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Özet 
  ya am nda ayr mc k turizm sektöründe görülen en önemli konulardan birisidir. Bu 
çal man n amac , bireylerin demografik özelliklerinin i  ya am nda ayr mc k faktörü 
üzerindeki etkisini ara rmakt r. Öncelikle konuyla ilgili bir literatür taramas  yap lm r. 
Buradan elde edilen bilgilerle bir anket geli tirilmi tir. Anket uygulanmadan önce ilk a amada 
turizm sektöründe verilen i  ilanlar  incelenmi  ard ndan baz  i letmelerin i  ba vuru 
formlar na yönelik bir içerik analizi yap lm r. Son a amada yüzyüze görü me yöntemiyle 
toplam 209 kat mc ya bir anket uygulanm r. Elde edilen veriler PASW istatistik program  
ile analiz edilerek aç klay  faktör analizi ile verilerin yap sal ve yak nsak geçerlili i 
yap lm r. Sonraki a amada faktör gruplar n ba ml  de ken üzerindeki etkisinin 
ölçülmesi amac yla regresyon analizi yap lm r. Sonuçta ba ms z de kenlerin ba ml  
de keni etkiledi i ortaya konulmu tur. 
Anahtar Sözcükler: Ayr mc k;  ilanlar ;  ba vuru formlar ; Turizm sektörü  

 
 
 
 
 
 

Discrimination in the working life: A sample of tourism 
sector 

 
Abstract 

Discrimination in the working life is one of the most important issues in the tourism 
sector. The purpose of this study was to investigate the effects of demographics factors on 
discrimination in the working life. First, a literature review was conducted and questionnaire 
was developed from the studies in the literature. In the first stage, before gathering the data 
from survey, job advertisements in tourism sector were analyzed and, in the second stage, 
content analysis was conducted on job application forms. In the third stage, data were 
collected by researchers in face-to-face interviews with 209 employees and were analyzed 
with PASW statistical programs. Structural and convergent validity of the data have revealed 
with the explanatory factor analysis. It was tested using a regression analysis to determine the 
effects of demographics factors on dependent variables. As a result, independent variables 
have effects on the dependent variable. 
Keywords: Discrimination; Job advertisements; Job application forms; Tourism sector 
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Giri  

Toplumsal ya am n en önemli sorunlar ndan birisi, bireylerin ekonomik, sosyal, 

kültürel, demografik vb. farkl  özellikleri nedeniyle yap lan ayr mc k olarak görülmektedir. 

Ço unlukla geri kalm  toplumlar n temel sorunlar ndan birisi olarak görülen ayr mc n 

günümüzde geli mekte olan ya da geli mi  ülkelerde de görülmesi durumun yaln zca 

ekonomik nedenlere ba  olmad  göstermektedir. Ekonomik, sosyal ya da di er 

etkenlerin bask yla olu an ayr mc k konusunun ki isel oldu u gibi, toplumsal sonuçlar n 

da önemli etkiler yaratmas , çözülmesi gereken bir sorun olarak üzerinde önemle durulmas  

zorunlu k lmaktad r. Farkl  alanlarda, ara rmac lar n üzerinde çal  ayr mc k konusu, bu 

çal mada i letmelerde i gören seçim süreci ve insan kaynaklar  planlamas  kapsam nda ele 

al narak incelenmektedir.    

Bir ki iyi belirli özelli i nedeniyle ma dur etme olarak ifade edilen ayr mc k (Ataöv, 

1996), toplum, örgüt ya da bir grup içinde birey(ler)in di erlerine sa lanan hak ve 

olanaklardan yararlanmas n engellemesi olarak aç klanmaktad r. Uluslararas  Çal ma 

Örgütü (ILO) (1958) taraf ndan yay nlanan  ve meslek sözle mesine göre ayr mc k rk, 

renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal men e bak ndan yap lan i  veya meslek 

edinmede veya edinilen i  veya meslekte tabi olunacak muamelede e itli i yok edici veya 

bozucu etkisi olan her türlü ayr k gözetme, ayr  veya üstün tutma, ilgili üye, memleketin, 

varsa temsilci, i çi ve i veren te ekkülleri ve di er ilgili makamlarla isti are etmek suretiyle 

tespit edece i, meslek veya i  edinmede veya edilen i  veya meslekte tabi olunacak 

muamelede e itli i yok edici veya bozucu etkisi olan bütün di er ayr k gözetme, ayr  tutma 

veya üstün tutma” olarak tan mlanmaktad r. 

Kaas ve Manger (2010) ayr mc n özellikle verilerin toplanmas  a amas nda otorite 

ve yetki sahibinin objektif davranmamas , bilgileri saklamas  ve bu tür uygulamalar n 

varl  kabul etmemesi nedeniyle ölçülmesinin zor oldu unu ifade etmektedir. Öyle ki, bir 

ki inin yetenek ve potansiyelini göz ard  ederek di erlerinden farkl  davran  ve 

uygulamalarda bulunmak, somut verilere dayand lamad  ya da kan tlar  ortaya 

konulamad  sürece ispat edilmesi kolay de ildir. Çünkü ayr mc k, en basit anlam yla 

önyarg n davran sal görünümü olarak ki isel de erlendirmeler sonucunda, toplum üyeleri 

aras nda e itsizlik yaratabildi i gibi, var olan e itsizli in artmas na da neden olabilmektedir 

(ILO, 2007). Ayr mc a neden olarak gösterilen unsurlar n kimi zaman do tan gelen 

cinsiyet, ya , rk, renk vb. özellikler, kimi zamanda sonradan elde edilebilen dil, din, medeni 
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durum, siyasi dü ünce vb. özellikler oldu u görülmektedir. Bununla birlikte, do tan gelen 

ya da sonradan olu an baz  fiziksel durumlar ya da engeller de ayr mc k kapsam nda 

de erlendirilmektedir.  

Toplumsal ayr mc n en belirgin örneklerinden birisi i  ya am nda görülmektedir. 

letmelerin i gören temini ve seçiminde i in nitelikleriyle ba da mamas na ra men baz  

tlamalar n konulmas  ya da i  ba vurusu yapacak adaylarda aran lan ve istenilen 

özelliklerin belirgin bir ekilde o i  pozisyonunda gerekmedi i halde yer almas  ayr mc n 

daha i  ya am n ba lang ndan itibaren uyguland  göstermektedir. ILO (2003; 2007)’ya 

göre ki iler aras nda önemli bir e itsizlik durumu yaratt  için, i  ya am nda bireylerin i in 

niteliklerinin gerektirdi i temel artlar n d nda baz  özellikler aranmas , ayr mc n en 

bariz örne i olarak de erlendirilmektedir.  ya am nda ayr mc n görüldü ü ikinci a ama, 

gören de erlendirmesi ve bunun sonucunda kadroya geçme, terfi etme veya daha iyi bir 

pozisyonda görevlendirilmesi olarak mevcut çal anlar üzerindeki karar sürecini 

kapsamaktad r. Bu süreçte i görenlerin çe itli özelliklerinin yan  s ra yönetimle olan 

ili kilerinin de etkili oldu unu söylemek mümkündür. Çünkü ayr mc n temelinde ki ilere 

ait ekonomik, sosyo-kültürel ve demografik özellikler oldu u kadar yönetsel uygulamalar  

alg lama ve de erlendirmelerde önemli ölçüde rol oynamaktad r.   

 ya am nda negatif ayr mc k oldu u gibi pozitif ayr mc k uygulamalar na da 

rastlamak mümkündür. Negatif ayr mc k, bireyin e itlik ilkesi kapsam nda di erlerine göre 

eksik ya da yetersiz ç kt larla de erlendirilmesidir (Rowe, 1990). Buna kar n, kimi zaman 

it davranabilmek için bireyin din, dil, renk, rk, sa k durumu, sosyal statü, cinsiyet vb. 

durumlardan dolay  dezavantaj yaratan durumunu, göz ard  ederek birey lehine yap lan 

davran  ya da uygulamalar pozitif ayr mc k olarak ifade edilmektedir (Healy ve Schwarz-

Woelzl, 2007; Selleck, Halliday ve Lynch, 2005). Örgüt içinde davran sal ayr mc k baz  

durumlarda aç kça görülürken baz  durumlarda ise dolayl  olarak ba ka ki i, araç ya da 

arac lar  kullanarak veya ba kalar na getirilen k tlamalar n sonucunda bir ki iye sa lanan 

avantajlar eklinde ortaya ç kabilmektedir. Baz  i görenlerin gerekli artlara di erleri kadar 

uyum sa layamamas  nedeniyle olu an orant z etkilenme sonucunda di erlerinden daha az 

avantajl  duruma dü mesiyle do rudan ayr mc k ortaya ç kmaktad r (Basim, en ve en, 

