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ÖN SÖZ

Bir sakıncadır bir tehlikedir bu 
Hâlâ erkeklerin olan bu dünyada 
Yürümek yalnız başına.
Her dönemeçte bekler seni 
Pususu saçma rastlantıların.
Sokaklar yaralar seni 
Meraklı bakışlarla. 
Yoldaki yalnız kadın. 
Tek savunman senin
Savunmasız olman. 
Düşünmedin erkeği 
Dayanılacak bir destek gibi, 
Yaslanılacak bir ağaç gövdesi, 
Sığınılacak bir duvar gibi
Düşünmedin erkeği.
Düşünmedin erkeği
Bir köprü, bir tramplen gibi.
Yapayalnız çıktın yola
Eşit koşullarda tanımak istedin…
Uzaklara gidebilecek misin,
Yoksa düşecek misin çamurlara?



Bilmiyorsun, direngensin ama.
Devirseler de seni yarı yolda 
Gene de bir yerlere varmış olacaksın
Mutlaka.
Yoldaki yalnız kadın her şeye rağmen yürüyorsun
Her şeye rağmen durmuyorsun.

*Blaga Dimitrova’nın “Yoldaki Yalnız Kadın” şiirin-
den alıntıdır…

Kadın emektir, hem evde sorumluluk yüklenir hem 
iş yerinde. Eştir, annedir, ailedir; çalışandır, üretime katkı 
sağlar; girişimcidir; aş verir, ekmek verir. Kadın olmak zor-
dur… İş yaşamındaki ve özel hayattaki sorumlulukların eş 
zamanlı yerine getirilmesi ağır bir yük getirir omuzlarına… 

Kadının iş yaşamında hâlâ istenilen düzeyde temsil edi-
lebildiğini söylemek mümkün değildir. Nüfusun yaklaşık 
yarısını oluşturmasına rağmen, ülkemiz açısından kadının 
iş gücüne katılım oranının erkeğinki ile karşılaştırıldığında 
oldukça düşük olduğunu ifade edebiliriz. Aslında belli bir 
dönem çeşitli nedenlerle sadece evde oturan, çocuk yapan 
ve hizmet eden Türk kadını, şu anda örnek alınan Avrupalı 
kadından çok daha önce seçme seçilme hakkı başta olmak 
üzere daha birçok hakka sahip olmuştur. Fakat uygulama-
da sahip olduğu hakların çoğunu etkin biçimde kullanama-
dığı görülmektedir. Bu durumun temelinde toplumda yer-
leşmiş basmakalıp yargılar vardır.  

Kadın, şartlar ve imkânlar oluşturulduğunda son derece 
başarılı olmaktadır. Lastik tamirciliğinden, atölyede tornacı-
lığa, dikiş makinesi başından, savaş pilotluğuna kadar her işi 
dört dörtlük yapabilmektedir. Kadın gerek girişimciliğe ge-
rekse çalışma hayatına yeterli seviyede dâhil olduğunda top-
lum daha sağlam ve başarılı olacaktır. Buna olan inancımız 
ve isteğimiz bu çalışmanın yapılmasında etken olmuştur. 

Birçok konu disiplinler arası bakış açısını gerektir-
mektedir. Bu çok yönlü görüş; konuyu derinlemesine ir-
deleme, anlama ve daha nitelikli çözümler bulabilme açı-
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sından oldukça yararlı olmaktadır. Bu kitapla amaçlanan, 
“kadın girişimciliği” konusuna farklı pencerelerden baka-
bilmektir. Bu bağlamda da işletme, iktisat, felsefe, halkla 
ilişkiler, kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler di-
siplinlerinden değerli akademisyenlerin kendi uzmanlık 
alanlarına dayanarak hazırladıkları çalışmalarla literatüre 
bir nebze de olsa katkı yapmaktır. Disiplinler arası bakış 
açılarının kadın girişimciliğe uyarlanması ile oluşturulan 
bu kitap konuyu farklı açılardan ele almaya imkân tanı-
maktadır. Bu kapsamda öncelikle bütçeleme ve maliye ön-
görüleri Türkiye uygulaması açısından cinsiyete duyarlı 
bir şekilde incelenmiş, ardından sivil toplum kuruluşları 
örneğinde kadın girişimcilerin iletişim boyutu ele alın-
mıştır. Devamında 20. yy.ın siyaset ve tarih sahnesinde 
kadın ve kadın girişimci tartışılmış ve kadınsızlaştırılan 
siyasete atıfta bulunulmuştur. Ayrıca tarihin akışında ka-
dına ve toplumsal yapı içindeki kadına sosyolojik bir bakış 
açısıyla yer verilmiştir. Kadın girişimciler gerek ülkemiz-
de gerekse ilimizde çeşitli sorunlarla karşılaşabilmekte-
dirler. Söz konusu bu sorunlar ve durum analizi Konya 
ili ölçeğinde ve iş yaşam dengesi bağlamında kitabımızda 
yer almaktadır. Kadın girişimcilikte şüphe yok ki kadının 
eğitimi son derece önemlidir. Diğer bir bölümde bu öneme 
dikkat çekilmiş ve zorunlu eğitimin kadın işsizliğine etkisi 
tartışılmıştır. Kitabımızın diğer bir bölümünde uluslarara-
sı platformda kadın hakları irdelenmiştir. Kitabımızın son 
bölümünde ise küresel sözleşmeler ve yerel uygulamalar 
bağlamında cinsiyet eşitliği politikaları ele alınmıştır.    

Böyle uzun ve özveri gerektiren bir çalışmada bize 
cesaret veren, hep yanımızda olduğunu hissettiren, biz-
leri sevgisi, ilgisi ve desteğiyle yalnız bırakmayan aile-
lerimize ve çalışma arkadaşlarımıza şükran borçluyuz. 
Çalışmamızın iş dünyası ve öğrenciler başta olmak üzere 
konuya ilgi duyan herkese yararlı olması dileklerimizle...

Bilge Afşar
Burcu Doğanalp

Şubat 2016
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2
kadın Ve iletiŞim: bir siVil 
tOPlum kuruluŞu Olarak 
kadın GiriŞimciler  
derneĞinin ( kaGider)  
yaZılı basında sunumu

GİrİŞ

Günümüzde medya, gündemi belirleyen en önemli 
güçlerden biri hâline gelmiş, gündemi belirlemekle kal-
mamış kimi zaman olayları kimi zaman da kitleleri yön-
lendirmeye çalışmıştır. Medya bu özelliğiyle yasama, 
yürütme ve yargıdan sonra günümüzün dördüncü gücü-
dür. Günümüzde haberin basın ve televizyondan sonra 
cep telefonlarına da hızlı bir şekilde ulaşabilmesi kitleleri 
bir şekilde medyaya bağlamakta, haber bir tüketim 
malzemesi gibi kullanılmaktadır. Bu da medyayı haber 
üreticisi olarak yeni bir güç yapmıştır. 

Sivil toplum örgütleri, demokratik hak ve özgürlük-
lerin artmasıyla birlikte toplumsal sorunlarda kitlelerin 
taşın altına elini koymasını sağlamış, kamu ve özel sek-
törden sonra üçüncü bir sektör durumuna gelmiştir. Çev-

Yrd. Doç. Dr. Birol Büyükdoğan
KTO Karatay Üniversitesi, SBBF., Sosyal Hizmet Bölümü.
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re sorunlarından siyasete, eğitimden sendikacılığa kadar 
birçok alanda sivil toplum örgütü ortaya çıkmış, bu ör-
gütler bir taraftan devletle vatandaş arasında arabulucu 
olurlarken bir taraftan da devletle ortak projeler üretmeye 
de başlamışlardır. Sivil toplum örgütleri güçlerini toplum-
dan alırlar. Bu gücü alabilmeleri için toplum tarafından 
tanınmalı, onaylanmalı ve desteklenmelidirler. Bu amaçla 
sivil toplum örgütlerinin medyada sık sık yer alarak ken-
dilerini tanıtmasına ve toplumsal onaya ihtiyaçları vardır. 
Bu düşünceden hareketle sivil toplum örgütleri bir ku-
rumsal halkla ilişkiler faaliyeti olarak basında amaçlarını, 
faaliyetlerini ve mesajlarını paylaşmak için çaba sarf eder-
ler. Bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Kadın Girişim-
ciler Derneği (KAGİDER), kadın girişimciliği konusunda 
toplumu bilgilendirmek, kadınlara dönük projeleri tanıt-
mak, kadınları girişimcilik konusunda özendirmek ve ka-
dın girişimcilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak 
çözümler sunmaya çalışmaktadır. Bu amaçla da basında 
sık sık gündeme gelmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, KAGİDER’in yazılı basının ha-
ber gündeminde nasıl yer aldığını belirlemektir. Bu bağ-
lamda araştırma, yazılı basının KAGİDER’le ilgili haber-
leri ne sıklıkta, hangi günlerde verdiği, haberlerde hangi 
konulara yer verdiği, hangi temalara değindiği, hangi kişi-
leri ön plana çıkardığı, haberleri hangi kaynaktan ne vesile 
ile aldığı sorularının cevaplarını belirlemeye çalışmayı ve 
genel anlamda yazılı basının KAGİDER’e bakışını sergile-
meyi amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada ampirik ola-
rak gerçekleştirilen içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 
İçerik analizi yaygın ve dolaysız gözlem tekniklerinden 
biridir. Günümüzde medya çalışmalarında, medyanın 
haberlerinin sunum biçimlerini belirlemeye dönük çalış-
malar oldukça fazladır. Yazılı basında KAGİDER ile ilgili 
haberlerin sunuşunun irdelendiği ve somut saptamalar 
elde edilen bu çalışma ile literatüre bir katkı sağlanması 
hedeflenmiştir.
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1. KUraMSaL ÇerÇeVe

1.1.  Bir Demokrasi Gereği Olarak Sivil Toplum 
Kuruluşları

Sivil toplum, üyeleri öncelikle devlet dışı etkinlikler-
le uğraşan ve bu etkinlikler dolayısıyla devlet kurumları 
üzerinde bir çeşit baskı ve denetim uygulayan, kendi kim-
liklerini koruyan ve dönüştüren kurumların oluşturduğu 
bir bütündür (Keane, 1994: 36-37). 

Sivil toplum kuruluşlarının önemi her geçen gün 
artmaktadır. Ülkelerin eğitim ve kültür seviyelerinin art-
ması ile birlikte toplumda ortak sorunlara olan duyarlılık 
artmıştır. BM tarafından kamu ve özel sektörden sonra 
üçüncü sektör olarak adlandırılan sivil toplum kuruluşla-
rı günümüzde, eğitimden, kültür, sağlık, çalışan hakları, 
kadına yönelik şiddet, çevre kirliliği, siyaset ve dinî vakıf-
lara kadar çok geniş bir yelpazede bazen bireysel, bazen 
de diğer sivil toplum kuruluşlarıyla veya devletle paydaş 
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bilindiği üzere modern devlet boşluk bırakmayacak 
biçimde örgütlenmiş ve gücü elinde toplamıştır. Sivil top-
lum örgütlerinin devlet erkine karşı halka tercüman ol-
maları gerekmektedir. Sivil toplum örgütleri bir anlamda 
halkın savunma mekanizmalarıdır  (Engin, 2010: 52). Sivil 
toplum örgütlerinin özellik ve fonksiyonlarını ise aşağıda-
ki şekilde sıralamak mümkündür (Ersöz, 2007: 115-116);

• Sivil toplum kuruluşları devlet ve yarı kamu ni-
teliğindeki BM, Dünya Ticaret Örgütü vb. organi-
zasyonlardan bağımsızdır.

• Sivil toplum kuruluşları kâr amacı gütmezler.

• Sivil toplum kuruluşları yönetsel bağımsızlığa sa-
hip kuruluşlardır.

