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Önsöz
Einstein, Newton, Hawking gibi bilim insanlarını hepimiz biliyoruz. Peki ya Ada Lovelace, Dana Ulery? Bugünün teknolojisini 
etkileyen buluşuyla Hedy Lamarr’ı?
Günümüzde yaygın olan algının aksine, kadınlar tarihte bilgisayar programcılığının gelişmesinde öncü roller üstlendiler. Bilgisayar 
programcılığının öncülerinin çoğu kadın iken, bugün bilgisayar bilimlerinde kadın temsilinin eksikliği oldukça kritik bir konu.

Global olarak günümüzde yazılım sektöründeki cinsiyet dağılımını anlamak adına Statista’nın 2020 yılı raporuna baktığımızda, 
karşılaştığımız oran oldukça çarpıcı. Rapora göre yazılım geliştirenlerin %91.5’i erkek. Yani her 10 yazılımcıdan yalnızca 1 tanesi 
kadın. Türkiye’deki oran da globaldekine paralel. Sektörde bu durumu geliştirmek adına yapılan veya yapıldığı söylenen çok şey 
var, fakat belli ki hala gidecek çok yolumuz var.

‘Yazılımda Kadın Raporu’ ile, TalentGrid’deki yazılımcıların profillerini oluştururken ilettiği bilgilerden faydalanarak, yazılım 
odağında kadın ve erkekler arasındaki farkların bir kısmını inceleyerek, gözümüze çarpan noktaları vurgulamayı hedefledik.
2688 yazılımcı verisini incelediğimiz, maaş beklentileri, teknoloji adaptasyonları, yönetimdeki söz hakları gibi birçok noktaya 
değindiğimiz raporla ilgili sizin de yorumlarınızı duymayı çok isteriz. Dilediğiniz zaman bana mail atabilirsiniz.

Keyifli okumalar.

https://www.statista.com/statistics/1126823/worldwide-developer-gender/#:~:text=According%20to%20a%20global%20software,of%20the%20software%20development%20job.
https://www.linkedin.com/in/ecemkorkmaz/
mailto:ecem@talentgrid.io


19. Yüzyıl

1800'lü yılların ortalarında, bilim ve teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen kadınlar için bir katalizör sağladı. 

Bununla birlikte, bu süre zarfında kadınlar için teknik fırsatlar büyük ölçüde sınırlıydı. Ancak birçok engelden 

bağımsız olarak kadınlar izlerini bırakmaya başladılar.

Dünyadaki İlk Bilgisayar Programcısı: Ada Lovelace

Ada Lovelace’ın makine notları bir bilgisayar tarafından işlenmek üzere yazılan ilk algoritmayı içerir. Günümüzde 

hayatımızın büyük çoğunluğunu ele geçiren bilgisayar programlarının temelinin atılmasına büyük katkı sağlamıştır.

Teknolojiye Yön Veren Kadınlar
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20. Yüzyıl

İkinci Dünya Savaşı ile birlikte teknolojideki ilerlemelere duyulan acil ihtiyaçtan kaynaklı olarak kadınlara iş fırsatı 

doğmuştur.

Manhattan Projesi'nde birkaç yüz kadın mühendis ve teknisyen çalışmasına rağmen  projenin gizliliği nedeniyle çoğunu 

tanıma imkanımız olmadı.

1944'te Harvard Mark I bilgisayar programcılarından biri olan Grace Murray Hopper, arctanjant serisinin katsayılarını 

hesaplayan bir program tasarladı ve kendisini “dünyanın büyük ölçekli dijital bilgisayarındaki üçüncü programcı” olarak 

tanımladı.

Aynı zamanda ilk iş odaklı makine olan UNIVAC I bilgisayarının geliştirilmesine de yardımcı olmuştur.

Teknolojiye Yön Veren Kadınlar
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http://www.atomicheritage.org/article/women-scientists-manhattan-project
http://www.atomicheritage.org/article/women-scientists-manhattan-project
http://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/readings/p175-gurer.pdf
http://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/readings/p175-gurer.pdf


Mary Allen Wilkes, ilk "kişisel bilgisayar" olarak kabul edilen bilgisayarın geliştirilmesine yardımcı olmakla 

kalmayarak işletim sistemini yazmak için eve götürdüğü LINC sayesinde uzaktan çalışmayı gerçeğe 

dönüştürme konusuna yardımcı olmuştur.  

