
 

 

 
 

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu’nun araştırması açıklandı 
 

“Maskülen Sektörün" Üçte Biri Kadınlardan Oluşuyor: 
 

Gayrimenkulde 'Kadının Adı Var' 
 

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu'nun öncülüğünde, Türkiye’deki 
gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik yapılan ‘Maskülen Sektörde 

Kadın Olmak" araştırmasının sonuçları Soho House Istanbul’da düzenlenen, GKL 
Sohbet toplantısında açıklandı. Urban Land Institute (ULI)  tarafından destek verilen 

araştırmaya göre; gayrimenkul sektöründe çalışanların  
yüzde 29'unu kadınlar oluşturuyor. 

 

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu'nun öncülüğünde, Türkiye’deki gayrimenkul 
sektöründe çalışan kadınların durumunu gösteren, ‘Maskülen Sektörde Kadın Olmak" 
araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların  ro llerinin 
 elirlenmesi  e sektörde çalışan kadınların kariyer gelişimlerinin,  eklen lerinin anlaşılması, 
engeller  e moti asyon faktörlerinin tes it edilmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma, ULI 
Türkiye (Urban Land Institute) çatısı altında  e WLI (ULI’ın uluslararası kadın liderler inisiyatifi) 
Türkiye kolu olarak kurulan,  sektörün önemli STK’larını kadın  aşlığı altında  ir araya getiren  e 
sektörün  lider kadın çalışanlarından oluşan Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu adına ERA 
Research & Consultancy ve  XSights Araştırma & Danışmanlık tarafından to lam dört aşamalı 
 ir araştırma serisi olarak tamamlandı. Değerli sektör kuruluşlarının destek  erdiği kapsamlı 
araştırmada, kantitatif araştırma yöntemlerinden online görüşmeler, worksho , derinlemesine 
görüşmeler  e gru  tartışma teknikleri kullanıldı. Araştırma serisi 2018-2019’da gerçekleştirildi. 
 

Sektörün 3'te 1'i kadınlardan oluşuyor 
436 sektör çalışanı kadın ile online anket yöntemiyle gerçekleştirilen ka samlı araştırmanın 
sonuçlarına göre, Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe çalışanların yüzde 29'unu kadınlar 
oluşturuyor. Gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların yüzde 43’lük dilimi  inşaat, yatırımcı, 
geliştirici firmalarda görev alırken, mimar  e mühendis olarak çalışan kadın oranı yüzde 12 . 
Kapsamlı ra or aynı zamanda Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından  u yıl yedincisi 
düzenlenen  e araştırma dünyasının Oscar’ı ka ul edilen Baykuş Ödülleri’nde, ‘Eşitlikçi Baykuş’ 
kategorisinde Altın Ödüle de layık görüldü.  
  
Yarınlar için daha umutluyuz 
GKL Başkanı Neşecan Çekici hedeflerinin, gayrimenkul sektöründe kariyer ya an tüm kadınların 
çalışma hayatlarındaki sorunlarını  e ihtiyaçlarını  elirlemek, somut  e uygulana ilir çözüm 
önerileri geliştirmek olduğunu  elirterek, araştırmanın önemi hakkında şunları söyledi: 
"Sektörümüzde kadın istihdamını, kadın yönetici sayısını ve etkinliğini artırmak en büyük 
motivasyonumuz. Birkaç yılda elde ettiğimiz güzel sonuçlar ve katılımcılardan aldığımız enerji, bizi 
kadınların sektördeki yarınları için çok daha güçlü bir biçimde umutlandırdı. Bu süreçte bize ışık 
olacak olan bilgilere ulaşmak için araştırma yöntemlerini kullanmamız gerektiğini çok net 
biliyorduk. Bu amaçla araştırma çalışmalarımızı Araştırma ve Bilgi Yönetimi Proje Grubu 
liderliğinde, konunun uzmanları kişi ve kurumlarla gerçekleştiriyoruz. Üzerinde yaklaşık bir yıl 
titizlikle çalışılan ve 4 aşamalı bir araştırma dizisinden çıkan ‘Maskülen Sektörde Kadın Olmak’ 
isimli raporumuz, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen ve 



 

