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“Dünya daha iyi bir yer 
olacaksa bu, kadınların 

çabalarıyla olacak” 
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Maryam Mirzakhani 

Matematik Bölümü, Stanford University 

İlk verildiği yıl olan 1936’dan bu yana Fields Medal’i kazanan 
ilk ve tek kadın 

 

Mirzakhani’nin iş arkadaşları onu başkalarının uğraşmadıkları 
ya da uğraşamadıkları problemler karşısında hırslı, azimli ve 
korkusuz birisi olarak tanımlıyorlar. Kolay yolu değil, daha 
çetrefilli konuları ele almayı seçti. 

Kaynak: Stanford News FSivrikayaŞerifoğlu271117Düzce 



Matematik Bilimleri Dergilerinin  
Editör Kurullarında Kadınlar 

435 derginin editörler kurulu 

• 13067 editör pozisyonundan % 8.9’unda kadınlar yer 
alıyor 

• Dergilerin % 10’unda hiçbir kadın editör bulunmuyor 

Oysa; 

kadınlar ABD’deki doktora derecesi veren matematik 
bilimleri bölümlerinde kadrolu öğretim elemanı 
pozisyonlarının yaklaşık 15% ‘ini oluşturuyorlar. 

Kaynak:  
Chad M. Topaz ve Shilad Sen, 2016. Gender representation on journal editorial boards in the 
mathematical sciences, https://doi.org/10.1371/journal.pone. 0161357 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161357 
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Kadınların STEM Alanlarında Başarısı 
İçin Öneriler 

• Sosyal aidiyet duygusu  

– STEM’de başarılı kadın akranlar hakkında bilgi sahibi olunması 
(Dasgupta, 2011; Dasgupta et al., 2015; Stout et al., 2011)  

– STEM akranlarıyla minimal bağların vurgulanması (ör. Aynı doğum gününe 

sahip olunması) (Walton et al., 2012). 

– Üniversiteler tarafından akran mentorluk programları oluşturulması, 

kendinden emin olmayanlarla kendine güvenen başarılıların bir araya gelmesi  

• STEM kimliğinin vurgulanması  

– Sosyal aidiyet 

– Kendinden kuşku duyan kadınlara aktif STEM öğrenimi konusunda fırsatlar 
sunulması  

• Akran olmayanlarla ilişkiler  

– Ebeveynlerin STEM kurslarının değeri konusundaki farkındalıklarının sağlanması 
Source: 
Rachael D. Robnett and Sarah E. Thoman, 2017. STEM success expectancies and achievement among 
women in STEM majors, Journal of Applied Developmental Psychology, 52, pp.91-100 
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T  U  L  I  P 

TURKISH UNIVERSITY LEADERSHIP IMPROVEMENT 
PROGRAM 

2013 

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE LİDERLİK İYİLEŞTİRME 
PROGRAMI 



Yükseköğretimde Kadın Liderliğini 
Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve 
Mentorluk Programı 

• Liderlik pozisyonlarına yükselmeleri için kadınları 
desteklemek ve onlara cesaret/ilham vermek 

• Liderlik yeteneklerini geliştirmek 

• Mentörlük desteği vermek 

• Kadın akademisyenler için iletişim ağları 
oluşturmak, var olan ağları desteklemek 

TULIP 
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Kadınların atandıkları yönetim pozisyonu ile sahip 
oldukları güç, kadın erkek arasında sayısal eşitlikten 
daha önemli** 

 

Sayısal üstünlük sağlamak değil ! 

Amaç; 

Kadınların liderlik potansiyelini hayata 
katmalarını sağlayacak çalışma ortamlarını 
geliştirmek 

** (Colleen Chesterman et al., Women’s Studies International Forum 28, 163 – 180, 2005 içinden 
referansla ((Ely, 1995)) 
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Türk Yükseköğretim Alanında 
Kadının Durumu Çelişkisi 

Yardımcı doçentlikten profesörlüğe uzanan 
akademik kariyerde kadına yönelik ayrımcılık yok 
 

Kadın profesör oranı AB ve gelişmiş ülkelere 
kıyasla yüksek 

! Ancak kadınlar yönetim/liderlik 
pozisyonlarında yer almıyorlar 
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Kaynak: Türkiye’de Kadın, Kadının Durumu Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı, Mayıs 2017 

