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Yükseköğretimde Kadın 
Liderliği:  

Bugün ve Gelecek 



Kadın deyince.. 
• Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu 1923 
• Pekin Konferansı - 1995 

– Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı 
– «Kadın hakları insan haklarıdır.» 

• Dünyadaki en fakir ve okur-yazarlıktan yoksun topluluk 
kadınlardır  
– Sahra altı Afrika’da kızların ilköğretime erişimi :2086 

• Üç kadından biri, yaşam süresinde, fiziksel ya da cinsel 
saldırıya maruz kalıyor 

• Önümüzdeki 10 yılda 15 milyon kız çocuğu çocuk evliliği 
yapacak. 
 

ÇÖZÜM: KADINLARI GÜÇLENDİRMEK ! 
Kaynak: UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka, Kadınlar Günü konuşması, 2014 



Öykü/lerimizi Yazalım.. 
• Deniz Gamze Ergüven, Mustang filminin yönetmeni 

–  ‘Dünyadaki «öykü»lerin çoğunluğunu erkekler yazıyor, yayınlıyor, 
dağıtıyor’ 

• Ingmar Bergman’ın Yedinci Mühür Filmi, 1957 
– Emzirme sahnesi olan tek film 

Licia Ronzulli,  
Avrupa Parlamentosu Üyesi, İtalya 

Victoria Donda Perez,  
Avrupa Parlamen. Üyesi, Arjantin 



Türk Yükseköğretim Alanında 
Kadının Statüsü Çelişkisi 

Akademik kariyerde yardımcı doçentlikten 
profesörlüğe yükselirken kadına karşı ayrımcılık 
yok 
 

Kadın profesör oranı çok yüksek 

! Fakat kadınlar yükseköğretim kurumlarında 
liderlik pozisyonlarında temsil edilmiyorlar 



Kaynak: Türkiye’de Kadın’ın Durumu Raporları, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Ağustos 2015 

2007-2008 2013-2014 

Öğrenci % 43  % 45,8 

Akademisyen % 39 % 43 

Profesör % 29 % 29 

Yükseköğretim kurumlarında 
kadın 



Grade A 
 
(profesör) 

Grade B 
 
(doçent) 

Grade C 
 
(yard.doç) 

Grade D 
 
(lisansüstü) 

Toplam 

EU 27 20 37 44 46 40 

TR 28 35 48 48 40 

Kadın Akademisyenler 

Kaynak: She Figures 2012, Statistics and Indicators on Gender Equality in Science 
and Innovation, European Commision, 2015 (Tablo 3.1) 



Doğa 
Bilimleri 

Mühen-
dislik ve 
Teknoloji 

Sağlık 
Bilim-
leri 

Ziraat Sosyal 
Bilimler 

Beşeri 
Bilimler 

EU 27 13,7 7,9 17,8 15,5 19,4 28,4 

TR 25,7 19,1 35,4 19,5 27,1 25,5 

Kadın Profesörler (Grade A) 

Kaynak: She Figures 2012, Statistics and Indicators on Gender Equality in Science 
and Innovation, European Commision, 2015 (Tablo 3.2) 



Cam Tavan Endeksi  
Glass Ceiling Index (GCI) 

Türkiye; Avrupa Yükseköğretim Alanındaki  
en iyi GCI değerine sahip ve ideale yakın ! 

GCI 

EU 27 1,80 

TR 1,25 

         A+B+C  (prof., doç., yard.doç.) kadın oranı 
GCI=            
   A (prof.) kadın oranı 

İdeal GCI: 1 



Akademik kurumlarda kadın 
yönetici  

• İdarecilik pozisyonları  
 

– Kadın  %  21,9 
– Erkek  %  78,1 

* Eğitim-Sen Anketi, 2006 



• 193 Üniversite 
– 109 devlet 
–   76 vakıf  
–     8 vakıf myo 

  
• 193 Üniversiteden 15’i kadın rektörler 

tarafından yönetiliyor -> 
 

 
• Yükseköğretim Kurulu’nda 20 üye içinde 

sadece iki (2) kadın üye mevcut 

Kadın Rektörler 

% 7,77 



‘‘Kadınların karşı karşıya 
oldukları cam bir tavan 
değil, kalın bir tabaka 

erkektir’’ 

Cam tavan yok değil, var;  
sadece farklı bir yükseklikte .. 



Zorluklar 
• Kadının tanınma ve yükselme için daha fazla çaba 

harcamasının gerekmesi 
• Değerlendiricilerin erkek, değerlendirme süreçlerinin 

egemen çevreler olması 
• Ayrımcılığın gizli kalması 
• Kadının üst pozisyonlara aday olma konusundaki isteksizliği 
• Kadının performans-bazlı kültürde rekabet etme 

konusundaki gönülsüzlüğü (aile-çocuk sorumlulukları, 
kreş/anaokulu yetersizliği, eşin kariyeri, araştırma 
yeterliliğinde sorun, özgüven eksikliği, rol model eksikliği,..) 

