin etnik çoğunluğu dahilinde olan 
kadınlara kıyasla büyük oranda daha yüksek. 

Kesişimsel açıdan bakıldığında 
kadınlar daha fazla zorlukla 
karşılaşıyor

Yönetici özeti

Kapsayıcı ve destekleyici 
kuruluşlar, rekabette de 
öne geçiyor

2021 yılında gerçekleştirdiğimiz araştırmaya benzer şekilde bu yıl da katılımcı kadınların görüşüne göre, kadınları destekleyen ve 
ruh sağlıklarını iyileştiren gerçekten kapsayıcı kültürlere önayak olan "Cinsiyet Eşitliği Liderleri" kategorisindeki kuruluşlar için 
çalışan bir grup kadın (2021 yılındaki %4'lük orana kıyasla sadece %5'lik bir yüzde de olsa) belirledik. Bu şirketler için çalışan 
kadınlar, çok daha yüksek düzeylerde bağlılık, güven ve kariyer memnuniyetine sahip olduklarını belirtiyor ve işverenleri için daha 
uzun süreler çalışmayı planlıyorlar. Ayrıca, hibrit çalışma modeliyle ilgili de olumlu deneyimlere sahip olduklarını belirtiyorlar. Bu 
grubun yalnızca %14'lük bir kısmı toplantılara/etkileşimlere dahil edilmediğini ve %7'lik kısmı, liderlerle yeterince iletişim 
kuramadığını söylüyor. Dikkat çekici olan bir diğer konu ise örnek gruptaki katılımcıların %46'sına kıyasla Cinsiyet Eşitliği Liderleri 
için çalışan kadınların yalnızca %3'ünün tükenmiş hissetmesi. Cinsiyet Eşitliği Liderleri için çalışan kadınlar ruh sağlıkları açısından 
da daha fazla destek görüyor: Bu grubun %87'si işverenlerinden yeterli ruh sağlığı desteğini aldığını ve yine aynı yüzdesi, işyerinde 
ruh sağlığı hakkında rahatlıkla konuşabildiğini söylüyor.
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Tükenmişlik artıyor

1. Bölüm. 
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2022 yılında gerçekleştirilen ankete katılan kadınların yalnızca %39'u (2021'e göre az bir artışla) ruh 
sağlıklarını iyi/çok iyi şeklinde değerlendirirken neredeyse yarısı bu konuda kötü/çok kötü 
değerlendirmesi yapıyor. Katılımcıların yarısından fazlası (%53), bir önceki yıla göre daha stresli 
olduğunu ve neredeyse yarısı (%46) tükenmiş hissettiğini belirtiyor. 

Buna rağmen, kadınların yalnızca %43'ü işyerinin ruh sağlıkları üzerindeki olumsuz etkisi hakkında 
rahatlıkla konuşabiliyor, yalnızca %44'ü işverenlerinden ruh sağlığı konusunda yeterli desteği aldığını 
söylüyor ve %33'ü ruh sağlığıyla ilgili nedenler dolayısıyla işten izin aldığını belirtiyor. 

ve %46'sı tükenmişlik sendromu yaşıyor

Kadınların yarısı bir önceki yıla göre daha stresli hissediyor

Aşağıdaki ifadelerden hangileri sizin açınızdan doğru?

%33

%39

%43

%44

%46

%53

Ruh sağlığımda ilgili sorunlar nedeniyle işten izin aldım

İzin gerekçem olarak ruh sağlığımla ilgili sorunları öne
sürmekten çekinmiyorum

İş yerinde ruh sağlığım hakkında rahatlıkla
konuşabiliyorum

İşverenimden yeterli ruh sağlığı desteğini alıyorum

Tükenmiş hissediyorum

Stres seviyem bir önceki yıla göre daha yüksek
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Analizimiz, yüksek tükenmişlik seviyelerinin büyük oranda orta yönetim kademesindeki kadınlarda ve 
genç kadınlarda (18 ila 25 yaş) görüldüğünü ortaya koyuyor. Bu özelliklerdeki katılımcıların %61'i 
tükenmiş hissettiğini belirtiyor. 

Etnik azınlık gruplarına dahil olan kadınlar da bir azınlık grubunda yer almayan kadınlara göre 
daha yüksek bir olasılıkla tükenmişlik yaşıyor. Bu kadınlar aynı zamanda, işyerinde ruh sağlıkları 
hakkında konuşma ve bu konuyu izin gerekçesi olarak kullanma konusunda da çoğunlukla rahat 
hissetmiyor.

daha yüksek

Tükenmişlik oranı belirli gruplara dahil olan kadınlarda

[Temel ölçek: ikamet edilen ülkede etnik azınlık = 543, ikamet edilen ülkede etnik çoğunluk = 4.457]

%46

%44

%41

%49

%33

%27

Tükenmiş hissediyorum

İş yerinde ruh sağlığım hakkında rahatlıkla
konuşabiliyorum

İzin gerekçem olarak ruh sağlığımla ilgili
sorunları öne sürmekten çekinmiyorum

İkamet edilen ülkede etnik azınlık İkamet edilen ülkede etnik çoğunluk
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Yaygın tükenmişlik hissi, kötü iş/özel yaşam dengesi ve "işi geride bırakamama" nedeniyle daha da 
kötüleşiyor. Kadınların yalnızca %45'i, işi geride bırakabilme becerilerini iyi/çok iyi şeklinde 
değerlendirirken, %34'ü bu beceriyi kötü/çok kötü olarak değerlendiriyor. İşi geride bırakamayan 
kadınların %42'si her zaman erişilebilir olmamaları durumunda kariyer gelişimlerinin olumsuz 
etkileneceğinden endişeleniyor- %7'si, işverenleri bu konuya çözüm bulmazsa kariyerlerine ara 
vermeyi veya işi tamamen bırakmayı değerlendireceğini belirtiyor.

kariyer gelişimleri üzerindeki etkisinden endişe duyuyor

Kadınlar hala "işi geride bırakamıyor" ve çoğu kadın, bu durumun 

%34 %20 %45

Kötü veya çok kötü Ne kötü ne iyi İyi veya çok iyi

İşi geride bırakabilme becerinizi nasıl değerlendirirsiniz?