2007; Meenan, 2006). Di er yandan, tarafs z gibi görünen bir uygulanman n ya da davran n 

bir ki iyi di erleriyle kar la ld nda dezavantajl  bir durumda b rakmas  olarak ifade 
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edilebilen dolayl  ayr mc k en s k i e al m sürecinde görülmektedir (Wood vd., 2009; 

Russell vd., 2008). 

 ya am nda ayr mc k farkl ekillerde ortaya ç kabilmekte ve her ayr mc n 

görenler üzerinde farkl  olumsuz etkileri olmaktad r (Geist ve Calzaretta, 1982; Gatewood 

ve Feild, 1994).  ya am nda bireylerin ki isel özellikleri nedeniyle d lanmas , haklar n 

elinden al nmas , gelecek planlar n ertelenmesi ya da engellenmesi örgütsel yap n 

ayr mc k temelleri üzerine kuruldu unu göstermektedir. Sosyal ya am n içinde daha i  

ya am na geçilmeden kar la lan ayr mc k uygulama ve davran lar , ki ilerin ya am nda 

sapma davran lar n olu mas nda tetikleyici bir rol oynamaktad r (Demir ve Tütüncü, 2010). 

 ya am  aç ndan da oldukça büyük bir önem ta yan ayr mc k konusu, i e ba vuru 

ve/veya i gören de erlendirme a amas nda, ki ilerin do tan gelen ya da sonradan olu an 

durumlar yla ilgili olabilmektedir.  

 ya am nda ayr mc k türleri 

 Bu bölümde, i  ya am nda görülen ayr mc k konusu incelenerek ara rma bölümü 

için kavramsal bir altyap  olu turulmu tur. Ayr mc k türleri olarak, i  ya am nda en çok 

kar la labilen dini ve etnik kökene dayal  ayr mc k, ya a dayal  ayr mc k, cinsiyete dayal  

ayr mc k ve engelli olma durumuna göre ayr mc k olarak s fland larak incelenmektedir. 

Dini ve etnik kökene dayal  ayr mc k 

nsanlar n do tan itibaren farkl rk, din, dil ve etnik bir kökene ait olmas  nedeniyle 

birbirlerinden farkl  özelliklere sahip oldu u bilinen bir gerçektir. Bu farkl k birinin di erine 

üstünlü ü olarak alg lanmamal , aksine birbirini tamamlay  özelliklerin farkl  ki ilerde 

bulunmas  göstermektedir. Bu durum, ki ilerin birbirinden ayr mc k yap larak 

uzakla lmas  ya da kar  kar ya getirilmesi yerine bir arada ya ayabilme ve payla abilme 

gereksinimini ortaya koymaktad r. nsan Haklar  Evrensel Beyannamesi’nin 2. maddesinde 

etnik kökene ba  ayr mc k “herkes rk, renk, cins, dil, din, politik dü ünce, ulusal ya da 

sosyal köken, mülk ya da di er nedenlere bak lmaks n bu beyannamedeki tüm hak ve 

özgürlüklere sahiptir” ifadesiyle yasaklanarak insanlar n bu özellikleri nedeniyle birbirine 

kar  üstünlüklerinin olmad  savunulmu tur. 

Etnik ayr mc k çe itli gazete, dergi veya internette i  ba vuru formlar nda farkl  

sözcükler ya da özellik belirtici ifadeler kullan larak yapabilmektedir. in yap  ve 

gerekleriyle ilgisi olmayan din, mezhep, rk, co rafi bölge, memleket vb. sözcüklerin bir 
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ki inin tercih edilmesinde avantaj yaratmas  ayr mc k olarak de erlendirilmekte ve ki iye 

özgü bir referans ya da reddetme gerekçesi olarak kullan labilmektedir. Hoque ve Noon 

(1999) ngiltere’de Asya kökenli ngiliz vatanda lar  üzerine yapt klar  bir ara rmada i e 

ba vuru s ras nda etnik kökenleri nedeniyle i e kabul edilmedikleri, kabul edilenlerin ise, 

ma dur olduklar , daha zor artlarda ve dü ük ücretle çal ld klar  ortaya koyarak rk 

ayr mc  yap ld  ifade etmektedir. Benzer bir durum ABD’ de yap lan bir ara rmada 

ortaya konulmaktad r. Afrika ve Uzakdo u kökenli Amerikal lar n, Latin Amerikal lardan 

bile farkl  uygulamalarla kar la klar , siyah ve beyazlar n ayn  i  yerinde çal malar n hala 

önemli bir ayr mc k olarak yap lan i lere yans  görülmektedir (Rowe, 1990). Kanada’da 

özellikle siyah-beyaz ayr n yap ld  i yerlerinde Afrika kökenli ile Amerika kökenli 

siyah tenli vatanda lar n bile benzer durumlarla kar la klar  durumlarda söz konusudur 

(Boatswain ve Lalonde, 2000). 

Bölgesel ya da ehir ayr mc , di er bir ifadeyle hem ericilik, i gören seçiminde 

oldu u kadar sonraki a amada kadroya geçirme ya da terfi i lemlerinde de rol oynayan bir 

ayr mc k örne idir. Özellikle ayn  kültür, çevre ya da mezhebe ait olman n i yerinde birlikte 

hareket etme ad na di erlerine kar  olu turulan bir grupla ma örne i olarak 

de erlendirilmesi, hem çal anlar hem de örgüt gelece i aç ndan son derece risk ta yan bir 

yakla md r. Her ne ekilde olursa olsun bu tür bir ayr mc k örgüt yap n bozulmas na, 

gören verimlili inin dü mesine, örgütsel sapma davran n ve buna ba  olarak i ten 

ayr lma e ilimin artmas na neden olabilmektedir (Demir, 2010).  ba vuru formlar nda yer 

alan “nüfusa kay tl  yeri” ile ilgili bilgiler ki inin etnik durumu, mezhebi, ana dili vb. 

özellikleri aday de erlendirilmesinde yöneticilerin önyarg  davranmalar na neden 

olabilmektedir. Oysaki bu tür bilgilerin i e ba vuru a amas nda herhangi bir avantaj yaratacak 

ekilde ifade edilmemesi gerekir. Ki isel bilgilerin özlük haklar n sa lanmas nda kullan lmas  

söz konusu ise, i e al nan aday n bilgileri sonraki a amada zaten talep edilmektir. ILO (2007; 

2008) çal ma raporlar nda bölgesel ayr mc n i  ya am nda görüldü ü yerlere ili kin 

sonuçlar  sunmaktad r. Örne in rlanda’da kuzey-güney ayr , spanya’da Bask bölgesi, 

Fransa’da Kuzey Afrikal lar , Yunanistan’da Makedon kökenliler ile Bat  Trakya Türklerine 

yap lan uygulamalar bulunmaktad r. Bu tür ülkelerde, bireylerin nüfus kay t bilgilerinin etnik 

kökeni belirleme amac yla kullan ld  yap lan ara rmalardan anla lmaktad r.  

Etnik ayr mc n içinde din, mezhep ve inanç da yer almaktad r.  ba vurusunda 

bulunan adaylar ile mevcut çal anlar n dini inançlar na yönelik sorular, davran lar ya da 
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buna yönelik yemek, toplant  vb. davetler ki ilerin durumlar  etkileyecek ekilde 

de erlendirildi i zaman ayr mc k yap ld  göstermektedir. Russell ve arkada lar n 

(2008) rlanda’da yapm  olduklar  ara rmada, sosyal ya amda görülen dini ayr mc n i  

ya am nda da görüldü ü ifade edilirken Katolik-Protestan ayr n olumsuz etkileri 

aç klanmaktad r. rlanda Cumhuriyetinde Protestanlar n, Kuzey rlanda’da ise, Katoliklerin i  

ba vurular  geri çevrilirken dini ayr mc k olarak en belirgin örneklere rastlanmaktad r. 

Özellikle rlanda Cumhuriyetinde Katolik ya da di er dinlere mensup olanlar eklinde 

fland lmas  dini ayr mc k yap ld  göstermektedir.  ILO (2007)’nun çal ma 

raporuna göre Kuzey rlanda’da i letmelerin Katolik-Protestan ayr n yap lmamas  

amac yla 1990’l  y llarda yapm  olduklar  giri imin günümüzde tam olarak uyguland  

söylemek güçtür (McCrudden, Ford ve Heath, 2004).        