 

araştırma dünyasının Oscar’ı kabul edilen Baykuş Ödülleri’nde, ‘Eşitlikçi Baykuş’ kategorisinde 
ALTIN ÖDÜL aldı. Bu başarının elde edilmesinde büyük katkısı olan, başta ERA Research & 
Consultancy ve XSights Araştırma & Danışmanlık şirketlerine; GKLP Araştırma ve Bilgi Yönetimi 
Proje Grubu üyeleri ve çalışmada emeği geçen tüm destekçilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Bize çok önemli bir rehber olan, gayrimenkul endüstrisine yönelik çok yönlü araştırmalarımız; 
toplumsal, kültürel, sosyolojik analizlerimiz devam edecek. Bu platformun yönü, her zaman 
‘Gayrimenkulde Kadın Araştırmaları’nın sonuçlarına göre belirlenecek. Sektörümüzde farkındalık 
ve ekonomik katma değer sağlama adına güçlü adımlar ile yolumuza çoğalarak devam etmek en 
büyük dileğimiz.”dedi. 
 

Gayrimenkul sektöründe kadın çalışanlar Y kuşağını temsil ediyor 
Araştırma ka samında üst düzey kadın yöneticiler, sektör çalışanı kadınlarla fokus gru lar 
oluşturarak, odak gru  tartışması  e çalıştay yöntemlerini kullanarak biraraya geldiler. 
Görüşmelerde karşılıklı  hikayeler  aylaşılarak, ihtiyaçlar  elirlendi. Gayrimenkulde Kadın 
Liderler Platformu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada sektördeki kadın çalışanların 
yaş ortalaması 36 olarak tes it edildi. Anket sonuçlarına göre sektördeki kadınların yüzde 56'sı 
e li  e çalışan kadınların yüzde 74'ü  ir çocuk annesi.  Kadınların yüzde 84’ü lisans  eya 
lisansüstü eğitime sahi . Araştırmanın alan  azındaki sonuçlarına göre, kadınların yüzde 22’si 
satış  e  azarlama de artmanında çalışırken; proje geliştirme  e uygulama de artmanlarında 
çalışanların oranı ise yüzde 29 olarak tes it edildi. Üst yönetimde çalışan kadın oranı yüzde 15 
olurken, ankete katılan kadınların yüzde 53’ü 6 yıldan uzun süredir gayrimenkul sektöründe 
göre  ya tıklarını söylediler. Sonuçlara göre sektördeki kadınların yüzde 10.1'i, 1 yıldan az 
süredir, yüzde 13.8'i 1-2 yıldır, yüzde 22.9'u 2-5 yıl arası, yüzde 26.8'i 6-10 yıl arası, yüzde 21.6'sı 
11-20 yıl arası  e yüzde 4.8'i 21 yıldan fazla süredir çalışıyor. Sektörde çalışan kadınlar arasında 
yönetim kurulu üyesi, genel müdür  eya CEO olanların oranı yüzde 4.4, müdür, müdür yardımcısı, 
yönetici, eki  lideri yüzde 33.7 olarak tes it edilirken, uzman-uzman yardımcısı oranı yüzde 20.2 
olarak anlaşıldı. 
 

ULI Türkiye (Urban Land Institute) Başkanı Zafer Baysal ise araştırma sonuçlarını şöyle 
değerlendirdi: "Gayrimenkul sektöründe kadın çalışanların 36 yaş ortalaması ile ağırlıkla Y 
kuşağını temsil ettiğini, yüzde 56’sının evli, yüzde 59’unun çocuklu ve çocuk sahibi olanların da 
yüzde 74’ünün tek çocuklu olduğunu ve ünvan olarak yüzde 50’sinin orta düzey yönetici 
olduğunu, cam tavana takılmayan üst düzey yönetici oranının ise araştırmaya göre yüzde 14.5 
gibi yetersiz bir seviyede olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Son 15 yılda gelişip büyük atak 
yapan gayrimenkul sektöründe kadın çalışanların ortalama çalışma süresinin 10 yılın üzerine 
çıkması ve GKL’nin sektör firmalarını bilinçlendirmesi ve bu konuda farkındalık yaratması ile üst 
düzey kadın yönetici oranının gelecek on yılda yüzde 25-30 seviyelerine erişeceğini 
düşünüyorum.” diye ifade etti. 
 