• Sivil toplum kuruluşlarının yapı ve fonksiyonları çev-
renin korunması, insan hakları veya bölgesel ulusal 
ve uluslararası ideallere dayalı olarak ortaya çıkar.



26  Kadın Girişimciliği

• Sivil toplum kuruluşları, birey ve gruplar ile dev-
letler ve çok uluslu işletmeler arasında arabulucu 
pozisyonundadır.

• Sivil toplum kuruluşları iletişim ağlarının geliş-
mesinde etkilidir.

1.2. Türkiye’de Kadın Girişimciliği ve KaGİDer

1.2.1. Girişimcilik

Girişimcilik kavramı Fransızca “entrepence” ve Al-
mancada “unternehmen” sözcüklerinden türetilen ve 
Türkçede “üstlenmek” anlamına gelen bir fiildir. Gerçek-
ten de girişimci, bir işletmeyi organize etme, yönetme ve 
risk alma şeklindeki sorumlulukları üstlenen kişiyi ifade 
eder (Arıkan, 2002: 27). Bir başka tanıma göre ise girişimci, 
mal ve hizmet üretimini gerçekleştirmek için riski üstlene-
rek doğal kaynak, sermaye, emek gibi üretim faktörlerini 
bir araya getirip faaliyete geçiren kişi olarak tanımlanabi-
lir. Daha geniş bir ifadeyle girişimci (Tekin, 2006: 3-4);

• Pazardaki fırsatları ve gelişmeleri belirleyen,

• Pazar fırsatlarını ve gelişmeleri iş fikrine dönüş-
türen,

• Risk üstlenerek kaynakları bir araya getiren,

• Küçük işletmeyi başarıyla yöneten,

• Rekabete karşı önlem alarak kendisini ve işletme-
sini geliştiren,

• Yenilikçi bir kişidir.

Yukarıda sıralanan özellikleri özetleyecek olursak ba-
şarılı bir girişimcide olması gereken özellikler şu şekilde 
sıralanabilir: çalışkanlık, organizasyon kabiliyeti, denetim 
yeteneği, bilgi, çevresi ile barışık olma, azim, basiret, akıl-
cılık, risk üstlenme, kararlılık, kendine güven ve sürekli 
kendini yenileme (Küçük, 2005: 35). 



Kadın ve İletişim  27

1.2.2.  Türkiye’de Girişimcilik ve Kadın Girişimciliği

2014 yılı itibarıyla 77 milyon 695 binlik nüfusun 38 
milyon 984 bini erkek, 38 milyon 711 bini ise kadınlardan 
oluşmaktadır. Nüfusun %78’i kentlerde yaşarken %22’si 
ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. 2012 yılı itibarıyla 
erkeklerin %96’sı, kadınların ise %84,2’si okuma yazma 
bilmektedir (TUİK, 2013). Okuma yazma konusunda alı-
nan mesafe takdir edilecek oranda olmasına rağmen hâlâ 
kadınların %16’sının okuryazar olmaması ülkemiz açısın-
dan üzüntü verici bir durumdur. 

Türkiye’de 1980’li yıllarda esen piyasa ekonomisi 
rüzgârlarıyla girişimcilik ve hür teşebbüs kavramları ka-
muoyu gündemine gelmiş, hemen tüm hükümetler hangi 
görüşten olursa olsunlar ekonomik büyüme için girişim-
ciliğin şart olduğunu vurgulamışlardır (Akın, 2010: 80). 
Benzer durum kadın girişimciliğinde de kendini göstermiş 
ve Türkiye’de 90’lı yıllara kadar kadın girişimciliğine çok 
az ilgi gösterilmiştir. Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü 
ve Sorunları Genel Müdürlüğünün kurulması ve kadın 
girişimciliğini dünyanın çeşitli köşelerinde başarı ile geliş-
tirip destekleyen uluslararası finansman kuruluş ve prog-
ramları ile artan ilişkiler sayesinde, Türkiye’de hükûmet 
politikalarını oluşturan kurum ve kişiler, mikro işletmele-
rin desteklenmesinin kadınların karşı karşıya kaldığı top-
lumsal ve ekonomik sorunların çözümünde ne denli etkili 
bir araç olabileceğini görmeye başlamışlardır (KSSGM, 
2000: 11). Tablo 1, 2014 yılı verilerine göre kadınların işteki 
pozisyonlarını göre dağılımını göstermektedir. Tablo 1’de, 
gerek işveren olarak ve gerekse kendi hesabına çalışan 
kadın oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir. İş-
veren kadın oranı toplam içinde %8 iken kendi hesabına 
çalışan kadın oranı ise %15’tir. Bu rakamlar kadın girişim-
ciliğinin arzu edilen seviyelerin çok altında olduğunu ve 
kadın girişimciliği konusunda yapacak daha çok şey oldu-
ğunu göstermektedir.   
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Tablo 1. işteki Durumuna göre Kadın ve Erkek Durumu

İŞTeKİ DUrUMU KaDIN OraNI erKeK OraNI TOPLaM

Ücretli veya yevmiyeli 4750 %27 12639 %73 17389

işveren 100 %8 1106 %92 1206

Kendi hesabına 688 %15 3764 %85 4452

Ücretsiz aile işçisi 2220 %71 871 %29 3091

Toplam 7758 %30 18380 %70 26138

Kaynak: TUiK, 2013.

1.2.3.  Türkiye Kadın Girişimciler Derneği  
(KaGİDer)

KAGİDER, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Ey-
lül 2002’de 37 kadın girişimci tarafından ülke çapında 
faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum 
örgütü olarak İstanbul’da kurulmuştur. KAGİDER bugün 
farklı sektörlerde aktif olarak çalışan ve değer üreten 305 
kadın girişimci üyesi ile büyümeye ve güçlenmeye devam 
etmektedir. KAGİDER dünyanın farklı bölgelerindeki say-
gın uluslararası örgütler ile yakın ilişkiler içerisindedir. 
Kadın güçlenmesi konusunda dünya gündemini takip et-
mek, Türkiye’deki duruma yönelik bilgi akışını sağlamak 
ve ortak hareket zeminleri hazırlamak KAGİDER için ön-
celikler arasındadır. Yurt dışından gelen yabancı iş insan-
ları ve heyetleri için ilk durak olan KAGİDER, Türkiye’de 
kadının ekonomik güçlenmesi konusunda görüş bildiren 
saygın örgütler arasındadır. Birleşmiş Milletler Ekono-
mik ve Sosyal Konsey Üyeliği, Balkan Koalisyonu Kurucu 
Üyeliği, Uluslararası Kadın İttifakı ve Akdeniz İş Kadın-
ları Organizasyonu üyelikleri KAGİDER’in ayrıcalıklı du-
ruşunun bir parçasıdır. Üyelik dışında KAGİDER birçok 
uluslararası örgüt ile yakın çalışmalar yürütmekte Birleş-
miş Milletler, OECD ve Avrupa Birliği ile muhtelif çalışma 
ve projelerde ortak akıl üretmekte ve görüş sunmaktadır. 
KAGİDER sorumluluk alanında devlette, özel sektörde ve 
kamuoyunda kadınların savunulması ile dernek içi faali-
yetler ve uluslararası ilişkiler olmak üzere beş ana faaliyet 
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bulunmaktadır. Buna göre KAGİDER resmî web sayfasın-
da kendini şu şekilde tanımlamaktadır (KAGİDER, 2014); 

•	 Devlette	Kadın	Savunusu

 Türkiye’de kadın girişimciliğinin gelişmesi ve kadın-
ların çalışma yaşamına katılımının artması için KA-
GİDER çok çeşitli kamu kurumları ile ilişkiler geliş-
tirmektedir. Tarafsız, bağımsız, eşit mesafeli duruşu 
ile KAGİDER parlamento, hükümet ve ilgili bakan-
lıklar, bürokrasi ve farklı kamu temsilcileri ile kadı-
nın güçlenmesi amacını taşıyan çalışmalar ekseninde 
etkin bir diyalog kurar. KAGİDER, kadın istihdamı ve 
teşviklerinin artması için öneriler sunar, Türkiye’nin 
çocuk bakım modelini geliştirmek üzere çalışır, kamu-
da istihdam için fırsat eşitliği modelini ortaya koyar, 
Bakanlıklar ve KSGM gibi öncü kamu kurumlarına 
danışmanlık yapar, Ulusal Kadın İstihdamı İzleme 
ve Koordinasyon Grubu’nda yer alır, farklı bakanlık-
ların çalışma gruplarına ve özel ihtisas komisyonlarına 
katkı sunar. Bu katkı, devletin ve politika yapıcıların 
ekonomide daha fazla kadının yer alması konusundaki 
uzman desteğidir.

•	 Özel	Sektörde	Kadın	Savunusu

 Özel sektör ortaklıkları ülkemizde kadının ekonomiye 
aktif, eşit ve özgür katılımı KAGİDER’in olmazsa ol-
mazlarındandır. Kadın istihdamının artması, girişim-
ciliğin yaygınlaşması, kadın-erkek fırsat eşitliğinin 
sağlanması için KAGİDER Türkiye’deki ve dünyadaki 
farklı özel sektör kuruluşları ile sonuç odaklı, sürdü-
rülebilir ve kazan-kazan ilkesine dayanan ilişki ve or-
taklıklar geliştirir. Özel sektör ile paydaşlık ilişkisinde 
temel ilke iki tarafın birlikte bir ürün ve fayda gelişti-
receği, finansal sponsorluk ötesinde bir ortaklığı hayata 
geçirmektir. Bu doğrultuda KAGİDER özel sektördeki 
iş gücünde kadın erkek fırsat eşitliğini yaymak üzere 
çalışmalar yapar, kadınları istihdam ve girişimcilik için 
teknolojik açıdan güçlendirir, geleceğin kadın liderleri-
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ni yaratır, küresel tedarik zincirlerine kadın girişimci-
leri dâhil eder, özel sektör devleri ile kadın güçlenmesi 
temelinde projeler geliştirir.

•	 Kamuoyunda	Kadın	Savunusu

  Kanun koyucu ve uygulayıcıları etkilemek ve özel sek-
törü kadın dostu yapmak kadar, bu çalışmaların kamu-
oyunda yankı bulmasını ve toplum tarafından sahiple-
nilmesini sağlamak da önemlidir. Lider bir sivil toplum 
kuruluşu olarak KAGİDER, kadın girişimciliği algısı-
nın değişmesi için toplumu dönüştürmeyi ve gündem 
oluşturmayı hedefler. Aktif bir basın iletişimi, kampan-
yalar, çeşitli projeler, yarışmalar, kamuya açık toplantı-
lar ile 7’den 70’e her yaş ve her gruptan bireye mesajını 
iletmeyi görev bilir.