%47 %20 %39

Kötü veya çok kötü Ne kötü ne iyi İyi veya çok iyi

İş/özel yaşam dengenizi nasıl değerlendirirsiniz?



© 2022. Bilgi için Deloitte Touche Tohmatsu Limited ile iletişime geçebilirsiniz.

Tükenmişlik ve sınırlı ilerleme fırsatı

2. Bölüm. 

kadınları işverenlerinden uzaklaştırıyor
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Kadınlar, bir önceki yıla göre daha aktif bir şekilde yeni bir pozisyon

Anketin gerçekleştirildiği dönemde yeni bir pozisyon arayışında olan kadınların sayısı, geçtiğimiz yıla göre 
arttı. 10 kadından biri aktif şekilde iş aradığını belirtiyor. 

Gelecekteki planlar söz konusu olduğunda, çalışanlar için genel görünüm oldukça kasvetli. Kadınların 
yarısından fazlası, iki yıl içerisinde mevcut işverenini değiştirmek istiyor. Bu oranı ağırlıklı olarak orta 
yönetim kademesindeki ve yönetim dışı rollerdeki kadınlar oluşturuyor ve bu rollerdeki kadınların 
dörtte birinden daha azı, iki yıldan daha uzun süre boyunca aynı işverene çalışmayı planlıyor. Kadınların 
yalnızca %10'u, mevcut işvereniyle beş yıldan daha uzun süre çalışmayı planlıyor. 

İki yıl içerisinde işinden ayrılmayı planlayan kadınların %'si

arayışında, iki yıl içerisinde mevcut işverenini değiştirmek istiyor

%23

%21

%64

%59

Üst Yöneticiler

Üst yönetim

Orta yönetim

Yönetim dışı
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kadınları işverenlerinden vazgeçmeye iten en önemli iki etmen

Tükenmişlik ve ilerleme fırsatının olmaması, 

Araştırmamız, yakın zamanda iş değiştirenlere kıyasla henüz karar aşamasında olan çalışanlar için 
farklı motive edici etmenleri ortaya koydu. Pandemi başlangıcından sonra iş değiştiren kişilerin en 
çok öne sürdüğü neden ilerleme fırsatı eksikliği oldu (%22) (ikinci sırayı %18 oranla iş/özel yaşam 
dengesinin olmaması ve yetersiz maaş etmenleri paylaştı). Henüz iş değiştirmeyen fakat aktif 
şekilde arayışta olan kişiler arasında tükenmişlik, en fazla dile getirilen nedendi (neredeyse 
katılımcıların %40'ı tarafından belirtildi).

Eski işinizden ayrılmanıza yol açan en temel neden neydi?

Mevcut işinizi değiştirme isteğinizin arkasındaki temel neden nedir?

[Temel ölçek: toplam = 482]

[Temel ölçek: toplam = 227]

Yeterli ilerleme 
fırsatının olmaması%22

İş/özel yaşam dengesi
%18

Maaşın 
yeterince yüksek 
olmaması

%18

Tükenmiş 
hissediyorum%38

Maaşın 
yeterince yüksek 
olmaması

%27
Yeterli ilerleme 
fırsatının olmaması%13
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Kariyere ilişkin iyimserlik düşüşte

Kadınların neredeyse yarısı, bir önceki yıla göre kariyer fırsatlarıyla ilgili olarak daha az iyimser bir tutum sergiliyor. Yarı zamanlı çalışan kadınlarda iyimserlik düzeyi çok daha 
düşük. Ayrıca, orta yönetim kademesindeki ve yönetim dışı pozisyonlardaki kadınların neredeyse yarısı, kariyerlerinin istedikleri kadar hızlı ilerlemediğini söylerken, etnik 
azınlık gruplarına dahil olan kadınların çoğu bir önceki yıla göre kariyer beklentileri açısından daha az iyimser olduklarını belirtiyor.

Kadınların yaklaşık dörtte biri, iş memnuniyeti ve iş motivasyonu hususlarını kötü/çok kötü olarak değerlendirirken, yalnızca %13'ü sırasıyla bu hususları çok iyi olarak 
değerlendiriyor. 

Aşağıdaki hususları kötü/çok kötü olarak 
değerlendiren katılımcıların yüzdesi.

Kariyerlerinin istedikleri hızda 
ilerlemediğini söyleyen kadınların %'si

%40

%47

%51

Toplam

Orta yönetim

Yönetim dışı

Bu ifadelerden hangisi sizin açınızdan doğru?