2007-2008 2015-2016 

Öğrenci % 43   % 45,8   

Akademisyen % 39   % 43,5   

Profesör % 29   % 30,5   

Yükseköğretimde Kadın 
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Doğa 
Bilimleri 

Mühendis-
lik ve 
Teknoloji 

Sağlık 
Bilimleri 

Ziraat Sosyal 
Bilimler 

Beşeri 
Bilimler 

AB-28* 15,8 9,8 23,3 22,7 23,5 30,0 

AB-27** 28 35 48 48 40 28 

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

Kadın Profesörler (Grade A) 

*Kaynak: She Figures 2015, Gender in Research and Innovation, European 
Commision, 2016 (Tablo 6.2) 
**Kaynak: She Figures 2012, Statistics and Indicators on Gender Equality in 
Science and Innovation, European Commision, 2015 (Tablo 3.2) FSivrikayaŞerifoğlu271117Düzce 



Cam Tavan Endeksi (GCI) 

Türkiye AB ülkeleri içerisinde en iyi değerlerden birine sahip! 

GCI 

AB-28 1,75* 

TR 1,25** 

İdeal GCI: 1 

*Kaynak: She Figures 2015; **Kaynak: She Figures 2012 

          prof+doç+yrd.doç.kadın oranı 
GCI=            
     profesör kadın akademisyen oranı 
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• 182 Üniversitede 15 kadın rektör  

 

• 203 kadın dekan (1.577 dekan içinde) 

 

• YÖK’te iki kadın üye (21 üye içinde)  

Kadın Rektörler ** 

%  8,24 

%  9,52 

% 12,87 

**: 2017 yılı başı itibariyle FSivrikayaŞerifoğlu271117Düzce 



‘‘Kadınların karşı karşıya 
oldukları cam tavan değildir, 
kalın bir tabaka erkektir’’** 

Aslında cam tavan var, 
sadece farklı bir yükseklikte.. 

** Kadın Rektörler Konferansı, İTÜ, 2010 FSivrikayaŞerifoğlu271117Düzce 



YÖK’te Toplantıdan Görüntüler 
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Yükseköğretimde Kadın Liderliği Çalıştayı  
Düzce, 29 Kasım 2012 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN 
TBMM Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Azize Sibel GÖNÜL 

FSivrikayaŞerifoğlu271117Düzce 



 

AKADEMİK KÜLTÜR  /  ÇALIŞMA ORTAMI 

o Bilimsel rekabete uygun olmayan kültür 

o Çalışma hayatında destek mekanizmalarının eksikliği/yetersizliği 

o Kadınların bilgilendirilerek güçlendirilmesine ilişkin destek mekanizmasının ve 

araçlarının geliştirilememesi, çalışma-aile-çocuk yaşamı dengesinin kurulamaması, 

rol çatışması ve bunun için gerekli düzenlemelerin (kreş, anaokulu vb.) eksikliği 

o Mücadele-direnme-dayanışma zayıflığı, ilişki ağlarının yeterince kurulamaması, 

kadınlar arası desteğin ve örgütlenmenin eksikliği, bilgi kaynak israfı 

o Kurum içi erkek egemen eğilimler 
 

YASAL DÜZENLEMELER 

o Kadın liderliğini teşvik eden politika/mevzuat eksikliği, yetersizliği, yaptırım 

gücünün olmaması 

o YÖK yasasında ve yeni taslakta toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili herhangi bir 

etik kavramının, ilkelerin, maddelerin bulunmayışı 

o Devletin sistemli kaynak ve desteğinin olmaması 

o Baskı ve ayrımcılık uygulanması, eşitlik gözeten mevcut yasal uygulamalarda 

hakların gaspı, yükselme, eşit ücret vb. yetersizliği,  

Çalıştayda İfade Edilen Sorunlar 
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SOSYO-KÜLTÜREL ETKENLER 

o Kadınları çalışma hayatına özendirecek, kolaylaştıracak değil vazgeçirecek 

uygulamaların (erken yaşta evlendirme, çocuk sahibi olma vb.) bulunması 

o Biyolojik indirgemecilik 

o Çevrenin etkisi ve kadınların özgüven isteğinde kültürel engellerin bulunması, kadınların 