•	 İç	İletişim	Ağı

 KAGİDER kadın girişimciliği için en önemli güç fak-
törlerinden birisinin güçlü ve etkin bir iletişim ağı 
olduğuna inanmaktadır. Gerek kadın girişimciler ara-
sında ilişkiler gelişmesi, gerekse kadın güçlenmesine 
destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar arasında bir 
diyalog platformu oluşturulması için KAGİDER aktif 
çalışmalar gerçekleştirir. Uluslararası Kadın Girişim-
cilik ve Liderlik Zirvesi ile Türkiye ve dünyadan giri-
şimci ve liderleri bir araya getirirken, kadın girişimci 
buluşmaları ile Türkiye’nin farklı illerinde girişimciler 
ile bir araya gelir. Çeşitli eğitim ve gelişim faaliyetleri 
ile KAGİDER bir girişimcilik merkezi olurken, kadın 
girişimci mentorlerini Türkiye ve Avrupa genelinde 
büyük bir ağa dâhil eder. Gündem oluşturan etkinlik ve 
toplantılarda hem üyeleri hem de kamuoyu için tartış-
ma ortamları yaratır. KAGİDER ulusal düzeyde geniş 
bir iletişim ağı ile kadın girişimciliğini besleme ve des-
teklemeyi amaçlar.
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•	 Uluslararası	İlişkiler

 KAGİDER dünyanın farklı bölgelerindeki saygın ulus-
lararası örgütler ile yakın ilişkiler içerisindedir. Kadın 
güçlenmesi konusunda dünya gündemini takip etmek, 
Türkiye’deki duruma yönelik bilgi akışını sağlamak 
ve ortak hareket zeminleri hazırlamak KAGİDER için 
öncelikler arasındadır. Yurt dışından gelen yabancı iş 
insanları ve heyetleri için ilk durak olan KAGİDER, 
Türkiye’de kadının ekonomik güçlenmesi konusunda 
görüş bildiren saygın örgütler arasındadır. Birleşmiş 
Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey Üyeliği, Balkan 
Koalisyonu Kurucu Üyeliği, Uluslararası Kadın İtti-
fakı ve Akdeniz İş Kadınları Organizasyonu üyelikle-
ri KAGİDER’in ayrıcalıklı duruşunun bir parçasıdır. 
Üyelik dışında KAGİDER birçok uluslararası örgüt 
ile yakın çalışmalar yürütmekte Birleşmiş Milletler, 
OECD ve Avrupa Birliği ile muhtelif çalışma ve proje-
lerde ortak akıl üretmekte ve görüş sunmaktadır.

1.2.4.  KaGİDer Konusunda Yapılmış  
Lisansüstü Çalışmalar

Kadın girişimciler üzerine Türkiye’de şimdiye kadar 
39 lisansüstü çalışma yapılmıştır. Bunların 32 tanesi yük-
sek lisans tezi, 7 tanesi ise doktora tezidir. Kadın girişim-
ciliğine üzerine onlarca dergi makalesi de yazılmıştır. Söz 
konusu çalışmalarda genellikle; kadın girişimcilik kavra-
mı, kadın girişimcilik algısı, kadın girişimciliğine etki eden 
faktörler, mikro krediler, kadın girişimcilerin sorunları, 
kadın girişimciliğinin ekonomideki yeri gibi farklı konular 
üzerinde durulmuştur. Ancak yazımızın konusu olan KA-
GİDER konusunda ise şimdiye kadar yalnızca iki doktora 
tezi çalışması yapılmıştır. Bunlardan ilki Berfu İlter (2008) 
tarafından hazırlanan “Girişimcilik Sürecinde Kadın Giri-
şimcilerin Karşılaştıkları Sorunların Analizleri: KAGİDER 
Örneği” adlı çalışmadır.  Çalışmanın amacı, kadın girişim-
cilerin girişimcilik sürecinde karşılaştıkları sorunların çö-
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zümünde, bir sivil toplum örgütü olan KAGİDER kurulu-
şunun etkisini irdelemektir. Çalışma KAGİDER üyesi 140 
girişimciye anket şeklinde uygulanmıştır. Dönüş yapan 76 
anket üzerinde analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda;

• KAGİDER’in uygulamalarında katılımcılığın esas 
olduğu,

• Yönetimin karar almada dernek üyelerinin görüş-
lerine başvurduğu,

• Dernek üyelerinin fikir ve önerilerinin dikkate 
alındığı,

• Dernek yönetiminin üyeler arası çalışma ve işbir-
liğini teşvik ettiği, faaliyetleri süresince destekle-
diği,

• KAGİDER üyeleri arasındaki iletişimin kalite ve 
sıklığının yüksek seviyede olduğu,

• Üyelerin politika ve prosedürler ile sıkılmadığı, 
rahat bırakıldığı,

• KAGİDER desteğinin işletmelerin piyasaya gir-
melerinde olumlu etki yarattığı, 

• KAGİDER’in potansiyel kadın girişimcilerin 
başlangıç aşamasında ihtiyaç duydukları tüm 
profesyonel destek için yeterli olmadığı,

• Kadın girişimcilerin finansman bulmalarında 
KAGİDER’in katkılarının yüksek olduğu,

• KAGİDER’in girişimcilik eğitimlerinin üyelerin 
başarısına etki ettiği tespit edilmiştir (İlter, 2008).   

KAGİDER konusundaki diğer çalışma ise, Şenay Leyla 
Kuzu (2010) tarafından hazırlanan “Türkiye’de Sivil Top-
lum Kuruluşlarının Değişen İşlevi ve Kadın STK’lar” ko-
nulu çalışmadır. Çalışmayla STK’ların toplum üzerindeki 
farklı alanlardaki işlevlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmada 188 KAGİDER üyesinden 15’i ile derinlemesine 
görüşme yapılmıştır. Yapılan analiz neticesinde;
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• KAGİDER’in devlete karşı dengeleyici bir unsur 
olduğu, dernek üyelerinin devleti otoriter olarak 
algıladığı, ancak derneğin belli araçlarla devlet 
mekanizmasına müdahil olmaya çalıştığını dü-
şündüğü,

• KAGİDER üyelerinin kadının istihdamına yönelik 
engeller olarak kadının ücretsiz ev içi emeğini ve 
toplumsal cinsiyete dair rollerini gördüğü,

• KAGİDER üyelerinin AB konusunda ve kadının 
istihdamı konusunda toplumun samimi olmadığı-
nı düşündüğü,

• KAGİDER üyelerinin toplumu demokratikleştir-
me ve dönüştürmenin tek garantisinin STK’lar ol-
duğunu düşündüğünü, 

• KAGİDER üyelerinin STK’ları üyelerin temsil 
veya birbirlerinin deneyimlerini aktardığı bir or-
tam olarak düşündükleri,

• KAGİDER’in üyelerine yük getirmeden onların 
profesyonelleşmesini sağladığı,

• KAGİDER’in sonuç odaklı bir STK olduğu,

• KAGİDER’in faaliyetlerinin politik değil, Cum-
huriyetin olmazsa olmazı olarak değerlendirildiği 
tespit edilmiştir (Kuzu, 2010). 

1.3.  Medya etki Kuramları ve Gündem  
Belirleme Kuramı

Kitle iletişim araçlarının etkilerine yoğun ilgi duyul-
masının ve üzerinde en çok çalışılan ve tartışılan konular-
dan biri olmasının başlıca nedeni, kitle iletişim araçlarının 
toplumsal yaşantıyı yapılandırmada ve düzenlemede te-
mel kaynak olma özelliğini taşımalarıdır (Yüksel, 2001: 
11). Günümüzde çoğulcu yaklaşımlar çerçevesinde, med-
yanın etkilerinin dolaylı ve uzun dönemli olduğu yolunda 
kanıtlar sağlayan dört temel yaklaşım ağırlık kazanmıştır. 
Bunlar, kamuoyunun kitle iletişim araçları karşısında nasıl 
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biçimlendiğini açıklamaya çalışan Neolle-Neumann (1973) 
tarafından geliştirilen sessizlik sarmalı, kitle iletişim araç-
larının yaydığı bilgi ile toplumun düşük ve yüksek sosyo-
ekonomik statüdeki katmanlar arasındaki farkını yorum-
lamaya çalışan bilgi açığı hipotezi (Severin-Tankard 1994), 
medyanın toplumda bağımlılık yaratıp yaratmadığı sorusu 
üzerine odaklanan bağımlılık modeli ile kitle iletişim araçla-
rının önceliklerinin halkın öncelikleri olduğunu ileri süren 
McComb ve Shaw (1977) tarafından geliştirilen gündem be-
lirleme yaklaşımı olarak sıralanabilir (Ergeç, 2005: 53).  

Araştırmamızın temel aldığı model gündem belirleme 
modelidir. Halkın çeşitli güncel sorunların görece önemini 
algılamasının kökenini açıklamaya çalışan bir kitle iletişim 
kuramı (Mutlu, 1995: 148) olan Gündem Koyma veya Gün-
dem Belirleme modelinin temelinde, kitle iletişim araçları-
nın kamusal iletişimin konularını gündeme getirmek ve ön 
plana çıkarmak suretiyle izleyicilerin de konuları belirlediği 
ve yönlendirdiği varsayımı bulunmaktadır. Bu görüş etkiyi, 
tekrar kitle iletişim araçlarının içerikleri ile ilişkili olarak gör-
mekte; yani medyayı en önemli etki faktörü olarak değerlen-
dirmektedir. Bu nedenle bu görüş, bir anlamda klasik Uyarı-
Tepki Modeli’ne de bir geri dönüşü ifade etmektedir (Gökçe, 
2005: 209). Gündem oluşturma hızlı gelişen konularda daha 
geçerli olurken; bazı dramatik gelişmeler olmadığı sürece ya-
vaş gelişen olaylarda pek görülmemekte, bu olaylar kitle ile-
tişim araçlarının ilgisini fazla çekmemektedir (Işık, 2002: 78). 
Kamu gündemini belirleyen unsurlar şu şekilde sıralanabilir; 
bireysel nitelikler ve deneyimler, medyaya maruz kalma de-
recesi, mesajın tekrarlanması, yönelim gereksinimi, kaynağın 
güvenirliği, bireyler arası iletişim, haber eleyiciler, gündemin 
sıfır toplam oyunu, konuların niteliği (Yüksel, 200: 112-121). 

1.4. araştırmanın amaç ve Yöntemi

1.4.1. araştırmanın amacı

Bu çalışmanın amacı kadın girişimciliğinin Türkiye’de 
artmasına ve saygın bir yere gelmesine neden olan Tür-
kiye Kadın Girişimciler Derneği ile (KAGİDER) ilgili ha-
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berlere ulusal gazetelerin ne sıklıkta yer ayırdıkları, hangi 
konulara yer verdikleri, haberlerin niteliği ile kaynak ve 
nedeninin içerik analizi yöntemiyle incelenmesidir. 

1.4.2. araştırmanın Yöntemi

1.4.2.1. araştırmanın Modeli

Kadın ve İletişim: Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak 
Kadın Girişimciler Derneğinin (KAGİDER) Yazılı Basında 
Sunumu” konulu çalışma, betimleme türü bir çalışmadır. 
Çalışmada araştırma yöntemi olarak içerik analizi kulla-
nılmıştır. İçerik analizi, mevcut olan iletişim boyutlarını 
analiz etmek ve buradan mevcut olmayan sosyal gerçeğin 
belirli boyutlarına (kaynak-hedef-ortam) yönelik çıkarım 
yapmak amacıyla, metinlerin içeriklerini analiz eden ve 
bu süreçte belirli kurallar çerçevesinde hareket eden bir 
yöntemdir (Gökçe, 2006: 20). İçerik analizinde temel amaç, 
toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere 
ulaşmaktır. İçerik analizi yoluyla verileri tanımlamaya, ve-
rilerin içinde saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya 
çalışırız. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine 
benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesin-
de bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabile-
ceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2005: 227).

1.4.2.2. araştırmanın evren ve Örneklemi

Araştırmanın evreni Türkiye’de yayımlanan ulusal 
günlük gazetelerdir. Basın İlan Kurumu verilerine göre; 
ulusal basın gazete tirajları dikkate alınarak (BİK, 2014) ilk 
dört sırada olan Zaman, Hürriyet, Posta ve Sabah gazetele-
rinin 01 Ocak 2010-31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki tüm 
baskıları küme örnekleme yöntemi olarak alınmıştır. Ev-
rendeki bütün kümelerin tek tek eşit seçilme şansına sahip 
oldukları durumda yapılan örneklemeye küme örnekleme 
adı verilmektedir (Karasar, 2000: 114).  Sözcü gazetesi 2014 
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yılı itibarıyla dördüncü sırada olmasına rağmen örneklemi-
miz 2010-2014 tarihleri arasında olduğundan ve söz konusu 
gazete Temmuz 2013 tarihinden itibaren dördüncü gazete 
durumuna geldiğinden (BİK, 2013) örnekleme alınmamış-
tır. Araştırmanın yapıldığı 01 Ocak 2010-31 Aralık 2014 ta-
rihleri arasında söz konusu dört gazetenin reklam ve köşe 
yazıları dışında kalan ve haber olarak adlandırılan bölüm-
lerinde KAGİDER’le ilgili bütün haberler dikkate alınmıştır.  