%44

%57

%50

%48

Geçen yıl bu zamana göre, kariyer
beklentilerim açısından

daha az iyimserim

Mevcut bulunduğum/online olduğum
saatlere göre değil yaptığım işin

kalitesine göre değerlendiriliyorum

İkamet edilen ülkede etnik azınlık İkamet edilen ülkede etnik çoğunluk

İş 
memnuniyeti%27

İş 
motivasyonu%27
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Esnek çalışma saatlerine sahip kadınlar

3. Bölüm. 

ruh sağlıklarının daha kötü olduğunu bildiriyor
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2021 yılına göre, işverenin esnek çalışma politikaları sunduğunu söyleyen kadınların sayısı bir miktar artsa da oran hala 
çok düşük: Kadınların yalnızca üçte biri (%33) işverenlerinin böyle bir teklif sunduğunu belirtiyor. Pandemi sürecinde 
kuruluşlarının sunduğu iş anlaşmaları sorulduğundaysa kadınların yalnız %22'si çalışma ortamı ve çalışma zamanı 
konusunda esnek olduğunu belirtiyor.

Daha endişe verici olansa anket katılımcılarının %94'ü esnek çalışma koşulları talebinde bulunmanın, yükselme 
olasılıklarını etkileyeceğini düşünüyor ve %90'ı, esnek çalışma modeli talep etmeleri durumunda iş yüklerinin uygun 
şekilde düzenlenmeyeceğine inanıyor. 

Dünya genelinde çalışma koşullarındaki büyük değişikliğe rağmen 

Aşağıdaki ifadelere katılıyor musunuz?

%90
Esnek çalışma olanakları talep edersem iş 
yükümün uygun şekilde düzenleneceğine 
inanmıyorum

Esnek çalışma fırsatı talep etmek veya 
bu tür fırsatlardan faydalanmak, 
kuruluşumda yükselme olasılığımı 
etkileyebilir 

%94

Ofisteki güvenlik beklentileri ve 
fiziksel sağlık hakkında net ve 
güncel bilgiler

%27
Nerede/nasıl çalışmam 
beklendiği hakkında net 
beklentiler

%26
Çalıştığım yer ve saatler 
konusunda esneklik%22

Pandemi esnasında fiziksel bir ofiste çalışmaya ilişkin yollar 
konusunda kuruluşunuz aşağıdaki olanaklardan hangisini sağladı?
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çoğu kadın esnek çalışma saatlerine sahip olamıyor
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Pandemi döneminde çalışma saatlerini azaltan veya değiştiren kadınların ruh sağlığı ve iş motivasyonu ciddi derecede 
kötüleşiyor. 

Ayrıca, çalışma saatleri değişmeyen kadınlara göre stres seviyelerinin bir önceki yıla göre yükselme olasılığı iki kattan daha 
fazla (%31'e karşı %70) ve tükenmiş hissetme olasılıkları neredeyse üç kat daha yüksek (%22’ye kıyasla %65).

Çalışma saatlerini azaltan veya değiştiren kadınlar olumsuz etkileniyor

Geçtiğimiz yıl, hayatınızda aşağıdaki 
süreçlerden hangisinde artış yaşadınız?

Bu ifadelerden hangileri sizin açınızdan doğru?

%31

%45

%38

%43

%48

%50

Bakmakla yükümlü olunan
diğer kişilerle ilgilenmek

üzere harcanan zaman

Çocuklarla ilgilenmek üzere
harcanan zaman

Ev işlerinin tamamlanması
için harcanan zaman

%24

%58

%65

%31

%22

%61

%24

%26

%70

%65

Geçen yıl bu zamana göre,
kariyer beklentilerim açısından

daha az iyimserim

İzin gerekçem olarak ruh
sağlığımla ilgili sorunları öne

sürmekten çekinmiyorum

İş yerinde ruh sağlığım hakkında
rahatlıkla konuşabiliyorum

Stres seviyem bir önceki yıla
göre daha yüksek

Tükenmiş hissediyorum

Pandemi döneminde çalışma saatlerini değiştiren kadınlar

Pandemi döneminde çalışma saatlerini değiştirmeyen kadınlar
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Yarı zamanlı çalışan kadınların tam zamanlı çalışan kadınlara oranla tükenmiş hissetme olasılığı neredeyse %10 daha 
yüksek ve bu gruptan oldukça az sayıda kadın, işvereninden yeterli ruh sağlığı desteğini aldığını veya ruh sağlığı nedeniyle 
işten izin alması gerektiğini rahatça açıklayabiliyor.

Hem pandemi döneminde çalışma saatlerini değiştiren hem de yarı zamanlı çalışan kadınlar, kariyer beklentileri açısından 
ciddi oranda daha az iyimser. Çalışma saatlerini değiştiren kadınların yüzde altmış biri, bir önceki yıla göre kariyer 
beklentileri açısından daha az iyimser hissediyor.

Tüm bunlar, esnek veya yarı zamanlı çalışma modellerini tercih eden kadınların yeterli desteği alamadığını ve 
kuruluşların, bu tür çalışma seçenekleri sunulsa da iş yüklerini uygun şekilde ayarlamadığını gösteriyor.

Yarı zamanlı çalışanların stres ve tükenmişlik seviyeleri daha yüksek oluyor

[Temel ölçekler: tam zamanlı çalışan kadınlar = 4.723; yarı zamanlı çalışan kadınlar 
= 277]

Bu ifadelerden hangileri sizin açınızdan doğru?

