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• Gelecek Hedefleri ve Engeller 



AMAÇ VE KAPSAM 
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• Gayrimenkulde Kadın Liderler (GKL) Grubu, sektördeki kadın istihdamını ve kadın yönetici sayısını; 

sektördeki kadınların varlığını ve etkinliğini artırmak üzere 4 yıldır faaliyet göstermektedir. Urban 

Land Institute (ULI) “Women's Leadership Initiative (WLI)” Türkiye kolu olarak hayata geçirilen 

platform, gayrimenkul sektöründe çok başarılı işlere imza atmış ve gönüllü olarak bu platformda 

görev alan kadın yöneticilerin özverili çalışmaları ile sektördeki kadınların gelişimlerine destek 

olmaktadır.  

Giriş 
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• Bu araştırma kapsamında yaşamaya devam ettiğimiz pandemi sürecinden sektör çalışanlarının nasıl 

etkilendiğini belirlemek ve kariyer yolculuğunda zorlu bir aşama olan bu dönemi analiz etmek 

amaçlanmıştır. 

• Araştırma kapsamında aşağıdaki konular sorgulanmıştır: 

• COVİD- 19 döneminin günlük ve duygusal hayata etkisi 

• Kariyer Gelişimi 

• Gelecek Hedefleri ve Engeller  

• Gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların profili 

Amaç ve Kapsam 
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• COVİD- 19 döneminin günlük ve duygusal hayata etkisi  

• Corona virüs salgınının konular bazında etki düzeyleri 

• Genel mutluluk düzeyi 

• Bugünlerde hissedilen duygular/ durumlar 

• Corona virüs salgını nedeniyle psikolojik destek ihtiyacı 

• Endişe duyulan konular 

• Haziran ayı itibariyle «normal" hayata geçişin ne derece doğru bulunduğu 

• AVM’lerin, oteller ve ofislerin açılmasının doğru bulunup bulunmadığı 

• Gayrimenkul sektörünün gelecekteki durumu 

• Gayrimenkule yatırım yapmayı düşünme durumu 

• Finansal durum beklentisi 

• İş endişesi 

• COVİD- 19 döneminin iş hayatına etkisi  

• Pandemi döneminde çalışma durumu 

• İş yerlerinde kriz yönetim planı varlığı 

• İş yerlerinin ve sektörün uzaktan çalışmaya hazırlık durumu 

• Bu dönemde iş yerinin aldığı önlemler 

• İş yerinin aldığı önlemlerin yeterliliği 

• İş hayatının devamlılığı için aile ve çevre desteği durumu 

• Evden/ uzaktan çalışmanın verimliliği 

• Bu dönemde mobbinge maruz kalma durumu 

Amaç ve Kapsam 
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• Kariyer Gelişimi 

• Kariyer gelişimi için önemli bulunan informal konular 

• Kariyer gelişimi için önemli bulunan formal konular 

• Kariyer başarısında aile ve çevrenin etkisi 

• Kariyerde terfi beklentisi 

• Gelecek Hedefleri ve Engeller  

• Çalışma hayatından ve sektörden memnuniyet  

• Gelecekte gayrimenkul sektöründe devam etme eğilimi 

• Kariyer hedefi 

• Gayrimenkul sektöründeki kariyerde hedeflenen noktaya ulaşmanın önündeki engeller 

• Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu'ndan düzenlenmesi istenen eğitimler/ webinarlar 

• Gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların profili 

• Demografik profil 

• Unvan 

• Çalışılan departman 

• Toplam çalışma hayatı süresi ve sektörel deneyim süresi 

• Çalışılan firmanın faaliyet alanı 

 

Amaç ve Kapsam 



YÖNTEM VE ÖRNEK YAPISI 
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Sektörde çalışan kadınlar ile 142 

görüşme 

Yöntem ve Örnek Yapısı 

• Yöntem: Online soru formunu kendi kendine doldurma  

• Saha çalışması tarihi: 19 Haziran – 5 Ağustos 2020  

• Hedef kitle tanımı: Gayrimenkulde Kadın Liderler (GKL) Grubu tarafından sağlanan 545 kişiden oluşan 

sektör çalışanlarını kapsamaktadır. Araştırmada online anket yöntemi uygulanmıştır. Her bir kişiye ERA 

Research & Consultancy tarafından hazırlanmış olan kişisel soru formu linki gönderilmiş ve çalışmaya 

katılımları sağlanmıştır. 

• Raporlama: Toplam bazda 

• Soru formu ERA Research & Consultancy ve Gayrimenkulde Kadın Liderler (GKL) Grubu tarafından ortak 

hazırlanmıştır. 



SONUÇLAR 



Covid-19 Döneminin Günlük ve 

Duygusal Hayata Etkisi 
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Corona en çok sosyal hayatımızı etkiliyor. 

• Gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların %90’ı Corona virüs salgınının «sosyal hayat»larını olumsuz 

etkilediğini belirtmiştir. 