1.4.2.3.  araştırma Formu Oluşturulması ve  
Bilgilerin analizi

Öncelikle araştırmacının kuramsal ve kavramsal bilgisi 
dâhilinde içerik analizine ilişkin içerik analizi kategori 
formu ve içerik analizi kodlama formu geliştirilmiştir. 
Detayları aşağıda verilen kategori formu yardımıyla söz 
konusu döneme ait KAGİDER’le ilgili 203 haber inceleme-
ye tabi tutulmuştur. 

1.4.2.3.1.  Kullanılan İçerik analizi Kategori ve  
Kodlama Formunun Özellikleri

İçerik analizi kategori formunda 11 kategori bulun-
maktadır. 

• Gazetenin yayımlandığı yıl: Gazetelerin 2010-2014 
yılları arasındaki yayımlandığı yılı ifade etmektedir.

• Gazetenin yayımlandığı ay: Gazetelerin 2010-
2014 yılları arasında yayımlandığı ayı ifade et-
mektedir.

• Gazetenin yayımlandığı gün: Gazetelerin 2010-
2014 yılları arasında yayımlandığı ayın kaçıncı 
günü olduğunu ifade etmektedir.

• Gazetenin yayımlandığı haftanın günü: Gaze-
telerin 2010-2014 yılları arasında haftanın kaçıncı 
günü yayımlandığını ifade etmektedir.
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• Gazetenin adı: Sırasıyla Zaman, Posta, Hürriyet 
ve Sabah gazetelerini ifade etmektedir. 

• Haberin yayımlandığı gazetenin bölümü: Bu ka-
tegori için takip edilen dört gazetenin haberi ya-
yımladıkları bölümleri dikkate alınmış ve gazete 
bölümü olarak; Ekonomi, Gündem, Politika, Dün-
ya, Spor, Teknoloji, Şehir, Bölge Sayfası, İşte İnsan, 
Yaşam, Türkiye, Magazin, Kültür Sanat, Son Daki-
ka Haberleri ve Diğer bölümleri yer almıştır.

• Haberin niteliği: Haberde kullanılan üslup dikkate 
alınarak bilgilendirme, iddia, eleştiri, tavsiye, teh-
dit, değerlendirme-yorum olmak üzere altı kategori 
oluşturulmuştur.

• Haberin konusu: Haberin konusu, haberin ya-
yımlandığı bölümler de dikkate alınarak haberin 
içeriğine göre tespit edilmiştir. Çalışmada 59 kate-
gori tespit edilmiştir. 

• Haberde kurum ve kişilerin nasıl nitelendiği: 
Haberde adı geçen her kurum ve kişinin ne şekil-
de nitelendiği önce tespit edilmiş, sonra niteleme-
lerde ortak olan ifadeler dikkate alınarak grupla-
ma yapılmıştır. Nitelemeler görevine ve statüsüne 
(KAGİDER Başkanı, firma kurucusu vb.), mesleği-
ne (doktor vb.), ailedeki pozisyonuna göre (anne, 
eş vb.), millilik vurgusuna göre (İngiliz vb.), fizik-
sel yapı ve başarısına göre (güzel yıldız, ünlü vb.), 
sosyal ve toplumsal faaliyete göre (Greenpeace 
gönüllüsü vb.), sporculuk durumuna göre (halter-
ci, atlet vb.), siyasal kimliğe göre (CHP’li, AK Par-
tili vb.), kadını nitelemesine göre (kadın, bayan 
vb.) gruplanmıştır.  

• Haberin kaynağı: Haberin temin edildiği kaynak 
olarak 11 kategori tespit edilmiştir. Bunlar; bakan, 
şirket veya kurum yetkilisi, yayın kuruluşu habe-
ri, KAGİDER başkanı, medya personeli, öğretim 
üyesi, politikacı, sporcu, şarkıcı, başbakanın eşi, 
genel yayın yönetmenidir.



38  Kadın Girişimciliği

• Haberde KAGİDER’in yer alma nedeni: Haberde 
KAGİDER’in yer alma gerekçesi olarak 12 ayrı ka-
tegori oluşturulmuştur. Bunlar; devlet-STK toplan-
tısı, basın toplantısı, sertifika veya ödül töreni, resmî 
ziyaret, dernek sosyal sorumluluk faaliyeti, söyleşi, 
KAGİDER toplantısına iştirak, uluslararası toplantı, 
CHP-STK buluşmaları, KAGİDER milletvekili top-
lantısı, KAGİDER yönetim kurulu seçimi ve KAGİ-
DER ile bakanlıklar arası protokol olmuştur. 

1.4.2.3.2. araştırmada Kullanılan İstatistiki Teknikler

Araştırma için oluşturulan kategori formuna öncelikle 
tüm veriler kaydedilmiştir. Kaydedilen veriler daha sonra 
SPSS-15 (Statical Package for the Social Sciences) veri ana-
liz programına aktarılmıştır. Daha sonra, kategorilerden 
elde edilen verilere ait tanımlayıcı (descriptive) istatistik 
değerleri olarak her bir değişkene ait sayı ve yüzde değer-
lerini veren frekans tabloları ile kategoriler arasında karşı-
laştırma yapabilmek için değişkenlere ait sayı ve yüzdeleri 
veren çapraz tablolar elde edilmiştir. Elde edilen tablolar 
kuramsal bölümde yer alan bilgilerle ilişkilendirilerek de-
ğerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

1.5. Bulgular ve Yorum

Bu çalışmada gazetelerin KAGİDER haberlerini han-
gi konu başlıklarında, hangi vesileyle hangi kaynaklara 
dayanarak ve ne kadar sıklıkta verdiklerini incelemek 
amaçlanmıştır. Araştırmamızın ilk inceleme konusu gaze-
telerin haberleri ne sıklıkta verdikleridir. Dört ayrı gaze-
tede 1 Ocak 2010 tarihinden 31 Aralık 2014 tarihine kadar 
KAGİDER’le ilgili 202 haber yayımlandığı belirlenmiştir. 

Tablo 2’de 1 Ocak 2010-31 Aralık 2014 tarihleri ara-
sında yayımlanan haberlerin yıllara göre dağılımı gö-
rülmektedir. 
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Tablo 2. KAgiDEr Haberlerinin Yıllara göre Dağılımı

Gazetenin Yılı Frekans %

2010 26 12,9

2011 40 19,8

2012 52 25,7

2013 50 24,8

2014 34 16,8

Toplam 202 100,0

Tablo 2’ye bakıldığında araştırmanın yapıldığı ta-
rihler arasında toplam 202 haberin en fazla 2012 yılında 
%25,7 oranında yayımlandığı görülmektedir. En az haber 
ise %12,9 ile 2010 yılında yayımlanmıştır. Bu haberlerin 
gazetelere göre dağılımı ise Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 3. KAgiDEr Haberlerinin gazetelere göre Dağılımı

Gazete adı Frekans %

Hürriyet 81 40,1

Zaman 60 29,7

Sabah 41 20,3

Posta 20 9,9

Toplam 202 100,0

Bu dönemde en yüksek oranda haber %40,1 ile 
Hürriyet gazetesinde iken en az oranda haber %9,9 ile 
Posta gazetesindedir. Toplam 202 KAGİDER haberinin 
%40,1’i Hürriyet’te, %29,7’si Zaman’da, %20,3’ü Sabah’ta 
ve %9,9’u Posta gazetesinde yayımlanmıştır. Haberlerin 
gazetelerin yayım yıllarına göre incelemesi ise Tablo 4’te 
gösterilmektedir. 



40  Kadın Girişimciliği

Tablo 4. KAgiDEr Haberlerinin gazetelere ve Yayın  
Yıllarına göre Dağılımı

Gazete adı 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam %

Zaman 5 8 23 19 5 60 29,7

Posta 2 3 6 7 2 20 9,9

Hürriyet 13 24 16 17 11 81 40,1

Sabah 6 5 7 7 16 41 20,3

Toplam 26 40 52 50 34 202 100,0

% 12,9 19,8 25,7 24,8 16,8 100,0

Tablo 4’e bakıldığında KAGİDER haberlerinin yıllara ve 
gazetelere göre dağılımı görülmektedir. 2013 yılında %24,8 
ile 2012 yılına yakın bir oranda haber yayımlanmıştır. Hürri-
yet gazetesi 2010, 2011, 2013 yıllarında en fazla haber yayım-
larken, Zaman gazetesi 2012 yılında, Sabah gazetesi ise 2014 
yılında en fazla haber yayımlayan gazete olmuşlardır. 

Gazetelerin yıllara göre haber oranları arasında tutar-
lılık yoktur. Gazeteler yıllara göre farklı oranlarda haber 
yayımlamıştır.

Araştırmamızın ikinci inceleme konusu, dernek ha-
berlerinin haftanın günlerine göre durumudur. Bu konu-
daki inceleme Tablo 5’te görülmektedir. 

Tablo. KAgiDEr Haberlerinin Haftanın Yayın  
günlerine göre Dağılımı 

Haftanın Günü Toplam %

Pazartesi 11 5,4

Salı 35 17,3

Çarşamba 26 12,9

Perşembe 47 23,3

cuma 32 15,8

cumartesi 28 13,9

Pazar 23 11,4

Toplam 202 100,0
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Tablo 5’te dernek haberlerinin günlere göre yayımlan-
ma sayısı görülmektedir. Buna göre en fazla haber %23,3 
ile perşembe günleri yayımlanmıştır. Onu %17,3 ile salı 
ve %15,8 ile cuma günü takip etmektedir. En az haber ise 
%5,4 ile pazartesi günleri yayımlanmıştır. Haberlerin ga-
zetelere göre dağılımı ise Tablo 6’dadır.

Tablo 6. KAgiDEr Haberlerinin Haftanın Yayın  
günlerinin gazetelere göre Dağılımı 

Haftanın 
Günü

Gazetenin adı  
Toplam

 
%Zaman Posta Hürriyet Sabah

Pazartesi 3 1 1 6 11 5,4

Salı 7 4 20 4 35 17,3

Çarşamba 9 3 7 7 26 12,9

Perşembe 21 2 16 8 47 23,3

cuma 4 6 14 8 32 15,8

cumartesi 11 1 12 4 28 13,9

Pazar 5 3 11 4 23 11,4

Toplam 60 20 81 41 202 100,0

Gazetelerin günlere göre haberlerini incelediğimiz-
de, Zaman toplam haberlerinin %35’ini perşembe, Posta 
%30’unu cuma, Hürriyet %25’ini salı ve Sabah ise %20
’sini perşembe ve cuma günleri yayımlamıştır. Hürriyet 
diğer gazetelerin aksine pazar günleri de diğer gazetelerin 
toplamına yakın oranda KAGİDER haberi yayımlamıştır. 
Gazete haberlerinin habere konu olan olaydan bir gün 
sonra yayımlandığı dikkate alındığında %5,4 oranında ha-
ber yayımlanan pazartesi günlerinde haber sayısının dü-
şük olması normal karşılanmaktadır. Gazetelerin haberin 
yayımlandığı günlere göre kendi aralarında bir tutarlılık 
yoktur. Her gazete farklı bir oranda haber yayımlamıştır.   