%57 %44
Geçen yıl bu zamana 

göre, kariyer 
beklentilerim 

açısından daha az 
iyimserim

%54 %39
Kariyerim 

beklediğim kadar 
hızlı ilerlemiyor

%59 %55

%29 %26
%18

%53
%46 %45 %44 %40

Stres seviyem bir önceki yıla
göre daha yüksek

Tükenmiş hissediyorum İşverenimden yeterli ruh
sağlığı desteğini alıyorum

İş yerinde ruh sağlığım
hakkında rahatlıkla

konuşabiliyorum

İzin gerekçeleri olarak ruh
sağlığımla ilgili sorunları öne

sürmekten çekinmiyorum

Yarı zamanlı çalışan kadınlar Tam zamanlı çalışan kadınlar
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Hibrit çalışma modeli beklenen

4. Bölüm. 

faydaları sunmuyor
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İşverenlerin çoğu geçtiğimiz yıl boyunca, hibrit çalışma modeline geçiş yaparken (katılımcıların %44'ü hibrit modelde 
çalıştığını belirtiyor) anketimize göre dışlanmayla ilgili endişeler de yersiz değil. Hibrit ortamlarda çalışan kadınların yarısından 
fazlası (%54), çalışma yöntemlerinde esnekliğe sahip değil veya gelecekte durumun bu şekilde olmasından endişeleniyor.

Hibrit ortamlarda çalışan kadınların neredeyse %60'ı, toplantılara ve etkileşimlere davet edilmediklerini ve neredeyse yarısı, 
mentörlük veya kariyer gelişimi gibi konularda önemli etkisi olan liderlerle yeterince iletişim kuramadıklarını belirtiyor. 

Bu durum kadınları olumsuz etkiliyor. Hibrit bir ortamda dışlandığını bildiren kadınların ruh sağlığı daha kötü ve stres seviyeleri 
daha yüksek oluyor. Ayrıca, bu kadınların kötü bir ruh sağlığının beraberinde getirdiği zorluklarla baş etmek için işten izin alması 
da daha olası.

Hibrit çalışma, bakım sorumlulukları olanlar da dahil olmak üzere çoğu kadının beklediği öngörülebilirliği de sağlamıyor. Hibrit
ortamda çalışan kadınların yüzde altmış dördü, işverenlerinin nerede ve nasıl çalışmalarının beklendiğine ilişkin net 
beklentiler belirlemediğini söylüyor.  

göstermiyor ve kadınlar esnekliğin bulunmadığını ve dışlanmış
hissettiklerini belirtiyor

Bu ifadelerden hangileri sizin açınızdan doğru?

%46 %75

Toplam
Hibrit bir ortamda 
dışlanan kadınlar

Tükenmiş hissediyorum

Ruh sağlığımda ilgili 
sorunlar nedeniyle 
işten izin aldım %33 %41

Hibrit bir modelde veya uzaktan çalıştığınızda aşağıdaki 
hususların herhangi birini deneyimlediniz mi?

%58 %36

Hibrit çalışanlar

Toplantılardan, 
görüşmelerden ve 
resmi olmayan 
etkileşimlerden 
dışlanmak

Liderlerle 
yeterince 
etkileşim kuramamak

%45 %27

Tamamen uzaktan

İşverenler hibrit çalışma modeline geçişi desteklemek üzere yeterince çaba
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Anketimizin sonuçlarına göre, hibrit bir ortamda çalışan kadınlar, yalnızca ofiste veya yalnızca uzaktan çalışan kadınlara göre 
çok daha büyük olasılıkla ayrımcı/saldırgan söylemlere maruz kalıyor. 

Ayrıca, hibrit çalışma ortamında dışlanmış hisseden kadınların, daha genel anlamda da kapsayıcı olmayan davranışlara 
maruz kalma olasılığının daha yüksek olduğunu tespit ettik. Buna göre, bir kuruluştaki kapsayıcı olmayan kültür, yalnızca 
tüm çalışanlar fiziksel olarak ofiste olduğunda değil, aynı zamanda hibrit bir çalışma ortamında da kadınları 
etkileyebiliyor. 

Konu işyerinde cinsiyet eşitliği olduğunda hibrit çalışma, anlamlı ve sürdürülebilir bir değişim sağlamaya yönelik harika bir 
fırsat olsa da verilere göre çoğu kadının daha izole ve dışlanmış hissetmesine yol açıyor. 

daha kapsamlı bir kültürel sorunun göstergesidir

Hibrit bir işyerindeki kapsayıcılık eksikliği, 

Geçtiğimiz 12 ay içerisinde işyerinde aşağıda yer 
alan hangi davranışlarla karşılaştınız?

Geçtiğimiz yıl ayrımcı/saldırgan 
söylemle karşılaşanların yüzdesi

%8

%5

%4

%11

%12

%17

%5

%5

%7

Fikrimi, başka bir çalışanın
kendisine mal etmesi

Toplantılarda, erkek çalışanlara kıyasla
daha az konuşma fırsatı verilmesi

Resmi olmayan etkileşimlerden veya
görüşmelerden dışlanmak

Tamamen uzaktan Hibrit çalışanlar Tamamen şirkette

%41

%66

%34

Tamamen
uzaktan

Hibrit çalışanlar

Tamamen
şirkette
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Taciz ve ayrımcı/saldırgan söylemler artıyor

5. Bölüm. 
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Kapsayıcı olmayan davranışlar, geçtiğimiz yıl artış gösterdi

Kadınlara yönelik tacizler ve ayrımcı/saldırgan söylemler her geçen yıl artıyor. 2022 verilerimize göre, kadınların 
%59'u geçtiğimiz yıl en az bir kapsayıcı olmayan davranışla karşılaştı. 2021 yılında bu oran %52'ydi.

Geçtiğimiz yıl, kadınların yarısı (%50), işyerinde ayrımcı/saldırgan söyleme ve %14'ü 
tacize maruz kaldı. 

Geçtiğimiz 12 ay içerisinde işyerinde kapsayıcı olmayan davranışlarla karşılaştınız mı?