Çalışmaları, Steve Jobs'un ilk Apple bilgisayarını yaratmasına ilham verdi: Adele Goldberg

Goldberg, 1970'lerde Xerox Palo Alto Araştırma Merkezi'nde (PARC) bir araştırmacıydı. Birlikte Smalltalk-80 

programlama dilini oluşturan ve görüntü ekranlarında üst üste binen pencereler veya "Grafik Kullanıcı 

Arayüzü" (GUI) için altyapı ve tasarım geliştiren bir grup erkek arasındaki yalnız kadındı. 

Teknolojiye Yön Veren Kadınlar
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http://www.cs.umd.edu/hcil/muiseum/goldberg/goldberg_page.htm


Dana Ulery, NASA’da çalışmaya başlayan ilk kadın bilim insanıdır. Ulery, çalıştığı dönemde NASA’nın Derin 

Uzay İletişim Ağı için algoritmalar geliştirmeye çalışmıştır.

Hedy Lamarr, iletişim dünyasının kaderini değiştiren Wi-fi, CDMA ve Bluetooth teknolojilerinin mucididir.

Annie Easley, kadınların önündeki engelleri yıkmak için her zaman bir rol model olan ilham verici bir 
kadınlardandır. Enerji dönüştürme sistemlerini araştırmada kullanılan kodun ve ilk hibrit araçlar için 

kullanılan pil teknolojisi gibi güç teknolojisinin geliştirilmesi ve uygulanmasında görev aldı. 

Radia Perlman: İnternetin Annesi
Radia'nın Genişleyen Ağaç Protokolü'nün (STP) arkasındaki icat ettiği algoritma, günümüz internetini 

mümkün kılmak için etkili olmuştur. 

Teknolojiye Yön Veren Kadınlar
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21. yüzyıl ve sonrası

21. yüzyıl, büyük ölçüde teknolojideki cinsiyet farkını azaltmaya ve daha fazla kadını çeşitli teknoloji sektörlerinde çalışmaya çekmeye yönelik 
tutarlı girişimlerle karakterize edilmiştir. Eşit ücret , paylaşılan ebeveyn izni ve cinsiyet, ırk, yaş, etnik köken ve sosyo-ekonomik geçmişe 
rağmen liderlik pozisyonlarına erişim talepleriyle  21. yüzyıl hem teknolojide kadınlar için zorlu bir savaş hem de cinsiyet eşitliği için bir 
dönüm noktasıdır.

Toplum olarak teknolojiye her zamankinden daha çok güveniyoruz ve teknoloji alanındaki kadınlar için bu bir avantaj. 

Durumların iyiye gitmesine rağmen, TR Yazılımda Kadın Raporu'nda ki istatistikler kadınların hala teknoloji sektörünün sadece onda birini 
oluşturduğunu gösteriyor. Teknoloji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için hala uzun bir yol var, ancak kadınların sektöre 
sürekli, ısrarcı ve öncü katılımının uzun geçmişi 21. yüzyılın gidecek gücü ve potansiyeli olduğunun simgesi.

Teknolojiye Yön Veren Kadınlar
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https://www.womenintech.co.uk/closing-gender-pay-gap-tech
https://www.womenintech.co.uk/the-motherhood-penalty-and-the-gender-gap-in-tech
https://www.womenintech.co.uk/women-technology-survey-2019
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👉 2-4 yıl arası deneyime sahip yazılımcı erkeklerin maaş beklentileri, kadınlardan %18 daha yüksek. 
Kadınlar, ya mevcut ücretlerinin erkeklerden daha düşük olmasından dolayı, ya da yaptıkları iş konusunda kendilerini erkeklerden daha 
alçakgönüllü bir yerde konumlamış olmalarından dolayı, iş değiştirme noktasında erkeklerden daha düşük bir maaş beklentisine sahip.