• Kadınların yarısından fazlasını olumsuz etkileyen konular ise «hane dışı yaşayan akrabalar/ aile 

büyükleri ile ilişkiler» (%64) ve «çalışma hayatı» (%57)’dır.   

• Çocuğu olan kadınların %66’sı ise «çocukları ile ilişki»lerin olumlu etkilendiğini söylemiştir. 
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Corona Virüs Salgınının Konular Bazında Etki Düzeyleri 

Ortalama 

Corona virüs salgınının aşağıda belirtilen konularda sizi nasıl etkilediğini belirtir misiniz? 

1,89 

2,38 

2,48 

2,50 

3,26 

3,60 

%
2
 

%
4
 

%10 

%9 

%24 

%16 

%16 

%42 

%47 

%55 

%66 

%19 

%30 

%23 

%27 

%27 

%7 

%55 

%35 

%8 

%13 

%7 

%
3
 

%11 

%4 

%
1
 

%
1
 

%
2
 

%6 

%23 

%8 

%
1
 

Çocuklarınızla hayatınızı/ ilişkinizi 

Eşinizle/ Partnerinizle hayatınızı/ ilişkinizi 

Etrafınızdaki çiftlerin hayatını/ ilişkisini 

Çalışma hayatınızı 

Hane dışında yaşayan akrabalar/ Aile büyükleri ile hayatınızı/ ilişkinizi 

Sosyal hayatınızı 

Çok olumsuz etkiledi Olumsuz etkiledi Etkilemedi Olumlu etkiledi Çok olumlu etkiledi Bilmiyorum/ Fikrim yok Uygun değil 

Baz = 75 

Baz = 142 
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Corona öncesi «mutluyum» diyenlerin oranı %64 iken şimdi %51’dir 

%1,4 

%9,9 

%37,3 

%47,9 

%3,5 

Çok mutsuzum 

Mutsuzum 

Orta düzeyde 

Mutluyum 

Çok mutluyum 

%0,7 

%4,9 

%30,3 

%57,7 

%6,3 

Çok mutsuzum 

Mutsuzum 

Orta düzeyde 

Mutluyum 

Çok mutluyum 

Şu anda genel olarak ne kadar mutlusunuz? 
Peki, Corona virüs salgını öncesinde 

genel olarak ne kadar mutlu olduğunuzu öğrenebilir miyim?  

Şu andaki mutluluk 

51% 64% 

Corona virüs salgını öncesindeki mutluluk 

5 üzerinden ortalama: 3,42 5 üzerinden ortalama: 3,64 
Baz = 142 
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Geleceği öngöremiyoruz, doğru yanlış çok fazla bilgiye 

maruz kalıyoruz ve özgürlüğümüz kısıtlanıyor… 

• Katılımcıların neredeyse tamamı «geleceği öngörememe/belirsizlik hissi», «salgınla ilgili doğru-yanlış 

çok fazla bilgiye maruz kalma» ve «özgürlüğün kısıtlanma duygusu»nu ara sıra ya da her zaman 

hissettiklerini belirtmişlerdir. 

• «Kaos/karmaşa hissi», «uyku düzeni bozukluğu»,«ümitsizlik hissi» ve «yalnızlık hissi» de kadınların 

yarıdan çoğunun yaşadığı duygular.  
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%4 

%7 

%7 

%20 

%35 

%25 

%48 

%54 

%52 

%68 

%58 

%56 

%58 

%60 

%51 

%65 

%46 

%42 

%42 

%30 

%38 

%37 

%35 

%20 

%14 

%11 

%6 

%2 

%2 

%1 

Geleceği ön görememe/ belirsizlik hissi 

Salgınla ilgili doğru-yanlış çok fazla bilgiye maruz kalma 

Özgürlüğünüzün kısıtlanması duygusu 

Kaos/ Karmaşa hissi 

Uyku düzeni bozukluğu 

Ümitsizlik hissi 

Yalnızlık hissi 

Gıda, ilaç vb. temel ihtiyaçlara erişememe endişesi 

Aile fertleriyle sürekli birlikte olmanın getirdiği bunalma 

Ev içinde yapacak iş bulamama/ sıkılma 

Hiç Ara sıra/ Bazen Her zaman Bilmiyorum/ Fikrim yok 

Bugünlerde, aşağıda belirtilen duyguların/ durumların her birini ne sıklıkta hissediyorsunuz?  

Bugünlerde Hissedilen Duygular/ Durumlar 

Baz = 142 
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Sizin veya hanenizden bir kişinin corona virüs salgını nedeniyle bir psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz?  

10 kişiden neredeyse 2’si kendisinin ve/veya hanesinden birinin Corona 

virüs salgını nedeniyle psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor. 