Irkç k olarak da yer bulan etnik ayr mc k i  ç kt lar  üzerinde önemli düzeyde 

olumsuz etkiler yaratabilen bir davran  ve uygulama olarak görülmektedir (Kaas ve Manger, 

2010).  1990’l  y llarda ba layan ve 2000’li y llardan itibaren daha kat  bir ekilde rkç kla 

mücadele edilen Avrupa Birli inde özellikle etnik yap  üzerinde bütünle tirici ve i birli ine 

olanak sa layacak ekilde proje ve ara rmalar desteklenmekte ve bu konuda daha fazla 

ad mlar n at lmas  konusunda görü  birli i bulunmaktad r (Meenan, 2006).     

 ya am nda ki ilerin etnik özellikleri ile i in nitelikleri aras nda bir ili ki olmamas na 

ra men bu tür ayr mc k yap lmas n nedenlerine dair uygulamalara ili kin somut verilere 

ula mak oldukça zordur. Hatta bu tür uygulamalar n yap ld  i letmelerde yöneticiler ve 

çal anlar n bile bunu kabul etmemeleri de dü ündürücüdür. Ancak genel olarak 

incelendi inde bölgesel, etnik ya da dini olarak yap lan ayr mc n temelinde ekonomik ve 

sosyal nedenler kadar politik nedenlerde bulunmaktad r. Bu tür i letmelerin zamanla yönetsel 

sorunlarla kar  kar ya gelerek varl  sürdürmesi tehlikeye girebilmektedir. Ülkemizde 

mevcut yasal düzenlemelerin i  ba vurusunda olmasa bile sonraki a amalarda ayr mc  

önlemeye yetmedi i söylenebilir. Bu özellikteki ki i ya da gruplar bir i e ba vuru hakk na 

sahip olsa bile i verenin ve/veya yöneticilerin önyarg lar  a amayabilir. 

Cinsiyete dayal  ayr mc k 

Cinsiyet ayr mc  birçok alanda sosyal davran  etkileyen bir durum ve olgudur 

(Lobel vd., 2000). Bireyin kad n ya da erkek olarak gösterdi i genetik, fizyolojik ve biyolojik 

özellikler cinsiyet sözcü ünün aç klamas  olarak bilinmektedir (Ak n, 2007). Cinsiyet sosyal 
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anlamda kad n ve erke in belirlenen rolleri ve sorumluluklar  ifade ederken, sosyal cinsiyet 

biyolojik farkl klardan ayr  olarak toplum ya am nda kad n ve erkeklerin alg lanmalar  ve 

onlardan beklentileri içeren bir kavram olarak de erlendirilmektedir. Sosyal cinsiyet teorisi, 

bir ki inin ait oldu u grubun özelliklerinin, tutum ve davran lar n, kendisinin sahip oldu u 

tutum ve davran lar yla uyum düzeyini aç klamaya yönelik bir yakla m olarak 

görülmektedir (Onay, 2009; Yuki, 2003). 

 ya am nda cinsiyete yönelik ay mc k, özellikle farkl  boyutlar yla üzerinde en 

çok konu ulan ve ara lan konulardan birisi olmu tur. Bu ara rmalar, i görenlerin 

kar la  önyarg lar n, cinsiyet ayr n her iki cins için i yerinde önemli bir sorun te kil 

etti ini göstermektedir.  ya am nda cinsiyet ayr mc n en önemli göstergesi, i lerin 

kad n ya da erkek i i olarak ayr lmas  (Dalk rano lu ve Çetinel, 2008) ve i  ba vuru 

formlar nda adaylar n bu özellikleri dikkate al narak de erlendirilmesidir (Chabaya, Rembe 

ve Wadesango, 2009).  

Yasal düzenlemelerle engellenmeye çal lan ayr mc k konusunda cinsiyet unsurunun 

yer almas , i  ya am nda erkek ya da kad nlara yönelik bu tür e itsizli in yasalarla ilgili 

olmaktan çok uygulama sorunu oldu unu göstermektedir (Neimanis, 2000; Weichselbaumer, 

2003). Cinsiyet ayr mc , ki isel yetenekler ya da i  performans ndan daha çok cinsiyete 

bak larak yap lan de erlendirmeleri içermekte ve ayr mc k uygulamalar  aç k ve örtülü 

olarak iki ekilde görülmektedir (Gutek, Cohen ve Tsui, 1996). görenlerin benzer özelliklere 

sahip olmas na kar n, farkl  cinsten birine, ayr cal kl  davran lmas  anlam na gelen aç k 

cinsiyet ayr mc  örgütsel sorunlar n kolayl kla ortaya ç kmas  tetikleyebilmektedir. Di er 

yandan, objektif bir yakla mla ayr mc  dü ündürecek herhangi bir üpheli ya da üzerinde 

dü ünülecek durum bulunmamas na ra men özellikle belirli bir cinsiyet grubunun olumsuz 

olarak etkilenmesi örtülü cinsiyet ayr mc  kad n-erkek e itsizli inin sergilendi i durumlar  

göstermektedir (Ar soy ve Demir 2007). yerinde cinsiyet ayr mc , i görenlerin 

alg lamalar na göre birbirinden farkl  ya da benzer davran larda bulunmalar na neden 

olabilmektedir. Örgütsel bar n ve çal ma ya am n kalitesi aç ndan erkeklerin ve 

kad nlar n, kendi cinsiyetlerine dayal  ayr mc  alg lamalar  çok önemlidir (Cameron ve 

Lalonde, 2001). Bu tür alg lamalar, kad n ve erkek i görenlerin birbirlerine kar  farkl  

davran lar sergileyerek kutupla malara yol açabilmektedir. 

 ya am nda cinsiyet ayr mc  daha çok kad nlara yönelik engeller olarak 

alg lanmaktad r. Özellikle baz  meslek gruplar nda ve daha dü ük ücretli i lerde orant z 
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biçimde kad nlar n oldu unu ortaya koyan sosyolojik çal malar, ayr mc k konusunda 

önemli derecede sorgulay  olmaktad r (Blau ve Tatum, 2000). Yap lan çal malarda 

kad nlar n ayr mc k uygulamalar na maruz kalarak genellikle i yerlerinde deneyim ve beceri 

gerektirmeyen alt kademe i lerde ve dü ük ücretle çal ld klar  öne sürülürken son y llarda 

yönetsel alanda, kad n i gücü say n geçmi e oranla artt  görülse de, kad nlar hala dü ük 

seviyeli i lerde istihdam edilmektedir (Agassi, 1992; Ngo, 2000). Kad nlar n aleyhine yönelik 

ayr mc k, onlar n daha i  ya am na ba lamadan önce bu tür davran a maruz kald  

göstermektedir. gören temini için verilen bir ilanda, yaln z erkek adaylar n ba vurmas na 

ili kin bilgilerin yer almas , ücretlerde erkekler lehine bir durum olmas , kad nlar n sa k 

durumlar , a r çal ma ko ullar na uyum sa layamamalar , hamilelikleri vb durumlar gerekçe 

gösterilerek i ten ç kar lmalar  gibi uygulamalar, kad nlar aleyhine yap lan ayr mc a somut 

örneklerdir. 

 Kad nlar n aile sorumluluklar n daha fazla olmas , özellikle Türkiye’de aile yap  

içinde bir e  ve anne rolünün daha etkin olmas , i  ya am nda erkeklerle rekabette dezavantaj 

yaratabilmektedir. Küçük çocu u olan bir annenin tercih edilmemesi kad n aç ndan negatif 

bir ayr mc kta gerekçe olarak kullan labilirken, di er yandan alkol ba ml , kumar 

al kanl  vb. kötü al kanl klara sahip bir erkek, kad nlar kadar engellerle 

kar la mayabilmektedir. Bu bak mdan cinsiyet ayr mc nda bir e itsizlik olu maktad r.  

 Hizmet sektörünün özellikle bankac k, konaklama, seyahat ve ula rma, kumarhane 

(casino) vb alt kollar nda cinsiyet ayr mc n kad nlar lehine yap ld  bilinen bir gerçektir. 

Bu alanda genç, bak ml  ve ileti im becerileri yüksek kad nlar n tercih edilmesinin temelinde 

mü terilere yönelik do rudan hizmet sat n yer almas , al lar n ço unlukla erkek olmas  

ve bu nedenle kad nlar n erkekleri ikna etme gücünün daha yüksek olmas  yatmaktad r. Di er 

yandan, yap lan çal malarda (Mathieu ve Zajac, 1990; Blau ve Lunz, 1998) kad nlar n 

erkeklere oranla örgütsel ba klar n daha yüksek olmas  da kad nlar lehine ayr mc k 

yap lmas nda önemli bir etkendir.  

 Cinsiyet ayr mc  konusunda daha çok kad nlar n ma dur edildikleri bir gerçektir. 

Bununla birlikte, kad nlar için cinsiyet ayr mc n alg lanmas , i  ya am nda alg lanan 

prestij durumu ve dü ük güç, yüksek i  çat malar , dü ük özgüven, artan depresyon ve endi e 

durumu gibi belirli ç kt larla ilgilidir. Cinsiyet gruplar  aras ndaki en temel farkl k, 

kad nlar n bu ayr mc  hemcinslerine yönelik olarak alg lamas  ve alg lanan cinsiyet 
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önyarg  tamamen kad nlar n ve erkeklerin ki isel kararlar nda ve çal ma artlar nda 

kar la klar  durumlar nedeniyle ortaya ç kmaktad r (Onay, 2009). 