2022

2021

%52

%59

%42

%39

%6

%2

Evet Hayır Cevap vermemeyi tercih ederim
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Anketimize göre, LGBT+ kadınların bu sınıflandırmaya dahil olmayan kadınlara göre profesyonel olmayan veya 
saygısızca davranışlara maruz kalma olasılığı %7 daha yüksek ve bu kadınların cinsiyetleri nedeniyle yönetim 
tarafından kendilerine patronluk taslandığını veya ciddiye alınmadıklarını düşünme olasılığı %10 daha fazla.

Etnik azınlık gruplarına dahil olan kadınların, ülkelerindeki etnik çoğunluğa kıyasla sundukları fikirleri 
başkasının kendine mal ettiğini belirtme ve cinsiyetleri nedeniyle yönetim tarafından kendilerine patronluk 
taslandığını veya ciddiye alınmadıklarını hissetme olasılığı çok daha yüksek.

söyleme maruz kalma olasılığı çok daha yüksek

Etnik azınlık gruplarına dahil olan ve LGBT+ kadınların ayrımcı/saldırgan 

Geçtiğimiz 12 ay içerisinde işyerinde aşağıda yer alan hangi davranışlarla karşılaştınız?

• Cinsel yönelimim hakkında 
aşağılayıcı/küçümseyici yorumlar: %18'e karşı %1

• Fikrimi, başka bir çalışanın kendisine mal 
etmesi: %16'ya karşı %8

• Resmi olmayan etkileşimlerden veya 
görüşmelerden dışlanmak: %15'e karşı %11

• Cinsiyetim nedeniyle yöneticilerim/üst düzey 
liderler tarafından tarafıma patronluk 
taslandığını/ciddiye alınmadığımı/hafife alındığımı 
hissetmek: %13'e karşı %2

• Sürekli olarak profesyonel olmayan veya saygısız 
davranışlara maruz kalmak: %11'e karşı %4
LGBT+ kadınlar            

LGBT+ olarak tanımlanmayan kadınlar

• Resmi olmayan etkileşimlerden veya görüşmelerden 
dışlanmak: %15'e karşı %10

• Fikrimi, başka bir çalışanın kendisine mal etmesi: 
%15'e karşı %8

• Toplantılarda, erkek çalışanlara kıyasla daha az konuşma 
fırsatı verilmesi: %12'ye karşı %7

• Irkım veya etnik kökenim hakkında 
aşağılayıcı/küçümseyici yorumlar: %9'a karşı %2

• Cinsiyetim nedeniyle yöneticilerim/üst düzey liderler 
tarafından tarafıma patronluk taslandığını/ciddiye 
alınmadığımı/hafife alındığımı hissetmek: %9'a karşı %2

İkamet edilen ülkede etnik azınlık

İkamet edilen ülkede etnik çoğunluk
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Kapsayıcı olmayan davranışlara maruz kalan kadınların sayısına rağmen, bu davranışların yalnızca %31'i bildiriliyor. 
Ayrımcı/saldırgan söylemlere kıyasla taciz durumları daha fazla dillendiriliyor (%66'ya karşı %23).

Kadınların, kapsayıcı olmayan davranışları bildirmemelerine ilişkin olarak sunduğu en yaygın sebep, bu davranışların bildirilecek 
kadar ciddi olmadığını düşünmeleri. Şirket kültürleri hakkındaki daha kapsamlı inanışlarına ilişkin endişe verici bir gösterge olan 
bu duruma, ayrımcı/saldırgan söylemlere maruz kalan kadınlarda daha fazla rastlanıyor. 

Ayrımcı/saldırgan söyleme değil; ancak, tacize maruz kaldığını bildiren kadınların, utandıkları için taciz durumunu 
bildirmediklerini söyleme olasılığı daha yüksek. Kadınların %42'si bu şekilde hissediyor. Tacize maruz kalan kadınların beşte 
biri, taciz davranışının daha da kötüleşmesinden korktuğu için bu durumu bildirmiyor. Ayrıca, kadınlar hala düşüncelerini açıkça
dile getirdikleri için misillemeye maruz kalmaktan korkuyor: Kadınların %93'ü ayrımcı davranışları bildirdiklerinde kariyerlerinin 
olumsuz etkileneceğine inanıyor ve çoğu, bu davranışları bildirse dahi herhangi bir aksiyon alınmayacağını düşünüyor.

Anketimize göre, kadınların yalnızca %22'si ayrımcılığın ve tacizin bildirilmesine yönelik net bir süreç uygulayan bir şirkette 
çalışıyor. 

Son olarak, LGBT+ kadınlar ve etnik azınlık gruplarında yer alan kadınların ayrımcı/saldırgan söylemle karşılaşma olasılığı çok 
daha yüksek olsa da verilere göre, bu kadınların ilgili durumları işverene bildirme olasılığı da çok daha yüksek.   

Kapsayıcı olmayan davranışların tamamı bildirilmiyor 

%5 %11 %13
%26

%36

%14

%42

%20
%11 %17%16 %20 %21 %18 %24

Durumu bildirirsem
kariyerimin olumsuz

etkileneceğinden
endişelendim

Utandım İlgili davranışın daha da
kötüleşeceğinden

endişelendim

Şikayetimin ciddiye
alınacağına inanmadım

Davranışın, bildirilecek
kadar ciddi olduğunu

düşünmedim

Yalnızca ayrımcı/saldırgan söylemle karşılaşan kadınlar Yalnızca tacizle karşılaşan kadınlar Tacizle ve ayrımcı/saldırgan söylemle karşılaşan kadınlar

Neden bu davranışı bildirmemeye karar verdiniz?

