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Otomotiv 
sanayiinde kadın 

Aylin Siyahhan
Kıdemli Müdür
Pazarlama
ve Araştırmalar
Deloitte Türkiye

Deloitte’un Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) iş birliği ile hayata 
geçirdiği ‘Türkiye Otomotiv Sanayiinde Kadın’ raporu, Türkiye’de 
otomotiv ve kadın konusunu derinlemesine ele alarak bir ilke 
imza atıyor. Deloitte tarafından gelecek dönemde bir seri olarak 
yayımlanması planlanan kadınların Türk iş dünyasındaki yerini 
vurgulayacak çalışmaların ikinci ayağını oluşturan rapor, otomotiv 
sanayiinde kadınların konumlarını resmetmeyi amaçlarken, 
onların otomotiv dünyasında yaşadıkları sıkıntıları, kariyer 
yolundaki beklentilerini ve ayrıca otomotiv sanayiinin kadınlar 
için nasıl daha çekici hale getirilebileceğini kadınların gözünden 
anlatıyor.

Çalışmanın dikkat çekici diğer bir özelliği 
de benzer nitelikli çalışmalardan çok daha 
fazla katılımcıya sahip olması ve bu sayede 
otomotiv sektöründen bağımsız olarak 
da çalışan kadın nüfusunu temsil etmeyi 
başarması. Araştırma, OSD üye firmalarında 
çalışan 1143 beyaz yaka kadının katılımı 
ile gerçekleştirilmiş ve Deloitte’un önceki 
yıllarda 200 Avrupalı ve 330 Amerikalı 
kadının katılımıyla elde ettiği sonuçlarla 
karşılaştırmalar sunmaktadır. 

Türkiye’de kadınların toplam istihdam 
içindeki oranı TÜİK verilerine göre %31. 
İş gücündeki kadınların ise sadece %14’ü 
sanayii sektöründe çalışmayı seçmiş 
durumda ve sanayii sektöründeki toplam iş 
gücünün %23’ünü oluşturmakta. Otomotiv 
sanayiinde çalışan beyaz yakalılar içinde 
kadın çalışanların oranıysa %25.
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Çalışmaya katılan kadınlar hem Türkiye’de 
hem de Avrupa ve Amerika’da otomotiv 
dünyasında özellikle lider seviyesinde 
yeterince temsil edilmediklerini 
düşünüyorlar. Türkiye’deki katılımcıların 
%85’ine göre otomotiv sektöründe kadın 
lider sayısı az ve %75’ine göre de çalıştıkları 
şirketlerde üst yönetimde kadın lider sayısı 
yetersiz. C seviyesi rollerde kadınların azlığını 
ise; temel olarak otomotiv sanayiinin erkek 
egemen olmasına ve liderlik pozisyonları 
için erkeklere öncelik tanınmasına (%51), 
üretim sektörünün genel algısına (%21), 
yönetimden yeterli desteğin alınamamasına 
(%16) ve liderlik yolunda iş özel yaşam 
dengesini sağlamanın zorluğuna (%13) 
bağlıyorlar. Kadın lider sayısının arttırılması 
kadın konusu üzerine yapılan benzer nitelikli 
araştırmalarda sıklıkla dile getirilmektedir. 
Yönetim seviyesinde kadınların katkılarının, 
karar alma süreçlerine farklı perspektifler 
getirdiği, dengeli kurumsal yönetim ve ticari 
kazanç sağladığı ve finansal performans 
artışı yarattığı da bu çalışmalarda yine açıkça 
ortaya konulmuştur.

Sektörün kadınlar için cazip olmamasının 
nedenlerinin de araştırıldığı çalışmada, 
katılımcılar sırasıyla şu cevapları vermişlerdir: 
erkek egemen bir sektör olması (%51), kariyer 
alanında ilerleme fırsatı olmaması (%38), iş/özel 
yaşam dengesinin olmaması (%36), yetersiz 
gelir ve yan haklar (%27); insanı geliştirecek 
heyecan verici fırsatların olmaması (%24). 
Avrupa ve Amerika’da ise ‘erkek egemenliği’ 
faktörü haricinde kadınların eşdeğer 
endişeler taşıdıkları ortaya koyuluyor.

Otomotiv sektörü her ne kadar erkek 
egemen olarak algılansa da sektörün 
iç dinamikleri sektörün son derece adil 
olduğunu bizlere gösteriyor. Yapılan 
performans değerlendirmelerinde 
adaletsizlik olmadığını, kadınlar ve 
erkeklerden eşit performans beklendiğini 
düşünenlerin oranı %44. Kadınlardan 
daha yüksek performans beklendiğini 
düşünenlerin oranı ise %31 olarak görülüyor. 
Bu oran Avrupa ve ABD için sırasıyla 
%55 ve %92. Beyaz yaka kadın çalışanlar 
ücretlendirme konusunda otomotiv sanayiini 
büyük oranda adil buluyorlar.

