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Amaç – Kadınların iş ve sosyal hayatta daha fazla yer alması, cinsiyete yönelik akademik 
çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. Farklı disiplinler tarafından yapılan araştırmaların 
büyük bir çoğunluğu kadınların iş hayatında karşılaştıkları engeller üzerine yoğunlaşmıştır. 
Kadınların çalıştığı kuruma olan bağlılığı ve bunun oluşmasındaki rolü üzerine araştırmalar ise 
sınırlı düzeydedir. Bundan dolayı çalışmanın temel amacı, örgütsel bağlılığın oluşmasında kadın 
akademisyenlerin rolünü tespit etmek ve aralarındaki ilişkiyi incelemektir.  

Yöntem – Çalışmada öncelikle örgüt ve örgütsel bağlılık konuları açıklanmış, sonrasında ise kadın 
akademisyenlerin durumu ve örgütteki rolünden söz edilmiştir. Araştırma için ilgili literatürden 
yararlanılarak yapılandırılmış mülakat tekniğine uygun soru formları hazırlanmıştır. Bu sorular 
yardımıyla çalışma için gerekli olan veriler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ndeki kadın 
akademisyenlerden elde edilmiştir.  

Bulgular – Araştırma kapsamında 16 kadın akademisyen ile görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcıların büyük bir kısmı (% 68,75) 10 yıldan fazla akademisyen olarak görev yaptıkları 
belirlenmiştir. Evli (% 87,50) akademisyenlerin çoğunlukta olduğu katılımcıların genel olarak 
örgütsel bağlılık duygusuna sahip oldukları tespit edilmiştir. Ancak bunların büyük bir bölümü 
örgütsel bağlılığın oluşmasında kendi rollerinin olmadığını da belirtmektedirler. Bununla birlikte 
kadın akademisyenlerin meslektaşları ve çalıştıkları kurumla bağlılıklarının olumlu olduğu 
sonucuna da ulaşılmıştır. 

Tartışma – Araştırma sonucunda kadınların iş hayatında yer almaları büyük bir mücadele 
sonucunda elde edildiği görülmüştür. Dünya genelinde bazı bölümlere kadınların alınmadığı, bazı 
yerlerde ise kadınların çalışmasının yasak olduğu da görülmektedir. Ayrıca kurumlarda kadınlara 
yönelik herhangi yazılı bir kural veya politika da bulunmamaktadır. Tüm bu olumsuzluklara 
rağmen örgütsel bağlılığın oluşmasını olumlu yönde etkilemektedirler.  
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Purpose – Women's involvement in work and social life has led academic studies to concentrate on 
gender. The vast majority of research conducted by different disciplines focuses on the barriers 
women face in business. Research on women's commitment to the institution and its role in its 
formation is limited. Therefore, the main purpose of the study is to determine the role of woman 
academicians in the formation of organizational commitment and to examine the relationship 
between them. 

Design/methodology/approach – In the study, firstly, organizational and organizational 
commitment issues were explained separately and then the situation of woman academicians and 
their role in the organization were mentioned. Questionnaires were prepared according to the 
structured interview technique by using the relevant literature. With the help of the questions, the 
data required for the study were obtained from woman academicians in the Kyrgyzstan-Turkey 
Manas University. 

Findings: Interviews were conducted with 16 female academicians. Most of the participants 
(68,75%) were found to be academicians for more than 10 years. Married (87,50%) participants were 
found to be predominant and to have a general sense of organizational commitment. However, most 
of them state that they do not have their own role in the formation of organizational commitment. 
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