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ÖZ
Cam tavan kadınların örgütlerde üst düzey yönetici pozisyonlarına yükselmelerininin
önündeki görünmez engeller olarak nitelendirilmektedir. Ġçinde bulunduğumuz dönemde kadınların
çalıĢma yaĢamına daha fazla dahil olmaları, cam tavan kavramı ile ilgili araĢtırmaların yapılmasının
gerekliliğinin bir göstergesidir ve bu bağlamda bu çalıĢmanın da önemini göstermektedir. Bu
çalıĢmada nitel araĢtırmalara yönelik, veri toplama tekniği olan döküman inceleme yöntemi
kullanılmıĢtır. Bu yöntem ile Türkçe literatürde cam tavan ile ilgili 2000 yılından 2018 yılına kadar
yapılmıĢ olan çalıĢmalar değerlendirilmiĢtir.ÇalıĢmaya Ulakbim ve Dergipark sitelerinde taranan,
cam tavan kavramı ile doğrudan veya dolaylı iliĢkisi bulunan toplam 65 makale dahil edilmiĢtir.
Toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiĢ ve cam tavan olgusunun
neredeyse her sektörde var olduğu tespit edilmiĢtir. Ġncelenen çalıĢmaların büyük bir çoğunluğu
kadın çalıĢanların yoğun olduğu sektörlerde yapılmıĢtır. Buna bağlı olarak iĢgören çoğunluğunu
nitelik ve nicelik olarak kadınların oluĢturmasına karĢın Ģirketlerin yönetim kurulu üyesi gibi üst
düzey yönetici pozisyonlarında temsil oranlarının çok düĢük olduğu görülmektedir. Ayrıca çalıĢmalar
genel olarak cam tavan engellerine sebep olan faktörleri belirlemeye, iĢgörenlerin cam tavan
algılarını ölçmeye, örgütsel kavramlar ile cam tavan kavramı arasındaki iliĢki ve etkiyi belirlemeye
ve kadın çalıĢanlar ile erkek çalıĢanlar arasındaki tutum farklılıklarını tespit etmeye yönelik
yapılmıĢtır. Cam tavan kavramının çok az araĢtırılması da dikkat çekicidir ve yine bu durum da
kavram hakkında araĢtırma yapmak isteyen araĢtırmacılara ıĢık olacak niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Cam Tavan, Toplumsal Cinsiyet, Kariyer Engelleri, Cinsiyet Ayrımcılığı,
Kadın
ABSTRACT
The glass ceiling is characterized as an invisible obstacles to women's rise to senior
management positions in organizations.In the current period, it is the indication of the necessity of
conducting research on the concept of glass ceiling because of women are more involved in
working life and it is emerged the importance of this study in this context. In this study, document
collection method which is a data collection technique is used for qualitative research. With this
method, the studies conducted on glass ceiling in Turkish literature were evaluated from 2000 to
2018. A total of 65 articles were included in the study, which were directly or indirectly related to the
concept of glass ceilings scanned at Ulakbim and Dergipark sites. The collected data were
evaluated by using the content analysis method and it was determined that the glass ceiling
phenomenon existed in almost every sector. The majority of the examined studies were conducted
in the sectors where the female employees are concentrated. Accordingly, despite the fact that the
majority of the employees are composed of women in terms of quality and quantity, the ratio of
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representation in senior management positions show that it is very low such as the members of the
board of directors of the companies is very. In addition, studies were conducted to determine the
factors that cause glass roof barriers, to measure the glass ceiling perceptions of employees, to
determine the relationship between the organizational concepts and the glass ceiling concept, and
to determine the differences between the attitude of female employees and male employees. It is
noteworthy that the concept of glass ceiling is a little under investigation and this situation will be
light for the researchers who want to do research about the concept.
Keywords: Glass Ceiling, Gender, Career Barriers, Gender Discrimination, Women
GİRİŞ
Yönetim literatüründe kadınlar ile ilgili konular 1970‟li yılların baĢlarından itibaren
araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. Ġlk çalıĢmalar kadınların yönetici olup, olamayacağına dair cevapların
arandığı araĢtırmalardır. Devamında ise kadın ve erkek yöneticilerin davranıĢlarını karĢılaĢtırmalı
olarak inceleyen çalıĢmalar yapılmıĢtır. 1980‟lerden itibaren ise kadınların üst düzey yöneticilik
pozisyonlarına yükselememelerinin nedenleri araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır ve yapılan araĢtırmalar da
üst düzey yönetici pozisyonunda bulunun kadın sayısının azlığı dikkat çekmiĢ ve bu durumun
önüne geçebilmek için neler yapılabileceğine dair tartıĢmalar yapılmıĢtır(Çetin ve Atan 2012).
Kadınların çalıĢma yaĢamına giderek daha fazla dahil olmaları ülkelerin toplumsal ve ekonomik
anlamda geliĢmiĢlik düzeylerinin de mühim bir iĢaretidir. Bununla beraber kadınlar çalıĢma
yaĢamına dahil olmalarıyla birlikte bazı problemlerle de karĢı karĢıya kalmaktadırlar. ĠĢte bu
problemlerden biri de kadınların iĢ yerinde yükselememe yani terfi alamamasıdır(Ġpek ve Yarar
2010). Son yirmi yılda da çalıĢma yaĢamında kadın sayısı giderek artmıĢtır ancak halen üst düzey
yönetici pozisyonlarında ki kadın sayısı bu artıĢa oranla istenilen düzeye gelememiĢtir(Özel Bilim ve
Bülez 2018). Kadınların bu üst düzey yönetici pozisyonlarına yükselememelerine ise, cinsiyet rolleri,
kadınlara karĢı ayrımcılık yapılması ve önyargılı olunması, toplumdaki ataerkil yapı gibi sebepler
gösterilmektedir. Tüm bu sebeplerin toplamı ise cam tavan olarak ifade edilmektedir(Kördeve 2017).
Bu kavram kadınların üst düzey yönetici pozisyonlarına getirilmelerinde baĢarılı olmalarına veya
liyakate bakılmaksızın onların terfi almalarının önündeki engelleri belirtmektedir(Boydak Özan
2009).
Literatürde cam tavan kavramının temeli, cinsiyet esaslı engellere dayandırılmaktadır(Öğüt
2006).Bu sebeple bu bölümde toplumsal cinsiyet kavramı ile cinsiyet ayrımcılığını açıklamaya
yönelik olan kuramlardan bahsedilecektir. Cinsiyet ayrımcılığının örgütlere yansıması ile birlikte
ortaya bir çok farklı kavram çıkmaktadır. Bu kavramlar kadınların örgütte hiyerarĢik düzeyde üst
yönetim pozisyonları için uygun olmamalarını ifade etmekte kullanılmakla birlikte, kariyer için engel
oluĢturmayı teĢkil eden çeĢitli kavramlardır. Bunlar (Yıldız 2017).Cam yürüyen merdiven (glass
escalator), cam duvar (glass wall), cam asansör (glass elevator), göstermecilik/göstermelik ödün
verme (tokenism), cam labirent (glass labryrinth), çifte açmaz (double bind), cam uçurum (glass
cliff)Ģeklindedir. Bu çalıĢmada sadece cam tavan kavramından bahsedilecektir.
Toplumsal Cinsiyet Kavramı
Cinsiyet toplumsal ve biyolojik olarak iki ayrı hususda incelenmektedir. Biyolojik olarak
cinsiyet kadın ve erkek olarak ayrılır ve biyolojik cinsiyetin üzerine inĢa edilen tüm roller, beklentiler,
dini ve ideolojik olarak belirlenmiĢ kalıplar toplumsal cinsiyeti oluĢturur(Bilgili 2017). Toplumsal
cinsiyet kavramı, kadın ve erkekler arasındaki toplumsal iliĢkiler ile, cinsiyete dayalı iĢbölümüne
yönelik olan toplumsal iliĢkileri ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramı sadece kadının değil,
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erkeğin de konumunu ifade eder(Özçatal 2011).Toplumsal cinsiyet farklılıkları, toplumların
kültürünün cinsiyetlere göre “uygun” olarak gördüğü duyguları, düĢünceleri, davranıĢları ve rolleri
arasındaki farklılıkları kapsamaktadır. Kadınların daha duygusal, Ģefkatli ve iyi bakım hizmeti veren
bireyler olarak görülmeleri; ev hanımı, öğretmenlik, bankacılık, hemĢirelik vb. gibi mesleklere uygun
oldukları düĢüncesi, buna karĢın erkeklerin bağımsız, hırslı, güçlü vb. Ģekilde algılanmaları; asker,
mühendis, üst düzey yönetici vb. gibi mesleklerin sahipleri olarak düĢünülmeleri, en baĢta gelen
toplumsal cinsiyete dayalı rol farklılıklarıdır. Bu farklılıklar aslında tamamen toplumların kendilerine
dayatmalarıdır ve gerçek olmayan farklılıklardır(Eroğlu ve Ġrdem 2016).Toplumsal cinsiyet
eĢitsizliğiyle ilgili literatürde genel olarak 2 tür yaklaĢım vardır. Bunlardan ilki toplumsal cinsiyet
kuramlarıdır. Ġkincisi ise feminist kuramlardır(Yıldız, Alhas, Sakal ve Yıldız 2016).
Toplumsal Cinsiyet Kuramları
Toplumsal cinsiyet ile ilgili literatürde birçok kuram ve farklı sınıflamalar vardır bunlardan
birkaçı Ģu Ģekildedir(Güldü ve Ersoy Kart 2009; Yıldız 2017); Biyolojik kuram: Kadın ve erkeklerin
doğuĢtan gelen biyolojik özelliklerine dayalı olarak rollerin farklılaĢmasından bahseder. Bu rollerin
farklıolmasına sebep olan en büyük etken ise kadınların doğum yapabilme özelliğinin olmasıdır.
Kadınların bu özelliğine bağlı olarak, insanlar toplu olarak yaĢamaya baĢlamalarından itibaren
erkekler ev dıĢına yönelik olan iĢlerle, dıĢ çevre ile mücadele etmek gibi iĢlerden sorumluyken,
kadınlar ev içi ile ilgili iĢlerden sorumluydular.Sosyal rol kuramı: Sosyaleylemlerde görülen kadın ve
erkek farklılıklarının, erkeklerin ve kadınların farklı sosyal rollere sahip olmalarından kaynaklandığını
ifade etmektedir.Etkileşimsel model:Bumodele göre, toplumsal cinsiyetle iliĢkili eylemler bireyin