Otomotiv endüstrisinde kadınlar ve 
erkeklere ödenen ücretler arasında fark 
olmadığına inananlar ise %62 olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu oran Avrupa ve ABD 
için sırasıyla %32 ve %29. Tüm bu adalet 
duygusu kadınların sektör içerisinde nihai 
hedeflerine ulaşabilmeleri konusunda 
umutlu olmalarını da sağlıyor. Otomotiv 
ana sanayii içerisindeki kadınların %52’si 
ana kariyer hedeflerine ulaşabileceklerini 
düşünüyorlar.

Tüm bu olumlu oranlara ek olarak beyaz 
yakalı kadınların %58’i de son yıllarda 
otomotiv sanayiinde kadınların lehine 
kayda değer olumlu değişiklikler olduğunu 
düşünmekte. Öyle ki eğitim sistemi 
teşvik etmese de otomotiv sanayii beyaz 
yaka çalışanları kendi kızlarını otomotiv 
sanayiinde çalışmak için teşvik edeceğini 
söylüyor. Katılımcılar içinde kendi 
çevresinden yeni jenerasyon genç kadınları 
otomotiv sektöründe çalışmaya teşvik 
edeceklerini paylaşanlar %62 gibi yüksek bir 
oranda.

Rapor, son kısmında tüm bu bulgular 
ışığında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün 
sağlanması ve böylelikle sektörün 
geleceğinin güven altına alınabilmesi için 
atılması gereken adımları da şöyle sıralıyor:

 • Yönetim ekiplerinde daha çok kadın,

 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun 
uygulamalar;

 • Yeni kadın liderler yaratmak için mentorluk 
ve gelişim programlarının uygulanması;

 • Daha esnek çalışma koşullarının ve rahat 
çalışma mekanlarının yaratılması;

 • Kadın çalışanları erkenden otomotiv 
sanayiine çekmek;

 • Kişisel gelişim ve eğitime destek;

 • Teknoloji odaklı olmak;

 • Anlamlı ve köklü bir hikâye yazmak.

Özetle raporda incelenen tüm bulgular aynı 
şeyi işaret etmekte: Kadınların otomotiv 
dünyasına bugüne kadar yaptıkları katkıları, 
hâlihazırda yarattıkları farkı ve gelecek 
için vadettikleri potansiyeli vurgulayarak 
bıraktıkları izler üzerinden anlamlı bir 
hikâye yazmak. Kültür ve devamlılık içeren 
ve bir topluluk olarak bütünleşmiş ortak 
miras olarak algılanabilecek başarı öyküsü, 
kadınların otomotiv dünyasına olan bağlılık 
hissini ve verdikleri değeri arttıracaktır. Bu 
başarı öyküsünün yazılabilmesi için yine 
otomotiv sanayiinde ön plana çıkacak kadın 
liderlerin rolü büyük olacaktır.

Görece az olan bu oranı yukarıya çekmek 
hem sektör temsilcileri hem de toplumsal 
eşitlik konusunda çalışan bireyler 
tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. 
Kadın istihdamının arttırılması otomotiv 
ana sanayii içerisinde özellikle “yetenek 
krizinin” aşılması için atılması gereken en 
önemli adımlardan biri olarak görülmektedir. 
Buna ek olarak Türkiye’nin sosyo-ekonomik 
anlamda gelişimi, kadınların toplumdaki 
statülerinin iyileşmesi anlamında da kadın 
istihdam oranlarının iyileştirilmesinin hayati 
öneme sahip olduğu belirtilmektedir.

Raporun ortaya koyduğu önemli 
sonuçlardan bir diğeri de “otomotiv ana 
sanayii” içerisinde çalışan kadınların eğitim 
seviyesinin son derece yüksek olması. 
Türkiye’de otomotiv sanayiinde dünyadaki 
tablo ile paralel olarak beyaz yakalı kadınların 
%95’i üniversite ve üstü seviyede eğitime 
sahip. Genel olarak otomotiv sektöründeki 
firmalar mühendislik eğitimi almış kadın 
çalışanları istihdam etmeyi tercih ediyor. 
Böylelikle yukarıda da bahsetmiş olduğumuz 
yetenek krizinin son derece iyi donanımlı 
kadınlarla aşılabilmesi mümkün görünmekte. 
Kadın çalışanlar, otomotiv sanayiinde daha 
fazla kadın istihdamı yaratılması için ilk sırada 
tanımlanmış kariyer planı ve uluslararası 
kariyer fırsatları olması gerektiğine inanıyor. 
İkinci olarak, rol model olabilecek kadın lider 
örneklerinin görünürlüğünün arttırılmasının 
önemini vurgulayan katılımcılar üçüncü 
olarak ise esnek ve evden/uzaktan çalışma 
olanaklarına vurgu yapıyor.

Otomotiv 
sanayiindeki 
yetenek krizinin, 
son derece iyi 
donanımlı kadınlarla 
aşılabilmesi 
mümkün görünüyor. 

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.