Yarıya yakını çocukları için kariyerlerine ara veriyor 
Sektöründeki kadın çalışanların yüzde 50’sinin orta düzey yönetici olduğu  elirlenirken, üst düzey 
yönetici oranı ancak yüzde 14.5 se iyesinde kaldı. Araştırma sonuçlarına göre, kadın çalışanlar 
genellikle kariyerlerine ara vermiyor. Kariyerlerine ara  eren kadınların çoğunluğu ise  25-34 yaş 
aralığındaki sektör çalışanları. Kariyerine ara  eren kadınların yüzde 42'si çocuk sahi i olmak için 
çalışma hayatına  ir süre ara  erdiğini söylerken, anket sonuçlarında sektör değişikliği ya mak 
isteyenlerin oranı ise yüzde 16.3 oldu. Araştırma ka samında kadınlara yöneltilen, 'Gayrimenkul 
sektöründeki kariyerinizde hedeflediğiniz noktaya ulaşmanızın önündeki engeller nelerdir?' 
sorusuna kadınların yüzde 31.2'si, 'Şirket ya ısının uygun olmaması' cevabını  erirken, 'yüzde 
30.5'i 'o jektif olmayan terfi uygulamaları', yüzde 22.5'i 'o jektif olmayan  erformans sistemi', 
yüzde 21.8'i 'terfiye karar  erenlerin  aşarıların farkına  armaması', yüzde 15.6'sı 'üst düzey 
yöneticilerin takdir etmemesi', yüzde 13.8'i 'ast-üst ilişkisi'  e yüzde 9.6'sı 'aile hayatı öncelikleri' 
ce a ını  erdi. 



 

 

Araştırma ka samında 'Kurumunuzda kadınlara yönelik  sikolojik şiddet, duygusal  askı, zorlama 
amaçlı tutum  e da ranışlar uygulandığı düşünüyor musunuz? şeklindeki soruya kadınların 
sadece yüzde 14'ü 'Evet cevabını'  erirken, mo  ing konusu ise, kariyer imkanlarında fırsat 
eşitsizliği, terfilerde tercih edilmeme, azarlama, ses yükseltme, hakaret içerikli diyaloglar,  
kadınların saygın  ulunmaması, kadınları küçük düşürme, mesai saatleri dışında iş ya tırılması, 
çalışma saatleri, ya ılan işlerin görmezden gelinmesi, kadının ya tığı işleri daha çok sorgulamak, 
yıldırma,  ıktırma, yı ratma  olitikası  aşlıklarında sıralandı. 
 

Kadınlara en büyük destek ailelerinden 
Sektördeki kadınların yüzde 52.3'ü, çalıştıkları kurumlarda iş ya ma kültürü olmasının 
destekleyici uygulamalar olduğunu  elirtti. Ailesinin kariyer  aşarısına çok destek  erdiğini 
söyleyen kadınların oranı yüzde 69.7 olurken, ailesinden    iraz destek görenler yüzde 15.4 olarak 
tes it edildi. Çe resi tarafından kariyer  aşarısına çok fazla destek  erilen kadınların oranı yüzde 
29.8, az destek görenlerin oranı ise yüzde 31.7 oldu. 
  
Objektif performans değerlendirmesi istiyorlar 
Araştırma ka samında 'Daha fazla kadının yükseleceği  ir ortam yaratmak' için kurumların 
yaklaşımlarının ne olması gerektiğine yönelik soruya ise; O jektif işe alım  e terfi uygulamalarının 
olması, objektif performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, liderlik eğitimi  e kişisel 
gelişim fırsatları sunulması, kariyer gelişimi  e mentorluk  ütçelerine kadın çalışanları dahil etme, 
iş ya ma kültürünün geliştirilmesi, koçluk ya an yöneticiyle desteklenme, esnek çalışma 
saatlerinin sunulması seçenekleri sıralandı. 
  
Anket sonuçlarına göre  ugüne kadar iş hayatında kadın yöneticiyle çalışanların oranı yüzde 15 
olurken, kadın yöneticiyle çalışmak isteyenlerin oranı sadece yüzde 9'da kaldı. Erkek yönetici ile 
çalışmak isteyenler yüzde 36, 'Farketmez' diyenler ise yüzde 55 olarak tes it edildi. Kadın 
yöneticiyle çalışmanın a antajları nelerdir şeklindeki soruya  erilen ce a lar ise, kadının kadını 
daha iyi anlaması, detaycı olmak, iş düzenine sahi  olmaları, aile i durumları daha iyi 
algılamaları, disi linli, kurallı  e  rensi li olmaları, çok yönlü  e  to arlayıcı  akmaları, daha 
kom like düşüne ilmeleri, umut  aadetmeleri, destekleyici  e sağlam  ir rol model olmaları, 
iletişim yakınlığı, daha rahat samimiyet kurabilmeleri, sahi lenmeleri, esin kaynağı olmaları, 
ortak çalışma düzeninin daha kolay sağlana ilmesi şeklinde sıralandı. 
 