Baz = 142 

%3,5 

%9,2 

%4,2 

%76,1 

%7,0 

Evet, benim 

Evet, hanede birinin 

Evet, hem benim hem hanede birinin 

Hayır 

Bilmiyorum/ Fikrim yok 
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%7 
%

4
 

%23 

%14 

%6 

%9 

%6 

%22 

%18 

%13 

%7 

%7 

%33 

%51 

%64 

%42 

%53 

%15 

%13 

%17 

%42 

%35 

Kendinizin corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinden 

Kendinizin corona virüse yakalanmasından 

Corona virüs salgınından 

Sevdiklerinizin corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinden 

Sevdiklerinizin corona virüse yakalanmasından 

Hiç endişe duymuyorum Endişe duymuyorum Ne endişe duyuyorum ne de duymuyorum Endişe duyuyorum Çok endişe duyuyorum 

Kendimizden çok sevdiklerimizin Corona virüse yakalanmasından ya da 

hayatını kaybetmesinden endişe duyuyoruz. 

Ortalama 

Aşağıdaki konulardan ne derece endişe duyduğunuzu öğrenebilir miyim? 

4,16 

4,16 

3,91 

3,54 

3,27 

Baz = 142 

%49 

%84 

%87 

%81 

%64 
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«Normal» hayata geçişi doğru bulmuyoruz.  

• Kadınların %71’i Haziran ayı itibariyle «normal" hayata geçişi doğru bulmadıklarını söylüyor. 

• «11 Mayıs itibari ile AVM’lerin açılmasını doğru buluyor musunuz» diye sorulduğundaysa kadınların büyük 

çoğunluğu (%87) bu kararı doğru bulmuyor ve erken olduğunu düşünüyor.  

• Bu oran «otel, ofisler ve paylaşımlı ofislerin açılması» konusunda ise %73. 
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Türkiye'de Haziran ayı itibariyle “normal” hayata geçişe başlanmasını doğru buluyor musunuz? 

Kadınların %71’i Haziran ayı itibariyle «normal" hayata geçişi doğru 

bulmadıklarını söylüyor. 

Evet 
%23,2 

Hayır 
%71,1 

Bilmiyorum/ 
Fikrim yok 

%5,6 

Baz = 142 
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AVM’lerin, Oteller ve Ofislerin Açılmasının Doğru Bulunup 

Bulunmadığı 

Baz = 142 

11 Mayıs itibari ile AVM’lerin 

açılmasını doğru buluyor musunuz? 

Otel, ofisler ve paylaşımlı ofislerin 

açılmasını doğru buluyor musunuz? 

AVM’ler Oteller, Ofisler ve Paylaşımlı Ofisler 

Hayır doğru 
bulmuyorum

, erken 
olduğunu 

düşünüyoru
m 

%87,3 

Evet, doğru 
buluyorum 

%12,7 

Hayır doğru 
bulmuyorum

, erken 
olduğunu 

düşünüyoru
m 

%73,2 

Evet, doğru 
buluyorum 

%26,8 
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Neredeyse kadınların yarısı önümüzdeki günlerde gayrimenkul 

sektörünün genel durumunun daha kötü olacağını düşünüyor.  
Önümüzdeki günlerde gayimenkul sektörünün genel durumunun nasıl olacağını düşünüyorsunuz? 

Baz = 142 

Daha kötü 
olacağını 

düşünüyorum 
%47,2 

Daha iyi 
olacağını 

düşünüyorum 
%16,9 

Aynı 
olacağını 

düşünüyorum 
%30,3 

Bilmiyorum/ 
Fikrim yok 

%5,6 
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Sektörde çalışan kadınların %61’i bu dönemde gayrimenkule yatırım 

yapmayı düşünmüyor.  
Bu dönemde gayrimenkule yatırım yapmayı planlıyor musunuz? 

Baz = 142 

Yapacağım 
%24,6 

Düşünmüyo
rum 

%61,3 

Planım 
vardı, 

erteledim 
%14,1 
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Finansal durumda değişiklik ve beklenti olumsuz.  

• Sektörde çalışan kadınların %39’u finansal durumlarında bu dönemde olumsuz değişiklik olduğunu 

belirtmiştir. %55’inin ise finansal durumunda bir değişiklik yoktur.  

• Önümüzdeki 3 ay için beklentiye bakıldığındaysa kadınların %49’u finansal durumlarının aynı kalacağını 

beklemekte, % 30’u ise finansal durumlarının daha kötüye gideceğini beklemektedir.  Finansal 

durumlarının daha iyiye gideceğini düşünen kadınların oranı sadece %8’dir.  
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Finansal Durum Beklentisi 

Bu dönemde finansal durumunuzda 

bir değişiklik oldu mu? 

Önümüzdeki 3 ay içerisinde ailenizin finansal durumunun daha mı iyi, 

daha mı kötü yoksa aynı mı olacağını düşünüyorsunuz?  

Bu dönemdeki finansal durum 

Olumsuz 
yönde bir 
değişim 

oldu 
%39,4 

Olumlu 
yönde bir 
değişim 

oldu 
%5,6 

Herhangi 
bir 

değişim 
olmadı 
%54,9 

Önümüzdeki 3 ay tahmini finansal durum 

Aynı 
olacağını 
düşünüyor
um %49,3 

Daha kötü 
olacağını 
düşünüyor
um %28,2 

Bilmiyoru
m/ Fikrim 
yok %14,8 

Daha iyi 
olacağını 
düşünüyor
um %7,7 

Baz = 142 



Covid-19 Döneminin İş Hayatına Etkisi 
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İş kaybetme ya da işlerinin kötüye gitmesi endişesi de çok yüksek. 