👉 Türkiye’deki yazılım sektöründe her 10 yazılımcıdan 9’u erkek. 
İncelediğimiz 2688 kişilik yazılımcı verisine manuel olarak eklediğimiz cinsiyet bilgilerine bakıldığında, yazılımcıların %88.2’sinin erkek, yalnızca 
%11.8’inin ise kadınlardan oluşması yazılım sektörünün erkek domine bir sektör olduğunun göstergesi.

 

👉 Kadınların startup’ta çalışmayı tercih etme oranı erkeklere göre daha az. 
Erkeklerin %38.4’ü erken aşama veya büyüyen startuplara dahil olmak konusunda istekliyken, kadınlarda bu oran %29.7. Kadınların startup’larda 
çalışmayı finansal olarak daha riskli görüyor olması, bunun durumun olası sebeplerinden biri olabilir.

👉 Yazılım öğrenen kadınlar, erkeklere oranla daha yaygın olarak Data Science dikeyine odaklanıyor. 
Yazılımcıların TalentGrid’deki profillerinde tanımladıkları ünvanlarda, hem kadın hem de erkekler arasında Backend Developer ünvanının en yaygın 
olduğu görülüyor. Fakat Data Science dikeyine baktığımızda, kadınların %16.5’i Data Scientist rolünde iken, bu oran erkeklerde yalnızca %4.9.

👉 Yönetimde görev alan kadınların oranı erkeklere göre daha düşük. 
319 yazılımcı kadın arasında, yönetim seviyesinde (Lead, Manager, Director, CTO gibi ünvanlara sahip olanlar) olanların oranı yalnızca %3.13 iken, 
2377 erkek yazılımcı arasında bu oranın %7.9 olduğu gözüküyor.

TR Yazılımda Kadın Raporu - Özet
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Genel Profil Bilgileri ve 
Analizler
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N=2688

Faydalandığımız 2688 kişilik yazılımcı verisine manuel olarak 
eklediğimiz cinsiyet bilgilerini incelediğimizde, erkek domine datayı 
görebiliyoruz. Yazılımcıların %88.2’si erkek iken, yalnızca %11.8’i 
kadınlardan oluşuyor.

Lady Ada Lovelace’ın ilk bilgisayar kodunu yazmasıyla başlayan 
teknoloji serüveninde erkek egemen bir sektöre nasıl 
dönüştüğümüzü anlamak oldukça zorlayıcı.

Cinsiyet detayına baktığımızda gördüğümüz bu oran yalnızca TR’ye 
özel bir durum değil. Global raporlarda da yazılım dünyasının erkek 
domine bir sektör olduğunun pek çok defa altı çizildi, oranlar da 
benzer. 

Her 10 yazılımcıdan 9’u erkek

TR Yazılımda Kadın
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N=2688

Ayse Bilge Gunduz
Security Researcher @Ericsson

Hatta Avrupa ülkeleri Türkiye'den daha geride bu anlamda. Ve 
kadınlar daha çok mobbing ve mansplaining görüyorlar.

Daha da önemlisi dünyanın her yerinde alt kademelerde kadın 
oranı fazlayken yukarı kademelere çıkıldıkça kadın oranı azalıyor.

Kaynak : We should all be feminists - Chimamanda Ngozi Adichie

TR Yazılımda Kadın
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https://www.linkedin.com/in/aysebilgegunduz/
https://medium.com/@aysebilgegunduz
https://github.com/aysebilgegunduz


N=2688

Yazılım dünyasındaki kadınların 
yaş ortalaması erkeklerden daha 
küçük

Toplulukta bulunan 2688 yazılımcının profilini incelediğimizde 
kadınların yaş ortalamasının 25 iken, erkeklerin yaş ortalamasının ise 
27 olduğu görüyoruz.

Kadın ve erkeklerin yaş aralığı yoğunluğunda ilk sırada 23-30 yaş 
aralığı ilk sırada geliyor.
Kadınlarda yaş aralığı yoğunluğu sıralamasında 2.  sırada 18-22 yaş 
aralığı gelirken erkeklerde ise 31-40 yaş aralığı olduğu dikkat çekiyor.

40+ yaş aralığı oranında kadınlarda bu sayı %0 iken erkeklerde %1.86 
olduğu gözüküyor. Bu doğrultuda, yazılım dünyasındaki kadınların 
yaş ortalamasının erkeklerden daha düşük olduğu sonucuna 
varıyoruz. 