• Kadının hakları konusundaki eğitimsizliği ve bilgisizliği  
• Ataerkil düşünce yapısı 



Başarı faktörleri 

Yükseköğretimde kadın liderliği için başarı faktörleri 
(Shahtalebi vd., 2011) 

 
• Başkalarının olumlu tutum ve tavırları  
• Kadının kişisel özellikleri 
• Kadının kişisel tutum ve tavırları 
• Toplumun tutum ve tavrı 
• Yöneticilik becerileri 
• Aile faktörleri 
• Özgür ve akademik bir çevre 

 



Öneriler 
• Paradigma değişimi 

– Erkeksi yönetim modellerinden uzaklaşma 
– Dönüşümsel liderlik 

• Kadının üst pozisyonlara aday olmasını kolaylaştıracak destek 
sistemleri 

• Kültürel değişim: aile, toplum 

• Okulöncesinden itibaren eğitim sistemi ve eğitim 
malzemesinin değiştirilmesi 

• Esnek, aile dostu istihdam koşulları 

• Akran eğitimi, mentorluk ve iletişim ağları 

• Olumlu rol modellerin tanıtımı, görünürlük 
 
 



 Erkekler ve kadınlar arasında bir sayı dengesi 
sağlamaktan daha çok, kadınların atandığı seviye 
ve ulaştıkları güç önemli  

 
((Ely, 1995) as referenced by Colleen Chesterman et al., Women’s Studies 
International Forum 28, 163 – 180, 2005) 

Sayısal üstünlük değil ! 
Kadınların dönüşümsel lider olarak 
kullanılmayan kapasitelerini 
gerçekleştirmelerini destekleyen çalışma 
ortamları oluşturmak.. 

Amacımız – Fark yaratmak 



-- Hukuki, ahlaki ve etik değerlere uygun yürütülen , 
-- Hesap verebilir, 
-- Kapsayıcı bir yönetim 

KADIN-ERKEK BİRLİKTE 
ÇABA GÖSTERMEK 

• Kadınlar erkeklere göre eğitim, kamu yönetimi ve sosyal 
hizmetler alanlarında daha etkili bir liderlik yürütüyorlar 
 

• Kadınlar değişiyor, liderlik rolleri değişiyor ve kültür değişiyor – 
bu değişim kadınların lehine 

 
Kaynak: Eagly and Carli, «The female leadership advantage: An evaluation of the evidence»,The 
Leadership Quarterly ,14, 807-834, 2003  



Zaman kadınların lehine işliyor.. 
• Etkili liderliğin modern tanımlamaları kadın cinsiyet rolüyle 

daha uyumlu hale dönüşüyor  
– Dönüşümsel liderlik 
– Çalışanların güçlendirilmesi 
– İletişim ve etkili dinleme 
– İşbirliği 
– Etkileşim 
– Cesaret verici 
– İlham verici 
– .. 

• Üst pozisyonlarda kadınlara yer vermek şirketler için gelişme 
işareti oluyor 

• Hukuk davaları – Walmart vs Dukes (1.6 Milyon kadın çalışan) 



Ann-Christin Bylund  
İsveç Tarım Bilimleri Üniversitesi, 2000-2006 Dönemi Rektörü 

“I am unconcerned with asserting my status and can, therefore, 
delegate responsibility and authority. I try to create an open and 
permissive work environment. I encourage initiative-taking and using 
one’s own creativity and strength. I believe in the strengths inherent in 
all kinds of systems. If people are not afraid and under pressure, the 
whole organisation develops in a positive way.  
Earlier our university had a slightly old-fashioned administration which 
controlled things so that everything was formally correct. To do the right 
thing is of the utmost importance. We are now trying to encourage 
initiative-taking and independent thinking. If something occasionally 
goes wrong it can be corrected.”  
«During my years as a researcher within the pharmaceuticals industry I 
was able to take part in a number of different leadership programs. I 
realised the value of being a leader. It was something one could both be 
good at and enjoy. I became more and more interested in developing 
leadership both in theory and practice.» 



Bo Sundqvist  
Uppsala Üniversitesi, 1997-2006 Dönemi Rektörü 

“It is an advantage if you are self-confident and sufficiently satisfied with 
yourself, if you know what your strengths and weaknesses are. It may 
sound a bit irreverent, but it is also advantageous if you are a little tired of 
research and ready to try something new. You should have a strong 
constitution and sleep well at night. A Vice- Chancellor also needs to be 
ingenious and analytical. Although there is always something going on, you 
need to think strategically and be proactive.”  
«I am a little socially lazy. It does not come naturally to me to socialise, but I 
have had to learn. Yesterday I had dinner with the management of a large 
international company and, of course, it is an advantage if one is skilled at 
“small talk.” I am not a catastrophe, but I have to make an effort and I prefer 
to listen rather than talk.   
I also have difficulties relaxing. As Vice-Chancellor I encounter many 
problems, but they are often not personal. It was worse in the nineties, 
when I was part of a large research group; one had to publish, be refused, 
apply for grants, and face failing to get them. There were more butterflies in 
my stomach at that point in time.» 
 