kendi kiĢisel seçimleri ve diğer bireylerin eylemleri bağlamca belirlenmektedir. Bu model “Toplumsal
Cinsiyetle Bağlantılı DavranıĢın EtkileĢimsel Modeli” Ģeklinde adlandırılmaktadır.Sosyal öğrenme
kuramı: Çocukların cinsiyetine uygun olan rol modelini onlara aktarıldığı Ģekilde öğrendiği
yaklaĢımıdır. Bilişsel gelişim kuramı: BiliĢsel bilgi iĢleme ilecinsel kimlik zamanla geliĢtirilir ve
toplumca uygun görülen niteliklere sahip bir kız veya erkek çocuğu olmayı anlamaktır.Sosyal
baskınlık kuramı: Statü olarak yüksek olan grup daha baskın olur buna bağlı olarak grup üyelerinin
de sosyal baskınlık yönelimi daha yüksek olacaktır.
Feminist Kuramlar
Feminist kuramlar kadınların toplumdaki rolleri ve statüleri ile ilgilenir. Bu kuramlar eĢitlik,
kadın hakları gibi kavramları temel alarak oluĢmuĢtur. Ġçinde bulunduğumuz dönemde ise kadının
hem kamu alanında hem de özel alanda itibarsızlaĢtırılması, değersizleĢtirilmesi, geri plana
atılması, önem verilmemesi gibi durumları ve süreçleri toplumsal cinsiyet esasında sorgulayan bir
harekata dönüĢmüĢtür(Yıldız vd 2016).Genel anlamda feminist yaklaĢımlar 3 Ģekilde
sınıflandırılmaktadır. Bunlar(AktaĢ 2013; Kartal 2016; Yıldız 2017);Liberal Feminizm: Liberal
feminizm, erkeklerin sahip olduğu haklara ve özgürlüklere kadınlarında aynı Ģekilde sahip olmasını
ve cinsiyet eĢitsizliğinin giderilmesi gerektiğini vurgulayan bir yaklaĢımdır. Kadın ve erkek
arasındaki fiziksel veya duygusal güç iliĢkisini sorgulamaz fakat kadınların cinsiyetlerinden dolayı
sindirildiğini ifade eder.Radikal Feminizm:Radikal feminizmde ise, erkeklerin kadınlar üzerindeki
egemenliği sorgulanır. Ataerkil yapının kadınları sindirdiğini kabul eder ve kadına uygulanan Ģiddet
ve baskıyı, aile içindeki cinsiyet rollerini eleĢtirmektedir.Bu yaklaĢıma göre bireyler arasındaki
çatıĢmanın en temel biçimi cinsiyete dayalı olan çatıĢmadır.Marksist/sosyalist feminizm: Kadınların
vermiĢ oldukları emeklerin, erkekler tarafından sömürüldüğünü belirtir. Kadınların verdikleri emeğin
karĢılığını yani ev içi yapmıĢ oldukları iĢler karĢılığında ücret almaları gerektiğini savunur.
Cam Tavan Kavramı
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GeçmiĢten içinde bulunduğumuz döneme kadar toplumsal geliĢim sürecinde kadınlar hem
ev içinde hem de ev dıĢında ekonomik hayata aktif bir Ģekilde katılmıĢlardır. Modern anlamda
kadının çalıĢma yaĢamına dahil olması ve ücretli iĢçi statüsünü almaya baĢlaması sanayi devrimiyle
gerçekleĢmiĢtir. Ġlerleyen süreçlerde yaĢanan sosyoekonomik değiĢimler ve geliĢmeler kadınların iĢ
yaĢamında daha aktif bir Ģekilde yer almasına imkan sağlamıĢtır(Korkmaz 2016). Bununla birlikte
kadın çalıĢanların sayısındaki artıĢ olumludur ancak istenilen düzeyde değildir. Hala kadınların iĢ
yaĢamına dahil olmasına dair birtakım önyargılar kırılamamıĢtır. Görünen veya görünmeyen
engeller ile kadınlar ve kadın yöneticiler iĢ hayatının dıĢında tutulmaya itilmekte ve ilerlemeleri
engellenmektedir(Akdemir ve ÇalıĢ Duman 2017). Ataerkil toplumlarda egemen olan erkeğin üstün
olduğu görüĢü kendini iĢ hayatında da göstermektedir. Örneğin; çocuklu kadınlar erkeklere göre,
çocuğa daha fazla zaman ayırma ve ilgilenme zorunluluğu nedeniyle, çalıĢma yaĢamına uyum
sağlamada bazı olumsuzluklara yol açabilmektedir(Gül ve Oktay 2009).ĠĢ hayatında kadın ve
erkeklerin eĢit çalıĢma Ģartlarına ve eĢit kariyer imkanlarına sahip olması gerekmektedir. Ancak iĢ
hayatında ki mevcut durum, hala bunun istenilen bir hâl olarak varlığını sürdürdüğünü
göstermektedir. Bunun içinde bulunduğumuz dönemde ki örneklerinden biri ise „„Cam Tavan
Sendromu‟‟ dur(Yılmaz ve Okutan 2017). 1981 yılında „‟BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi‟‟ nin kabul edilmesi ile kadınlara sosyal kültürel ve ekonomik
alanlarda yapılan cinsiyet temelli ayrımların ve kısıtlamaların engellenmesi amaçlanmıĢ olsa da,
buna rağmen kadınların çalıĢma hayatında ilerlemeleri ve terfi almalarında yaĢadıkları eĢitsizlikler
devam etmektedir(GöktaĢ Kulualp 2015).
Cam tavan kavramı ilk olarak 1986‟da Hymovitz ve Schellhard tarafından Wall Street
Journal‟ın „„ĠĢ YaĢamında Kadın‟‟ konulu hazırlamıĢ olduğu bir haberinde yer almıĢtır. Bu habere
göre cam tavan; „„devlet ve Ģirketlerde, eğitim kurumlarında veya kâr amacı gütmeyen kuruluĢlarda
üst düzey pozisyonlara gelmeyi arzulayan ve bunun için çaba gösteren kadınların karĢılaĢtıkları
engeller‟‟ Ģeklinde tanımlanmıĢtır(Karcıoğlu ve Leblebici 2014). Yazılı ortam dıĢında ise ilk olarak
Temmuz 1979 yılında Hewlett Packard Katherine Lawrence tarafından Basın Özgürlüğü Kadın
Enstitüsü Konferansı‟nda Ulusal Basın Kulübü‟nde tanıtılmıĢtır(Öztürk ve Bilkay 2016). Cam tavan,
çalıĢma hayatında kadınlar ile üst yönetim arasında olduğu varsayılan, kadınların baĢarılarına ve
kiĢisel niteliklerine bakılmaksızın yükselmelerini engelleyen, görülmesi ve anlaĢılması zor olan,
resmi olmayan terfi sınırlamaları Ģeklinde de tanımlanabilmektedir(Yılmaz ve Okutan 2017). BaĢka
bir tanımla cam tavan, kariyer sürecindeki yükselmelerde cinsiyet ve ırksal bir ayrımı ifade
etmektedir. Diğer bir ifade ile, kadınların ve azınlık gruplarının Ģirketlerde veya kurumlarda
yükselmelerini yani terfilerini önleyen görünmeyen örgütten kaynaklanan ve algısal
engellerdir(Soysal ve Baynal 2016). Kavramdaki „‟cam‟‟ benzetmesi, kadınların üst düzey yönetici
poziyonlarına terfi etmelerinin önündeki engellerin görünmezliğini ifade etmek için kullanılmaktadır.
Fakat cam tavan kavramı, sadece kadınların örgütlerde üst düzey pozisyonlara yükselmelerini ifade
etmek için değil aynı zamanda cinsiyet temelli maaĢ, eğitim ve geliĢtirmeden daha az yararlanma,
erkeklerin daha egemen olduğu iletiĢim kanallarına dahil olamama ve mentorluk, rehberlik gibi
hizmetlerden gerektiği Ģekilde yararlanamama Ģeklinde olan çeĢitli yanlıĢ uygulamaları da ifade
etmektedir(Sökmen ve Akar ġahingöz 2017).
Sosyal bilimler alanında kavramla ilgili çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu araĢtırmalar
sonucunda hem ulusal hem de uluslararası olarak cam tavanın varlığı desteklenmiĢtir. Hatta
geliĢmiĢ ülkelerde de cam tavanın varlığı görülmektedir. Baxter ve Wright (2000) ABD, Avusrtalya
ve Ġsveç‟i karĢılaĢtırarak cam tavan olgusunu test etmiĢtir. Sonuç olarak ise bu ülkelerde cam
tavanın varlığı ortaya konulmuĢtur fakat Avustralya ve Ġsveç‟te daha çok orta düzey yönetici
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pozisyonu için geçerli olduğu görülmüĢtür. Yine Arulampalam ve diğerlerinin (2007) yaptığı
çalıĢmada 11 Avrupa Birliği ülkesi araĢtırmaya dahil edilmiĢtir ve sonuçta cam tavanın var olduğu
kanıtlanmıĢtır(ġener, Arıkan Tezergil ve Erdilek Karabay 2018). Batı ülkeleri haricinde Hindistan‟da
yapılan bir araĢtırmada da yine cam tavan olgusunun kendisini diğer ülkelerde olduğu kadar burada
da hissettirdiğini ortaya koyuyor. Erkeklere kadınların iĢ yaĢamında ikinci planda kalmalarının
gerekliliği ile ilgili soru sorulduğunda „hayır‟ cevabı alınmasına rağmen, kadınların kariyer
yapmalarının veya çalıĢmalarının zorunlu olmadığı yönünde düĢünceye sahipler(Er ve Adıgüzel
2015). Yine ABD‟de cinsiyet eĢitsizliği, 1964 yılında yasaklanmasına rağmen gayri resmi bir Ģekilde
kadınlar engellemelere maruz kalmaktadır. Buna örnek olarak Hillary Clinton ile Barack Obama‟nın
ABD baĢkanlığı seçiminde, Barack Obama baĢkan seçilmesinin ardından yaptığı bir konuĢmasında
cam tavan olgusundan “O en yüksek, en sert cam tavanı bu sefer de kıramadık, ancak tavanda 18
milyon çatlak oluĢtu” Ģeklinde bahsetmiĢtir(Gül ve Oktay 2009). Kadın yöneticilerin sayısı son
yıllarda artıĢ göstermesine rağmen yine de yönetimde erkeğin güçlü olduğu açıktır. Fortune 500
ABD‟deki ilk 500 Ģirketi sıralamaktadır. 2008 yılında listede bulunan Ģirketler içerisinde 15 kadın
CEO vardır. 2014 yılında ki listeye göre ise bu rakam 25‟e yükselmiĢtir. Oransal olarak 2008‟den
2014 yılına kadar ki değiĢim %3‟ten %5‟e çıkmıĢtır fakat farklılık yaratacak yeterli bir rakam değildir.
Yine de 2014 listesindeki kadın CEO‟ların yönetici pozisyonunda bulundukları bazı Ģirketler dünya
devi niteliğindedir. Bu bağlamda da bazı farklılıkların olduğunun ispatıdır(Staub 2017).
Tüm bunlarla birlikte cam tavanın olmadığına yönelik görüĢler de mevcuttur. Bunlar Ģu
Ģekilde belirtilmektedir(Sökmen ve Akar ġahingöz 2017): Kadın çalıĢanlar istedikleri takdirde çok
çalıĢarak ve bireysel liyakatleriyle üst düzey yöneticilik pozisyonlarına yükselebilirler ancak
kadınların genel olarak kariyer planlamaların da hırs yapmamalarından dolayı yükselmeleri mümkün
olmamaktadır. Ayrıca çoğu kadın yükseldikçe ailesi ve çocuklarıyla zaman geçiremediği kaygısını
yaĢar. Cam tavan literatürü genel olarak büyük iĢletmeleri dikkate alır ve araĢtırmalarını bu yönde
yapar. Bu bağlamda kadınların küçük iĢletmelerde ki baĢarıları dikkate alınmamakta ve değer
görmemektedir.
4857 Sayılı Kanunda Yer Alan Eşit Davranma İlkesi Maddeleri
ĠĢ Kanun da eĢitlik ile ilgili, kanunun 5. Maddesinde Ģu ifadeler yer almaktadır; „„ĠĢ iliĢkisinde
dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düĢünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere
dayalı ayrım yapılamaz‟‟, „„ĠĢveren, esaslı sebeplerolmadıkça tam süreli çalıĢan iĢçi karĢısında kısmî
süreli çalıĢan iĢçiye, belirsiz süreli çalıĢan iĢçi karĢısında belirli süreli çalıĢan iĢçiye farklı iĢlem
yapamaz.‟‟, „„ĠĢveren, biyolojik veya iĢin niteliğine iliĢkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir iĢçiye, iĢ
sözleĢmesinin yapılmasında, Ģartlarının oluĢturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde,
cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı iĢlem yapamaz.‟‟, „„Aynı veya eĢit
değerde bir iĢ için cinsiyet nedeniyle daha düĢük ücret kararlaĢtırılamaz. ĠĢçinin cinsiyeti nedeniyle
özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düĢük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz‟‟
(www.mevzuat.gov.tr). Bu maddeler ile ayrımcılığa karĢı önlemler sağlanmıĢtır ve kadının iĢ
hayatında var oluĢunu korumakla birlikte karĢısına bu kez cam tavan engellerini çıkarmıĢtır(Yılmaz
ve Okutan 2017).
Cam Tavana Neden Olan Faktörler
Bireysel Faktörlerden Kaynaklanan Engeller
Çoklu rol üstlenme ilekadınlar evde anne ve eĢ, iĢyerinde çalıĢan olma gibi
sorumluluklarından dolayı bir rol çatıĢması yaĢarlar. Bu rollerinin her birinin farklı özelliklerinin
olması, kadına farklı sorumluluklar yüklemesi bireyde stres yaratır. Birey hem rollerinin farklılaĢması
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hem de yaĢadığı stres nedeni ile iĢyerinde ki terfi fırsatlarını ertelemek durumunda kalır veya
fırsatları yakalayamaz(Karcıoğlu ve Leblebici 2014). Kadının, evde anne ve eĢ, iĢyerinde ise çalıĢan
olarak çoklu rol üstlenmesi, kadın için üç tür gerilim ve çatıĢmaya sebep olmaktadır bunlar(Karaca
2007): Zaman baskısına dayalı gerilim : yani kadının hem evde hem de iĢ yerinde iĢlerine
yetiĢebilmek için yaĢadığı zaman baskısını ifade etmektedir. Çatışan rollerin yarattığı gerilim ve her
rolün birbirinden farklı davranışlar istemesinin yarattığı stres Ģeklindedir.
Kadınların kiĢisel tercih ve algıları ise diğer bir bireysel faktör engelini oluĢturmaktadır. Bu
noktada kadın yönetici ailesi için her zaman, her yerde hazır halde beklemek durumunda olmayı
benimsemiĢse, kariyerindeki yükselmenin getireceği mesuliyetleri kabul edemeyeceği
belirtilmektedir(Özel Bilim ve Bülez 2018). Ayrıca özgüven problemi olan ve istekleri konusunda
belirsizlik yaĢayan kadınlar da cam tavan engelleri ile karĢılaĢabilmektedir. Kadınların hemcinslerini
çekememeleri olarak adlandırılan „‟kraliçe arı sendromu‟‟ toplumsal kurallar gereği ifade edilmez
ancak bu kavramın algısı ile kadınlar hem kendilerine hem de hemcinslerine engel koymaktadırlar
(Yıldız vd 2016).
Toplumsal Faktörlerden Kaynaklanan Engeller
Mesleklerin kadın mesleği ve erkek mesleği olarak cinsiyete dayalı bir Ģekilde ayrıĢtırılması
toplumsal faktörler arasında gösterilmektedir(Ġpek ve Yarar 2010). Mesleki ayrımcılık, toplumda
kabul görmüĢ bazı kurallar ve kadının yetiĢtirilme tarzı veya ailesinin kadında yarattığı algılar,
baskılar sebebi ile kadınlar bazı iĢlerin kendilerine uygun olmadığını düĢünerek yetenek ve
becerilerini önemsemeden farklı meslek gruplarına yönelmek durumunda kalabilirler(Öztürk ve
Bilkay 2016). Bu aĢamada kadınlar yöneticilik, mühendislik gibi meslekleri daha çok erkek mesleği
olarak görmektedirler ve bu sebeple bu mesleklere yönelimleri de düĢük olmaktadır (Karcıoğlu ve
Leblebici 2014).
Örgütsel Faktörlerden Kaynaklanan Engeller
Örgüt kültürü,örgüt kültürü Ģirketin yönetim düĢüncesi, yönetim tarzı, Ģirketin stratejileri ve
politikaları, davranıĢsal özellikleri ile Ģirketin yapmıĢ olduğu faaliyetlere yansımaktadır. Örgütün
genel olarak yöneticileri ve üst yönetim kurulunun erkeklerden oluĢması gücün erkek egemen
olmasına sebep olur, haliyle bu noktada kadın çalıĢanların üst yönetim pozisyonuna gelmelerinde
bir sınır oluĢturmaktadır(GöktaĢ Kulualp 2015).
Örgütlerde oluĢturulan iletiĢim ağları ile çalıĢanlar yönetim hakkında bir çok bilgiye sahip
olurlar. Bu sayede yönetimin beklentileri, destek verilen projeler, doldurulacak pozisyonlara yönelik
baĢvuru yapacak kiĢilerin niteliklerinin neler olması gerektiği gibi konularda bilgi sahibi olurlar. Fakat
kadın çalıĢanlar genellikle bu Ģebekelerin dıĢında kalmaktadır(Öztürk ve Bilkay 2016). Örgütte
erkeklerin kendi aralarında oluĢturdukları bazı Ģebekeler bulunmaktadır.Bu Ģebekeler yani iletiĢim
ağları “old boy network (eski çocuklar Ģebekesi)” Ģeklinde tabir edilmektedir. Birçok örgütte bu
ĢebekeleĢme durumu halen mevcut olmakla birlikte, yapılan çalıĢmalarda kadınların büyük oranda
bu iletiĢim ağlarının dıĢında kaldıklarını göstermektedir(Karaca 2007).
Mentor eksikliği, mentor: danıĢman, rehber, koç, öğretmen gibi görevlerin niteliklerini
taĢıyan, zeki ve güvenilir yol göstericidir. Mentorluk ise örgütteki deneyimli bir çalıĢan ile deneyimsiz
bir çalıĢan arasındaki iliĢkiyi iyi yönde geliĢtirmeyi amaçlayan birebir iliĢkidir(Çetin ve Atan 2012).
Kadın çalıĢanlar yol gösterici mentorlerle ilerlediklerinde, mentorlarlarının yol göstermeleri ve
öğütleri sayesinde çalıĢma ortamlarında daha sağlıklı ve baĢarılı iletiĢim kurabilmeleri
sağlanabilir(Anafarta, Sarvan ve Yapıcı 2008).
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Basmakalıp yargılar da bir diğer engeli oluĢturmaktadır. Basmakalıp yargılar,basmakalıp
yargılara aynı zamanda „‟stereotip‟‟ denir. Stereotipler cinsiyetle ilgili önyargıları ifade etmektedir.
Toplumların kültürlerinde mevcut olup nesilden nesile aktarılır. Bu durumun çalıĢma yaĢamında ki
yansımaları ise, erkek yöneticilerin kadın çalıĢan hakkındaki çeĢitli düĢünceleri Ģeklinde ortaya
çıkmaktadır. Bu düĢüncelerden bazıları; kadın çalıĢanlar erkek çalıĢanlar kadar kariyerlerine bağlı
değillerdir, kadın çalıĢanlar çok duygusaldır bu sebeple yeteri kadar dayanıklı ve güçlü değillerdir,
kadın çalıĢanlar diğer çalıĢanlara karĢı sert davranamazlar, kadın çalıĢanların kaprisli davranıĢları
vardır, kadın çalıĢanlar mesaiye kalmak istemezler ve karar verme süreçlerinde de yavaĢlardır gibi
yargılardır(HoĢgör, Gündüz HoĢgör ve MemiĢ 2016). Aslında stereotiplerin oluĢması ve kullanılması
normaldir. Fakat, bireye önyargılı bakılmasına temel teĢkil ettiğinde tehlike oluĢturmaktadır. Bu tür
kalıplaĢmıĢ önyargılar, kadınlara çalıĢma yaĢamında ket vurduğu gibi, üst düzey pozisyonlarda da
kadın rol modellerinin oluĢmasını önlemekte bununla birlikte kadınların bu roller için uygun
olabileceği düĢüncesine de zarar vererek engellemektedir(Karaca 2007).
YÖNTEM
Bu çalıĢmanın amacı, Türkçe literatürde yapılmıĢ olan cam tavan sendromu ile ilgili
araĢtırmaları incelemek ve analiz etmektir. Kadınların çalıĢma yaĢamında çokca yer alması ancak
üst düzey yönetici pozisyonlarında kadın temsil oranının düĢük olması cam tavan ile ilgili
çalıĢmaların yapılmasının gerekliliğini göstermektedir. Bu bağlamda bu çalıĢmanın önemide ortaya
çıkmaktadır. ÇalıĢmanın araĢtırma yöntemi niteldir. Veri toplama yöntemi olarak döküman inceleme
yöntemi kullanılmıĢtır. Doküman inceleme yöntemi araĢtırılan olay veya olgu ile ilgili yazılı ve basılı
her türlü dokümanı inceleyerek veri toplama yöntemidir(Kütükçü 2017). AraĢtırma sonucunda elde
edilen bulgular ise betimsel analiz yöntemiyle yorumlanmıĢtır.
Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evrenini Türkçe literatürde 2000-2018 yılları arasında yapılmıĢ olan cam tavan
ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak yapılmıĢ araĢtırmalar oluĢturmaktadır. AraĢtırma örneklemini
ise Ulakbim ve Dergipark sitelerinde „„cam tavan‟‟ ve „„cam tavan sendromu‟‟ ifadeleri ile taranan 65
makale oluĢturmaktadır.
Bulgular
AraĢtırmanın bu bölümünde Türkçe literatürde yapılmıĢ olan „‟cam tavan‟‟ kavramı ile iligili
incelenen çalıĢmalar 2018‟den 2000 yılına doğru olacak Ģekilde aĢağıdaki tablolarda kısaca
gösterilmiĢtir. 2000-2018 yılları arasında yapılmıĢ ve bu çalıĢmada incelenen araĢtırmaların on altı
tanesi kavramsal veya derleme Ģeklinde yapılmıĢtır. Nicel araĢtırmaların ise; on üçü eğitim
sektöründe, yedisi turizm sektöründe, altısı sağlık sektöründe, altısı finansal hizmetler sektöründe,
dördü karma, üçünün sektörü belirtilmemiĢ, ikisi insan kaynakları alanında, biri sendikalarda, biri
siyasi alanda, biri sanayi sektöründe, biri telekomünikasyon sektöründe, biri spor sektöründe, biri
Türkiye Ġstatistik Kurumun‟da, biri T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‟nda, biri taneside Sosyal
Hizmetler Kurumları‟nda uygulanmıĢtır. Ġncelenen toplam altmıĢ beĢ çalıĢmanın otuz sekiz
tanesinde nicel araĢtırma yöntemlerinin, yirmi altı tanesinde nitel araĢtırma yöntemlerinin, bir
tanesinde ise hem nicel hem nitel yöntemlerin kullanıldığı tespit edilmiĢtir. 2000 yılı ile 2003 yılları
arasında yapılmıĢ herhangi bir çalıĢmaya rastlanılamamıĢtır.
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Tablo 1: 2018 Yılında Araştırmaya Dahil Olan Çalışmaların Yöntemleri ve Sonuçları
Araştırmacı ve Araştırma
Yıl
Yöntemi