Araştırmamızın üçüncü inceleme konusu dernek ha-
berlerinin gazetelerin bölümlerine göre durumudur. KA-
GİDER haberlerin gazetelerin bölümlerine göre dağılımı 
Tablo 7’de görülmektedir.  
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Tablo 7. KAgiDEr Haberlerinin gazetelerin Bölümlerine göre 
Dağılımı 

Bölümü Toplam %

Ekonomi 123 60,9

gündem 20 9,9

Politika 16 7,9

Dünya 8 4,0

Spor 1 0,5

Teknoloji 4 2,0

şehir 1 0,5

Bölge sayfası 15 7,4

işte insan 2 1,0

Yaşam 3 1,5

Türkiye 3 1,5

magazin 1 0,5

Kültür sanat 1 0,5

Son dakika haberleri 1 0,5

Diğer 2 1,0

Toplam 202 100,0

Gazetelerin bölümleri olarak, KAGİDER haberleri-
nin yayımlandığı ana bölümler dikkate alınmış; ekonomi, 
gündem, politika, dünya, spor, teknoloji, şehir, bölge say-
fası, işte insan, yaşam, Türkiye, magazin, kültür sanat, son 
dakika haberleri ve diğer bölümler olmak üzere 15 bölüm 
oluşturulmuştur. Tablo 7 incelendiğinde; gazetelerin bö-
lümlerine göre haberlerde en fazla %60,9 oranında eko-
nomi bölümünde yayımlanan haberler gelmektedir. En 
az oranda ise, %0,5 oranı ile spor, şehir, magazin, kültür 
sanat ve son dakika haberleri gelmektedir. En fazla olan 
ekonomi haberlerini, %9,9 oranında gündem, %7,9 ora-
nında politika, %7,4 oranında bölge sayfası, %4 oranında 
dünya ve %2 oranında teknoloji sayfaları takip etmektedir. 
KAGİDER’in girişimcilik kültürünü aşılaması, kadınları 
ekonomiyi yönlendiren çarkın bir parçası hâline getirme 
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düşüncesi, ekonomik anlamda güçlü olan kadının toplum-
sal anlamda da güçlü olacağı inancıyla hareket etmesi, ha-
berlerin çoğunluğunun ekonomi sayfalarında yer bulma-
sını haklı çıkartmaktadır. Diğer bölümler ise KAGİDER’in 
faaliyetinin haberin içindeki aktörlere göre bazen farklı-
laşmasına neden olabildiğini de göstermektedir. Gazete 
bölümlerinin gazetelere göre dağılımı ise Tablo 8’de gö-
rülmektedir.

Tablo 8. KAgiDEr Haberlerine Ait Bölümlerin gazetelere göre 
Dağılımı 

Bölümü
Gazetenin adı

Toplam %
Zaman Posta Hürriyet Sabah

Ekonomi 37 7 55 24 123 60,9

gündem 5 0 9 6 20 9,9

Politika 7 9 0 0 16 7,9

Dünya 5 0 3 0 8 4,0

Spor 1 0 0 0 1 0,5

Teknoloji 4 0 0 0 4 2,0

şehir 1 0 0 0 1 0,5

Bölge 
sayfası

0 0 9 6 15 7,4

işte insan 0 0 0 2 2 1,0

Yaşam 0 0 0 3 3 1,5

Türkiye 0 3 0 0 3 1,5

magazin 0 1 0 0 1 0,5

Kültür 
sanat

0 0 1 0 1 0,5

Son daki-
ka haber-
leri

0 0 1 0 1 0,5

Diğer 0 0 2 0 2 1,0

Toplam 60 20 81 41 202 100,0

Tablo 8’de dört gazeteye ait bölümlere göre KA-
GİDER haberlerinin yayımlanma sayısı görülmektedir. 
Genel olarak en fazla olan ekonomi haberleri sırasıyla 
Hürriyet, Zaman ve Sabah gazetelerinde yayımlanmıştır. 



44  Kadın Girişimciliği

Ekonomi haberleri Hürriyet gazetesinin KAGİDER’le ilgi-
li tüm haberleri arasında %67,9 oranında, Zaman gazete-
sinde %61 oranında, Sabah gazetesinde %59 oranında ve 
Posta gazetesinde ise %35 oranında yer bulmuştur. Posta 
gazetesi hariç ekonomi haberleri gazetelerin derneğe ait 
kendi gazetelerindeki haberler arasında birbirlerine yakın 
ve yüksek oranlarda yer bulmuştur. Hürriyet, gazetelerin 
ekonomi bölümünde yayımlanan tüm KAGİDER haber-
lerinin %45’ini yayımlayarak en fazla haber yayımlama 
durumunda olup, onu sırasıyla %31’le Zaman, %19,5’le 
Sabah ve %6 ile Posta takip etmektedir. Tüm Gündem 
haberlerinin %45’i Hürriyet’te, %30’u Sabah’ta ve %25’i 
Zaman’da yayımlanmıştır. Diğer oranlarda düşük görülen 
Posta gazetesi politika sayfalarında yayımlanan dernek 
haberlerinin %56’sını yayımlayarak en fazla haberi yap-
mış, onu %44 ile Zaman takip etmiştir. Ekonomi haberleri 
Zaman, Hürriyet ve Sabah’ta en fazla oranda haber iken, 
Gündem haberleri yalnızca Hürriyet ve Sabah’ta ikinci ha-
ber durumundadır. Haberin yer aldığı bölümler açısından 
da gazeteler arasında bir tutarlılık bulunmamakta, farklı-
laşma bulunmaktadır.     

Araştırmamızın dördüncü inceleme konusu dernek 
haberlerinin niteliğinin gazetelere göre durumudur. KA-
GİDER haberlerinin niteliğine göre dağılımı Tablo 9’dadır. 

Tablo 9. KAgiDEr Haberlerinin Niteliği

Haberin niteliği Frekans %

Bilgilendirme 197 97,5

Eleştiri 1 0,5

Tavsiye 3 1,5

Değerlendirme-yorum 1 0,5

Toplam 202 100,0

Haberlerin niteliğine baktığımızda %97,5’i bilgilendir-
me, %1,5’i tavsiye %0,5’i değerlendirme-yorum ve %0,5’i 
ise eleştiri türü haberlerdir. Bu haberlerin gazetelere göre 
dağılımı ise Tablo 10’da görülmektedir.   
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Tablo 10. gazetelere göre KAgiDEr Haberlerinin  
Niteliğinin Dağılımı

Haberin 
Niteliği

Gazetenin adı
Toplam %

Zaman Posta Hürriyet Sabah

Bilgilendirme 59 20 81 37 197 97,5

Eleştiri 1 0 0 0 1 0,5

Tavsiye 0 0 0 3 3 1,5

Değerlendir-
me-yorum

0 0 0 1 1 0,5

Toplam 60 20 81 41 202 100,0

Bilgilendirme türü haberler en fazla oranda Hürriyet 
gazetesinde yer alırken en az oranda ise Posta gazetesinde 
yer almıştır. Gazetelerin kendi haberleri içindeki oranla-
ra baktığımızda ise, Zaman %98,3 oranında, Posta %100 
oranında, Hürriyet %100 oranında ve Sabah %90 oranında 
bilgilendirme türü haber yayımlamıştır. Haber nitelikleri 
açısından gazeteler arasında tutarlılık oluşmuştur. Tüm 
gazeteler en fazla oranda bilgilendirme türü haber yayım-
lamışlardır.

Araştırmanın beşinci inceleme konusu haberlerin 
konu başlıklarına ilişkindir. Haberlerin hangi konu baş-
lıklarından oluştuğunu belirlemek için örneklem kapsa-
mındaki bütün haberler incelenmiştir. İnceleme sonun-
da, 59 ayrı konuda haber yayımlandığı görülmüştür. Bu 
haberlerde; “KAGİDER’in parlamento, hükûmet ve ilgili 
bakanlıklar, bürokrasi ve farklı kamu temsilcileri ile kadın 
güçlenmesi amacını taşıyan çalışmalarını” içeren Devlette 
Kadının Savunusu, “Kadın istihdamının artması, girişim-
ciliğin yaygınlaşması, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlan-
ması için KAGİDER’in Türkiye’deki ve dünyadaki farklı 
özel sektör kuruluşları ile ilişki ve ortaklıklarını” içeren 
Özel Sektörde Kadının Savunusu, “Kadın girişimciliği 
çalışmalarının kamuoyunda yankı bulmasını ve toplum 
tarafından sahiplenilmesini sağlama faaliyetlerini” içeren 
Kamuoyunda Kadının Savunusu, “dernek üyelerinin 
faaliyetleri ve derneğin seçim faaliyetlerini” içeren 
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Dernek İçi Faaliyetler ile “KAGİDER’in dünyanın farklı 
bölgelerindeki saygın uluslararası örgütler ile yapmış 
olduğu faaliyetleri” içeren uluslararası ilişkiler olmak üze-
re beş ayrı konu tespit edilmiştir. Bu konu başlıklarının 
dağılımı Tablo 11’de gösterilmiştir.

Tablo 11. KAgiDEr Haberlerinin Konularına göre Dağılımı 

Toplam %

Devlette kadının savunusu 21 10,4

Özel sektörde kadının savunusu 95 47,2

Kamuoyunda kadının savunusu 59 29,2

Dernek içi faaliyetler 6 2,8

Uluslararası ilişkiler 21 10,4

Toplam 202 100,0

Tablo 11’de dernek haberlerinin ana konu başlıklarına 
göre dağılımı görülmektedir. Haber konularına bakıldı-
ğında, %47,2 ile “Özel Sektörde Kadının Savunusu” faa-
liyeti en fazla oranda, %2 ile “Dernek İçi Faaliyetler” ise 
en az oranda yer almaktadır. Özel Sektörde Kadının Savu-
nusu konusunu %29,2 ile “Kamuoyunda Kadının Savunu-
su” konusu izlemektedir. Söz konusu konuların gazetelere 
göre dağılımı ise Tablo 12’dedir.    

Tablo 12. KAgiDEr Haber Konularının gazetelere göre  
Dağılımı 

Zaman Posta Hürriyet Sabah Toplam

Devlette kadının 
savunusu

10 3 4 4 21

Özel sektörde 
kadının savunusu

27 6 44 18 95

Kamuoyunda  
kadının savunusu 

17 7 19 16 59

Dernek içi faaliyetler 0 1 4 1 6

Uluslararası ilişkiler 6 3 10 2 21

Toplam 60 20 81 41 202
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Dernek ile ilgili ana konu başlıklarının gazetelere 
göre dağılımı Tablo 12’de yer almaktadır. Tablo 12 in-
celendiğinde, sırasıyla Hürriyet, Zaman ve Sabah’ın ha-
berlerinin çoğunluğunu özel sektörde kadının savunusu 
konusuna ayırdığı ancak Posta gazetesinde ise kamuo-
yunda kadının savunusu konusunun az bir farkla özel 
sektörde kadının savunusu konusundan daha fazla yer 
aldığı görülmektedir. Bu konuda gazeteler arasında bir 
tutarlılık olduğu söylenebilir. 

Bu başlıkların alt başlıklarına göre gazetelerin haber 
dağılımına bakılması gerekmektedir. İlk olarak “Dev-
lette Kadının Savunusu” haber konuları 9 farklı konu ile 
gündeme gelmektedir.