• «Sizin ya da hanenizdeki bir kişinin önümüzdeki aylarda işini kaybetmesi veya işlerinin kötüye gitmesi 

konusunda ne derece endişelisiniz?» diye sorulduğunda kadınların %66’sı biraz endişeli ya da çok 

endişeli olduklarını belirtmişlerdir. Hiç endişeli olmayan kadınların oranı %9’dur. 
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İş Endişesi 

%66 

Sizin ya da hanenizdeki bir kişinin önümüzdeki aylarda işini kaybetmesi veya işlerinin kötüye gitmesi konusunda ne derece endişelisiniz? 

%17,6 

%47,9 

%22,5 

%9,2 

%2,8 

Çok endişeliyim 

Biraz endişeliyim 

Pek endişeli değilim 

Hiç endişeli değilim 

Bilmiyorum/ Fikrim yok 

5 üzerinden ortalama: 2,32 

Baz = 142 
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İşyerlerinin %70’inde kriz yönetim planı var. 

Evet 
%69,7 

Hayır 
%16,9 

Bilmiyorum
/ Fikrim 

yok 
%13,4 

İş yerinizin iş sürekliliği ve afet, salgın vb. durumlara yönelik bir kriz yönetim planı var mı? 

Baz = 142 
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Uzaktan çalışma verimli mi? 

• Kadınların %43’ü halen uzakta/ evden çalışıyor. %28’i ise Haziran ayına kadar evden çalıştığını 

söylemiştir.  

• Uzaktan çalışan kadınların %41’i aynı verimlilikte çalıştığını, %32’si bu şekilde çok daha verimli 

çalıştığını, %22’si ise daha az verimli çalıştığını belirtmişlerdir. 

• Daha verimli çalıştığını söyleyen kadınlar, en temelde «bölünmeden/ odaklanarak çalışabilme» olanağı 

olduğu için daha verimli çalıştıklarını söylemişlerdir. 

• Daha az verimli çalıştığını söyleyen kadınlarsa «evde olunca bölündükleri» için daha az verimli 

çalıştıklarını söylemişlerdir.  
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Çalışma durumu 
Bu dönemde çalışma durumunuz için aşağıdakilerden hangisi uygundur? 

Baz = 142 

%43,0 

%27,5 

%14,1 

%12,0 

%2,1 

%1,4 

Uzaktan/Evden çalıştım/ çalışıyorum 

Uzaktan/Evden çalıştım, 1 Haziran'dan itibaren 
işe gidiyorum 

Rotasyonla/ Belirli aralıklarla işyerinden 
çalıştım/ çalışıyorum 

Sürekli işyerinde çalıştım/ çalışıyorum 

İşten ayrılmıştım/ Çalışmıyordum 

Ücretsiz izne çıkartıldım 
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Evden/ Uzaktan Çalışmanın Verimliliği 

Baz = 100 

Aynı 
verimlilikte 
çalışıyorum 

%41,0 

Çok daha 
verimli 

çalışıyorum 
%32,0 

Daha az 
verimli 

çalışıyorum 
%22,0 

Bilmiyorum/ 
Fikrim yok 

%5,0 

Sizce evden/ uzaktan çalışma sistemini 

aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar? 

Evden/ Uzaktan çalışma sistemi 

Neden evden/ uzaktan çok daha verimli 

çalışabildiğinizi belirtir misiniz? 

Baz = 32 

Daha fazla verimli çalışmanın nedenleri 

%78,1 

%56,3 

%53,1 

%50,0 

%9,4 

Bölünmeden, odaklanarak 
çalışabildiğim için 

Sakin ortamda daha rahat 
çalışabildiğim için 

Salgın endişesini azalttığı için 

Ev rahatlığında motivasyonum 
arttığı için 

Diğer 

*«Uzaktan/Evden çalıştım/ çalışıyorum» ve 

«Uzaktan/Evden çalıştım, 1 Haziran'dan itibaren işe 

gidiyorum» yanıtı verenlere sorulmuştur. 



34 

Evden/ Uzaktan Çalışmanın Verimliliği 

Baz = 100 

Aynı 
verimlilikte 
çalışıyorum 

%41,0 

Daha az 
verimli 

çalışıyorum 
%22,0 

Çok daha 
verimli 

çalışıyorum 
%32,0 

Bilmiyorum/ 
Fikrim yok 

%5,0 

Sizce evden/ uzaktan çalışma sistemini 

aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar? 

Neden evden/ uzaktan daha az verimli 

çalışabildiğinizi belirtir misiniz? 