Araştırmanın Konusu ve Çarpıcı Sonuçları

Aksoy (2018)

Nicel

Türk kadın akademisyenler ile Türkiye‟deki yabancı kadın
akademisyenlerin cam tavan algıları üzerine yapılan çalıĢmada, iki
grubun cam tavan algıları arasında anlamlı bir farklılık ortaya
çıkmamıĢtır.

Akyurt (2018)

Nicel

Sağlık kurumlarında çalıĢan kadın yöneticilerde kariyer engelleri ile
cam tavan arasındaki iliĢkiyi belirlemeye yönelik olan çalıĢmada,
cam tavanın varlığı ortaya konulmuĢtur.

Aldemir ve
Budak (2018)

Nitel

Parlamentoda cinsiyet kotası üzerine yapılan çalıĢmada, Türkiye‟de
kadınların siyasi karar organlarında sembolik bir görünümün ötesine
geçemedikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır.

Asoy (2018)

Nitel

Toplumsal cinsiyet ayrımı ile cam tavan sendromunun bir oyun
teorisi modeli çerçevesinde irdelendiği çalıĢmada, cam tavanı
aĢabilmek için hukuki düzenlemeler ve yaptırımların önemi ortaya
konulmuĢtur.

Bilim ve Bülez
(2018)

Nitel

Cam tavan kavramına dikkat çekmek için yapılmıĢ olan çalıĢmada, iĢ
dünyasında kadınların oranının giderek artmasına rağmen, üst
düzey yönetici pozisyonlarında buna paralel geliĢmelerin
yaĢanmadığı sonucuna varılmıĢtır.

Can,
Kaptanoğlu ve
Halo (2018)

Nicel

Akademisyenlerde cam tavan sendromunun güç mesafesi ile
iliĢkisinin araĢtırıldığı çalıĢmada, iki kavram arasında pozitif yönlü ve
güçlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Bununla birlikte kavramlara yönelik
algıda cinsiyete dayalı bir farklılık olmadığı da tespit edilmiĢtir.

Esen ve
Kaloğlu (2018)

Nicel

Politik kariyer sahibi kadınların genel yetkinlik inancına bağlı olarak
cam tavan sendromunu inceleyen araĢtırmada, politik kariyere sahip
olan kadınların genel yetkinlik inancı ile cam tavanın çoklu rol
üstlenme, kiĢisel tercih ve algılar ile streotipler alt boyutları arasında
anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur.