 Dünyada ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet ay mc  ile ilgili yap lan ILO ara rma 

raporlar na göre daha çok kad nlar n aleyhine ayr mc k yap ld  ortaya koymaktad r. 

Buna göre dünyada i  ya am nda ayn  tür i te çal an kad na, erke e göre %30-40 daha az 

ücret ödenmekte ve geli mekte olan ülkelerde yedi erkek yöneticiye kar k bir kad n yönetici 

bulunmaktad r. Dünya Ekonomik Forumu taraf ndan 2006 y nda haz rlanan Küresel Cinsiyet 

Ayr mc  Endeksinde Türkiye, 128 ülke aras nda 121`inci, bir ba ka deyi le sondan yedinci 

rada yer alm r. Bu veriler Türkiye’de cinsiyet ayr mc n önemli boyutlarda oldu unu 

göstermektedir. 

 Birle mi  Milletler Genel Kurulunun 6 Kas m 1999 tarih ve A/54/4 say  Karar yla 

kabul edilip 10 Aral k 1999 tarihinde imza, onay ve kat ma aç lan Seçmeli Protokol 16. 

maddeye uygun olarak 22 Aral k 2000 tarihinde yürürlü e girmi  ve Türkiye Seçmeli Ek 

Protokolü 9 Eylül 2000 tarihinde imzalam r. Buna göre, taraf devletlerin kad nlara kar  her 

türlü ayr mc  ortadan kald rmak için yasal düzenlemeleri yapmalar  ve i  sahibi k lma 

alan nda kad nlara kar  ma duriyetin giderilmesi, kad n-erkek e itli i esas na dayanarak e it 

haklar sa lamak için özellikle bu sözle mede belirtilen konularda bütün önlemleri alacaklar  

belirtilmektedir. Bunlar, çal ma hakk , i e yerle tirmede erkek-kad n aras nda seçim 

ölçütlerinin e itli i, toplumsal yard mlar dahil e it ücret, e  de erdeki i te e it i lem, ücretli 

izinle birlikte özellikle emeklilik, i sizlik, hastal k, sakatl k, ya k ve di er çal amama 

hallerinde toplumsal güvenlik hakk  olarak ifade edilmektedir. 

Ya a dayal  ayr mc k 

Ya  faktörü i  ba vuru formlar nda yer alan önemli ölçütlerden birisi olarak 

görülmektedir. Hizmet sektöründe i gören seçim sürecinde ya  konusunun önemli olmas n 

temelinde, genç ve dinamik i gören istihdam edilmesi ve birbirinden farkl  özellikteki pek çok 

i yapt rma iste i ve dü üncesi yatmaktad r. Özellikle belirli ya n üstündeki ki ilerin ya  

olarak de erlendirilmesinde en önemli önyarg , onlar n verimlerinin dü ük, daha az üretici ve 

yararl  olduklar r. Buna kar n, birçok i veren ve yönetici ya  i görenleri daha deneyimli 

ve örgütsel ba klar  daha yüksek oldu u için tercih edilmesinin i  ç kt lar  aç ndan 

önemli oldu unu öne sürmesine ra men onlar n ayn  zamanda fiziksel ve zihinsel yönden 

daha yetersiz, yenili e ve de ikli e daha dirençli olduklar  dü ünmektedir. 
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letmelerde i görenlerin ya -genç ayr mc nda yaln zca i  ç kt lar  dikkate 

al nmamaktad r. Ayn  zamanda genç ya  grubundaki i görenlerin i letmeye maliyetlerinin 

daha dü ük olmas , e itim ve geli ime daha aç k olmas , rotasyon olanaklar n daha fazla 

olmas , sosyal ya am sorumlulu unun (anne-baba olma ya da çocuk sahibi olma) daha s rl  

olmas , i letmelerin onlar  tercih etmesinde en önemli etkenlerden birisi olarak görülmektedir. 

letmelerin uzun süreli plan ve programlar nda yeni yap lanma içinde olmalar , genç 

görenleri tercih etmesine yöneltmektedir. Ancak belirli bir plan ve program  olmayan 

letmelerin k sa ya da uzun süreli i gören temini amac yla vermi  olduklar  ilanlarda belirli 

bir ya  s rlamas n getirilmesi ayr mc k olarak de erlendirilmektedir (McGoldrick ve 

Arrowsmith, 1993). Ya  ayr mc  zaman zaman di er ayr mc k türlerinin önüne geçerek 

en çok öne sürülen i e kabul edilmeme gerekçelerinden birisi olarak da görülmektedir. 

Örne in etnik ayr mc k yaparak tepki çekmek istemeyen i verenin ya  unsurunu i e almama 

gerekçesi olarak öne sürmesinin temelinde asl nda ba ka nedenler olabilmektedir. 

 letmelerde ya a ba  olarak yap lan ayr mc kta belirli bir ya  aral n tercih 

edilmesi i görenin özelliklerinden daha çok yönetici ya da i verenin de erlendirmesine ba  

olarak de mektedir (Meenan, 2006; Duncan ve Loretto, 2004; Walker, 1999). Kimilerine 

göre tercih edilen genç ya  grubundakiler di erleri aç ndan deneyimsiz olarak 

nitelendirilmektedir. Hatta baz  i letme yöneticilerinin çe itli nedenlerden dolay  emekli olan 

ki ileri tercih ederken baz lar n ayn  ya da farkl  nedenlerden dolay  18 ya n alt ndakiler ya 

da stajyerleri tercih etmesi bunu desteklemektedir. letme ve yönetim politikalar na göre 

de en i gören ya  konusu, s rland rmalar her ne ekilde olursa olsun sonuçta ayr mc k 

olarak ortaya ç kmakta ve bir gruba avantaj sa larken di erlerini ma dur edebilmektedir. 

 Dünyada ya  ayr mc , uzun zamand r üzerinde tart lan konulardan birisidir. 

Örne in, A.B.D. ve ngiltere’de, 1920’lerden beri i  ya am nda ya  ayr mc  konusu hala 

ön plandaki yerini korumaktad r (Macnicol, 2006). Kelly Services (2006) taraf ndan yürütülen 

e Ba vururken Ayr mc k Global gücü ndeksi” ara rmas  ya  ayr mc  ile ilgili 

önemli sonuçlar ortaya koymaktad r. Aralar nda Türkiye’nin de bulundu u 28 ülkede 70 bin 

ki iye uygulanan ankete kat lanlar n ayr mc k ile ilgili görü leri oldukça dü ündürücüdür. 

Türkiye, i  ya am nda ya  ayr mc n yap ld  ülkeler içinde orta s ralarda yer almaktad r. 

Ara rmaya kat lan Türklerin %19’u i  ba vurular nda ya  ayr mc na u rad klar  

bildirirken 45 ya  ve üstündeki i görenlerin %32’si, ya  yüzünden i  ba vurular n geri 

çevrildi i ya da de erlendirilmedi ini ifade etmi lerdir. Bu sonuçlar, Türkiye’de i verenlerin 
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daha çok deneyimsiz sosyal haklar  fazla önemsemeyen ve dü ük ücretle çal rabilece i 

adaylar  tercih etmesi bak ndan oldukça çarp  sonuçlard r. Di er ayr mc k türlerinde 

oldu u gibi ya  nedeniyle ki iler veya gruplar aras nda uygulama farkl klar n olmas nda 

önyarg  ve ki isel de erlendirmeler etkili olmaktad r.  

Engellili e dayal  ayr mc k 

Engellilik, ki inin temel ya amsal faaliyetlerini k tlayan fiziksel, zihinsel, psikolojik 

ya da duygusal rahats zl  olan ve bu rahats zl k nedeniyle di er i görenlerden daha 

dezavantajl  bir konumda olmay  ifade eder (Lo ve Kleiner, 1998). Bu tan m oldukça geni  bir 

kapsam içermektedir. Do tan gelen eksiklik ya da rahats zl klar  ifade etti i gibi, sonradan 

geçirilen bir rahats zl k sonucu ya da halen devam eden tedavi sürecindeki sa k sorunlar  

da kapsamaktad r. Birle mi  Milletler Engelli Haklar  Bildirgesinde "ki isel ya da sosyal 

ya ant nda kendi kendisine yapmas  gereken i leri (bedensel ya da sonradan olma) her hangi 

bir eksiklik sonucu yapamayanlar" (Ba bakanl k Özürlüler daresi Ba kanl , 2002) engelli 

olarak tan mlanmaktad r. 

Engellili e dayal  ayr mc k do rudan ve dolayl  olarak iki ekilde ortaya 

kmaktad r. Do rudan ayr mc k, engelli ki inin engelsiz bir ki iden daha az ilgi görmesi 

olarak aç klan rken dolayl  ayr mc k ise, engelli ki ilerin ba a ç kamayacaklar  durumlarda 

beliren ve onlar n sosyal e itlikten d lanarak haks zl a u ramas  olarak ifade edilmektedir 

(Ann ve Jones, 2002; Ngwena, 2004). Yaln zca engelli olanlar de il ayn  zamanda uzun ya da 

sa boy, manl k, fiziksel görünüm gibi di er insanlardan farkl  özelliklere sahip olanlar n 

da do rudan ya da dolayl  olarak toplumdan ve i  ya am ndan d lanmalar  ayr mc k 

uygulamalar ndan birisidir (Hamermesh ve Biddle, 1994). 