(Temel ölçekler: Tacize ve ayrımcı/saldırgan söyleme maruz kalan kadınlar 
= 212, yalnızca tacize maruz kalan kadınlar = 138, yalnızca 
ayrımcı/saldırgan söyleme maruz kalan kadınlar = 1.863)
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İşini doğru yapan işverenler de var:

6. Bölüm. 

Cinsiyet Eşitliği Liderleri
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Kapsayıcı olmayan davranışlarla ve ayrımcı/saldırgan söylemlerle karşılaştığımda, 
kariyerimin etkilenmesinden veya misillemeye maruz kalmaktan korkmadan 
durumu rahatça bildirebiliyorum

İş sorumluluklarımı diğer yükümlülüklerimle dengeleme konusunda işverenimden 
destek aldığımı hissediyorum

Kariyerim istediğim kadar hızlı ilerliyor

2022 araştırmasına göre, Cinsiyet Eşitliği Liderleri için çalışan kadınların oranı, önceki yıla göre ufak bir artış göstererek 
%4'ten %5'e yükseldi. 

Ayrıca, 2021 yılına benzer şekilde, araştırmamız bir grup "geri kalmış" kuruluş belirledi. Bu kuruluşlar için çalışan 
kadınlar, yukarıdaki üç ifadenin tamamına katılmıyor. Bu yıl, katılımcılarımızın %24'ü bu Cinsiyet Eşitliğinde Geri Kalmış 
Kuruluşlar için çalışıyor. Bu açıdan, geçen yılki %31 oranına göre gelişme görülüyor.

Verilerin bir kez daha işaret ettiği gibi, Cinsiyet Eşitliği Liderleri için çalışan kadınların huzur ve iş memnuniyeti düzeyi de 
çok daha yüksek oluyor.

Cinsiyet Eşitliği Liderleri için çalışan kadınların huzur 

ve iş memnuniyeti düzeyi de çok daha yüksek oluyor

2021 araştırmasında olduğu gibi, Cinsiyet Eşitliği Liderleri olarak adlandırdığımız bir grup kuruluş 
belirledik. Bu kuruluşlar için çalışan kadınlar, aşağıdaki üç ifadeye katılıyor:
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Cinsiyet Eşitliği Liderleri, ruh sağlığını düşünen kültürler oluşturmuştur. Bu kuruluşlar 
için çalışan kadınların %87'si işverenlerinden yeterli ruh sağlığı desteğini aldığını ve yine 
aynı yüzdesi, işyerinde ruh sağlığı hakkında rahatlıkla konuşabildiğini söylüyor.

Bu destek karşılığını veriyor: Geri kalmış kuruluşlar için çalışan %81 oranında kadına 
kıyasla çalışanların yalnızca %3'ü tükenmiş hissediyor.

Bu durum, hibrit ortamlarda da geçerli. Cinsiyet Eşitliği Liderleri için çalışan kadınlar, 
hibrit çalışma modeliyle ilgili olarak çok daha olumlu deneyimler bildiriyor. Kadınların 
yalnızca %14'ü toplantılardan dışlandığını hissediyor ve yalnızca %7'si liderlerle 
yeterince etkileşim kuramadığını belirtiyor.

%87 %87
%73

%14 %3%14 %14 %14

%79 %81

İşverenimden yeterli ruh sağlığı
desteğini alıyorum

İş yerinde ruh sağlığım hakkında
rahatlıkla konuşabiliyorum

İzin gerekçem olarak ruh sağlığımı öne
sürmekten çekinmiyorum

Stres seviyem bir önceki yıla göre
daha yüksek

Tükenmiş hissediyorum

Cinsiyet Eşitliği Liderleri Cinsiyet Eşitliğinde Geri Kalmış Kuruluşlar

Cinsiyet Eşitliği Liderleri için çalışan kadınların huzur 

ve iş memnuniyeti düzeyi de çok daha yüksek oluyor
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Bu ifadelerden hangileri sizin açınızdan doğru? 

%16

%31

%24

%62

%90

%90

Ruh sağlığı (stres ve anksiyete
seviyeleri dahil)

İş motivasyonu

İş memnuniyeti

Cinsiyet Eşitliği Liderleri

Cinsiyet Eşitliğinde Geri Kalmış kuruluşlar

Aşağıdaki hususları iyi/çok iyi olarak 
değerlendiren katılımcıların yüzdesi
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%52 %17 %31

Kötü/Çok kötü Ne kötü ne iyi İyi/Çok iyi

Kadın çalışanları elde tutmak ve bünyelerine çekmek isteyen kuruluşlar, Cinsiyet Eşitliği 
Liderlerini örnek alabilir. Bu şirketler için çalışan anket katılımcılarının işlerinde kalma 
olasılığı çok daha yüksek: Bu kuruluşlarda çalışan kadınların hiçbiri mevcut durumda yeni 
bir iş arayışında değil ve yalnızca %9'u önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde işten ayrılmayı 
planlıyor. Aksine, geri kalmış kuruluşlarda çalışan kadınların %63'ü önümüzdeki iki yıl 
içerisinde işlerinden ayrılmayı planlıyor.

Cinsiyet Eşitliği Liderleri için çalışan kadınlar ayrıca daha yüksek motivasyon ve üretkenlik 
düzeylerine sahip olduklarını belirtiyor: %90'ı iş motivasyonunu iyi veya çok iyi olarak 
değerlendiriyor. Bu oran, geri kalmış kuruluşlarda %31.