Gündüz (2018)

Nitel

ÇalıĢma hayatında erkeklerde oluĢan ancak kadınları tehdit eden
sendromları inceleyen çalıĢma cam tavan sendromunun kadınların
kariyerini olumsuz etkilediğini, ancak aynı zamanda bu sendromun
kadınlarda da görüldüğünü ortaya koyuyor.

Ġpçioğlu,
Eğilmez ve ġen
(2018)

Nitel

Cam tavanı oluĢturan unsurları belirlemek ve cam tavanı aĢmada
insan kaynakları yöneticilerinin görüĢlerini ortaya koymak için
yapılan çalıĢmada, cam tavanın daha çok kiĢinin kendisinden
kaynaklı bir engel olduğu ve sadece kadınlarda görülmediği
yargısına varılmıĢtır.

MenteĢ (2018)

Nitel

Türk Bankacılık sektöründeki cam tavan sorununu ele alan
çalıĢmada, erkeklere oranla eğitim düzeyi yüksek olan kadın
çalıĢanların çoğunlukta olmasına rağmen yönetim kurullarında yeterli
sayıda yer alamadıkları tespit edilmiĢtir.
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Öktem, Kubat
ve Kızıltan,
(2018)

Nicel ve
Nitel

Kadın çalıĢanların davranıĢlarını etkileyen algılara iliĢkin yapılan
çalıĢmada, örgütsel adalet, iĢe yabancılaĢma ve cam tavan algıları
incelenmiĢ ve cam tavan kavramı önem sırasında ikinci olarak yer
almıĢtır.

Öztürk, Bolat
ve Kıran
Morkoç (2018)

Nicel

Kadın çalıĢanların cam tavan engellerine yönelik görüĢlerinin
belirlenmesi amacıyla yapılan çalıĢmada, çalıĢanların cam tavan
algıları ile „‟cinsiyet, yaĢ, medeni durum ve çalıĢma süresi‟‟
değiĢkenleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir.

ġener, Arıkan
Tezergil ve
Erdilek Karabay
(2018)

Nicel

ÇalıĢanların kadın yöneticilere karĢı tutumlarını ve kadın yöneticilerin
cam tavan algısını ölçmeyi amaçlayan çalıĢmada, kadın yöneticilere
karĢı tutumun cinsiyete göre farklılık gösterdiği ve kadın yöneticilerin
cam tavan algılarının tecrübelerinden farklı olduğu tespit edilmiĢtir.

Yıldız, Vural ve
Savcı (2018)

Nicel

Kadınların kariyerlerinde yükselmelerinde hangi stratejilerin daha
önemli olduğunu belirlemeye yönelik çalıĢmada, „‟kariyer
programlarına katılma‟‟ stratejisinin kadınların terfi almasında olumlu
bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir.

2018 yılında yapılan çalıĢmalar cam tavan sendromunun örgütlerde var olduğunu destekler
niteliktedir. Aldemir ve Budak, Bilim ve Bülez ve MenteĢ‟in derleme Ģeklinde olan, geçmiĢten
günümüze kadınların örgütteki yerlerini ve oranlarını tespit etmeye yönelik çalıĢmalarının bulguları
kadınların örgüt içerisinde üst düzey yöneticilik pozisyonlarında hâlen çok az yer aldığını göstererek
birbirini desteklemektedir. Literatürde cam tavan engelleri olarak belirtilen faktörlerin yine bir bölümü
2018 yılında yapılan çalıĢmalarda araĢtırılmıĢ ve halen bu faktörlerin kadınların karĢısına engel
olarak çıktığı belirlenmiĢtir. Bu sonuca bakarak yasal anlamda kadınları koruyan kanunların
olmasına rağmen halen çalıĢma yaĢamında kadınlara karĢı önyargıların ve cinsiyet ayrımcılığının
devam ettiği belirtilebilir. Bununla birlikte genel olarak çalıĢmalarda cam tavan kavramı ile farklı
kavramların iliĢkilendirildiği söylenebilir.
Tablo 2: 2017 Yılında Araştırmaya Dahil Olan Çalışmaların Yöntemleri ve Sonuçları
AkbaĢ ve
Korkmaz
(2017)

Nitel

ÇalıĢma hayatında kadınlara yönelik, görünmez düzeydeki
önyargılara iliĢkin farkındalığı artırmayı hedefleyen çalıĢmada,
kadınlar cam tavanı aĢsalar bile bu kez cam uçurum kavramı ile
karĢılaĢtıkları belirtilmiĢtir.

AkbaĢ ve
Taner (2017)

Nitel

Örgütlerde üst düzey yöneticilik pozisyonlarına yükselmek için çaba
sarf eden kadınların, cinsiyetten kaynaklı yaĢadıkları sorunları
araĢtıran çalıĢma, risk ve kriz ortamında örgütlerin kadınları
yöneticiliğe taĢıdığını belirtmiĢtir.

Akdöl ve
MenteĢ (2017)

Nicel

Cam tavan ve kraliçe arı sendromunun astlarla nitelikli bir etkileĢim
kurmada ki etkilerini inceleyen çalıĢma da yöneticinin cinsiyetinin,
yönetici ile olan etkileĢim düzeyi açısından anlamlı bir fark
yaratmadığı tespit edilmiĢtir.

Çelik ve
AltıntaĢ (2017)

Nicel

ĠĢgören bulma ve iĢgören seçiminde cinsiyet ayrımcılığının etkisini
araĢtıran çalıĢmada yöneticiler açısından önemsiz olduğu ancak
iĢgörenler açısından cinsiyet ayrımcılığının iĢgören seçiminde
yapıldığı belirtilmektedir.

Dr. Öğr. Üye. Ercan YAVUZ - Alev UZUN

706

Barutçu ve
Karaken Kaçar
(2017)

Nicel

Kadın çalıĢanların psikolojik sermayesi ile cam tavan sendromunu
aĢma stratejileri arasındaki iliĢkiyi ölçen çalıĢma, psikolojik
sermayenin güçlendirilmesinin cam tavanı aĢmada olumlu etki
yaratacağını belirtmiĢtir.

Bulut ve
Kızıldağ (2017)

Nitel

Kadın yöneticilerin kariyerlerinde cinsiyet ayrımcılığının etkisini
belirlemeye yönelik olan çalıĢmanın sonucunda, kadın yöneticilerin
bazı engellere maruz kaldıkları ancak doğrudan bir cinsiyet
ayrımcılığı yaĢamadıkları tespit edilmiĢtir.

Burtan Doğan
ve Mat Çelik
(2017)

Nicel

Kadın iĢgücünün örgütteki yerini nasıl algıladığını ölçen çalıĢmanın
sonucunda araĢtırmanın gerçekleĢtirildiği kurumdaki kadın
çalıĢanların %62‟si kamuda kadınların terfide eĢit fırsatlara sahip
olduğunu belirtmiĢ, %38‟lik kısım ise aksini belirtmiĢtir.

Gönç (2017)

Nitel

Türkiye‟de erkek hemĢire olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını
irdeleyen çalıĢma, erkeklerin cinsiyete bağlı yargıları meslek içine
taĢıyarak, kadınların yükselmesini sınırlandıran cam tavanı
sağlamlaĢtırdığı ve avantajlı konuma geçtiklerini ortaya koymuĢtur.

Kalkın Erkan
(2017)

Nicel

Kadın çalıĢanların cam tavan algılarının stres düzeylerine olan
etkisini araĢtıran çalıĢma, kadın çalıĢanların cam tavan algılarının
stres düzeyleri üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir iliĢki olduğu
ortaya konmuĢtur.

Kördeve (2017)

Nicel

Cam tavan engellerinin neler olduğunu tespit etmek için yapılan
çalıĢmada, üç faktör tespit edilmiĢtir bunlar, duygu sendromu, aile
sendromu ve rol model sendromudur.

Sökmen ve
Akar ġahingöz
(2017)

Nicel

Cam tavan sendromunun boyutlarından biri olan kurum ikliminin iĢ
tatmini ve iĢten ayrılma niyetine etkisini araĢtıran çalıĢma, kurum
iklimi ile iĢ tatmini arasında anlamlı ve negatif yönlü, kurum iklimi ile
iĢten ayrılma niyeti arasında ise anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki
tespit edilmiĢtir.

ġentürk,
Ayyıldız Ünnü
ve Kesken
(2017)

Nicel

Akademik istihdamdaki cinsiyet dinamiklerini anlamayı hedefleyen
çalıĢma, toplumsal cinsiyetin üniversitelerde ki statülere dağılımında
ve geleneksel cinsiyet rollerinin algılanmasında etkili olduğunu tespit
etmiĢtir.

Tekin ve
Keskin (2017)

Nicel

BeĢ faktör kiĢilik özellikleri ile cam tavan algısı arasındaki etkileĢimi
ölçen çalıĢma, cam tavan algısının, nevrotik kiĢilik özelliği, cinsiyet,
çalıĢılan departman ve sektör tecrübelerinin özelliklerine göre
anlamlı ölçüde farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir.

Yıldırım, Ergüt
ve Camkıran
(2017)

Nicel

Türkiye‟de toplumsal cinsiyet eĢitsizliği hakkında kamuoyunun
farkındalık düzeyini ölçmeyi amaçlayan çalıĢma, medyada yer bulan
hususlarda kamuoyunda daha fazla farkındalık olduğunu aynı
zamanda kadınlarda ki farkındalığın erkeklere oranla daha yüksek
olduğunu ortaya koymuĢtur.