yöneticiliğe talip olmaması, önündeki engellere yönelik bilgi/konuşma/ifade 

özgürlüğünün meşru ortamının bulunmaması, çevrenin kadını yönetici pozisyonda 

görmek istememesi, yeterli rol model bulunmaması 

o Toplumsal bilinçaltı oluşturmada medyanın rolü 

KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

o Hedeflerin yüksek olmaması 

o Kişisel/kişilerarası tercihler 

o Hedefe odaklanma ve hedef (dava) yetersizliği 

Çalıştayda İfade Edilen Sorunlar 
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ÇALIŞMA KOŞULLARI 

o Kadınların yükseköğretim alanında daha fazla yer almasını sağlayacak uygulamaların 

oluşturulması (örneğin part time çalışma, home-ofis vb.) 

o Kadının annelik rolüne ilişkin sorumluluklarından kaynaklanan sorunların çözülmesinde 

kreş, yaz okulu, etüt evleri, oyun evleri, lojman olanakları vb. destek mekanizmalarının 

arttırılması ve yasal zorunluluk haline getirilmesi 

MALİ DESTEKLER 

o Ev işleri, yemek vb. kolaylaştırmak için ekstra ücretlendirmelerle ekonomik katkı payının 

arttırılması 

ÖRGÜTLENME 

o Akademisyen Kadınlar Birliği’nin kurulması 

İLİŞKİ AĞLARI 

o Kadınlararası ilişki ağlarının güçlendirilmesi (Kadın merkezleri arası işbirliği, her yıl 

düzenli olarak “Kadın” konulu sempozyum, kongre vb. bilimsel toplantıların yapılması, 

periyodik toplantılarda rol modeller olarak başarılı kadınların davet edilmesi) 

o Web sayfası-networking kurmak,  Mentoring 

o Rol modellerin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayan ağların 

oluşturulması 

o Kadınların yöneticiliğin alt kademelerinden itibaren cesaretlendirilmesi 

Çalıştayda İfade Edilen Çözüm Önerileri 
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YASAL DÜZENLEMELER 

 

o Üniversitelerde kreş oluşturulmasında kolaylıklar sağlanarak çalışma hayatının 

kolaylaştırılması 

o Kadın yöneticilerin yasaların üretilmesinde aktif rol alması 

o Yeni YÖK yasasında her düzey için minimum yüzde 30 kadar yönetici kuralı 

getirilmesi 

o Akademik-İdari komisyonlar ya da kurullarda kadınların belli oranda (2023’e kadar 

yüzde 50) belirlenmesinin yasal olarak zorunlu tutulması, uygulanmadığı durumlarda 

yaptırım uygulanması 

o Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yeni yasa taslağında düzenlemelerin yapılması 

o Göreve yükselme ve girişte standartların olması, yasal uygulamaların bulunması 

o Kurumsal yapılarda eşit temsil hakkı, kadın adayların pozisyon başvurularına teşvik, 

çalışma etiğine yönelik mevzuatın yürürlüğe konması (Cinsel taciz dahil) 

o Yaşanan/yaşanabilecek hak gasplarına yönelik ilgili mekanizmaların hesap 

verebilirliğinin olması 

Çalıştayda İfade Edilen Çözüm Önerileri 
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EĞİTİM 

o Öğretim üyesi yetiştirme programlarına “Kadın lider yetiştirme” modülünün eklenmesi 

o Akademide kadın lider yetiştirme eğitimlerinin kurumsallaşması 

o Üst düzey erkek yöneticilere yönelik farkındalık eğitimlerinin verilmesi 

o Aile paylaşımı, erkek kadın rolleri, program değişikliği, eğiticilerin eğitimi, kitapların 

cinsiyet eşitliği açısından gözden geçirilmesi 

o Mentörlük, eğitim programları, farkındalık yaratılması için eğitim programlarının 

düzenlenmesi,  

o Üniversiteler tarafından kadın liderlik becerilerinin geliştirilmesi için özel eğitim 

imkanlarının sunulması (İletişim becerileri, çatışma çözümü, zor insanlarla başa çıkma, 

kriz yönetimi vb.)  

o Erken yaştaki kız çocuklara cinsiyet eşitliği, yurttaşlık eğitim vb. verilmesi 

 