TR Yazılımda Kadın
Raporu 2021



N=2688

Şule Turp
iOS Developer @Trendyol 

Kadınların yaş ortalamasının daha küçük yaşlara denk gelmesi, bu 
analiz gibi çalışmaların şirketlerdeki ve insanlardaki bakış açısının 
değiştiğini gösteriyor. Bu mesleğin cinsiyetsiz olduğu farkındalığı 
artmaya başlamış ve bunun sonucu olarak son yıllarda bu alana 
yönelen kadın sayısı artmış.

Bununla birlikte; değişen bakış açısı sayesinde kadınların ön 
yargılardan ve ayrımcılıktan uzak, ilgisi olduğu alanda özgürce 
çalışabileceği ve başarılara ulaşabileceği zamanlar hakkında umut 
veriyor.

TR Yazılımda Kadın
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https://www.linkedin.com/in/suleturp/
https://github.com/suleturp
https://twitter.com/suleturp


N=2688

Kadınlar daha çok Data 
Science’a yöneliyor

Yazılımcıların TalentGrid’deki profillerinde tanımladıkları 
ünvanlarda, hem kadın hem de erkekler arasında Backend 
Developer ünvanının en yaygın olduğu görülüyor. 

Kadın ve erkeklerin kendi içerisindeki dağılımı incelediğimizde ise, 
Full-Stack Developer ve Data Scientist rollerinde cinsiyete göre 
anlamlı fark olduğu görülüyor. 

Erkeklerin %26.1’i kendini Full-Stack Developer olarak 
tanımlarken, bu oran kadınlarda yalnızca %16.2. 
Data Science’ta ise bu durum tam tersi. Kadınların %16.5’i Data 
Scientist rolünde iken, bu oran erkeklerde yalnızca %4.9.

TR Yazılımda Kadın
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N=2688

Yönetimde görev alan 
kadınların oranı erkeklere 
göre daha düşük 

Yazılımcıların ekip, teknoloji veya mimari tarafında söz sahibi 
olacak kıdem ve ünvana sahip olup olmadığını inceleyerek, 
yönetimde yer alma oranlarını belirledik.

319 yazılımcı kadın arasında, yönetim seviyesinde (Lead, 
Manager, Director, CTO gibi ünvanlara sahip olanlar) olanların 
oranı yalnızca %3.13 iken, 2377 erkek yazılımcı arasında bu oran 
%7.9. Yani teknoloji odağında çalışan kadınların yönetimde yer 
alma oranı, erkeklere göre daha düşük.

3.1%7.9%

TR Yazılımda Kadın
Raporu 2021



N=2688

3.1%7.9%
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Sezgi Şensöz
Software Development Team Lead
@Akinon

Teorik olarak değerlendirildiğinde sektör içerisinde kadın 
geliştiricilerin sayısı oldukça düşük olması, yönetimde görev alma 
oranını direkt olarak etkilemekte. Fakat pratikte kadınlar birçok 
sektörde olduğu gibi kendilerini göstermek için daha fazla çaba 
göstermeleri gerekiyor. Bu da yöneticilerinin (çoğunlukla erkek olduğu 
bu araştırmada da görülüyor) aynı çıktıyı sergileyen iki cins arasında 
kadınları bilinçli ya da bilinçsiz bir önyargı ile öne çıkarmadıkları da 
söylenebilir.

7280 lider arasında yapılan bir araştırmaya göre, kadın yöneticiler 
inisiyatif alma, kendini ve diğerlerini geliştirme, inovasyon, problem 
çözme gibi liderlik için önemli 16 özellikten 12'sinde erkeklere göre 
daha iyi liderler olarak görülmüştür (Zenger ve Falkman, 2012). Bu 
durumda kadınlara lider olmaları için daha fazla mentorluk yapma 
ve desteklemek sektöre büyük kazanç sağlayacaktır.

Kaynak: https://hbr.org/2012/03/a-study-in-leadership-women-do

https://www.linkedin.com/in/ssensoz/
https://github.com/mefallit
https://twitter.com/mefallit
https://medium.com/@mefallit


N=2688

3.1%7.9%
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Yasemin Albayrak
Senior Software Engineer
@Erciyes Anadolu Holding

Günlük hayatında birçok işi bir arada yürüten ve koordine 
eden kadınlar iken, yönetim alanında bu oranın düşük 
kalması üzücü.