Yıldız (2017)

Nitel

Cinsiyet ayrımcılığının Ģirketlere yansımasında ortaya çıkan
kavramları tespit etmek ve bu kavramların iĢle ilgili çıktılara etkilerini
inceleyen çalıĢma, cam tavana benzer kavramları belirlemiĢ ve bu
kavramların kadınlar tarafından algılandığında iĢle ilgili çıktılara
olumsuz yönde etkileri olduğunu belirlemiĢtir.
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2017 yılında yapılan çalıĢmalar da cam tavan bağlamında, cam tavanın ötesi olarak görülen
cam uçurum kavramı da incelenmiĢtir. Cam tavan engellerini aĢan kadınların cam uçurumlu
pozisyonlara getirilerek kadınların baĢarısız oldukları takdirde, baĢarısızlıklarını cinsiyet faktörüne
yüklemeye çalıĢan yargıların olduğu belirtilmiĢtir. AkbaĢ ve Korkmaz ile yine AkbaĢ ve Taner „in
çalıĢmaları bu konuda birbirini desteklemektedir. Cinsiyet eĢitsizliği ile cam tavanı iliĢkilendiren
çalıĢmalarda ise örgütlerde kadınların cinsiyet eĢitsizliğine bağlı ayrımcılıklar yaĢadığı ve bazı
yargılarla karĢılaĢtıklarını belirleyen çalıĢmalar görülmektedir. Bu bağlamda Çelik ve AltıntaĢ, Gönç,
ġentürk, Ayyıldız Ünnü ve Kesken ile Yıldız‟ın çalıĢmaları birbirini destekler niteliktedir. Ancak
kadınların örgütlerde cinsiyet eĢitsizliği ile karĢılaĢmadıklarını gösteren çalıĢmalarda mevcuttur.
Bununla birlikte cam tavan sendormunun kadınların üzerinde ve iĢ çıktılarında olumsuz etkiler
yarattığını tespit eden çalıĢmalar vardır, bu konuda da Sökmen ve Akar ġahingöz, Kalkın Erkan ve
Yıldız‟ın çalıĢmaları birbirini desteklemektedir.
Tablo 3: 2016 Yılında Araştırmaya Dahil Olan Çalışmaların Yöntemleri ve Sonuçları
Ciğer ve Uyar
(2016)

Nicel

Kadın muhasebe çalıĢanlarına uygulanan ve cam tavan engelini
oluĢturan faktörleri belirlemek amacıyla yapılan çalıĢmada,
konaklama iĢletmelerinde çalıĢan muhasebe mesleğindeki
kadınların cam tavan engeli ile kariyer sürecinde pek
karĢılaĢmadıkları tespit edilmiĢtir.

Çiçek ve Yiğit
(2016)

Nitel

Sendikalardaki kadın yöneticilerin sayısal olarak azınlıkta olmalarını
analiz eden çalıĢma, cinsiyet eĢitsizliğine dayalı olarak sendikalarda
kadın temsil oranının azlığına dikkat çekmiĢtir.

Durmaz (2016)

Nitel

ĠĢgücü piyasasında kadınların karĢılaĢtıkları engellere yönelik
yapılan çalıĢma, kamuda veya özel sektörde kadınlara karĢı konulan
engellerin değiĢmediği, Dünya genelinde ise kadın istihdamının
ortak bir problem olduğu belirtilmiĢtir.

Eroğlu ve
Ġrdem (2016)

Nitel

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yönetim kademelerindeki
yansımasını inceleyen çalıĢma, bazı yönetim kademelerinde
erkeklere oranla kadınlara daha az yer verildiği belirtilmiĢtir.

HoĢgör,
Gündüz
HoĢgör ve
MemiĢ (2016)

Nicel

Sosyo-demografik özellikler ile cam tavan sendromu arasındaki iliĢki
ve farklılıkları inceleyen çalıĢmada, kadınların kiĢisel tercih
algılarının en yüksek ortalamayı almasıyla kadınların kendi
kendilerine engel koydukları belirtilmiĢtir.

Kılıç ve Çakıcı
(2016)

Nicel

Sağlık ve eğitim sektöründeki kadın çalıĢanların cam tavan algısını
karĢılaĢtırmalı olarak inceleyen çalıĢmada, her iki kurumdaki
çalıĢanlarda da orta düzeyde cam tavan algısı olduğunu
belirlemiĢtir.

Öztürk ve
Bilkay (2016)

Nicel

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda çalıĢan kadınların kariyer
engelleri ile cam tavan sendromu algı düzeylerini ölçmeye yönelik
olan çalıĢmada, çalıĢan kadınlarda cam tavan algısının olduğu
sonucu tespit edilmiĢtir.

Pelit, Güçer ve
Demirdağ
(2016)

Nicel

Kadın çalıĢanların karĢılaĢmıĢ oldukları problemlerin iĢi bırakma
eğilimlerine etkisini araĢtıran çalıĢma, cinsiyet ayrımcılığının
kadınların karĢılaĢtığı bir problem olduğunu ve iĢ bırakma eğilimleri
ile de anlamlı bir iliĢkisi olduğu tespit edilmiĢtir.
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Soysal ve
Baynal (2016)

Nicel

ÇalıĢan kadınlar üzerinde cam tavan sendromunu araĢtıran
çalıĢmada, kadınların kiĢisel tercih algıları ile ilgili cam tavan
engelleri ile karĢılaĢtıklarında bir Ģekilde aĢabildikleri ancak
toplumsal veya örgütsel faktörlere bağlı olan cam tavan engellerine
takıldıkları tespit edilmiĢtir.

Tahtalıoğlu
(2016)

Nitel

Yükseköğretim kurumlarında cam tavan sendromunu inceleyen
çalıĢmada, kadınların cam tavan ile karĢılaĢtıklarını ortaya
koymuĢtur.

Tunç ve
Özmen (2016)

Nicel

Kadın çalıĢanların cam tavan engelleri algıları ile örgütsel adaletin
iliĢkilendirdiği çalıĢmada, örgütsel adalet algısının cam tavan
engellerinden etkilendiğini ortaya koymuĢtur.

Yenihan ve
Cerev (2016)

Nitel

Sendikalara üye olan kadınların sendika içerisinde yaĢadıkları
sorunları araĢtıran çalıĢma, kadınların cinsiyet temelli ayrımcılıklara
maruz kaldığını belirlemiĢtir.

Yıldız,
Alhas,Sakal ve
Yıldız (2016)

Nitel

Cam tavanın ötesi olan cam uçurumu inceleyen çalıĢma kadınların
cam tavanı aĢtıktan sonra bu kez cam uçurumlu pozisyonlara
getirildiğini belirtmektedir.

2016 yılına bakıldığında yine kadınlara örgütlerde üst düzey yönetim kadrolarında az yer
verildiğini gösteren çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu konuda Çiçek ve Yiğit, Eroğlu ve Ġrdem ile
Tahtalıoğlu‟nun çalıĢmaları benzer niteliktedir ve birbirini desteklemektedir. Kadınların örgütlerde
cam tavanı algıladıklarını belirten çalıĢmalar da mevcuttur, Kılıç ve Çakıcı ile Öztürk ve Bilkay‟ın
çalıĢmaları bu konuda birbirini desteklemektedir. Bununla birlikte yine cam tavan algısının olumsuz
etkilerini tespit eden çalıĢmalar vardır. Bir çalıĢma ise kadınların kariyer sürecinde cam tavan ile
karĢılaĢmadıklarını belirlemiĢtir.
Tablo 4: 2014-2015 Yılları Arasında Araştırmaya Dahil Olan Çalışmaların Yöntemleri
ve Sonuçları
Er ve Adıgüzel
(2015)

Nitel

Kadınların kariyer ilerlemelerinde karĢılaĢtıkları engelleri inceleyen
çalıĢma, cam tavan ile kadınların üst düzey yöneticilik
pozisyonlarında temsil oranlarının erkeklere oranla düĢük olması
arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu ortaya koymuĢur.

Erol (2015)

Nitel

Türkiye‟de kadının çalıĢma hayatında istihdam edilmesinde
belirleyici faktörleri inceleyen çalıĢma, cam tavanın faktörlerden biri
olduğunu belirtmiĢtir.

Kalkın, Erdem
ve Tikici (2015)

Nicel

Cam tavan algısı ile örgütsel vatandaĢlığı iliĢkilendiren çalıĢmada iki
unsur arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiĢtir.

Manap Davras
ve Davras
(2015)

Nicel

Cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili düĢüncelerin tespit edilmesi için yapılan
çalıĢmada, cinsiyet ayrımcılığının en çok iĢe alım ve terfide yapıldığı
yönünde bulgular tespit edilmiĢtir.

Özdemir ve
Aras (2015)

Nitel

Sosyal hizmetlerde kariyer uygulamalarına değinen çalıĢma, burada
çalıĢanların tükenmiĢlik ve cam tavan gibi kariyer problemleri
yaĢadıklarını belirlemiĢtir.