Cinsiyet eşitliği Liderleri, çalışanları elde tutma ve motivasyon 

açısından da çeşitli faydalar elde ediyor

Cinsiyet Eşitliği Liderleri

Cinsiyet Eşitliğinde Geri Kalmış Kuruluşlar

%1

%10

%39

%24

%23

%45

%9

%0

5 yıldan daha uzun bir süre
boyunca mevcut işverenimle

çalışmaya devam etmeyi
planlıyorum

3-5 yıl boyunca mevcut
işverenimle çalışmaya

devam etmeyi planlıyorum

1-2 yıl boyunca mevcut
işverenimle çalışmaya

devam etmeyi planlıyorum

Halihazırda
farklı bir kuruluşta yeni bir

pozisyon arayışındayım

Cinsiyet Eşitliği Liderleri

Cinsiyet Eşitliğinde Geri Kalmış Kuruluşlar

İş motivasyonunuzu nasıl değerlendirirsiniz?

Mevcut işvereninize ne kadar süre 
boyunca çalışmayı bekliyorsunuz?

%5 %6 %89
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Tavsiyelerimiz

Bu yıl gerçekleştirdiğimiz anketin katılımcıları, bize yalnızca geçtiğimiz yıl çalışan kadınlar için ne gibi değişiklikler olduğunu 
değil, aynı zamanda cinsiyet eşitliğini teşvik etme konusunda işverenlerin karşı karşıya olduğu zorlukları ve fırsatları 
gösterdi. Hibrit çalışma modelinden, gelecekteki kariyer beklentilerine ve işyerinde karşılaşılan davranışlara kadar, 
beklentiler ve gerçek hayat arasında net bir fark var.

İşyerinde cinsiyet eşitliğine ilişkin iki yıllık bir gerilemeden sonra işverenlerin faaliyete geçme zamanı geldi.   

Uygulamaya konması gereken çok sayıda politika olsa da bu araştırma, cinsiyet eşitliği konusunda ilerleme kaydetmek 
isteyen işverenlerin ele alması gereken beş temel unsura işaret ediyor.

İşe buradan başlayabilirler:

1. Yaygın görülen tükenmişlik durumu ele alınmalıdır
Kadınların neredeyse yarısı tükenmiş hissediyor ve tükenmişlik, kadınların işten ayrılmalarına yol açan en 
temel neden. İşverenlerin kadın çalışanları elde tutmaya odaklanması gereken bir zamanda, tükenmişlik 
durumunun ele alınmaması mümkün değildir. Katkıda bulunan çeşitli etmenler olsa da tükenmişlik 
genelde, iş yükü ve takdir görme hususları da dahil olmak üzere belirli hususlarda kişinin beklentileri ile 
tecrübe ettiği gerçek hayat arasında uyumsuzluk veya farklılık olması durumunda ortaya çıkıyor. Liderler ve 
yöneticiler için bu tür uyumsuzlukların ve farklılıkların ele alınması çok önemlidir. Ayrıca, tükenmişlik 
hissini azaltmak veya önlemek için eğitimler, teknikler ve pratik araçlar sağlanmalıdır. Tükenmişlik, çalışan 
kadınlar için önemli bir sorun olduğundan, bu sorunu ele almamak kuruluşların cinsiyet eşitliği hedeflerine 
ulaşmasını engelleyecektir. 
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Tavsiyelerimiz

2. Ruh sağlığı öncelik haline getirilmelidir
Kadınların yarısından fazlası, stres seviyelerinin bir önceki yıla göre daha yüksek olduğunu ve neredeyse 
yarısı ruh sağlıklarının kötü/çok kötü olduğunu belirttiğinden, işverenlerin ruh sağlığıyla ilgili sorunları ele 
alması önemlidir. Bu yalnızca ihtiyaç olduğunda destek sağlamak anlamına gelmez. Kadınların çoğunun ruh 
sağlıklarını işverenleriyle görüşmekten kaçınmasına neden olan sorunları ele almaya odaklanmak, empatik
liderliğe olanak tanımak ve kadınların başarılı olmalarına yardımcı olacak şekillerde çalışabilmesini 
sağlamak anlamına gelir. Kuruluşlar, tüm çalışanların ruh sağlıklarını desteklemeye yardımcı olacak birçok 
adım atabilir. Bu adımlara, liderlerin ve yöneticilerin ruh sağlığı ve çalışanlardan birinin ruh sağlığıyla ilgili 
sorunlar yaşadığını gösteren işaretlerin tespit edilmesi hakkında eğitilmesi ve destek yolları sağlamaya 
yönlendirilmesi dahildir. Yöneticiler aynı zamanda, işyerinde mevcut olabilecek ruh sağlığıyla ilgili 
sorunların çözülmesine yardımcı olacak yaşanmış tecrübeleri paylaşmaya da teşvik edilmelidir. 