Yönetim alanında fırsat eşitsizliğine maruz kalsak da 
yapabileceklerimiz için biz de kendimize daha fazla 
güvenmeliyiz. Bizler yönetici olmak için mükemmel olmayı 
beklerken, mükemmel olmayan yöneticilerle çalışmaya 
devam ediyoruz. 

https://www.linkedin.com/in/yasemin-albayrak-b10b9a1b9/


N=264

Android uygulama geliştirme 
dilleri arasında kadınların 
Kotlin bilme oranı daha az

Android developerların teknik becerilerinin detayına indiğimizde, 
hem erkek hem de kadın yazılımcıların arasında her 10 
yazılımcıdan 9’unun bildiği top 5 programlama dilleri arasına 
Java eklediği görülüyor

Stack Overflow anketine göre en sevilen diller arasında yer alan 
Kotlin ise, erkeklerin %70.4’ü tarafından öğrenilmiş bir dil iken, bu 
oran kadınlarda %60.5, yani erkeklere göre daha düşük.

Android Developer ünvanını seçen yazılımcıların TalentGrid profiline eklediği top 5 
programlama dili incelenmiştir. 

TR Yazılımda Kadın
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N=192

TalentGrid profillerinde iOS Developer ünvanını tercih eden erkek 
ve kadın yazılımcıların top 5 programlama dili bilgilerine 
baktığımızda Swift  her ikisinde de en yaygın olarak bilinen dil. 
Fakat erkeklerin %97.2’si Swift bildiğini iletirken, kadınlarda bu 
oran %80.

Erkeklerin neredeyse tamamı Swift öğrenmişken, kadınlarda 
yüksek ihtimalle Objective-C ile geliştirme yapmaya devam eden bir 
kitle de mevcut.

iOS geliştiricisi kadınların 
Swift bilme oranı erkeklere 
göre daha az 

iOS Developer ünvanını seçen yazılımcıların TalentGrid profiline eklediği top 5 programlama 
dili incelenmiştir. 

TR Yazılımda Kadın
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N=744

TalentGrid profillerinde Backend Developer ünvanını tercih eden 
erkek ve kadın yazılımcıların top 5 programlama dili bilgilerini 
incelediğimizde, kadın ve erkekler arasında en çok kullanıldığı 
söylenen programlama dilinin C# olduğu görülüyor.

C# ve Java özelinde erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınların daha 
büyük çoğunluğu bu 2 programlama dilini yetenekleri arasına dahil 
ediyor. 

.NET Core ve Node.JS gibi framework’lere bakıldığında ise, 
kadınların bu 2 teknolojiyi kullanma oranı, erkeklere göre daha az. 

Backend Developer ünvanlı 
kadınlar C# ve Java odaklı

Backend Developer ünvanını seçen yazılımcıların TalentGrid profiline eklediği top 5 
programlama dili incelenmiştir. 

TR Yazılımda Kadın
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N=397

TalentGrid profillerinde Frontend Developer ünvanını tercih eden 
erkek ve kadın yazılımcıların top 5 programlama dili bilgilerine 
baktığımızda her ikisinde de React’in en yaygın olarak bilinen 
teknoloji olduğu gözüküyor.
Buna karşın kadınlardaki React bilme oranı, erkeklere göre daha 
düşük. Erkeklerin %65.9’u React bildiğini iletirken, kadınlarda bu 
oran %55.6.

Aynı şekilde Node.JS özelinde de React’teki gibi erkeklerdeki oranın 
kadınlara göre yüksek olduğu bir resim var. Erkeklerin %36.2’si top 
5 programlama dili içerisine Node.JS eklemişken, kadınlarda bu 
oran %22.2.

Frontend geliştirme yapan 
kadınların React bilme oranı 
erkeklerden az 

Frontend Developer ünvanını seçen yazılımcıların TalentGrid profiline eklediği top 5 
programlama dili incelenmiştir. 

TR Yazılımda Kadın
Raporu 2021



N=580

ma startuplar ise, risk seviyesinden ötürü yalnızca %3.8 tarafından tercih 
edilen bir kriter olarak iletiliyor.