Çakmak
Otluoğlu (2014)

Nitel

Kariyer olgusuna yönelik metaforları inceleyen çalıĢma cam
tavanında bu metaforlardan biri olduğunu belirterek incelemiĢtir.
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Ekren (2014)

Nicel

Yönetim kademelerinde kadınların yer almasında medyanın etkisini
inceleyen çalıĢma, medyanın etkili bir faktör olduğunu tespit etmiĢtir.

Ġnel, Garayev
ve Bakay
(2014)

Nicel

Kurum yapısı ile cam tavan arasındaki iliĢkiyi araĢtıran çalıĢmada,
iki unsur arasında iliĢki bulunamamıĢtır.

Karcıoğlu ve
Leblebici
(2014)

Nicel

Kadın yöneticilerde cam tavan sendromu ile kariyer engelleri
arasındaki iliĢkiyi belirleyen çalıĢmada, kadınların kariyerlerinde
yükselememelerinde cam tavan sendromunun etkili olduğu tespit
edilmiĢtir.

Özyer ve
Azizoğlu (2014)

Nicel

Kadınların yaĢadığı cam tavan engelleri ile algılanan örgütsel adaleti
iliĢkilendiren çalıĢmada, iki unsur arasında orta güçte bir iliĢki
bulunmuĢtur. Özellikle dağıtımsal adalet ile cam tavan iliĢkisinin
güçlü olduğu tespit edilmiĢtir.

Ayyıldız Ünnü,
Baybars ve
Kesken (2014)

Nitel

Kadınların yükseköğretim kurumlarında yetki ve karar verme
mekanizmalarına katılım düzeylerini inceleyen çalıĢmada, katılım
düzeyinin erkeklere oranla düĢük olduğu temelinde ise cam tavan ve
cinsiyet eĢitsizliği faktörlerinin yer aldığı belirtilmiĢtir.

2014-2015 yılları arasında Er ve Adıgüzel (2015), Erol (2015), Manap Davras ve Davras
(2015), Özdemir ve Aras (2015), Karcıoğlu ve Leblebici (2014), Ayyıldız Ünnü, Baybars ve
Kesken„in (2014) çalıĢmaları cam tavan olgusunun varlığını destekler niteliktedir, aynı zamanda
çalıĢmalar genel olarak kadınların üst düzey yöneticilik kadrolarında erkeklere oranla az yer
aldıkları, cinsiyet ayrımcılığı yaĢadıkları ve kadın istihdamında cam tavanın etkili bir faktör olduğu
durumlarını tespit etmiĢlerdir ve bu bağlamda birbirilerini destekler niteliktedir. Bununla birlikte cam
tavan kavramı ile örgütsel kavramların iliĢkilendirildiği çalıĢmalarda yapılmıĢtır.
Tablo 5: 2004-2013 Yılları Arasında Araştırmaya Dahil Olan Çalışmaların Yöntemleri
ve Sonuçları
Aksu, Çek ve
ġenol (2013)

Nitel

Kadınların müdür olmalarının önündeki engelleri inceleyen çalıĢma,
cam tavan engellerinin olduğunu aynı zamanda cinsiyete dayalı bir
ayrımcılık olduğunu ve kadınların erkeklere oranla bu algılarının
daha güçlü olduğunu ortaya koymuĢtur.

Sertkaya, Onay
ve Ekmekçi
(2013)

Nicel

Spor örgütlerinde kadın yöneticilere yönelik tutumları inceleyen
çalıĢmada, söz konusu tutumların cinsiyete göre değiĢiklik
gösterdiğini ve kadınların temsil oranının erkeklere göre daha düĢük
olduğunu belirlemiĢtir.

Çetin ve Atan
(2012)

Nicel

Ġlköğretim okullarında görev yapan kadın okul yöneticilerinin cam
tavan algılarını ölçen çalıĢmada, stereotipler boyutu yüksek olarak
belirlenmiĢtir.

Bingöl,
Aydoğan,
ġenel ve Erden
(2011)

Nicel

Kamu kurumlarındaki yönetici statüsünde çalıĢan kadın sayısının az
olmasının nedenlerini inceleyen çalıĢma, cam tavan sendromunun
varlığını tespit etmiĢtir, aynı zamanda kadın yöneticilerin kadın
çalıĢanlara ait tutumları daha olumsuz olarak belirlenmiĢtir.

Demirel (2011)

Nitel

Örgütsel ayrımcılığın kavramsal olarak incelendiği çalıĢmada,
örgütsel ayrımcılığın sonuç olarak cam tavan cinsiyet ayrımcılığı gibi
engelleri ortaya çıkardığını belirtmiĢtir.

Dr. Öğr. Üye. Ercan YAVUZ - Alev UZUN

710

Ġpek ve Yarar
(2010)

Nicel

Kadınların okul yöneticiliğinde yeterince yer almamalarının
sebeplerini inceleyen çalıĢma, toplumsal engellerin kiĢisel
engellerden daha çok söz konusu duruma yol açtığını tespit etmiĢtir.

MenteĢ (2010)

Nitel

Cam tavan sorununun tespitinde sadece nicel yöntemlerin
kullanılmasının yanıltıcı olacağını savunan çalıĢma, Ģirketlerde
yönetim kurulunda bulunan kadınların hissedar aile ferdi olduğunu
tespit etmiĢtir.

Boydak Özan
2009

Nicel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nde yapılan araĢtırmada,
araĢtırmaya katılan ilkokul öğretmenlerinin kadın okul yöneticilerinin
liderlik özelliklerine iliĢkin yüksek olumlu algıları dikkat çekmiĢtir.

Gül ve Oktay
(2009)

Nitel

Türkiye ve Dünya‟da yaĢayan kadınların cam tavan algılarını
inceleyen çalıĢma, kadınların her kademede ve her iĢ sahasında
bazı engellerle karĢılaĢtığını belirtmiĢtir.

Anafarta,Sarva
n ve Yapıcı
(2008)

Nicel

Yönetici konumundaki kadınların cam tavan ile kariyer engellerini
inceleyen çalıĢma, kadın yöneticilerin cam tavanı algıladıklarını
özellikle evli olanların algısının daha yüksek olduğunu tespit etmiĢtir.

Örücü, Kılıç ve
Kılıç (2007)

Nicel

Cam Tavan Sendromunu ve kadınların kariyer yükselmelerinin
önündeki engelleri inceleyen çalıĢmada, kadınların liderlik ve
yöneticilik özelliklerinin sınırlı olması ile kraliçe arı sendromunun
temel engeller olduğu tespit edilmiĢtir.

Ergeneli ve
Akçamete
(2004)

Nicel,

Bankacılık sektöründe çalıĢanların cam tavana yönelik tutumlarını
inceleyen çalıĢma, kadın ve erkeklerin tutumunun farklı olduğunu,
söz konusu durum için erkeklerin kadınlardan daha olumlu tutumlara
sahip oldukları ortaya konulmuĢtur.