 Engellilerin toplumla bütünle mesinin önündeki en önemli engel istihdam ve e itim 

sorunu olarak görülmektedir. Engellilerin i  ya am nda olmas n gerek bireysel gerekse 

toplumsal refah n sa lanmas ndaki öneminin tart mas z ekilde benimsenmesi, çal may  

özendirmenin hem bireysel hem de toplumsal aç dan pek çok yarar  oldu u bilinmektedir. 

Örgütlerde yeni i  ba vurusu yapan ya da halen çal makta olan engelli i görenlere yönelik 

olarak yap lan ayr mc k, engelli ve engelli olmayan tüm i görenleri etkileyebilmektedir. 

Engelli bir i görenin i ten ç kar lmas  ya da terfisinin duygusal nedenlerle gerçekle tirilmesi 

di erlerinin tepkisine yol açabilmektedir (Seymen ve Bolat, 2005). Örgütlerde insan 

kaynaklar  i levleri aç ndan de erlendirildi inde, engelli i görenlerin daha çok ma dur 
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edilerek haks zl a u rad  ve bunun sonucunda ayr mc n bariz bir ekilde yap ld  

görülmektedir.     

 Engellileri ku atan sorunlar aras nda, i sizlik ve i  ya am ndan kaynaklanan sorunlar, 

di er sorunlar n da temeli konumunda olan ve do rudan do ruya di er sorunlar  do uran ya 

da bu sorunlar n daha iddetle ya anmas na neden olabilecek etkiye sahiptir. Engelli de olsa, 

her insan n yapabilece i bir i  vard r ve engelliler de fiziksel ve ruhsal i levlerinde bir 

bozulma ya da eksiklik olsa bile, onlar n bu niteliklerini dikkate alan uygun bir e itim ve 

iyile tirmeden geçirildiklerinde çal arak üretime kat labilirler (Karata , 2001). Engellileri i  

ya am ndan d lamak, sosyal ya amdan da d lanmas na neden olur ve yap lan bu tür 

ayr mc k istenmeyen sonuçlar do urabilir.  

 Türkiye’de, henüz engellileri gözeten sistemli bir i  analizi ve meslek tan mlamas  

çal mas n yap lmad  bilinmektedir. Günümüzde engellilerin, sahip olduklar  engelden 

kaynaklanan özellikleri ve nitelikleri de dikkate al narak, hangi i lerde çal abilecekleri 

konusunda ciddi bir ara rma ve çal ma da bulunmamaktad r. Engelliler çok say da i te, 

kendi kendilerine yapt klar  giri imlerle çal ma deneyimleri elde etmektedir (Karata , 2009). 

Dünyada engelli olmamas na ra men engelli gibi ayr mc a u rayan kimseleri koruyan 

hukuk kurallar  da h zla geli mektedir. Örne in ABD’de boy uzunlu u/k sal , kilo, di er 

fiziksel görünüm gibi nedenlerle istihdam d  b rak lmay  önlenmek amac yla ayr mc  

engelleyici düzenlemeler getirilmi tir (Hamermesh ve Biddle, 1994).  ba vuru formlar nda 

yer alan fiziksel engellere ili kin sorular ile daha önce geçirilmi  olan ya da tedavisi devam 

eden rahats zl klara ili kin sorular n yer almas , hangi amaçla yaz lm  olursa olsun ayr mc k 

göstergelerinden birisi olarak de erlendirilebilir.   

Turizm sektöründe ayr mc k üzerine bir ara rma 

Çal man n bu bölümünde kavramsal bilgilerden yola ç karak turizm sektöründe 

ayr mc k üzerine yap lan ara rma sonuçlar ndan elde edilen bulgular analiz edilerek 

de erlendirilmektedir.  

Ara rman n amac  ve yöntemi 

Ara rman n amac , ki ilerin i  ya am nda i e ba vuru a amas nda kar la klar  

ayr mc k uygulamalar , bunlar n nas l ve neden yap ld na ili kin de erlendirmeleri ve 

ayr mc n turizm sektöründeki durumu analiz etmektedir. Bu amaçla yap lan çal mada 

özellikle verilerin toplanmas n zorlu u nedeniyle üç farkl  ara rma yöntemi kullan lm r;  
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1. Öncelikle turizm sektöründe yer alan i letmelerin gazete, dergi ve internet 

ortam nda yay nlam  olduklar  i  ilanlar  incelenerek içerik analizi yap lm  ve 

baz  saptamalarda bulunulmu tur. 

2. kinci a amada hem bu i letmelerin hem de di er i letmelerin i  ba vuru formlar  

incelenerek ayr mc a konu olabilecek unsurlar n saptanmas na yönelik içerik 

analizi yap lm r. 

3. Son a amada turizm sektöründe faaliyet gösteren i letmelerdeki i görenlere yönelik 

bir anket çal mas  yap lm r. 

Ankette kat mc lar n demografik özelliklerine yönelik olmak üzere 7 adet kapal  

uçlu, 2 adet ayr mc k alg lamas na yönelik durum tespiti ve Likert tipi ölçekte 18 adet 

ba ms z ve 2 adet ba ml  de ken sorusu olmak üzere toplam 29 adet soru yer almaktad r. 

Likert ölçe ine göre haz rlanan ve ters (reverse) olarak ifade edilen sorular döndürülerek 

analiz edilmi  olan sorular, “5-kesinlikle kat yorum” seçene inden “1-kesinlikle 

kat lm yorum” seçene ine do ru be li aral kta s ralanm r.  

 Çal mada elde edilen veriler sosyal bilimler için geli tirilmi  olan PASW 18.0 

istatistik paket program  ile analiz edilmi tir. statistiksel olarak veriler tan mlay  ve 

kar msal istatistik aç ndan ele al nm r. Öncelikle, demografik sorular n frekans 

da mlar  ele al narak tablolar yard yla sunulmu tur. kinci a amada verilerin güvenilirli i 

test edilmi tir. De kenleri daha sa kl  bir ekilde belirlemek amac yla, verilere faktör 

analizi uygulanm r. Daha sonra ilgili faktörlerin ba ml  de ken üzerindeki etkisini 

belirlemek amac yla regresyon analizi yap lm r. 

Ara rman n bulgular  

Ara rman n bulgular  yukar da da aç kland  gibi üç grupta sunulmaktad r. Birinci 

grupta i  ilanlar , ikinci grupta i  ba vuru formlar  ve üçüncü grupta alan ara rmas na 

yönelik tan mlay  ve ç kar msal istatistik olarak analiz sonuçlar  de erlendirilmi tir. Üçüncü 

bölümde öncelikle kat mc lar n demografik özelliklerine ili kin bulgulara yer verilmi  olup 

ard ndan aç klay  faktör analizi (AFA) ve regresyon analizi yap lm r.  

 ilanlar na ili kin bulgular 

Ara rman n bu bölümünde yer alan i  ilanlar  turizm sektöründeki baz  i letmeleri 

kapsamaktad r. Ara rma verilerinin daha sa kl  de erlendirilmesi amac yla baz  

tlamalar yap lm r. Bunlardan ilki, hizmet sektöründeki i letmelerin de birbirinden farkl  
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özellikler ta mas  nedeniyle istihdam edece i ki ilerin özel kriterler ta yabilece i, di er bir 

deyi le, niteliklerinin de farkl  olabilece i dü üncesiyle ayn  i  kolunda faaliyet gösteren 

letmeler incelenmi tir. Bu nedenle turizm sektörü içinde faaliyet gösteren konaklama, 

seyahat, ula rma, yiyecek-içecek ve e lence hizmetleri sunan i letmeler yer alm r. kinci 

tlama; bu alanda faaliyet gösteren uluslararas  i letmeler kapsam d nda tutulmu tur.    

Gazete, dergi ve internette yay nlanan ve do rudan turizm sektöründeki i letmelere yönelik 

olarak toplam 24 i  ilan nda 82 i  pozisyonu incelenmi  ve sonuçlar n say sal ve yüzdesel 

da  tablo 1’de görülmektedir. ncelenen ilanlarda istidam edilmek istenen i görenlerin 

dört temel özellikleri bak ndan ba vuru a amas nda k tlamalar n yap ld  görülmektedir.   