Evden/ Uzaktan çalışma sistemi* 

Baz = 22 

Daha az verimli çalışmanın nedenleri 

%77,3 

%36,4 

%31,8 

%27,3 

%4,5 

Evde olunca bölünüyorum 

Motivasyonum düşüyor 

Evde çocuğum/çocuklarımla 
çalışmak zor oluyor 

Çalışma arkadaşlarımla eş zamanlı 
iş yürütmek zor oluyor 

Diğer 

*«Uzaktan/Evden çalıştım/ çalışıyorum» ve 

«Uzaktan/Evden çalıştım, 1 Haziran'dan itibaren işe 

gidiyorum» yanıtı verenlere sorulmuştur. 
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Kendi şirketimiz uzaktan çalışmaya hazırlıklı ancak sektördeki 

diğer firmalar hazırlıksız. 

• Sektörde çalışan kadınların %75’inin işyerlerinin teknik olarak, işler aksamadan, uzaktan çalışmaya 

hazırlıklı olduğu tespit edilmiştir.  

• Aynı kişilere gayrimenkul sektörünün ne derece hazırlıklı olduğu sorulmuştur. Sektördeki firmaların 

hazırlıklı olduğunu söyleyen kadınların oranı ise %28’dir.  

• Çalışılan firmaların çoğunluğu çalışanlarına düzenli olarak koruyucu/ hijyenik malzeme sağlamakta 

(%79) ve çalışma ortamını düzenli olarak dezenfekte etmektedir (%75). Çalışma masalarını 

seyrekleştiren şirketlerin oranı ise %45’te kalmaktadır.  

• Çalışanların %59’u işyerlerinin bu dönemde aldığı önlemleri yeterli, %16’sı ise yetersiz bulmaktadırlar.   
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İş Yerinin ve Sektörün Uzaktan Çalışmaya Hazırlık Durumu 

%3,5 

%3,5 

%16,2 

%46,5 

%28,2 

%2,1 

Hiç hazırlıklı değil 

Hazırlıklı değil 

Ne hazırlıklı ne de değil 

Hazırlıklı 

Çok hazırlıklı 

Bilmiyorum/ Fikrim yok 

%4,9 

%27,5 

%27,5 

%24,6 

%2,8 

%12,7 

Hiç hazırlıklı değil 

Hazırlıklı değil 

Ne hazırlıklı ne de değil 

Hazırlıklı 

Çok hazırlıklı 

Bilmiyorum/ Fikrim yok 

İş yerinizin teknik olarak, işler aksamadan, 

uzaktan çalışmaya ne derece hazırlıklı olduğunu düşünüyorsunuz? 

Gayrimenkul sektörünün teknik olarak, işler aksamadan, 

uzaktan çalışmaya ne derece hazırlıklı olduğunu düşünüyorsunuz? 

İş Yeri 

%75 %28 

Gayrimenkul Sektörü 

5 üzerinden ortalama = 3,94 5 üzerinden ortalama = 2,92 
Baz = 142 
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Bu Dönemde İş Yerinin Aldığı Önlemler* 
Bu dönemde iş yeriniz aşağıdaki hangi önlemleri aldı? 

* «Sürekli işyerinde çalıştım/ çalışıyorum», «Rotasyonla/ Belirli 

aralıklarla işyerinden çalıştım/ çalışıyorum» ve «Uzaktan/Evden 

çalıştım, 1 Haziran'dan itibaren işe gidiyorum» yanıtı verenlere 

sorulmuştur. 
Baz = 76 

%78,9 

%75,0 

%61,8 

%60,5 

%44,7 

%10,5 

%3,9 

Çalışanlara düzenli olarak koruyucu/ hijyenik 
malzemeler sağlandı (Maske, dezenfektan vb.) 

Ofis/ Çalışma ortamı düzenli olarak dezenfekte 
edildi 

Çalışanlar/ Müşteriler arasında sosyal mesafeyi 
koruyacak uygulamalar geliştirildi 

Maske kullanımı zorunlu hale getirildi 

Çalışma ortamında masalar seyrekleştirildi 

Diğer 

Cevap yok 
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İş Yerinin Aldığı Önlemlerin Yeterliliği* 
Bu dönemde işyerinizin aldığı önlemleri yeterli buluyor musunuz? 

%59 

5 üzerinden ortalama = 3,58 

Baz = 76 

%2,6 

%13,2 

%21,1 

%44,7 

%14,5 

%2,6 

%1,3 

Hiç yeterli değil 

Yeterli değil 

Ne yeterli ne de değil 

Yeterli 

Çok yeterli 

Bilmiyorum/ Fikrim yok 

Cevap yok 

* «Sürekli işyerinde çalıştım/ çalışıyorum», «Rotasyonla/ Belirli 

aralıklarla işyerinden çalıştım/ çalışıyorum» ve «Uzaktan/Evden 

çalıştım, 1 Haziran'dan itibaren işe gidiyorum» yanıtı verenlere 

sorulmuştur. 
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Kadınları %29’u bu dönemde iş hayatlarının devamı için hiç kimseden destek 

almadığını hem işle, hem evle hem de çocuklarıyla ilgili sorumluluklarını tek 

başına gerçekleştirdiğini söyledi.  

