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Özet 

Bu çalışmada kadın ve erkek yöneticilerin gözetiminde çalışan personelin 
fiziksel ve ruhsal sağlık farklılıkları ele alınmıştır. Farklılıkları belirlemek üzere 
Bankacılık sektöründe bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, erkek 
yöneticilerin gözetimi altında çalışan erkek ve kadınlarda ruhsal sağlık açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmazken, fiziksel sağlıklar arasında anlamlı bir farklılık 
belirlenmiştir. Erkek yönetici gözetiminde çalışan kadınların fiziksel sağlıkları daha 
kötü durumdadır. Kadın yöneticilerin gözetimi altında çalışan erkek ve kadınlarda hem 
fiziksel sağlık hem da ruhsal sağlık açısından anlamlı farklılıklar bulunduğu 
belirlenmiştir. Kadın yönetici gözetiminde çalışan kadınlar hem fiziksel hem de ruhsal 
açıdan daha sağlıksız bir görüntü çizmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Kadın yöneticiler, ruh sağlığı, fiziksel sağlık. 

Abstract 
In this research it is evaluated the workers physical and mental health differences in 
which their managers gender is man or woman. To find out the differences a research is 
handled in banking sector. According to the results of the research, workers in which 
working with the male manager; there are difference between male and female workers 
according to physical health and there are not difference between male and female 
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workers according to mental health. There are differences between male and female 
workers in which working with woman manager according to physical and mental 
health. The physical and mental health of woman workers, working with woman 
managers, looks like worse.   
Keywords: Woman managers, mental health, physical health.  