Tablo 1.  ilanlar ndaki ayr mc k unsurlar n say sal da  (n=24) 
 

 pozisyonu  (n) Cinsiyet  Ya   Nüfusa 
kay tl  yer 

bilgisi 

Engel 

1.Yiyecek- çecek (garson, barmen, 
komi vb) 

18 14 18 - 6**** 

2.Önbüro (resepsiyon, 
rezervasyon, santral) 

14 9 14 2* 2*** 

3.Muhasebe (büro, kasa 
elemanlar ) 

8 5 7 - - 

4.Mutfak (a ba  hariç tüm 
personel) 

6 6 6 - 6**** 

5.Kat hizmetleri (kat ve 
çama rhane) 

11 11 11 5** 8**** 

6.Acenta personeli (büro, rehber, 
transfer eleman ) 

13 8 12 7** 11*** 

7.Yard mc  Hizmetler (misafir 
ili kileri, güvenlik, oför vb.)  

9 9 9 3** 9**** 

8.Yer hizmetleri memuru 
(havaalan ) 

3 3 3 - 3*** 

*Belirli bir yabanc  dili bilenler tercih nedenidir 
** letmenin bulundu u bölgede ikamet edenler tercih nedenidir 
*** yi bir fiziksel görünüme sahip olmak 
**** Fiziksel ve sa k aç ndan bir engeli olmamak 

 
Toplam 24 i  ilan na yönelik içerik analizinde cinsiyet ayr  gerektirmeyen meslek 

gruplar nda bile bu ayr mc n yap ld  görülmektedir. Örne in, garson, komi, barmen, 

rehber, transfer eleman , a  ve bula kç  pozisyonu için aranan ilanlarda daha çok erkeklerin 

tercih nedeni olarak yer ald  görülürken, kat hizmetleri, kasiyer, havaalan  yer hizmetleri 
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memuru, misafir ili kileri ile sat  görevlisi pozisyonlar nda ise kad nlar tercih edilmektedir. 

Bu meslek gruplar  içinde erkek ya da kad nlara özgü ve s rlar  kesin olarak belirlenmi  bir 

cinsiyete dayal  i  tan  bulunmamaktad r. Dolay yla ilanlarda yer alan bu tür k tlamalar 

cinsiyet ayr mc  olarak de erlendirilebilir.  ilanlar nda yer alan özel durumlardan biriside 

yerine yak n bir yerde ikamet etme konusudur. Bu durum aç kça hem ericilik ya da bölgesel 

düzeyde ayr mc k olarak alg lanabilir. e yerle en bir ki inin çal mas  ve sosyal ya am  

sürdürmesi için zaten i yerinin oldu u bölgede ikamet etmesi gerekir. Bu hem ekonomik 

aç dan hem de birtak m kolayl klar sa lamas  aç ndan mümkün olabilecek durumu 

göstermektedir. Henüz i e kabul edilmemi  bir ki inin o bölgede ikamet etmesi ko ulunun bir 

ayr mc k göstergesi olarak de erlendirilmesi mümkündür.  

Ya  s rlamas  i  ilanlar nda en çok görülen uygulamalardan birisidir. Ancak, 

belirlenen meslek gruplar na ili kin ya  s rlamas n i  pozisyonlar  do rudan 

etkileyebilecek bir özelli e sahip olmad klar  ifade edilebilir. Normal emeklilik ya na kadar 

tüm pozisyonlarda her ya  grubundaki ki ilerin çal mas  mümkündür. Özellikle i görenlerin 

daha dinamik ve sa kl  olduklar  ya am dönemlerinin tercih edilmesi i letmelerin tamamen 

yönetsel ve örgütsel ç karlar  dü ünerek yapt  söylemek mümkündür. Ara rma 

kapsam nda yer alan meslek grubuna ili kin i  pozisyonlar n birço unda baz  özellikteki 

engelli olma durumunun i in yap lmas nda bir etkisinin olmad  söylenebilir. Buna ra men 

engelli ki ilerin ba vurular n önlenmesi amac yla oldu u dü ünülen “sa k durumunun i  

yapmaya elveri li olmas ” ifadesi resepsiyon, acenta büro personeli, misafir ili kileri gibi 

pozisyonlar için ayr mc k örne i te kil edebilmektedir.     

 ba vuru formlar na ili kin bulgular 

Ara rman n ikinci a amas nda i  ba vuru formlar na yönelik içerik analizi 

yap lm r. lk a amada i  ilan  veren 24 i letmenin 14’ünün matbu ve internet ortam nda yer 

alan i  ba vuru formlar  ile bunlar n d nda 7 i letmenin daha i  ba vuru formlar na 

ula lm r. Turizm sektörünün farkl  dallar nda faaliyet gösteren 21 i letmenin (konaklama 

letmesi-8; seyahat i letmesi-5; yiyecek-içecek i letmesi-3; otobüs i letmesi-2; e lence 

letmesi-2; yer hizmetleri i letmesi-1) i  ba vuru formlar  üzerinde yap lan içerik analizi 

sonucunda ayr mc k olarak alg lanabilecek bilgiler tablo 2’de yer almaktad r. Bu kapsamda 

incelenen i  ba vuru formlar n tamam nda yer alan bilgiler “ya ”, “cinsiyet”, “e itim 

bilgileri”, “medeni durum” ve “deneyim” eklinde yer almaktad r. e ba vuran adaylar n ya  

ile ilgili bilgileri ay-gün-y l olarak do um tarihi kal nda yer almaktad r. Daha önce de 
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belirtildi i gibi ya  ayr mc  i veren taraf ndan aday n ba vurusunun reddedilmesine 

gerekçe olabilmektedir. 

Tablo 2.  ba vuru formlar nda yer alan aday bilgi kriterleri 

 
Kriterler  

Say   
(n=69) 

Yüzde  
(%) 

Ya   21 100,00 

Cinsiyet  21 100,00 

itim bilgileri 21 100,00 

Medeni hali 21 100,00 

Deneyim  21 100,00 

Yabanc  dil 20 95,24 

Askerlik durumu 18 85,71 

Bedensel engel 16 76,19 

Do um yeri  14 66,66 

Fiziksel bilgiler (boy, kilo) 12 57,14 

kamet yeri 11 52,38 

Uyru u 9 42,86 

Sab ka kayd  6 28,57 

Anadil  3 14,29 
 

Cinsiyet, i  ba vuru formlar nda yer alan ve pek çok i  pozisyonunda i in nitelikleriyle 

do rudan ilgisi olmayan bir ayr mc k faktörüdür. Baz  pozisyonlarda kad n olma durumunun 

getirmi  oldu u aile sorumlulu u duygusunun daha fazla olmas  nedeniyle erkeklerin tercih 

edilmesi cinsiyet ayr mc  olarak ifade edilebilir. Ayn ekilde i  gerekleriyle ilgili olmad  

halde baz  i  pozisyonlar nda kad nlar n erkeklere tercih edilmesi de bir ayr mc kt r. E itim 

durumu bilgileri i in nitelikleri bak ndan gerekli olan bir durumdur ve normal artlarda 

ayr mc k olarak ifade edilemez. Ancak ilkö retimden itibaren son mezun olunan okula kadar 

istenen e itim durumunda okul ismi, ehir, e itim sürelerinden farkl  yorumlara neden 

olabilecek sonuçlar ç kar labilmektedir. Örne in ehir bilgisinden hem ericilik, okul isminden 

belirli dernek, grup vb. gibi olu umlara ait olmaya yönelik ayr mc k söz konusu 

olabilmektedir. Adaylar n medeni durumlar n özellikle evli olma halinin aile-i  ya am 

dengesinde i  aleyhine bir azalma söz konusu olabilece i dü üncesiyle ayr mc k unsuru 

olarak de erlendirilebilir. Di er yandan deneyim faktörü i  ya am nda özellikle alt basamak i  

pozisyonlar  için söz konusu olamaz. Böyle bir durum, ayr mc k olarak istenilen ki iyi i e 

alma, istenilmeyeni reddetme gerekçesi olarak öne sürülmektedir.  
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Yabanc  dil bilgisi turizm sektöründe aranan ko ullardan birisi oldu u için ayr mc k 

olarak de erlendirilmesi söz konusu olamaz. ncelenen i  ba vuru formlar n %95,24’ünde, 

di er bir deyi le biri hariç tamam nda yabanc  dil bilgisi sorgulanmaktad r. Ancak anadil 

bilgisi bir ayr mc k unsurudur. Türkiye’de Türkçe yaz lm  bir i  ba vurusunda anadil 

sorgulamas  olarak etnik köken dili tespitine yönelik bir yakla m olarak yap yorsa bu tam 

bir ayr mc k ifadesidir. letmelerin %14,29’unun i  ba vuru formunda anadil bilgisi 

sorgulanmakta olup bu durum ayr mc k olarak de erlendirilebilir. Di er yandan incelenen i  

ba vuru formlar n %66,66’s nda do um yeri, %52,38’inde ikamet yeri ve %42,86’s nda 

adaylar n uyru una ili kin bilgiler ayr mc k olarak alg lanabilmektedir. Fiziksel bilgiler (boy 

ve kilo) ile bedensel engel durumu önemli oranda i  ba vuru formlar nda yer almaktad r. 