Baz = 100 

Bu dönemde ailenizin ve çevrenizin iş hayatınızı devam ettirebilmeniz konusunda size desteği oldu mu? 

%32,0 

%29,0 

%13,0 

%11,0 

%4,0 

%3,0 

%2,0 

%2,0 

%4,0 

Ev veya çocuklarla ilgili sorumlulukları eşimle paylaştık 

Hiçbir destek almadım, hem işimle ilgili hem de evimle/ 
çocuklarımla ilgili sorumlulukları tek başıma gerçekleştirdim 

Ev veya çocuklarla ilgili sorumluluklar konusunda yardımcım 
vardı 

Ev veya çocuklarla ilgili sorumluluklar konusunda aileden 
destek aldım 

Çocuğum yok sorun yaşamadım 

Ailem her konuda destek oldu 

Yalnız yaşıyorum sorun yaşamadım 

Diğer 

Cevap yok *«Uzaktan/Evden çalıştım/ çalışıyorum» ve «Uzaktan/Evden 

çalıştım, 1 Haziran'dan itibaren işe gidiyorum» yanıtı verenlere 

sorulmuştur. 
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Dijital mobbing oranı: %10. Cevap vermeyenlerin oranı ise %5. 

Bu dönemde yöneticiniz tarafından dijital mobbinge (dijital ortamdan psikolojik şiddet, duygusal baskı, zorlama, yıldırma veya yıpratma amaçlı tutum ve 

davranışlar) maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz? 

Evet, 
kaldım/ 

kalıyorum 
%9,8 

Hayır 
kalmadım/ 
kalmıyorum 

%85,2 

Cevap 
vermek 

istemiyorum 
%4,9 

Baz = 61 
«Uzaktan/Evden çalıştım/ çalışıyorum» diyenler 



Kariyer Gelişimi 
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Kariyer gelişimi için en önemli konular… 

• 2017’de GKL tarafından yaptırılan «Maskulen Sektörde Kadın Olmak» çalışmasında olduğu gibi bu 

çalışmada da kariyer gelişimiyle ilgili benzer bazı sorular sorulmuştur.  

• Kariyer gelişimi için en önemli 3 konuya bakıldığında geçmiş çalışmayla benzerlik olduğunu 

görülmektedir. 

• İş ortamındaki ilişkiler/ bağlantılar 

• Şirket kültürü 

• Objektif terfi uygulamaları 

• «Genel olarak ailenizin ve çevrenizin kariyerinizdeki başarınızda ne derece desteği olduğunu 

düşünüyorsunuz?» diye sorulduğunda aileden destek bulma oranı %84 iken çevreden destek bulma oranı 

%55’tir. 

• Kadınların %60’ı kariyerinde bir terfi beklememektedir. %10’u terfi beklemekte ancak bunun yanında 

%6’sı ise kariyer beklentisi olduğunu ancak pandemi dolayısıyla bu terfinin ertelendiğini belirtmiştir. 
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Kariyer Gelişimi İçin Önemli Bulunan Konular 

Önemli % + Çok önemli %  Önemli % + Çok önemli %  

Kariyer gelişiminiz için aşağıdaki konuların sizin için ne derece önemli olduğunu belirtir misiniz? 

Informal Konular Formal Konular 

%96,5 

%95,1 

%95,1 

%94,4 

%93,7 

%92,3 

%90,8 

%85,9 

%84,5 

%83,1 

Objektif terfi uygulamaları 

Çalışma arkadaşları 

Objektif işe alım uygulamaları 

Liderlik eğitimleri & Gelişim programları 

Teknik yetkinlik eğitim ve gelişim 
programları 

Ailem 

Ölçülebilir performans değerlendirmesi 

Kişisel farkındalık gelişimi (360 derece geri 
bildirim, Kişilik envanteri, vb.) 

Esnek doğum ve aile izinleri 

Esnek çalışma (mesai saatleri vb.) 

%97,2 

%95,8 

%92,3 

%84,5 

%84,5 

%83,1 

İş ortamındaki ilişkiler/ bağlantılar 

Şirket kültürü 

İş dışı ortamlardaki ilişkiler/ bağlantılar 

Görünür ve zorlayıcı işlerde görev almak 

Beni savunan üst düzey yöneticilerin olması 

Direkt bağlı olduğum ve koçluk yapan 
yönetici olması 

Baz = 142 
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Baz = 142 

%1,4 

%3,5 

%10,6 

%22,5 

%61,3 

%0,7 

Hiç desteği yok 

Pek desteği yok 

Ne var ne de yok 

Biraz desteği var 

Çok desteği var 

Bilmiyorum/ Fikrim 
yok 

%6,3 

%9,9 

%26,8 

%29,6 

%25,4 

%2,1 

Hiç desteği yok 

Pek desteği yok 

Ne var ne de yok 

Biraz desteği var 

Çok desteği var 

Bilmiyorum/ Fikrim 
yok 

5 üzerinden ortalama: 4,41 5 üzerinden ortalama: 3,64 

Kariyer Başarısında Aile ve Çevrenin Etkisi 
Genel olarak ailenizin ve çevrenizin kariyerinizdeki başarınızda ne derece desteği olduğunu düşünüyorsunuz? 