Full-Stack geliştirme yapan 
kadınların her 2’sinden 1’i Java 
kullanıyor

Full Stack Developer ünvanını seçenlerin top 5 programlama dili 
tercihlerini incelediğimizde, erkeklerin en yaygın olarak C#, 
kadınların ise Java tercih ettiği görülüyor. Özellikle Java’da kadın ve 
erkekler arasındaki oran epey farklılaşıyor. Full-Stack Developer 
olarak geliştirme yapan kadınların %47.6’sı Java tercih ederken, 
erkeklerde bu oran %25.1.

Python için de benzer bir fark söz konusu. Kadınların %40.5’i 
Python kullandığını söylerken, erkeklerde bu oran yalnızca %19.

Full-Stack Developer ünvanını seçen yazılımcıların TalentGrid profiline eklediği top 5 
programlama dili incelenmiştir. 

TR Yazılımda Kadın
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N=2688

Mid seviye deneyimli erkeklerin 
maaş beklentileri kadınlardan 
%18 daha yüksek

Cinsiyete dayalı ücret farkı konusunda farkındalığı artırmaya ve 
maaş eşitliği konusundaki tartışmayı yönlendirmeye yardımcı olmak 
için, yazılım sektöründeki erkekler ve kadınlar arasındaki maaş 
beklentilerini inceledik.

Çıkan analizlere genel ortalamada baktığımızda, erkeklerin 
beklentilerinin kadınların beklentilerinden fazla olduğu dikkat 
çekiyor. Junior seviyede erkeklerin beklentileri kadınlardan %10 daha 
fazla iken, mid seviyede bu oran %18’e çıkıyor. Bu oldukça yüksek bir 
farka işaret ediyor.

Senior seviyeye baktığımızda ise bu durumun tam tersi olarak kadın 
yazılımcıların beklentilerinin fazla olduğunu görüyoruz. Senior 
seviyede kadın yazılımcıların beklentileri, erkeklerden %2.5 daha 
yüksek.

+%10

+%18.1

-%2.5
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Yan haklar kadınlar için daha 
önemli

Yan haklar konusunun kendisi için önemli bir kriter olduğunu ileten 
kadın ve erkek yazılımcıların istediklerini ilettikleri yan haklara 
baktığımızda, kadınların yan haklara, erkeklerden biraz daha fazla 
önem verdikleri görülüyor.

Eğitim & gelişim bütçesi dışındaki, daha ‘temel yan haklar’ 
denilebilecek yemek kartı, yol desteği ve özel sağlık sigortasını 
kadınların tercih etme oranı, erkeklerden daha yüksek.
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Demet Demre Büyük
Senior Data Scientist @Global Kapital 
Group

Dunyada kadin erkek esitligi konusunda one cikan ulkelerden biri 
olan Izlanda’ya baktigimizda ulkede yasalasan bir hak olan ‘babalara 
dogum izninin’ bu basariya onculuk ettigini goruyoruz. Dogum izninin 
sadece kadina verilmesi, cocuk yetistirme gorevinin buyuk bir 
cogunlugunun kadinda olmasi gerektigi fikrini percinlemekte ve bu 
sebeple kadinlarin dogumla birlikte kariyerlerinden odun vermesini 
normallestirmektedir. Aslinda cocuk yetistirme konusunda gorev 
dagiliminin esler tarafindan tayin edilmesi ve bu karara devletin ve 
sirketlerin saygi duymasi esitlik acisindan daha ilerlemeci bir 
yaklasim olur.

Bana gore biz kadinlarin yan haklara erkeklere oranla daha fazla 
onem vermemizin sebebi, aslinda altta yatan bir cok esitsizligi bu 
haklarla bilincli ve bilincsiz bir sekilde kompanse etmek istememizdir.

https://www.linkedin.com/in/demrebuyuk/
https://github.com/buyukdem
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Sağlık, yemek ya da yol gibi hijyen faktörlerin cinsiyetten bağımsız 
tüm çalışanlar için önemli olmasını beklerdim. Eğer biz çalışanlar 
beklentilerimizi Herzberg'in hijyen faktörlerinin de altında tutarsak iş 
verenler bunu karşılamaya çalışmayacaktır. 
Kadınların daha fazla önemsemesindeki sebep kendisinin ve ailesini 
daha koruyucu karaktere sahip olmasından kaynaklandığını 
düşünüyorum.