T  U  L  I  P 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE LİDERLİK İYİLEŞTİRME 
PROGRAMI 

 
TURKISH UNIVERSITY LEADERSHIP 

IMPROVEMENT PROGRAM 



TULIP –  
Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme 

ve Güçlendirme Programı 
• Kadın akademisyenleri yükseköğretim kurumlarında 

yöneticilik/liderlik pozisyonlarına yükselmeleri için 
cesaretlendirmek ve desteklemek 

• Liderlik yeteneklerini geliştirmek 
• Mentorluk ilişkileriyle etkinliği ve sürdürülebilirliği 

sağlamak 

• Elektronik iletişim ağları içinde paylaşımı ve 
motivasyonu sürdürmek 

https://groups.google.com/d/forum/tulipduzce 



Yükseköğretimde Kadın Liderliği Çalıştayı   
Düzce, 29 Kasım 2012 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN 
Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Azize Sibel GÖNÜL 



Türkiye'de Bir İlk Daha: Kadın Akademisyenlere Kadın 
Liderliği Eğitimi ve Mentorluk Programı 

 26-27 Nisan 2013, Topuk Yaylası/Düzce 

Üniversitemiz Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Birimi (DÜKAM) 
ile Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (LİDERİM) 
 
Elginkan Vakfı’nın destekleriyle 
 
Kadın akademisyenlerin, yöneticiliğin alt kademelerinden itibaren 
cesaretlendirilmesi ve yükseköğretim kurumlarında liderlik görevleri için 
aday olmalarını desteklemek 



“KADIN AKADEMİSYEN ÇOK, KADIN YÖNETİCİ YOK” 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Üniversitemiz işbirliğiyle 
Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı (TULİP)  
22-24 Ekim 2014 
 

II. Yükseköğretim Kadın Liderliği Geliştirme ve 
Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı 



04-13 Eylül 2014 
Communication University of China ve Unesco işbirliğiyle  

ÇİN: Kadın Rektörler Forumu 

PAKİSTAN 
COMSATS Lahor ve 
Abbottabad 
Yerleşkelerinde 
Kadın Liderliği Çalıştayı 
19-22 Şubat 2015 



TULIP: Hedeflerimiz.. 
Türkiye’nin farklı illerinde farklı üniversitelerde 
programı tekrarlamak 
 Daha fazla kadın akademisyene ulaşmak 
 

Erkek akademisyenler ve yöneticiler için program 
hazırlamak 
 Yükseköğretimdeki erkek egemen karar alma 

süreçlerini dönüştürmek 
 

Bakanlıklarla işbirliği 
 Mevzuat değişiklikleri ve eğitim malzemelerinin 

yeniden tasarımı 



TULIP 2015 
• Mentorluk: Daha tecrübeli/bilgili birisinin daha az tecrübeli/ 

bilgili bir diğer kişiye rehberlik ettiği kişisel gelişim ilişkisi 
İş, kariyer veya profesyonel gelişim ile  ilgili  bilgi, sosyal 
sermaye ve psikolojik desteğin gayrı-resmi aktarım süreci 

 

• Yükseköğretim alanındaki kadın liderlerin bölümlerindeki/ 
birimlerindeki kadın akademisyenleri desteklemeleri 
• Ayda 1-3 saat görüşmeler 

 

• Her kurum farklı: Örgüt kültürü, kişilik özellikleri, vb faktörler  
• Her kadın farklı: «Kadın»ız ama aynı değiliz 

 

• İlişki ve işbirliği ağları (Bkz. Abicim-abicim ağları) 
 

• Başarı ve başarısızlık öyküleri 
• Cassie Premo Steele – Feminar classes – Huffington Post 



‘‘Kadın kadının kurdu’’ değildir .. 

• Kendimizi iyi tanımalı ve kendimize 
güvenmeliyiz 

• Hedef koymaktan çekinmemeliyiz  
• Kendimizi sürekli geliştirmeliyiz 

• Zorluklardan yılmamalıyız 

• Erkek egemen dili ve yöntemleri 
sürdürmemeliyiz 

• Birbirimizi desteklemeliyiz 



Başka bir dünya mümkün.. 
 

Kapsayıcı, adil ve şeffaf 
yönetim, üretim, tüketim ve 

değer paylaşım modelleri 
mümkün.. 



“Dünya daha iyi bir yer olacaksa, bu, 
kadınların çabasıyla olacak.” 

Değişimi Sağlayabiliriz ! 



Dinlediğiniz için 
teşekkür ederim..  
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