Aile Çevre 

%84 %55 
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Kariyerde Terfi Beklentisi 
Kariyerinizde önümüzdeki günlerde terfi bekliyor musunuz?  

Baz = 142 

Evet, 
önümüzdeki 

günlerde 
terfi 

bekliyorum 
%9,9 

Terfi 
bekliyordum 
ama pandemi 

dönemi 
dolayısıyla 
ertelendi/ 

%5,6 

Hayır, terfi 
beklemiyoru

m %59,9 

Bilmiyorum/ 
Fikrim yok 

%24,6 



Gelecek Hedefleri ve Engeller 



47 

Çalışma hayatından memnuniyet de gayrimenkul sektöründe 

çalışmaktan memnuniyet de oldukça yüksek.  

• Sektörde çalışan kadınlara çalışma hayatından ne derece memnun oldukları sorulmuştur. Memnun 

olanların oranı %69’dur. 2017 çalışmasında bu oranm %71 idi. 

• Diğer yandan sektörde çalışmaktan ne derece memnun oldukları da sorulmuştur. Bu oran pandemi 

döneminde %67 iken, 2017 çalışmasında %74’tür. 

• Dikkat çeken bir başka nokta da kariyerine gayrimenkul sektöründe devam etme eğilimindeki düşüştür. 

2017 yılındaki çalışmada bu oran %70 iken, bu dönemde yapılan çalışmada bu oran %63’e gerilemiştir. 
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Çalışma Hayatından ve Sektörden Memnuniyet 

Genel olarak çalışma hayatınızdan ne derece memnunsunuz? Gayrimenkul sektöründe çalışmaktan ne derece memnunsunuz? 

Çalışma Hayatı Gayrimenkul Sektörü 

%1,4 

%6,3 

%21,1 

%52,1 

%16,9 

%2,1 

Hiç memnun değilim 

Memnun değilim 

Ne memnunum ne de memnun 
değilim 

Memnunum 

Çok memnunum 

Bilmiyorum/ Fikrim yok 

Baz = 142 

%3,5 

%5,6 

%17,6 

%50,0 

%16,9 

%6,3 

Hiç memnun değilim 

Memnun değilim 

Ne memnunum ne de memnun 
değilim 

Memnunum 

Çok memnunum 

Bilmiyorum/ Fikrim yok 

5 üzerinden ortalama: 3,78 5 üzerinden ortalama: 3,76 

%69 %67 

2017:%71 2017:%74 
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Gelecekte Gayrimenkul Sektöründe Devam Etme Eğilimi 
Gelecekte de gayrimenkul sektöründe çalışmaya devam etmeyi ne derece düşünüyorsunuz? 

%63 

5 üzerinden ortalama = 3,81 

Baz = 142 

%2,8 

%4,9 

%19,7 

%43,0 

%20,4 

%9,2 

Kesinlikle düşünmüyorum 

Düşünmüyorum 

Ne düşünüyorum ne de düşünmüyorum 

Düşünüyorum 

Kesinlikle düşünüyorum 

Bilmiyorum/ Fikrim yok 

2017:%70 
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Kariyer Hedefi 
Kariyer hedefiniz nedir? 

Baz = 142 

%23,9 

%17,6 

%16,9 

%9,9 

%8,5 

%7,0 

%5,6 

%10,6 

Üst düzey yönetici 

Kendi işimi kurmak istiyorum 

Yönetim Kurulu Başkanı/ Yönetim Kurulu Üyesi/ Hissedar 

Mevcut konumumda kalmak istiyorum 

CEO/ Genel Müdür 

Orta düzey yönetici 

Diğer 

Bilmiyorum/ Fikrim yok 
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Kariyer hedefinin önündeki engeller 

• Sektördeki kadınlara kariyer hedeflerinin önündeki en önemli engeller sorulmuştur.  

• Sıralama 2017 yılıyla ilk iki engel benzerdir. Ancak üçüncü neden pandemi süreciyle alakalıdır. En 

önemli 3 engel sırasıyla şöyledir: 

• Şirket yapısının uygun olmaması 

• Objektif olmayan terfi uygulamaları 

• Pandemi döneminin terfi vb. süreçlerini etkilemesi 
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%26,8 