Tablo 13. Devlette Kadının Savunusu Sınıflama  
Sisteminin Alt Başlıkları ve gazetelere göre Dağılımı 

Zaman Posta Hürriyet Sabah Toplam

Bakanlıkların  
genel toplantılarına 
KAgiDEr’in katılımı 

2 0 1 1 4

Her kurumda kreş 
projesi

0 0 0 1 1

Ekonomik  
koordinasyon kurulu

1 0 0 2 3

Kadın milletvekilleri ile 
toplantı

4 0 0 0 4

Çocuk bakımı teşvik 
yasa tasarısı

2 0 0 0 2

girişimcilik konseyi 
kurulması

1 0 0 0 1

Erkeklere doğum izni 
yasa tasarısı

0 3 0 0 3

Kürtajın yasaklanması 
yasa tasarısı

0 0 1 0 1

Daha çok çocuk teşvik 
yasa tasarısı

0 0 2 0 2

Toplam 10 3 4 4 21
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Devlette Kadının Savunusu ana başlığında; 
KAGİDER’in Toplantılara Katılımı, Her Kurumda Kreş 
Projesi, Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Kadın Milletve-
killeri İle Toplantı, Çocuk Bakımı Teşvik Yasa Tasarısı, Gi-
rişimcilik Konseyi Kurulması, Erkeklere Doğum İzni Yasa 
Tasarısı, Kürtajın Yasaklanması Yasa Tasarısı, Daha Çok 
Çocuk Teşvik Yasa Tasarısı alt başlıkları tespit edilmiş-
tir. Devlette kadının savunusu alt başlıklarından en fazla 
oranda KAGİDER’in bakanlıkların genel toplantılarına ka-
tılımı ve kadın milletvekilleri ile yaptığı toplantı üzerinde 
durulmuştur. En az oranda ise her kurumda kreş projesi, 
girişimcilik konseyi kurulması ve kürtajın yasaklanma-
sı konusu gündeme gelmiştir. Konuları gazetelere göre 
değerlendirdiğimizde, Zaman kadın milletvekilleri ile 
toplantı konusunda daha fazla haber yaparken, Posta er-
keklere doğum izni, Hürriyet daha çok çocuk teşvik yasası 
ve Sabah ise ekonomik koordinasyon kurulu konusunda 
haber yapmıştır. Devlette kadının savunusu alt başlığı al-
tında yer alan haberlerde gazeteler arasında bir tutarlılık 
söz konusu değildir. Her gazete alt konu başlıklarına farklı 
oranlarda yaklaşmıştır. 

Haber konularında ikinci ana başlık Özel Sektörde 
Kadının Savunusu konusudur. Tablo 14’te konunun alt 
başlıkları görülmektedir. Bu ana başlık altındaki konu-
lar;  Fahri KAGİDER Üyeliği Verme, Fırsat Eşitliği Proje 
Sertifikası Verme, Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi, 
Geleceğin Kadın Liderleri Projesi, Kadınların Üst Düzey 
Yönetime Atanması, Teknolojide Kadın Hareketi Projesi, 
Akbank Girişimci Geliştirme Programı, Global Üniver-
siteli Girişimci Yarışması, Değişimden Korkma Projesi, 
Genç KAGİDER Günleri, Yönetim Kurullarında Daha Çok 
Kadın İçin Mentorlük Programı, Kadınların Yükselebile-
cekleri Şirketler Araştırması, Yılın Kadın Girişimcisi Yarış-
ması, Kadın Girişimci Buluşmaları, Biz Kadın Girişimciler 
Merkezi, Kadın Liderlerin Öncülüğü Paneli, M/Women 
Projesi şeklindeki konulardır. 
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Tablo 14. Özel Sektörde Kadının Savunusu Sınıflama Sisteminin 
Alt Başlıklarının gazetelere göre Dağılımı 

Zaman Posta Hürriyet Sabah Toplam

Fahri KAgiDEr üyeliği 
verme

0 0 0 2 2

Fırsat eşitliği proje serti-
fikası verme

2 0 0 1 3

genç fikirler güçlü  
kadınlar projesi

0 1 0 3 4

geleceğin kadın  
liderleri projesi

0 0 0 2 2

Kadınların üst düzey 
yönetime atanması

0 0 0 1 1

Teknolojide kadın  
hareketi projesi

7 0 12 5 24

Akbank girişimci  
geliştirme programı

1 0 0 0 1

global üniversiteli  
girişimci yarışması

2 0 0 0 2

Değişimden korkma 
projesi

0 0 0 1 1

genç KAgiDEr günleri 1 1 0 1 3

Ynt. Kurullarında daha 
çok kadın için mentorlük 
programı

0 0 0 1 1

Kadınların yükselebile-
cekleri şirketler  
araştırması

0 0 0 1 1

Yılın kadın girişimcisi 
yarışması 

11 0 28 0 39

Kadın girişimci  
buluşmaları

2 0 2 0 4

Biz kadın girişimciler  
merkezi

1 0 0 0 1

Kadın liderlerin öncülüğü 
paneli

0 4 0 0 4

m/women projesi 0 0 2 0 2

Toplam 27 6 44 18 95
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Bu alt başlıklar arasında en çok üzerinde durulan konu 
%41 oranla Yılın Kadın Girişimcisi Yarışması ile %25 oranla 
Teknolojide Kadın Hareketi projesidir. En az haber ise Üst 
Düzey Yönetime Atanan Kadınlar, Akbank Girişimci Geliştir-
me Programı, Değişimden Korkma Projesi, Kadınların Yük-
selebilecekleri Şirketler Araştırması ve Biz Kadın Girişimciler 
Merkezi konularıdır. Alt konuların gazetelere göre dağılımın-
da ise Zaman ve Hürriyet genel ortalamaya uygun olarak en 
fazla Yılın Kadın Girişimcisi Yarışmasına yer verirken, Posta 
en fazla Kadın Liderlerin Öncülüğü Projesi’ne, Sabah ise en 
fazla Teknolojide Kadın Hareketi Projesine yer vermiştir. Posta 
gazetesinin her iki kategoride en fazla yer verilen Kadın Giri-
şimci Yarışması ve Teknolojide Kadın Hareketi Projelerine hiç 
yer vermemesi dikkat çekici bir durumdur. Bu alt kategorideki 
17 konudan; Zaman 8 tanesine, Posta 3 tanesine, Hürriyet 4 
tanesine ve Sabah ise 10 tanesine yer vermiştir. Hürriyet tek 
başına Yılın Kadın Girişimcisi haberlerinin %71’ini, Teknolo-
jide Kadın Hareketi Projesinin %50’sini yayımlamıştır. Özel 
sektörde kadının savunusu alt başlığındaki konular açısından 
gazeteler arasında tutarlılık bulunmamaktadır. Gazeteler alt 
başlıklara farklı oranlarda yer vermişlerdir.  

Haber konularında üçüncü ana başlık Kamuoyunda 
Kadının Savunusu’dur. Kamuoyunda Kadının Savunu-
su ana başlığı altında; Ben Bir Gün Kadınken Adlı Tiyat-
ro Oyunu, Girişimci Kadınla Mülakat, KAGİDER Aylık 
Kahvaltı Toplantıları, KAGİDER’in Genel Toplantısına 
Katılım, Kadını İş Hayatına Sokma Kampanyası, Twitter’a 
Getirilen Yasaklar, Türkiye Kadınları Şırnak Buluşması, 
Hep Birlikte Daha Fazla Kadın İçin Programı, Hiç Tiyatro 
İzlememiş Kadınlar Tiyatroya Programı, 3 CPR Hizme-
ti, Kadınların İş Gücüne Katılımı Kamuoyu Araştırması, 
KAGİDER’i Ziyaret Eden Ünlü, Sivil Toplum Kuruluşları 
Buluşması, Demokratik Açılım, Cinsiyet Eşitliği Sertifika 
Programı, Bir Ünlüyle Röportaj, Kadın Girişimcilik ve Li-
derlik Zirvesi, Türk İş Yerlerinde Daha Çok Kadın Maka-
lesi, Türkiye’de Kadın İstihdamı Açıklaması, Gezi Olayları 
ve Vakıfbank Voleybol Takımına Ödül konuları yer al-
maktadır. Konulara ait dağılım Tablo 15’te görülmektedir.   
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Tablo 15. Kamuoyunda Kadının Savunusu Sınıflama  
Sisteminin Alt Başlıkları ve gazetelere göre Dağılımı 

Zaman Posta Hürriyet Sabah Toplam

Ben bir gün kadınken adlı 
tiyatro oyunu

0 1 0 3 4

girişimci kadınla mülakat 1 0 0 3 4

KAgiDEr aylık kahvaltı 
toplantıları

4 2 4 4 14

KAgiDEr’in genel  
toplantısına katılım

0 0 3 4 7

Kadını iş hayatına sokma 
kampanyası

0 1 1 1 3

Twitter’a getirilen yasaklar 1 0 0 0 1

Türkiye kadınları şırnak 
buluşması

2 0 0 0 2

Hep birlikte daha fazla kadın 
için programı

3 0 0 0 3

Hiç tiyatro izlememiş kadın-
lar tiyatroya programı

1 0 0 0 1

3 cPr hizmeti 1 0 0 0 1

Kadınların iş gücüne katılımı 
kamuoyu araştırması

1 0 1 0 2

KAgiDEr’i ziyaret eden ünlü 1 0 0 0 1

Sivil toplum kuruluşları bu-
luşması

1 0 0 0 1

Demokratik açılım 1 0 0 0 1

cinsiyet eşitliği sertifika 
programı

0 2 3 1 6

Bir ünlüyle röportaj 0 1 0 0 1

Kadın girişimcilik ve liderlik 
zirvesi

0 0 1 0 1

Türk iş yerlerinde daha çok 
kadın makalesi

0 0 2 0 2

Türkiye’de kadın istihdamı 
açıklaması

0 0 1 0 1

gezi olayları 0 0 1 0 1

Vakıfbank voleybol takımına 
ödül

0 0 2 0 2

Toplam 18 7 19 16 59
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Kamuoyunda Kadının Savunusu konu başlıklarının 
alt başlıkları Tablo 15’te görülmektedir. Tabloya göre en 
fazla oranda haber KAGİDER Aylık Kahvaltı Toplantıları 
alt başlığında toplanmıştır. Haberlerin %23’ü bu alt başlı-
ğa aittir. Bunu %12 oranıyla KAGİDER Genel Toplantıla-
rına Katılım ve %6 ile Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı 
takip etmektedir. Bunun dışındaki alt konular %1,6 ile %6 
oranları arasında çok az gündeme gelmiştir. Aylık Kah-
valtı Toplantılarını Zaman, Hürriyet ve Sabah dörder defa 
Posta ise iki defa haber yapmıştır. İkinci sıradaki alt konu 
KAGİDER Genel Toplantısına Katılım Hürriyet’te 3 ve 
Sabah’ta 4 defa haber yapılmıştır. Kamuoyunda kadının 
savunusu alt başlığındaki konular açısından gazeteler ara-
sında tutarlılık söz konusudur. Aylık kahvaltı toplantıları 
tüm gazeteler arasında en fazla oranda değinilen haber ko-
nusu olmuştur.    

Haber konularında dördüncü alt başlık Dernek İçi Fa-
aliyetler alt başlığıdır. Bu alt başlıkta; 2011 Genel Seçimle-
rine Adaylık ve KAGİDER’in Yeni Yönetim Kurulu olmak 
üzere iki konu yer almaktadır. Konuların dağılımı Tablo 
16’dadır. 

Tablo 16. Dernek içi Faaliyetler Sınıflama Sisteminin Alt Başlık-
ları ve gazetelere göre Dağılımı 

Zaman Posta Hürriyet Sabah Toplam

2011 genel  
seçimlerine adaylık

0 0 1 1 2

KAgiDEr’in yeni 
yönetim kurulu

0 1 2 1 4

Toplam 0 1 4 2 6

Buradaki konuların %66’sı Yönetim Kurulu haberle-
rine ve %34’ü ise 2011 Genel Seçimlerine Adaylık haberle-
rine ayrılmıştır. 2011 Genel Seçimlerine Adaylığını Koyan 
KAGİDER Başkanının haberi Hürriyet ve Sabah’ta birer 
kez haber olurken, KAGİDER’in Yeni Yönetim Kurulu 
Posta’da 1, Hürriyet’te 2 ve Zaman’da ise 1 defa haber ol-
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muştur. Dernek içi faaliyetler alt başlığında gazeteler ara-
sında tutarlılık yoktur. Her gazete farklı oranlarda farklı 
konulara eğilmiştir. 