Sezgi Şensöz
Software Development Team Lead
@Akinon

https://www.linkedin.com/in/ssensoz/
https://github.com/mefallit
https://twitter.com/mefallit
https://medium.com/@mefallit


N=2688

Kadınların startup’ta 
çalışmayı tercih etme oranı 
erkeklere göre daha az
Kriter olarak şirket büyüklüğü/çalışan sayısının kendisi için önemli 
olduğunu belirten yazılımcılara bu kriterlerle ilgili tercihlerini 
sorduğumuzda; yazılımcıların çoğunlukla kurumsallaşmış, büyük 
ölçekli şirketlerde çalışmak istediğini görüyoruz.

Kadın ve erkekler arasında kurumsal tercihi farklılaşmazken, erken 
aşama veya büyüyen startup’ları kadınların daha az tercih ettiği 
görülüyor. Kadınların %13.9’u erken aşama startup ya da küçük 
şirketlere dahil olmak konusunda istekliyken, erkeklerde bu oran 
%17.4. Büyüyen startuplar için de benzer bir tablo var.

Kadınların startup’larda çalışmayı finansal olarak daha riskli 
görüyor olması, bunun durumun olası sebeplerinden biri olabilir.
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Merve İşler
Developer Relations Coordinator 
@Google

Tereddüt etmeyin, deneyin ve denemeye devam edin. 
Sorular sorun, daha fazlasını keşfedin ve kendinize 
güvenin. Kesinlikle yalnız değilsiniz, topluluklar her zaman 
yanınızda, birbirimizin büyümesine ve daha iyi bir gelecek 
yaratmasına biz kadınlar olarak yardımcı olabiliriz.

Başarı her zaman konfor bölgemizin diğer tarafında yatar. 
Yani bir şeyi nasıl yapacağınızı bilmediğinizde, evet deyin. 
Risk alın, yeni bir şeyler öğrenin, çünkü sıradanlıktan 
kurtulmanın en iyi yolu mükemmellik için çalışmaya 
devam etmektir.
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https://www.linkedin.com/in/misslers/
https://twitter.com/merve_isler
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Yasemin Albayrak
Senior Software Engineer
@Erciyes Anadolu Holding

Kurumsal şirketlerin yan haklara startup şirketlere kıyasla 
daha dikkat etmesi bu oranı destekliyor olsa gerek. 
Kadınlar maddi imkanların yanında yasal imkanları 
kullanabilmeyi garanti altına almak istiyor. Annelikle 
beraber kullanılacak izinler ne yazık ki birçok şirkette 
“sorun” adı altında anılıyor. Kadınlar insani şartlar altında 
çalışmak istiyor.

N=2688

https://www.linkedin.com/in/yasemin-albayrak-b10b9a1b9/
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Sektördeki yazılımcıların kıdem seviye dağılımlarına bakmak için 
yaş ve deneyim seviyesini esas alarak deneyim seviyesini 
detaylarını analiz ettik.

Android Developer kadınlardaki dağılımını incelediğimizde, 
%71.1 oranı ile en yaygın seviye junior, yani 0-2 yıl deneyimli, 
kariyerinin başındaki kadınlardan oluşuyor.

Senior seviye Android Developer kadın oranı ise yalnızca %2.6. 

5 yıl ve üzeri deneyimli kadın 
Android Developer oranı %2.6
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iOS Developer ünvanına sahip erkek ve kadınlardaki seviyeleri 
incelediğimizde, 2-4 yıl arası deneyime sahip kadınların 
oranının %53.3 olduğu görülüyor. Yani her 2 iOS Developer 
kadından 1’i mid seviye. Bu oran, diğer ünvanlardaki oranlara 
göre çok daha yüksek.