Adaylar n sab ka kay tlar  ile erkeklerin askerlik durumuna ili kin bilgiler belirli durumlarda 

ayr mc k unsuru olabilmektedir.    

Alan ara rmas na ili kin bulgular 

Ara rman n üçüncü a amas nda turizm sektöründe faaliyet gösteren i letmelerde 

çal an i görenlere yönelik bir alan ara rmas  kapsam nda Likert tipi 5’li ölçekte 

yap land lm  anket kullan larak yüz yüze görü me yöntemiyle veri toplanmaya çal lm r. 

Tesadüfî örnekleme yöntemiyle tespit edilen 550 ki iye anket formu da lm  ancak çe itli 

nedenlerle bir k sm  cevaplamak istememi , bir k sm n doldurmu  oldu u anket formlar n 

tutars z olmas  nedeniyle 209 anket de erlendirmeye al nm r. Kat mc lar n demografik 

özelliklerini aç klamak amac yla olu turulan tabloda yer alan say sal ve yüzdesel da mlar 

PASW 18.0 istatistik program  ile analiz edilmi tir. De erlendirilmeye al nan anket oran  % 

38’dir.  
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Tablo 3. Kat mc lar n demografik özellikleri 

Ya  Say   
(n) 

Yüzde  
(%) 

24 ve alt  66 31,58 
25-34 78 37,32 
35-44 45 21,53 
45 ve üstü 20 9,57 

Toplam 209 100,00 
Cinsiyet Say  Yüzde 

Kad n 78 37,32 
Erkek 131 62,68 

Toplam 209 100,00 
Medeni Durumu Say  Yüzde 

Bekar 146 69,86 
Evli 63 30,14 

Toplam 209 100,00 
Herhangi bir engeli var m ? Say  Yüzde 

Evet  14 6,70 
Hay r  195 93,30 

Toplam 209 100,00 
itim Durumu Say  Yüzde 

lkö retim 24 11,48 
Lise 129 61,73 
Üniversite 56 26,79 

Toplam 209 100,00 
Çal  i letme Say  Yüzde 

Konaklama letmeleri 79 37,80 
Seyahat letmeleri 26 12,44 
Yiyecek- çecek letmeleri 45 21,53 
Otobüs letmeleri 17 8,13 

lence letmeleri  21 10,05 
Yer Hizmetleri letmeleri 21 10,05 

Toplam 209 100,00 
Bu i letmede çal ma süresi Say  Yüzde 

1-5 y l 66 31,58 
6-10 y l 114 54,54 
11 y l ve + 29 13,88 

Toplam 209 100,00 
 
 

Kat mc lar n yakla k olarak %70’inin 35 ya n alt ndakilerden olu tu u 

görülmektedir. Cinsiyet ile ilgili bulgularda ise %63’ü erkek, %37’si kad nlardan 

olu maktad r. %70’inin bekar, %30’unun evli oldu u görülen kat mc lar n %62’si lise 

mezunu olarak en yüksek oran  olu turmaktad r. Turizm sektörünün alt dallar nda yer alan ve 

 ilan  incelenen i letmelerin tamam ndan kat mc  sa lanm r. Belirli bir i  deneyimine 

sahip kat mc lardan %7’si bir sa k ya da bedensel engeli oldu unu belirtmi tir. 

Ara rman n birinci ve ikinci a amas ndaki bulgularda da yer ald  gibi kat mc lar n 
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ço unlu unun genç ya  grubunda, bekar ve erkeklerden olu mas  belirli bir ayr mc k 

yap ld n göstergesi olarak de erlendirilebilir.  

Çal man n genel olarak güvenirlik ve geçerlilik düzeylerin oldukça yüksek (Özdamar, 

1999; Sekaran 2000) oldu u bulgusuna ula lm r ( =,87 ve p<,001). Tüm de kenlere 

ili kin genel ortalama de erin 3,86 ve KMO ölçümünün 0,814 düzeyinde olmas  faktör analizi 

yap labilmesi aç ndan önemli olan istatistiksel bulgulard r. Ara rmada sonuçlar n daha 

belirgin bir ekilde ortaya konulmas  amac yla faktör analizinde yükleme oranlar  0,50’dan az 

olan de kenlere tablo 4’de yer verilmemi tir. Kapsam d  tutulan de erler çal man n 

yap nda herhangi bir de ikli e neden olmamaktad r. Faktör analizi tablosundan da 

görüldü ü gibi dört grupta toplam 18 de kenin genel yap  %78 oran nda aç klamaktad r.   

 
Tablo. 4- Faktör analizi sonuçlar  

FAKTÖR GRUPLARI  FY ÖZD TFY ORT F  p 

1.FAKTÖR: NS YET ve MEDEN  DURUM  9,167 38,114 3,96 12,199 ,91 ,002 

C1-Kad n  ,912       
C2-Erkek  ,887       

C4-Medeni durum ,882       
C3-Farkl  cinsel tercihler ,512       

2. FAKTÖR: YA    5,215 19,342 3,83 7,721 ,86 ,001 

Y2-Orta ya  ve bilgili ,876       
Y1-Genç ve deneyimsiz ,854       
Y3- leri ya  ve deneyimli ,712       

3.FAKTÖR: ETN K ( rk, dil, din vb.)   4,286 13,199 3,71 8,622 ,88 ,003 

ET6-Hem ericilik  ,956       
ET7-Siyasi dü ünce  ,902       
ET3-Mezhep ,789       
ET2-Din ,781       
ET1-Etnik köken ,704       
ET4-Anadil ,687       
ET5-Ten rengi ,502       

4. FAKTÖR: ENGEL   2,642 7,525 3,97 5,896 ,89 ,001 

EN3-Fiziksel görünüm ,928       

EN4-Hastal k  ,881       

EN1-Bedensel engel ,775       

EN2-Ruhsal engel ,745       

Kaiser-Meyer-Olkin Ölçümü=0,814 ve p<,001; Toplam fark n (varyans n) aç klanma oran  %78 
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“Cinsiyet ve Medeni Durum” olarak belirlenen ilk faktör 4 de ken ile 

aç klanmaktad r. Bu faktörün özde eri 8,167; tan mlad  fark yüzdesi 38,114; ortalama de er 

3,96; F de eri 12,199; güvenirlilik derecesi ,91 ve p<,01 düzeyinde anlaml  olarak 

gerçekle mi tir. Cinsiyet faktörü ayr mc k olarak alg lanan faktör gruplar  içinde en yüksek 

varyans aç klama oran na sahiptir. Di er deyi le, belirlenen dört faktör grubu içinde 

ayr mc k olarak alg lanan en önemli faktör durumundad r. Cinsiyet alg lamalar  içinde 

kad n-erkek ayr na ili kin sorular n yan  s ra cinsel tercihi farkl  olan ki ilere özgü 

de erlendirme ve bak  aç lar n da ö renilmesi amac yla üç ifade yer al rken medeni 

durumun cinsiyetle ili kilendirilerek (kad n ya da erke in evli olmas  i e al m a amas nda 

engel te kil eder) ölçülmesi, bu de keninde birinci faktör içinde yer almas na neden 

olmu tur.  

kinci faktör “ya  ayr mc ” olarak belirlenmi  ve 3 de ken ile aç klanmaktad r. 

Özde eri 5,215; tan mlad  fark yüzdesi 19,342; ortalama de er 3,96; F de eri 12,199; 

güvenirlilik derecesi ,86 ve p<,001 düzeyinde anlaml  olarak gerçekle en bu faktörü temsil 

eden de kenlerin tamam n 0,70’in üzerinde faktör yüküne sahip olduklar  görülmektedir. 

görenlerin ya  gruplar yla ilgili olarak, i  ba vurular nda ve de erlendirmelerinde farkl  

durumlar yarat larak ki iler aras nda ayr mc k yap labilmektedir. Genç ya takilerin 

deneyimsiz olmas , deneyimlilerin ise, ya  olmas  kar kl  ayr mc k gerekçesi olarak ileri 

sürülürken daha çok orta ya  grubu tercih ediliyor gibi görülmektedir. Oysaki bu ya  

grubundakilere de belirli gerekçeler üretilerek ayr mc k söz konusu olabilmektedir. 

Üçüncü faktör, etnik köken, din, mezhep, dil, ten rengi, hem ericilik ve siyasi dü ünce 

benzerli i ya da farkl  nedeniyle olu an durumlar  ifade eden “etnik ayr mc k” olarak 

belirlenmi tir. Bu faktör toplam 7 de ken ile aç klanmakta ve özde eri 4,286; tan mlad  

fark yüzdesi 13,199; ortalama de er 3,71; F de eri 8,622; güvenirlilik derecesi ,88 ve p<,003 

düzeyinde anlaml  olarak gerçekle mi tir. Etnik durum ile ilgili olarak i görenlerin çok fazla 

konu mak istememeleri çekincelerini göstermektedir. Bu çekince ya da korkunun olmas  bile 

bu tür ayr mc k oldu unun bir göstergesi olarak de erlendirilebilir. 