Haber konularında beşinci alt başlık Uluslararası İliş-
kiler alt başlığıdır. Bu alt başlık altında, BM Kadının Statü-
sü Çalışmaları, Türkiye AB Karma Parlamento Toplantısı, 
Alman Cumhurbaşkanı ile Buluşma, AB ve Türkiye’deki 
Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Paneli, Geleneksel Salz-
burg Semineri, Geleceğe Yatırım Yapın Konferansı ve İn-
giltere Parlamentosunu Ziyaret konuları yer almıştır. Ko-
nuların dağılımı Tablo 17’dedir. 

Tablo 17. Uluslararası ilişkiler Sınıflama Sisteminin Alt Başlıkları 
ve gazetelere göre Dağılımı 

Zaman Posta Hürriyet Sabah Toplam

Bm Kadının statüsü 
çalışmaları

3 3 3 1 10

Türkiye AB karma par-
lamento toplantısı

2 0 0 1 3

Alman cumhurbaşkanı 
ile buluşma

1 0 1 0 2

AB ve Türkiye’deki 
kadın sivil toplum 
kuruluşları paneli

0 0 2 0 2

geleneksel Salzburg 
semineri

0 0 1 0 1

geleceğe yatırım 
yapın konferansı

0 0 2 0 2

ingiltere 
parlamentosunu 
ziyaret

0 0 1 0 1

Toplam 6 3 10 2 21

Tablo 17’ye bakıldığında Uluslararası İlişkiler alt 
başlığında en fazla %47 oranıyla BM Kadının Statüsü 
Çalışmaları yer alırken onu %14 ile Türkiye AB Karma 
Parlamento Toplantısı takip etmektedir. Gazetelere göre 
incelendiğinde, Zaman, Posta ve Hürriyet aynı oranda 
üçer haberle BM Kadının Statüsü Çalışmalarına yer ve-
rirken, Sabah bu konuya 1 haberle yer vermiştir. İkinci 
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sıradaki Türkiye AB Karma Parlamento Toplantısı en 
fazla Zaman’da yer bulmuş, onu bir haberle Sabah takip 
etmiş, ancak bu haber Posta ve Hürriyet’te hiç yer al-
mamıştır. Hürriyet yedi farklı konudaki bu alt başlıkta 
6 farklı konuyla, Zaman 3 konuyla, Posta 1 konuyla ve 
Sabah 2 konuyla yer almıştır. Uluslararası ilişkiler alt 
başlığındaki konular arasında ilk sıradaki konularda tu-
tarlılık varken diğer konular arasında bir tutarlılık söz 
konusu değildir.

Araştırmamızın altıncı sorusu haberde adı geçen ku-
rum ve kişilerin ne şekilde nitelendirildiğidir. Bu başlık 
altında, görevine, mesleğine, ailevi bağına, millilik vurgu-
suna, başarı ve güzelliğe, sporculuk durumuna ve siyasal 
kimliğe göre niteleme konuları tespit edilmiştir. Haberde-
ki kişi ve kurumların nitelemesine ait dağılım Tablo 18’de 
görülmektedir. 

Tablo 18. Haberdeki Kişi ve Kurumların Nitelemeye göre  
Dağılımı 

Niteleme Toplam %

Niteleme yapılmamış 46 22,8

görevine göre niteleme 115 56,9

mesleğine göre niteleme 3 1,5

Ailevi bağa göre niteleme 2 1,0

millîlik vurgusuna göre niteleme 1 0,5

Başarı ve güzelliğe göre niteleme 5 2,5

Sporculuk durumuna göre niteleme 2 1,0

Siyasal kimliğe göre niteleme 28 13,9

Toplam 202 100,0

Tablo 18 incelendiğinde, en fazla niteleme %56,9 ora-
nında görevine göre yapılırken, %22,8 oranında niteleme 
yapılmamış ve 13,9 oranında ise siyasal kimliğe göre nite-
leme yapılmıştır. En az niteleme ise %0,5 ile millîlik vurgu-
suna yönelik olarak yapılmıştır. Dağılımı gazetelere göre 
yaptığımızda ise;  
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Tablo 19. Haberde Kullanılan Nitelemenin gazetelere göre  
Dağılımı 

Zaman Posta Hürriyet Sabah Toplam

Niteleme yapılmamış 13 0 22 11 46

görevine göre niteleme 31 13 47 24 115

mesleğine göre  
niteleme

0 2 0 1 3

Ailevi bağa göre  
niteleme

0 0 2 0 2

millilik vurgusuna göre 
niteleme

0 0 1 0 1

Başarı ve güzelliğe göre 
niteleme

1 0 4 0 5

Sporculuk durumuna 
göre niteleme

1 0 0 1 2

Siyasal kimliğe göre 
niteleme

14 5 5 4 28

Toplam 60 20 81 41 202

Tabloda en fazla oranda yer alan görevine göre nitele-
me 47 haberle en fazla Hürriyet’te yer almış, onu sırasıyla 
31 haberle Zaman, 24 haberle Sabah ve 13 haberle Posta 
takip etmiştir. Siyasal Kimliğe göre niteleme en fazla 14 
haberle Zaman’da yer alırken onu 5’er haberle Posta ve 
Hürriyet takip etmiş, Sabah ise 4 haberle siyasal kimli-
ğe göre niteleme yapmıştır. Nitelemenin gazetelere göre 
dağılımında gazeteler arasında tutarlılık söz konusudur. 
Tüm gazeteler görevine göre nitelemeyi ilk sırada ve siya-
sal kimliğe göre nitelemeyi de ikinci sırada niteleme ola-
rak kullanmışlardır.

Araştırmamızın bir diğer inceleme konusu haberin 
kaynağına göre incelenmesidir. Bu başlık altındaki seçe-
nekler bakan, şirket veya kurum yetkilisi, KAGİDER baş-
kanı, öğretim üyesi, politikacı, muhabir, sporcu, şarkıcı, 
başbakanın eşi ve genel yayın yönetmeni olarak sınıflandı-
rılmıştır. Haberleri kaynağa göre dağılımı Tablo 20’de yer 
almaktadır. 
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Tablo 20. Haberlerin Kaynağına göre Dağılımı 

Toplam %

Bakan 3 1,5

şirket veya kurum yetkilisi 67 33,2

muhabir belirtilmemiş 27 13,4

KAgiDEr başkanı 47 23,3

muhabir belirtilmiş 12 5,9

Öğretim üyesi 2 1,0

Politikacı 37 18,3

Sporcu 3 1,5

şarkıcı 1 0,5

Başbakanın eşi 2 1,0

genel yayın yönetmeni 1 0,5

Toplam 202 100,0

Tablo 20’ye göre haberlerin kaynağı en fazla %33,2 
oranında şirket veya kurum yetkilisi, %23,3 oranında KA-
GİDER başkanı ve %18,3 oranında ise politikacılar olmuş-
tur. En az kaynak ise %0,5’er oranda şarkıcı ve genel yayın 
yönetmeni olmuştur. Haber kaynaklarının gazetelere göre 
dağılımı Tablo 21’de yer almaktadır. 
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Tablo 21. Haber Kaynaklarının gazetelere göre Dağılımı 

Zaman Posta Hürriyet Sabah Toplam

Bakan 0 1 0 2 3

şirket veya kurum 
yetkilisi

22 0 31 14 67

muhabir belirtil-
memiş

5 1 16 5 27

KAgiDEr başkanı 8 11 22 6 47

muhabir belir-
tilmiş

8 0 0 4 12

Öğretim üyesi 0 0 0 2 2

Politikacı 16 6 7 8 37

Sporcu 1 0 2 0 3

şarkıcı 0 1 0 0 1

Başbakanın eşi 0 0 2 0 2

genel yayın  
yönetmeni

0 0 1 0 1

Toplam 60 20 81 41 202

Haber kaynaklarına göre, Hürriyet kendi haberleri-
nin %38’inde, Zaman %36’sında ve Sabah %34’ünde şirket 
veya kurum yetkilisini kaynak olarak kullanmıştır. Her 
üç gazetenin şirket ve kurum yetkilisini kaynak olarak 
gösterme oranları, KAGİDER haberlerine yer verdikleri 
oranla paralellik göstermektedir. Yine ikinci sıradaki kay-
nak KAGİDER Başkanı Posta’nın kendi haberleri içinde 
%55, Hürriyet’te %27, Zaman’da %13 ve Sabah’ta %15 
oranında kaynak olarak yer almıştır. Haber kaynaklarının 
gazetelere göre dağılımında tutarlılık söz konusu değildir. 
Gazeteler faklı oranlarda haber kaynağı kullanmışlardır. 

Araştırmamızın diğer bir inceleme konusu KAGİDER 
haberlerinin ne vesile ile yayımlandığıdır. Bu başlık altın-
da, devlet-STK ortak toplantısı, basın toplantısı, sertifika 
veya ödül töreni, resmi ziyaret, dernek sosyal sorumluluk 
faaliyeti, söyleşi, KAGİDER toplantısına iştirak, ulusla-
rarası toplantı, CHP STK buluşmaları, KAGİDER millet-
vekilleri toplantısı, KAGİDER yönetim kurulu seçimi ve 
KAGİDER ile bakanlıklar arası protokol faaliyeti olarak 
sınıflandırma yapılmıştır. Haberin yayımlanma vesilesine 
göre dağılım Tablo 22’dedir. 
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Tablo 22. KAgiDEr Haberlerinin Yayımlanma Vesilesi 

Toplam %

Devlet-STK toplantısı 8 4

Basın toplantısı 81 40

Sertifika veya ödül töreni 24 11,9

resmî ziyaret 6 3,0

Dernek sosyal sorumluluk faaliyeti 6 3,0

Söyleşi 7 3,5

KAgiDEr toplantısına iştirak 31 15,3

Uluslararası toplantı 29 14,4

cHP STK buluşmaları 1 0,5

KAgiDEr milletvekili toplantısı 4 2,0

KAgiDEr Yönetim Kurulu seçimi 4 2,0

KAgiDEr ile bakanlıklar arası protokol 1 0,5

Toplam 202 100,0

Tablo 22’e göre, KAGİDER haberlerinin en fazla ya-
yımlanma vesilesi %39,7 ile basın toplantısıdır. Bu vesileyi 
sırasıyla %15,3 oranında KAGİDER toplantısına iştirak ve  
%14,4 oranında uluslararası toplantı takip etmektedir. En 
az haber vesilesi ise %0,5’er oranla CHP-STK’lar buluşma-
sı ve KAGİDER ile bakanlıklar arası protokol haberleridir. 
Haber vesilesinin gazetelere göre dağılımı ise Tablo 23’te 
yer almaktadır.
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Tablo 23. Haberlerin Yayımlanma Vesilesinin gazetelere göre 
Dağılımı 