3. Kadınlar için esnek çalışma olanağı sunulmalıdır
Kadınların yalnızca üçte biri işverenlerinin esnek çalışma politikalarına sahip olduğunu belirttiğinden ve 
%94'ü esnek çalışma olanağı talep etmenin yükselme olasılıklarını azaltabileceğine inandığından, esnek 
çalışmanın çoğu kuruluşun karşı karşıya olduğu bir zorluk olmaya devam ettiği açıktır. Bu durum yalnızca 
politikalarla sınırlı değildir; kuruluşlar, esnek çalışmak isteyen çalışanlarına net taahhütler sunmalıdır. 
Bunu, çalışanlara ve işletmeye uyan ve liderler ve yöneticiler tarafından tam anlamıyla desteklenen esnek 
çalışma çözümleri sunarak, esnek çalışma düzenlemeleri yapılırken iş yükünü uygun şekilde ayarlayarak ve 
çalışanların kariyerleri için endişelenmeden esnek bir şekilde çalışabilmesini sağlayarak yapabilirler. 
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4. Hibrit çalışma modeline, kapsayıcılık ve esneklik ön planda olacak şekilde 
yaklaşılmalıdır
Hibrit çalışma modeli, işverenler ve çalışanlar için bir fırsat olsa da kadınlar halihazırda hibrit ortamlarda 
dışlanma ve öngörülebilirlik eksikliği sorunlarıyla karşı karşıya. Aynı zamanda kariyerleri hakkında kararlar 
alan ve kendilerine mentörlük fırsatları sağlayabilecek kişiler olan liderlerle etkileşimleri de azalıyor. 
İşverenler, hibrit çalışmanın yalnızca fiziksel olarak mevcut olan çalışanlara değil tüm çalışanlara uygun 
olmasını sağlamalıdır. Bu, örneğin çalışma şekillerine ilişkin ekip anlaşmaları yoluyla çalışanların 
kendilerinden neler beklendiğini net bir şekilde anlamasının ve liderlerin fiziksel olarak ortamda bulunan 
veya uzaktan çalışan kişilerin dahil edildiği toplantılar ve iletişimler gerçekleştirme konusunda 
eğitilmesinin sağlanması anlamına geliyor. Aynı zamanda, fiziksel olarak mevcut olmayan çalışanların 
liderlere ve yöneticilerine erişebilmesinin sağlanması anlamına geliyor. 

5. Tam anlamıyla kapsayıcı bir kültür oluşturulmalıdır
Kadınlar, işverenlerinin işyerinde cinsiyet eşitliğinin artırılması konusunda atabileceği en önemli adımın, 
tam anlamıyla saygılı ve kapsayıcı bir çalışma kültürü oluşturmak olduğunu söylüyor. Anketimiz ise 
kadınların işyerinde karşılaştığı kapsayıcı olmayan davranışların, geçtiğimiz yıla göre arttığını gösteriyor. 
Çoğu kadın, hibrit bir ortamda çalışırken de dışlanmaya maruz kalıyor. Dahası, kapsayıcı olmayan 
davranışlarla karşılaşan kadınların çoğu, özellikle ayrımcı/saldırgan söylemler söz konusu olduğunda bu 
davranışları bildirmiyor. İşverenler hemen harekete geçerek kuruluşlarının günlük iş kültürlerinin her 
zaman saygılı ve kapsayıcı olmasını ve ayrımcı/saldırgan söylemlere tolere edilmemesini ve bu tür 
durumlarla karşılaşan kadınların olumsuz sonuçlarla karşılaşmaktan korkmadan bildirimde 
bulunabilmesini sağlamalıdır. Bu, liderlerin net ve anlaşılır mesajlar vermesi, bildirim için erişilebilir yollar 
ve net süreçler sunulması ve kapsayıcı olmayan davranışların kariyer korkusu olmadan bildirilebilmesi 
taahhüdü verilmesi anlamına geliyor. 

Tavsiyelerimiz
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%10 %15 %25 %50

Üst Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üst yönetim Orta yönetim Yönetim dışı

%44 %30 %26

Hibrit Tamamen uzaktan Tamamen ofis içi

Kasım 2021 ve Şubat 2022 tarihleri arasında 10 ülke ve sektör genelinde 5.000 kadınla anketimizi gerçekleştirdik.

Ankete katılan ülkeler: Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Hindistan, Japonya, Güney Afrika, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri.

Çalışma Durumu

LGBT+* **

Kuruluşun sektörü

Kuruluşun toplam küresel yıllık geliri

%10
%18

%22

%37

%13

250 milyon ABD
dolarından az

250 milyon - 500
milyon ABD doları arası

501 milyon - 999
milyon ABD doları arası

1 milyar - 5 milyar ABD
doları arası

5 milyar ABD
dolarından fazla

Hibrit, tamamen uzaktan ve tamamen ofis içi çalışan kişilerin yüzdesi

*Belirtilmeyen cinsel kimliklerin ve cinsel yönelimlerin, %1'den daha az yanıt oranına sahip olduğu unutulmamalıdır.

**Anket katılımcılarına, cinsel kimliklerine ilişkin soruları yanıtlamama opsiyonu sunulmuştur. Bu soruya yönelik temel ölçek

3.744'tü

Etnik Köken

Kıdemlilik

Yaş

Heteroseksüel/karşı cinse ilgi duyan           Eşcinsel/Lezbiyen                    
Biseksüel

%98 %1

Metodoloji

%1

%15 %30 %45 %10

18-25 26-38 39-54 55-64

%52 %13

%2

%32

%1

Beyaz tenli veya Avrupa kökenli Siyah tenli, Afrikalı veya Afro-Karayipli

Hispanik, Latin kökenli veya İspanyol kökenli Asyalı

Diğer Melez/çok ırklı

%1

%6 %94

Tam zamanlı çalışma Yarı zamanlı çalışma

Bankacılık, finansal 
hizmetler ve sigorta

%10

İşletme hizmetleri (profesyonel 
hizmetler ve hukuk dahil)

%10

Tüketim (perakende, 
gayrimenkul, konaklama dahil)

%30

Enerji, ulaşım 
ve endüstri

%30

Sağlık ve 
yaşam bilimleri

%10

Teknoloji, medya 
veya telekomünikasyon

%10
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