Gayrimenkuldeki kadınların yüzde 74’ü çalışma hayatında olmaktan ve sektörde bulunmaktan 
memnun 
Araştırma ka samında hem gru  tartışmalarında, hem derinlemesine görüşmelerde ideal kadın 
yöneticinin tarifi ise,  aşarılı olan yönetici, eki iyle uyum içinde çalışan, kendine gü enli, ilişkileri 
kuvvetli, samimi ve adaletli bir profil olarak öne ortaya çıktı. Araştırmaya katılan kadınlar, her 
alanda o jektif uygulamanın, iş hayatında ilerlemek  e yükselmek için en önemli  eklenti 
olduğunu  urguladılar. Araştırmada,“Kadın yöneticiyle çalışmanın deza antajları nelerdir?” 
sorusuna ce a  arandı. Ce a larda, “Ego sahibi  e hırslı olmaları  e raki  görmeleri”, “Kıskançlık 
ve objektif olamama”, “Ast-üst ilişkisini daha yoğun hissettirmeleri”, “Stresi yönetememeleri, 
tepkisel ve ka risli olmaları”, “Olayları kişisel algılamaya daha yatkın olmaları  e ölçüsüz te ki 
vermeleri”, “Bazen çok küçük gereksiz detaylara takılmaları  e şekilci olmaları”, “Daha 
mükemmel olunmasını istemeleri ve egolarını  esleyen kişilerle çalışmayı seçmeleri”  e “Kılık 
kıyafet yargısı ile sınıf farklılığı yaratmak istemeleri” gi i ce a lar yer aldı.  
 

Araştırmaya göre çalışma hayatında olmaktan  e gayrimenkul sektöründe  ulunmaktan memnun 
olan kadınların oranı yüzde 74 olurken, Bu dilimin  yüzde 69.8'i gelecekte de gayrimenkul 
sektöründe de am etme kararlılığında.. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 36.7'si  üst düzey 
yönetici olmak, yüzde 15.6’sı te e yönetici yani CEO ya da Genel Müdür olmak, yüzde 20.6’lık 
kesimi de kendi işini kurmak istiyor.  



 

 

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Hakkında 
Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu; Ur an Land Institute (ULI) “Women’s Leadership Initiative 
(WLI)” Türkiye kolu olarak 2016 yılında faaliyetlerine  aşladı  e gayrimenkul sektörünün önde gelen 
sivil toplum kuruluşlarını “kadın”  aşlığı altında  ir araya getirerek kuruldu. Platformun misyonu, 
gayrimenkul sektöründe kadın istihdamını  e kadın yönetici sayısını; sektördeki kadınların  arlığını  e 
etkinliğini artırmaktır. Gayrimenkulde kadın liderliği ile kadının kendine, iş hayatına, iş arkadaşlarına 
 e çalışmakta olduğu şirketine liderlik etmesi  e iş/yaşam dengesini sağlaması ifade edilmektedir. 

 
2019-2020 dönemi için ULI Gayrimenkulde Kadın Liderler Başkanı ve Proje Grubu Başkanları 
NEŞECAN ÇEKİCİ (Başkan), PINAR ERSİN KOLLU (Kadın Kanaat Önderleri  e Nitelikli İnsan Kaynağı), 
AYŞE HASOL ERKTİN (Kurucu Onursal Başkan), ELVAN OKTAR (Araştırma  e Bilgi Yönetimi), ŞENAY 
AZAK MATT (Yönetim Kurulunda Kadın), BUKET HAYRETÇİ (Mentorluk), FATMA ÇELENK (Kurumsal 
İlişkiler),MELDA BAYRAKTAROĞLU (Eğitim), NİL YILDIZALP (Organizasyon  e İletişim" Proje Gru u 
Bşk.),  HARİKA UYANIK TANRILI (Fon Yaratma)  

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim İçin: 
ADA PR İletişim Hizmetleri | 0216 706 14 39 

Elif Sezginer Verün | elif@adapr.com.tr | GSM: 0532 604 8582 
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