Zaman Posta Hürriyet Sabah Toplam

Devlet-STK 
toplantısı 

5 1 0 2 8

Basın toplantısı 21 6 41 13 81

Sertifika veya 
ödül töreni

6 0 15 3 24

resmî ziyaret 3 0 0 3 6

Dernek sosyal 
sorumluluk 
faaliyeti

1 1 0 4 6

Söyleşi 1 1 0 5 7

KAgiDEr 
toplantısına 
iştirak

8 7 9 7 31

Uluslararası 
toplantı

11 3 12 3 29

cHP STK bu-
luşmaları

0 0 0 1 1

KAgiDEr 
milletvekili 
toplantısı

4 0 0 0 4

KAgiDEr 
yönetim kurulu 
seçimi

0 1 3 0 4

KAgiDEr ile 
bakanlıklar 
arası protokol

0 0 1 0 1

Toplam 60 20 81 41 202

Tablo 23’e bakıldığında, Hürriyet kendi haberlerinin 
%49’unda, Zaman %35’inde, Posta %30’unda ve Sabah 
%31’inde basın toplantısını en fazla oranda haber vesilesi 
olarak kullanmıştır. Posta hariç üç gazetede de en yüksek 
oranda vesile olan basın toplantısı Posta’da ikinci sırada 
yer almış, Posta %35 ile KAGİDER toplantısına iştiraki en 
yüksek haber vesilesi olarak kullanmıştır. Haberlerin ya-
yınlanma vesilesi olarak gazeteler arasında tutarlılık söz 
konusudur. Gazeteler basın toplantılarını haber vesilesi 
olarak en fazla kullanmışlardır.  
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SONUÇ 

Bu çalışma ile örnekleme dâhil edilen dört ulusal 
gazetenin KAGİDER haberlerine genel olarak yaklaşımı 
betimlenmiştir. İncelemede gazete haber sayılarının, ko-
nularının, kaynak ve haber vesilelerinin birbirinden farklı 
olduğu tespit edilmiştir. Ancak Hürriyet gazetesi diğer ga-
zetelere göre açık bir farkla KAGİDER haberlerine yer ver-
miştir. Gazetelerin haberlerinin haftanın günlerine göre 
dağılımı incelendiğinde yine gazeteler arasında bir tutarlı-
lık söz konusu değildir. Örneğin Hürriyet, salı gününe yo-
ğunlaşırken Zaman perşembe gününe yoğunlaşmaktadır. 
Her bir gazete farklı günlerde farklı sayıda haber vermiş-
tir. Bu ülke gündeminin o günkü durumu ile gazetelerin 
haber politikalarına uygunluk şeklinde yorumlanabilir.  

Haberlerin gazetelerde yer aldıkları bölümlere ba-
kıldığında sırasıyla en fazla ekonomi, gündem, politika, 
bölge sayfası, dünya ve teknoloji şeklinde bir sıralama 
bulunmaktadır. Bölümlere göre gazetelere bakıldığında, 
gazeteler arasında bir tutarlılık gözlenmektedir. Tüm 
gazeteler KAGİDER haberlerine en fazla oranda ekonomi 
sayfalarında yer vermiştir. Hürriyet, gazetelerin ekonomi 
bölümünde yayımlanan tüm KAGİDER haberlerinin ya-
rıya yakınını yayımlayarak en fazla haber yayımlama du-
rumunda olup, onu sırasıyla Zaman, Sabah ve Posta gaze-
teleri takip etmektedir. KAGİDER’in kadınların ekonomik 
durumlarına destek olmayı amaçlamış bir dernek olduğu 
düşünüldüğünde haberlerin çoğunluğunun ekonomi say-
falarında yer alması doğal karşılanmaktadır. 

Haberlerin niteliğine bakıldığında, söz konusu dö-
nemde yayımlanan KAGİDER haberlerinin tamamına 
yakını bilgilendirme türü haberlerdir. Eleştiri, değerlen-
dirme ve tavsiye türü haberler yok denecek kadar azdır. 
Örneklem olarak yalnızca gazete haberlerinin alınması ve 
köşe yazılarının örnekleme dâhil edilmemesinin böyle bir 
sonucu doğurduğu söylenebilir. 

Haberler konularına göre sınıflandırılmış ve 59 ayrı alt 
konudan oluşan beş ayrı ana konu başlığı oluşturulmuş-
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tur. Bu sınıflama, aynı zamanda KAGİDER’in resmî web 
sayfasında yer alan beş ayrı ana görevi de ifade etmek-
tedir. Bunlar, Devlette Kadının Savunusu, Özel Sektör-
de Kadının Savunusu, Kamuoyunda Kadının Savunusu, 
Dernek İçi Faaliyetler ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere 
beş ana konu olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya 
göre gazetelerde en fazla sırasıyla özel sektörde kadının 
savunusu ve kamuoyunda kadının savunusu başlıkları 
yer almıştır. Bu sıralama Posta gazetesindeki küçük bir 
farkla birlikte tüm gazetelerde tutarlılık göstermiştir. Hür-
riyet ve Zaman KAGİDER haberlerinin yaklaşık yarısını 
özel sektörde kadının savunusu konularına ayırmışlardır. 
Bu durum KAGİDER’in kadın girişimciliğinin tanınması, 
özel sektör tarafından benimsenmesi ve kamuoyu tarafın-
dan kabul görmesi konularında gündeme gelerek başarılı 
olduğunu göstermektedir. 

Haberde geçen kişi ve kurumlar ayrıca nitelendiril-
melerine göre sınıflandırılmıştır. Haberlerdeki kişi ve 
kurumların yarıya yakını görevine göre nitelenmiş, onu 
siyasal kimliğe göre niteleme takip etmiştir. Görevine 
göre ve siyasal kimliğe göre niteleme tüm gazetelerde 
tutarlı bir şekilde en fazla oranda niteleme sınıfı olmuştur. 
KAGİDER’in bir STK olarak tüm devlet, hükûmet, muha-
lefet ve özel sektör kurumlarıyla sürekli ilişkide olması, 
haberlerde adı geçen kişi ve kurumların bu şekilde nite-
lenmesine neden olduğu değerlendirilmektedir.   

Araştırmada incelenen haberlerin büyük çoğunlu-
ğunda haber kaynağı, basın toplantısı yaparak faaliyetini 
duyuran şirket veya KAGİDER yetkilileridir. Bu kaynak-
ları sırasıyla politikacılar, kaynak muhabir belirtmeden 
haber yapan gazeteler ile muhabir belirterek haber yapan 
gazeteler takip etmiştir. Yüzde onlar civarında muhabir 
belirtmeden yapılan haberler, kaynağın güvenirliği açı-
sından tartışma yaratmaktadır. Zaman, Posta, Hürriyet 
ve Sabah’ta her üç kaynak ilk üç sırada yer aldıklarından 
kaynak açısından aralarında tutarlılık olduğu söylenebilir.        

Çalışmada son olarak KAGİDER’in gazetelerde neden 
haber olduğu incelenmiştir. Toplum KAGİDER’le ilgili 
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haberlerin çoğunluğundan basın toplantıları ile haberdar 
olmuştur. Bunu sırasıyla KAGİDER toplantılarına katılan 
kişiler ile uluslararası toplantılar takip etmektedir. Özel-
likle Hürriyet gazetesi haberlerinin yaklaşık yarısını basın 
toplantılarına dayandırmıştır. Tüm gazetelerde ortak ola-
rak basın toplantısı en önemli haber nedeni olarak ön pla-
na çıkmaktadır. Bu konuda gazeteler arasında bir tutarlılık 
olduğunu söylenebilir. 

Söz konusu dönemde Zaman, Hürriyet’ten sonra en 
fazla sayıda KAGİDER haberine yer vermiştir. Zaman, yı-
lın kadın girişimci yarışması, teknolojide kadın hareketi 
projesi, KAGİDER aylık kahvaltı toplantıları ve BM kadı-
nın statüsü çalışmaları haberlerine konu bazında daha faz-
la oranda yer vermiştir. Zaman’ın haberlerinin tamamına 
yakını bilgilendirme türü haberlerdir. 

Posta en az sayıda KAGİDER haberi yayımlayan gaze-
tedir. Posta, kadın liderlerin öncülüğü projesi, KAGİDER 
aylık kahvaltı toplantıları, cinsiyet eşitliği sertifika progra-
mı ve BM kadının statüsü çalışmalarına haberlerinde konu 
olarak daha fazla oranda yer vermiştir. Posta’nın haberle-
rinin çoğunluğu bilgilendirme türü haberlerdir.

Hürriyet gazeteler içerisinde en fazla KAGİDER habe-
ri yayımlayan gazetedir. Hürriyet, yılın kadın girişimci ya-
rışması, teknolojide kadın hareketi projesi, KAGİDER ay-
lık kahvaltı toplantıları ve BM kadının statüsü çalışmaları 
haberlerine sayfalarında daha fazla oranda yer vermiştir. 
Hürriyet’in haberlerinin tamamına yakını bilgilendirme 
türü haberlerdir. 

Sabah Hürriyet ve Zaman’dan sonra haber sayısı ola-
rak üçüncü sırada yer almaktadır. Sabah, teknolojide ka-
dın hareketi projesi, KAGİDER aylık kahvaltı toplantıları, 
BM kadının statüsü çalışmalarına sayfalarında daha fazla 
yer vermiştir. Sabah’ın haberlerinin tamamına yakını bil-
gilendirme türü haberlerdir.

KAGİDER, Türkiye’deki kadınların öncelikle eko-
nomik anlamda daha iyi seviyelere gelmesi için gayret 
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sarf ederken, toplumsal anlamda da kadına hak ettiği 
değerin verilmesi için de çalışmalarını sürdürmektedir. 
KAGİDER’le ilgisi olmayan yedi farklı haberde, haberin 
kaynağı olan şarkıcı, girişimci veya ülkemizin önde gelen 
kadın yöneticileri, ayrıca KAGİDER üyesi olduklarını be-
lirterek derneğin kadınlar arasındaki ayrıcalıklı yerini gös-
termişlerdir.

KAGİDER’in çalışma azmine bir başka örnek de KA-
GİDER yönetimindeki isimlerin geliri KAGİDER Girişim-
cilik Akademisi için kullanılacak olan “Ben Bir Gün Kadın-
ken” adlı tiyatro oyununu sahneye koymuş olmalarıdır. 
Dernek yönetiminde görevli kadınlar bu amaçla bir süre 
tiyatro eğitimi almışlar ve 12 Nisan 2012 tarihinde oyunu 
sahneye koymuşlardır. 

KAGİDER projelerini hayata geçirirken özel sektör 
ve diğer STK’larla birlikte çalışıyor. Projelerin başarısı da 
bu anlamda paydaşların gayretine kalıyor. Konu bazında 
ilk sıralarda gelen Teknolojide Kadın Hareketi Projesi-
nin, proje paydaşı Vodafone Türkiye İcra Komitesi Üyesi 
Serpil Timuray’ın gayretleriyle ülke çapında duyurul-
duğu görülmüştür. Serpil Timuray’ın her fırsatta proje-
yi gündeme getirmesinin ve basını bu anlamda çok iyi 
kullanmasının projenin tanınırlığı anlamında çok büyük 
faydası olmuştur. Bu projenin ödül törenine başbakan da 
katılmıştır.      

KAGİDER, aylık olarak yaptığı kahvaltı toplantıla-
rında kamuoyu tarafından tanınan yüzleri derneğine ça-
ğırarak sohbetler yapmakta ve bu yolla gündeme gelme 
fırsatına sahip olmaktadır. KAGİDER Kamuoyunda Kadı-
nın Savunusu an başlığı altında incelenen aylık kahvaltı 
toplantılarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, AB Bakanı Egemen 
Bağış, Yazar Asaf Savaş Akat, Gazeteci Ertuğrul Özkök ve 
Londra Olimpiyat Oyunlarında atletizm 1500 metre fina-
linde altın madalya alan Aslı Çakır Alptekin gibi kamuoyu 
tarafından takip edilen kişilerin çağrılması derneğin tanın-
ması açısından olumlu bir etkinlik olarak görülmektedir.
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Sonuç olarak, KAGİDER’in bir STK olarak Türk kadı-
nının ekonomik anlamda hak ettiği seviyeye gelmesi için 
yoğun bir çaba içerisinde olduğu ve gün geçtikçe bu konu-
daki etkinliğini artırdığı görülmektedir.
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