Buna karşın senior seviye erkeklerin oranı, kadınlara göre çok 
daha yüksek. Senior seviyede yani 5 yıl ve üzeri deneyime 
sahip erkeklerin, iOS Developer ünvanına sahip tüm erkekler 
içerisindeki oranı %38.4 iken, bu oran kadınlarda %20.
 

iOS Developer kadınlarda 2-4 
yıl arası deneyime sahip 
olanlar yoğunlukta
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İncelediğimizde data içerisinde Backend Developer ünvanına 
sahip kadınlardaki kıdem seviyelerine baktığımızda da 
Android’e benzer bir tablo görülüyor. Backend Developer 
ünvanlı kadınların %75’i 0-2 yıl deneyime sahip kadınlardan 
oluşuyor.

Senior seviyede yani 5 yıl ve üzeri deneyime sahip erkeklerin, 
Backend Developer ünvanına sahip tüm erkekler içerisindeki 
oranı %35.3 iken, bu oran kadınlarda yalnızca %7.4.

Backend Developer 
kadınlarda da ağırlık junior 
seviyede
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Yasemin Albayrak
Senior Software Engineer
@Erciyes Anadolu Holding

Aslında işin tam da özümsenmeye başlandığı yıllarda ne 
yazık ki oran ciddi anlamda düşmüş. Backend tarafında 
işin daha kapsamlı anlaşılması ve çalışılması gerekliliğinin, 
bu farkı yükselttiğini düşünüyorum fakat tüm sektörlerde 
çalışan anne olmanın zorluğu da maalesef tecrübeli kadın 
yazılımcıların sektörden kopmasına neden oluyor.

Dijital dönüşümle hızlanan remote çalışmanın kadınların 
sektörde tutunma oranına ciddi katkı sağlayacağına 
inanıyorum.

https://www.linkedin.com/in/yasemin-albayrak-b10b9a1b9/


N=397

Frontend Developer’lar arasında deneyim dağılımını 
incelediğimizde, bu oran erkek yazılımcılar arasında kademeli 
olarak değişiklik gösterirken kadın yazılımcılar arasında 
Junior oranı oldukça fazla.

Frontend geliştirme yapan kadınların her 3’ünden 2’si junior, 
yani 0-2 yıl deneyime sahip.

Frontend Developer 
kadınların her 3’ünden 2’si 
junior seviye
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Full-Stack Developer’lar arasındaki kıdem dağılımını 
incelediğimizde, erkek ve kadınlardaki oranların, diğer 
ünvalara göre daha makul dağıldığı görülüyor.

Her 2 kadından 1’i junior seviye olmasına karşın, Full-Stack 
geliştirme yapan kadınlar arasında 5 yıl ve üzeri deneyime 
sahip olanların oranı %23.8.

Full-Stack Developer’lardaki 
seviye dağılımı erkek ve 
kadınlarda daha benzer
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Data Scientist oranı dağılımını incelediğimizde, hem erkek hem 
de kadınlar içerisindeki junior seviye oranı çok yüksek. 
Erkeklerin %86.1’i, kadınların ise neredeyse tamamı, yani 
%97.7’si sektörde 0-2 yıl deneyime sahip.

Data science ülkemizde henüz yeni yeni kendine yer edinmeye 
başlamış bir alan olduğundan, bu alanda kendini geliştirmeye 
başlayan yazılımcılar da yavaş yavaş oluşuyor.

Data Science özelinde hem 
kadın hem de erkeklerde 
junior seviye yüksek

TR Yazılımda Kadın
Raporu 2021



Yazılımcı-Şirket Eşleşme Platformu TalentGrid
4000+ kişiden oluşan yazılımcı topluluğumuzla, yazılımcıların kriterlerine göre, onları doğru fırsatlarla eşleştiriyoruz.

Bize CV’nden değil, 
yeteneklerinden bahset. Kafandaki ideal işi tanımla. Şirketlere başvurma, 

onlar sana gelsin.1 2 3



Eğer bir yazılımcı iseniz, aktif olarak iş arıyor 
olmanıza hiç gerek olmadan TalentGrid’e katılabilir, 
yetenek ve tercih filtrelerinizi bugün oluşturabilirsiniz.

Eğer ekibinize dahil etmek istediğiniz yetenekli 
yazılımcılar varsa, TalentGrid sizin için doğru partner 
olabilir.

TalentGrid’e göz at

https://talentgrid.io/
https://talentgrid.io/