“Engelli ayr mc ” olarak belirlenen dördüncü faktör 4 de ken ile temsil 

edilmektedir. Bedensel engel, ruhsal engel, fiziksel görünüm ve hastal k de kenlerinin 

olu turdu u bu faktörün özde eri 2,642; tan mlad  fark yüzdesi 7,525; ortalama de er 3,97; 

F de eri 5,896; güvenirlilik derecesi ,89 ve p<,001 düzeyinde anlaml  olarak gerçekle mi tir. 

Tüm de kenlerin faktör yükü 0,70’in üzerindedir. Kat mc lar içinde herhangi bir ekilde 
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engeli olan ki ilerin oran n dü ük olmas n da etkisiyle engellilik durumu en dü ük varyans 

oran na sahip olarak gerçekle mi tir.  ya am nda her ne kadar olmad  söylense de 

engellili e dayal  yar mc k yap ld  ilgili kesimlerce sürekli dile getirilen bir konudur. 

Çal mada belirlenen ba ms z de kenlerin ba ml  de ken üzerindeki etkisini 

ortaya koymak amac yla regresyon analizi yap lm r. ki adet ba ml  de ken sorusu yer 

alm r. Ba ml  de kenlerin ayn  anlamda ve amaçla olu turulmu  olmas  nedeniyle 

de kenlerin ortalamas  al narak tek bir yap da “ayr mc k” eklinde ifade edilmi tir. 

Sonuçlar tablo 5’te aç klanmaktad r.  

Tablo. 5- Regresyon analizi 

DE KENLER 
            

            t Sig t 

Sabit  3,782 ,004 

Cinsiyet ve Medeni Durum ,651 7,924 ,001 

Ya  Durumu ,249 3,181 ,001 

Etnik Durumu ,215 2,017 ,007 

Engel Durumu ,202 2,008 ,010 
Multiple R= ,654; R Square= ,548; Adjusted R Square= ,521;  F= 79,215; Sig F=,001 

 

Faktör analizinde “Cinsiyet ve Medeni Durum” en önemli ayr mc k olarak 

belirlenmi tir. Regresyon analizi sonuçlar na göre ayr mc k olarak alg lanan en önemli 

de ken yine “Cinsiyet ve Medeni Durum” faktörü olmu tur. Turizm sektöründe “Cinsiyet 

ve Medeni Durum”un önemli bir ayr mc k olarak görüldü ü ba ml  de keni etkileme 

düzeyinden de anla lmaktad r (t=7,924). Yap lan analiz sonucuna göre cinsiyetin ba ml  

de keni etkilemesi anlaml  düzeyde bulunmu tur (sig t=,001). “Ya ” faktörü turizm sektörü 

çal anlar  aç ndan ikinci derece etkili bir durum yaratarak ayr mc k olarak belirlenmi tir. 

Ya  faktörünün ayr mc k ba ml  de kenini önemli düzeyde etkiledi i ve bu durumun 

anlaml  oldu u görülmektedir  (t=3,181; sig t=,001). Etnik ayr mc k, analiz sonuçlar na göre 

anlaml  ve önemli düzeyde ayr mc k etkeni olarak görülmekle birlikte de erin kabul 

edilebilir s ra yak n gerçekle mesi kat mc lar n ankete vermi  olduklar  cevaplar n belirli 

bir çekince duygusuyla verildi ini göstermektedir (t=2,017; sig t=,007). Ayn ekilde 

engellili e dayal  ayr mc k faktörünü olu turan de kenler de benzer bir duruma sahiptir. 

Di er bir deyi le, engelli durumunun ayr mc k üzerinde etkisinin oldu u analiz 

sonuçlar ndan da görülmektedir. Fakat ilk faktöre göre analiz sonuçlar n etkileme düzeyi ve 

anlam derecesinin dü ük olmas  kat mc lar içinde engelli oranlar n dü ük olmas ndan 
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kaynaklanabilir (t=2,008; sig t=,010). Çal mada ba ms z de kenlerin ba ml  de ken 

“ayr mc k” üzerindeki etkisine yönelik regresyon analizinde, ba ms z de kenlerin 

olu turdu u faktörler ayr mc  %55 oran nda aç klamaktad r.     

Sonuç 

Ayr mc k, ki ilerin i  ya am nda kar la klar  en önemli sorunlar n ba nda 

gelmektedir. Hak ettikleri i i, pozisyonu ya da terfi derecesini alamayan i görenlerin 

beklentilerinin aksine bir durumun olu mas , hem i  ya am nda verimlili inin dü mesine hem 

de sosyal ya am nda moral ve motivasyonun bozulmas na neden olabilmektedir. Ayr mc k i  

ya am nda oldu u kadar sosyal ya amda olumsuz sonuçlar do uran toplumsal bir sorun 

olarak görülmektedir.   

 ya am nda çe itli ekillerde ayr mc k yap ld  ara rma bulgular nda ortaya 

konulmu tur. Turizm sektöründe faaliyet gösteren i letmelerin i  ilanlar , i  ba vuru 

formlar n haz rlanmas  ve sonraki a amada i e al m sürecinde ki ilerin demografik 

özelliklerine göre farkl  ayr mc k yapt klar  tespit edilmi tir. Çal man n ara rma 

bölümünde de aç kland  gibi gazete, dergi ve internet ortam nda yay nlanan i  ilanlar n 

belirli ayr mc k içeren özellikte ifadeler ta  görülmektedir. Türkiye’de gerek yay nlanan 

 ilanlar n kontrolü gerekse i letmelerin bu tür uygulamalar n neden ve sonuçlar na 

yönelik bir ara rma ve incelemenin yap lmas  sa layacak mekanizman n olmamas  

nedeniyle ayr mc k yaratabilen durumlar s kl kla görülebilmektedir.  

Di er yandan i  ba vuru formlar n içerdi i bilgilerin kullan lma amac na yönelik 

yönetici/i verenlerle yap lan görü melerde net bir bilgi al namam r. Pek çok yönetici i  

ba vuru formlar nda bu tür ayr mc a yol açabilecek bilgilerin adaylar taraf ndan 

doldurulmas n istenmedi ini dile getirerek bu formlar n ellerinde kalan eski evraklar 

oldu unu ileri sürmektedir. Baz  turizm i letmelerinde patron ve/veya yöneticilerin 

hem ericilik olarak de erlendirilebilecek ekilde kendi memleketlerinden i gören temin 

ettikleri sonucuna ula lm r. Turizm sektöründe kar la lan en önemli ayr mc n cinsiyet, 

ya  ve hem ericilik olarak ortaya ç km  olmas  gerçek bir durumu yans tmaktad r. Çünkü 

genç ve dinamik i görenlerin tercih edildi i bu sektörde cinsiyet tercihi, yönetim anlay , i  

pozisyonu, ki isel tercihler gibi nedenlerle belirli bir yönde olabilmektedir. Ayn ekilde 

hem ericilik de oldukça s kl kla kar la lan ayr mc k türlerinden birisidir. Ara rmada 

ula lan sonuca göre, Türkiye’de turizm sektöründe i  ilanlar , i  ba vuru formlar , i gören 
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temini ve seçimi ile i gören de erlendirmesi süreçlerinde belirli bir ayr mc k durumunun 

oldu u söz konusudur.  

Türkiye’de yap lan ayr mc k uygulamalar  ile di er ülkelerdeki ayr mc k 

uygulamalar nda baz  farkl klar bulunmaktad r. Örne in, kavramsal bölümde de aç kland  

gibi, baz  ülkelerde insanlar n renginin (siyah/beyaz rk eklinde) ayr mc k olarak 

kullan ld  söz konusuyken Türkiye’de böyle bir ayr mc k bulgusuna rastlan lmam r. 

Bunun temel nedeni Türkiye’de renk farkl n olmamas r. Bununla birlikte benzer 

durumlarda söz konusudur. Cinsiyet, ya  vb. ayr mc k dünyada tüm ülkelerde benzerlik 

göstermektedir.     

Bu çal ma i  ya am nda i görenlerin kar la klar  ayr mc k konusu üzerine 

yap lm r. Bundan sonraki çal malarda farkl  disiplinlerden ara rmac lar n da kat lmas yla 

ayr mc n davran  bilimleri, sosyoloji, psikoloji, hukuk, ekonomi gibi boyutlar yla 

ara larak kapsaml  sonuçlar n ortaya konulmas  gerekir. Bu ekilde yap lacak çal man n 

büyük bütçeli bir ara rma projesi eklinde kamu ve özel sektör ile ayr mc k kapsam nda 

taraf olabilecek tüm kesimlerin deste ini almas  gerekir. 
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