2004 ile 2013 yılları arasındaki çalıĢmalara bakıldığında kadınların üst düzey yöneticilik
kademelerine yükselmelerinin önünde cam tavan engellerinin varlığı burada da tespit edilmiĢtir. Bu
bağlamda Aksu, Çek ve ġenol (2013), Sertkaya, Onay ve Ekmekçi (2013), Bingöl, Aydoğan, ġenel
ve Erden (2011) ile Gül ve Oktay‟ ın (2009) çalıĢmalarının bulguları birbirini desteklemektedir.
ÇalıĢmalar genel olarak cam tavan engellerine sebep olan faktörleri belirlemeye, iĢgörenlerin cam
tavan algılarını ölçmeye, örgütsel kavramlar ile cam tavan kavramı arasındaki iliĢki ve etkiyi
belirlemeye ve kadın çalıĢanlar ile erkek çalıĢanlar arasındaki tutum farklılıklarını tespit etmeye
yönelik yapılmıĢtır.
Sektörel bazda makaleye dahil olan çalıĢmaları genel bir değerlendirmeye tabi tutacak
olursak; en fazla çalıĢmanın eğitim sektöründe yapıldığı görülmektedir. Eğitim sektöründe yapılan
on üç çalıĢmanın yedi tanesi cam tavan olgusunun eğitim örgütlerinde yer bulduğunu tespit etmiĢtir.
Bir çalıĢma ise bu durumun karĢıtı olarak eğitim örgütlerinde kadın yöneticilerin liderlik vasıflarına
iliĢkin olarak olumlu algıların oldukça yüksek olduğuna dikkat çekmiĢtir. Eğitim sektöründe yapılan
çalıĢmaların yarısından fazlasının cam tavan olgusunu örgütlerde tespit etmiĢ olması kadınların
halen çalıĢma yaĢamında bir takım problemlerle karĢı karĢıya kaldığını gösterir niteliktedir. Eğitim
sektörünün ardından ise en fazla araĢtırma yedi çalıĢma ile turizm sektöründe yapılmıĢtır ve aynı
Ģekilde bu sektörde de genel olarak cam tavan olgusunun varlığı tespit edilmiĢtir. Turizm
sektöründe yapılan bir çalıĢma ise muhasebe mesleğindeki kadın çalıĢanların cam tavan engelleri
ile pek karĢılaĢmadıklarını belirlemiĢtir. Sağlık sektörüne bakıldığında yapılan altı çalıĢmada cam
tavan olgusunu destekleyen çalıĢmaların olmasıyla birlikte kadınların kendi kendilerine engel
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koyduklarını tespit eden bir araĢtırmada mevcuttur. Bununla birlikte kadınların kiĢisel tercih
algılarına bağlı olarak cam tavan engelleri ile karĢılaĢtıklarında bunu bir Ģekilde aĢabildikleri ancak
engellerin toplum veya örgüt kaynaklı olması halinde aĢamadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Finansal
hizmetler sektöründe yapılan altı çalıĢmaya bakıldığında ise bu sektörde de cam tavan olgusu
desteklenmiĢ ve cam tavan kavramı ile stres düzeyi, örgütsel adalet algısı gibi kavramlar arasında
pozitif yönlü iliĢki belirlenmiĢtir. Diğer sektörlerde ise en dikkat çeken bulgular Ģu Ģekildedir: siyasi
alanda yapılan çalıĢmalarda kadınların siyasi karar organlarında temsil oranlarının çok düĢük
olduğu belirlenmiĢ aynı zamanda özellikle siyasi alanda kadınlara karĢı önyargıların olduğu tespit
edilmiĢtir. Ġnsan kaynakları alanında ise cam tavan kavramı ile ilgili bu olguyu sadece kadınların
yaĢamadığını, engellerin bireylerin kendisinden kaynaklı olduğunu ve sektörde çalıĢan kadınların
doğrudan bir cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmadıklarına yönelik tespitler yapılmıĢtır. Bu sektördeki
tespitlerin altındaki temele baktığımızda ise insan kaynakları alanının diğer sektörlere oranla daha
kadın yoğun iĢgücünden oluĢması ve kadınların iletiĢim, insan iliĢkileri gibi konularda erkeklere göre
daha baĢarılı kabul edilmelerine dayandırılabilir. Kamuya yönelik yapılan çalıĢmalara bakıldığında
ise özel sektöre oranla kamuda çalıĢan kadınların cam tavan algılarının daha düĢük olduğu
söylenebilmekle birlikte yine de cam tavan engellerini algıladıkları görülmektedir. Ayrıca sanayi
sektörü ve telekomünikasyon sektöründe yapılmıĢ olan iki çalıĢma da kadınların kariyer
programlarına katılma ve psikolojik sermayelerinin güçlendirilmesinin cam tavan engellerini aĢmada
olumlu etki yaratacağını tespit etmiĢtir. Tüm bunlara bakıldığında araĢtırmalar genel anlamda kadın
yoğun sektörlerde yapılmıĢtır.
Sonuç Ve Öneriler
Kadınların iĢ hayatına daha fazla dahil olduğu ve kadın çalıĢanların sayıca arttığı geçmiĢe
oranla aĢikârdır. Ancak çalıĢmalar kadın çalıĢanların sayısal olarak iĢ hayatında çok olmalarına
karĢın örgütlerin üst düzey yönetim pozisyonlarında temsil oranlarının oldukça düĢük olduğunu
gösteriyor. Kadın çalıĢanlar kariyer ilerlemelerinde çoğu zaman istedikleri veya bekledikleri üst
düzey pozisyonlara yükselememektedirler. Literatürde kadın çalıĢanların bu üst düzey yöneticilik
pozisyonlarına yükselememelerinin önünde bazı görünmeyen engeller olduğu belirtilir. Bu
görünmeyen engeller „„Cam Tavan‟‟ kavramı ile ifade edilir. Daha kısa bir ifadeyle cam tavan, kadın
çalıĢanların örgütlerde belli bir yerden sonra daha fazla yükselememelerini ve bu
yükselememelerinin önündeki engellerin toplamını ifade etmektedir. Bu çalıĢmanın bulgularına
göre, cam tavan sendromunu neredeyse her sektördeki ve her kademedeki kadın çalıĢanlar
algılamakta ve yaĢamaktadır. Kadın çalıĢanların iĢ hayatında istihdam edilmelerinde ve
yükselmelerinde cam tavan faktörünün belirleyici olması kadın çalıĢanlarda birçok olumsuz etkiye
sebep olmaktadır. Bunlar, iĢten ayrılma niyeti, örgütsel adalet algısının olumsuz yönde olması,
bireyde stres ve baskı yaratması gibi olumsuz etkilerdir. ÇalıĢmaya dahil olan araĢtırmalar genelde
kadın çalıĢanların ağırlıkta olduğu hizmet sektörlerinde gerçekleĢtirilmiĢtir, buna bağlı olarak iĢgören
çoğunluğunu nitelik ve nicelik olarak kadınların oluĢturmasına karĢın Ģirketlerin yönetim kurulu üyesi
gibi üst düzey yönetici pozisyonlarında temsil oranlarının çok düĢük olduğu görülmektedir. Bu
sonuca bakıldığında kadınların üst düzey yöneticilik pozisyonlarına yükselebilmelerinde cam
tavanın etkisinin olduğu belirtilebilir.Yine önemli bir sonuç olarak toplumsal cinsiyet bağlamında
yapılan araĢtırmalarda, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının kadınları çalıĢma yaĢamında birtakım
engellerle karĢılaĢtırdığını göstermektedir. ĠĢ hayatına dahil olabilmenin ilk adımında iĢgören
seçiminde dahi kadınlar cinsiyet ayrımcılığı ile karĢılaĢmaktadır. Fakat kadınların çok nadir cam
tavan algısı ile karĢılaĢmadıklarını ve kendi kendilerine engel koyduklarını belirten az sayıda
araĢtırma da mevcuttur. Bununla birlikte kadınların kendi kendilerine koydukları engelleri bir Ģekilde
aĢabildikleri ancak toplumsal engellere takıldıklarındabu engelleri aĢamadıkları söylenebilir.
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Ġncelenen çalıĢmaların büyük çoğunluğu kadınların cam tavan engelleri ile karĢılaĢtığını ve cinsiyet
ayrımcılığına maruz kaldıklarını destekler niteliktedir. Tüm bunlara bakıldığında toplumsal cinsiyet
algısının sebep olduğu önyargılar kadınların iĢ hayatında kariyerlerindeki yükselmelerinin önünde
engel oluĢturmaktadır. Bu önyargılara göre kadınlara üst düzey yöneticilik pozisyonları uygun
bulunmamaktadır(Barutçu ve Karaken Kaçar 2017). Kadınların örgütlerde karĢılaĢmıĢ oldukları cam
tavanı aĢabilmeleri için ortak bir bilinçle hareket ederek stratejiler oluĢturmaları bunları geliĢtirmeleri
ve bu stratejilere uygun hareket etmeleri önemlidir(Soysal ve Baynal 2016). Cam tavanı aĢmak için
ilk olarak kiĢinin özgüvene sahip olması gerekmektedir. Toplumsal ve kurumsal stratejilere ek olarak
önemli bir faktör olan özgüven kiĢide mutlaka bulunması ve geliĢtirilmesi gereklidir. Özgüvenli bir
birey çevresinide etkileyecektir ve örgütsel yükselmesinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır(Korkmaz
2016). Yine bu çalıĢmadan elde edilen bulgulara göre, kadınların psikolojik sermayelerinin
geliĢtirilmesinin, güçlendirilmesinin ve kadınların kariyer programlarına dahil olmalarının cam tavanı
aĢmada olumlu etkiler yaratacağı belirtilebilir.
Literatürde cam tavanı aĢmaya yönelik olarak bireysel ve kurumsal stratejiler geliĢtirilmiĢtir.
Bunlar genel olarak Ģu Ģekilde açıklanabilir(Yıldız vd.2016);Bireysel stratejiler: yükseköğretim ve
mesleki eğitim programlarına katılım, danıĢmanlık alma (mentor yardımı),kadınlardan beklenenin
üzerinde performans sergileme, çoklu rollerinden bazı durumlarda feragat etme, kariyer ve sosyal
iliĢkilerini geliĢtirmeye yönelik programlardan yararlanma Ģeklindedir. Kurumsal stratejiler ise:
örgütlerde ki erkek egemenliğini azaltmaya yönelik politikalar, aile dostu örgütler oluĢturma, pozitif
ayrımcılık ilkeleri doğrultusunda politikalardır.
Pozitif ayrımcılık toplumdaki bazı bireylerin veya azınlık grupların haklarını korumak ve
onları desteklemek amacıyla tanınan birtakım ayrıcalıklardır(Ünlü 2009) Cinsiyet ayrımcılığı
bağlamında kadınların önüne konulan engelleri ortadan kaldırabilmek adına pozitif ayrımcılığın
yasalarla daha geniĢ kapsamlı olarak desteklenmesi ve caydırıcı yaptırımlarla güçlendirilmesi
önerilebilir. Son olarak bu çalıĢma da Türkçe literatürde yapılmıĢ cam tavan ile ilgili birçok araĢtırma
incelenmiĢtir. Cam tavan ile ilgili araĢtırma yapmak isteyen araĢtırmacılar tabloları dikkate alarak
alanda ki yapılmamıĢ veya araĢtırma yapmayı gerektiren konularda çalıĢma yapabilirler. Aynı
zamanda bazı sektörlerde cam tavan kavramının çok az araĢtırılması da dikkat çekicidir ve yine bu
durum da kavram hakkında araĢtırma yapmak isteyen araĢtırmacılara ıĢık olacak niteliktedir.
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