%21,1 

%14,1 

%12,7 

%12,7 

%11,3 

%10,6 

%7,7 

%4,2 

%2,8 

%2,1 

%37,3 

%6,3 

%4,2 

Şirket yapısının uygun olmaması 

Objektif olmayan terfi uygulamaları 

Pandemi döneminin terfi vb. süreçleri etkilemesi 

Terfiye karar verenlerin başarılarımın farkına varmaması 

Objektif olmayan performans sistemi 

Direkt bağlı bulunduğum yöneticimle/ amirimle ilişkim 

Pandemi döneminin şirketimizin kariyer politikasını değiştirmesi 

Üst düzey yöneticilerin başarıları takdir etmemesi 

Yöneticilikle ilgili gerekli yetkinliklere sahip olmamam 

Eğitim düzeyimin yeterli olmaması 

Aile hayatım nedeni ile iş hayatıma gereken zamanı ayıramama 

Bir engel yok 

Diğer 

Cevap yok 

Gayrimenkul Sektöründeki Kariyerde Hedeflenen Noktaya 

Ulaşmanın Önündeki Engeller 
Gayrimenkul sektöründeki kariyerinizde hedeflediğiniz noktaya ulaşmanızın önündeki engeller neler olabilir? 

Baz = 142 



GKL için ek soru 
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%69,0 

%56,3 

%55,6 

%51,4 

%44,4 

%40,8 

%26,1 

%4,9 

%3,5 

Yeni trendler 

Kişisel gelişim 

Liderlik 

Teknolojik gelişmeler 

Girişimcilik 

Sektöre özel 

Satış ve pazarlama 

Diğer 

Cevap yok 

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu'ndan Düzenlenmesi İstenen 

Eğitimler/ Webinarlar 
Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu'nun hangi ana başlıklarda eğitimler, webinarlar düzenlemesini istersiniz?  

Baz = 142 



Gayrimenkul Sektöründe Çalışan 

Kadınların Profili 
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Demografik Profil 

Yaş 

%26,8 
%33,8 

%23,2 
%16,2 

23-34 yaş 35-44 yaş 45-50 yaş 51 yaş ve 
üzeri 

Eğitim 

%1,4 

%5,6 

%40,1 

%47,2 

%5,6 

Lise mezunu 

Önlisans mezunu 

Lisans mezunu 

Yüksek lisans mezunu 

Doktora 

Evli 
%52,8 

Bekar 
%47,2 

Çocuk Sahipliği 

Medeni Hal 

Baz = 142 

%32,4 

%19,7 

%0,7 

%47,2 

1 çocuk 

2 çocuk 

3 çocuk 

Çocuğu yok 
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Demografik Profil 

Baz = 142 

Departman 

%16,2 

%15,5 

%10,6 

%8,5 

%8,5 

%5,6 

%4,2 

%4,2 

%3,5 

%2,8 

%2,1 

%2,1 

%2,1 

%2,1 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%0,7 

%0,7 

%4,9 

Üst Yönetim/ Yönetim 

Proje Geliştirme 

Pazarlama 

Finans 

Proje Uygulama 

İnsan Kaynakları (İK) 

Danışman 

İş Geliştirme 

Muhasebe 

Değerleme 

Hukuk 

İnşaat/ İnşaat Yönetimi 

Proje Yönetimi 

Kurumsal İletişim 

Bilgi Teknolojileri (IT) 

Yatırım 

Varlık Yönetimi 

Operasyon 

Denetim 

Satış 

Diğer 

Unvan 

%17,6 

%12,7 

%12,0 

%10,6 

%9,9 

%7,0 

%6,3 

%4,2 

%3,5 

%2,8 

%2,8 

%2,1 

%2,1 

%2,1 

%1,4 

%1,4 

%0,7 

%0,7 

Müdür 

Direktör/ Koordinatör 

Uzman 

Genel Müdür/ CEO 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Yönetici/ Ekip Lideri 

Firma Sahibi/ Kurucusu 

Müdür Yardımcısı 

Mimar 

GMY/ CFO/ CHO vb. 

Danışman 

Şef/ Sorumlu 

Mühendis 

Asistan/ Sekreter 

Uzman Yardımcısı 

Memur 

İç Mimar 

Diğer 
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Demografik Profil 

Baz = 142 

Çalışma Hayatı Süresi Gayrimenkul Sektöründe Çalışma Süresi 

%1,4 

%2,1 

%6,3 

%14,1 

%32,4 

%43,7 

1 yıldan az 

1-2 yıl 

3-5 yıl 

6-10 yıl 

11-20 yıl 

21 yıldan fazla 

%6,3 

%4,2 

%12,7 

%24,6 

%33,8 

%18,3 

1 yıldan az 

1-2 yıl 

3-5 yıl 

6-10 yıl 

11-20 yıl 

21 yıldan fazla 
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Çalışılan Firma Profili 

Baz = 142 

Çalışılan Firmanın Faaliyet Alanı 

%27,5 

%23,2 

%17,6 

%14,8 

%7,0 

%2,1 

%2,1 

%1,4 

%4,2 

Danışmanlık ve hizmet grubu 

İnşaat, yatırımcı, geliştirici 

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları 

Değerleme firmaları 

Mimar ve mühendislik 

STK/ Dernek/ Meslek Odası 

Banka/ Finansman/ Finans 

Emlak 

Diğer 