MEDYA DESTEĞİ 

o    Medyada başarılı kadın rol modellerin güncel tutulması, sohbet programları ve dizilerde  

      cinsiyet ayrımcılığının denetlenmesi 

o Medyada farkındalık oluşturacak programların yapılması, toplumsal önyargıları giderici 

girişimlerin geliştirilmesi 

Çalıştayda İfade Edilen Çözüm Önerileri 
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TULIP - Yükseköğretimde Kadın Liderliğini 
Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve 

Mentorluk Programı  
2013, 2014 and 2015 

Düzce Üniversitesi Kadın Araştırmaları UAM (DÜKAM) 
Düzce Üniversitesi Yöneticilik ve Liderlik UAM (LİDERİM) 
Kadın akademisyenleri yükseköğretimde liderlik pozisyonları için aday 
olmaya teşvik etmek ve cesaretlendirmek 
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• Seminerler, eğitim oturumları 

• Mentorluk oturumları 

• Anket çalışması:  

 Kişisel liderlik özellikleri  

 değerlendirme 

TULIP Program Yapısı 
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TULIP Görüntüleri.. 
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• Üç program, toplam 105 katılımcı 

• Her program: 

 ~ 30 katılımcı 

 ~ 25-30 üniversite 

 ~ 15-30  il 

TULIP 
Yükseköğretimde Kadın Liderliğini 

Geliştirme ve Güçlendirme 
Programları 
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Üniversite rektörü 
 

Üniversite rektör adayı 
  

Dekan 
 

Dekan yardımcısı 
 

Bölüm başkanı 

 

Sonuçlar 
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04-13 Eylül 2014 

ÇİN: Woman President’s Forum 
Communication University of China & Unesco 

19-22 Şubat 2015 

PAKISTAN 
Woman Leadership 
Workshop 
COMSATS Lahor & 
COMSATS Abbottabad  FSivrikayaŞerifoğlu271117Düzce 



PAKİSTAN 
Woman Leadership 
Workshops devam ediyor 
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Kadın akademisyenler için programlar  
 Rektörlük, dekanlık ve diğer yönetici pozisyonlarını 

hedeflemeleri için cesaretlendirme 
 

Erkek akademisyenler için programlar 
 Farkındalık yaratmak ve erkek egemen karar verme 

süreçlerini iyileştirmek  
 
Projeler, lobicilik, vd 
  Okul öncesinden itibaren eğitim-öğretim 

malzemesinin yeniden gözden geçirilmesi, 
iyileştirilmesi 

TULIP - Gündem 
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Zaman kadınların lehine işliyor.. 
• Etkin liderliğin modern tanımı kadın cinsiyet rolüyle 

daha uyumlu oldu  
– Dönüşümsel liderlik 

– Astları güçlendirmek 

– Etkin iletişim ve dinleme 

– İşbirliği, ekip çalışması 

– Etkileşim 

– Cesaret verme 

– İlham verme 

– .. 

• Kurum ve kuruluşlar için kadın üst düzey yöneticilere 
sahip olmak bir gelişmişlik işareti 
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• Girişimcilik dersleri (Tıp Fak. dahil)- 2012-2013 
• European Entrepreneurship Award – 29 ülke 399 proje 
• 100+ yeni üniversite arasında ilk teknopark 
• Düzce Teknopark: Türkiye Birinciliği – 2000’den sonra kurulan 
• Bal ormanı 
• Arı-çocuk projesi: “Arı biziz, bal da bizimdir” 
• Arıcılık ve Arı Ürünleri Ar-Ge Proje Fuarı  
• YÖ Kadın Liderliği Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve 

Mentorluk Programı 
• Sosyal Güvenlik Programı – önlisans 
• Kafkas Dilleri ve Edebiyatı Programı – lisans 
• Kompozit Malzeme Teknolojileri Lisansüstü Programı 
• MYO Öğrenci Kongresi - 36 üniversiteden 450 öğrenci 
• Hesap verebilirlik – Son Altı Ay Toplantıları 
• ‘Sevgi’ dersleri 

Düzce Üniversitesi: Türkiye’de  
İlk’leri Başaran Üniversite 
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Düzce Üniversitesi 
Rektörlük Devir Teslim Töreni 
Mayıs 2015 

Türkiye’de Bir İlk Daha.. 
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Dinlediğiniz için  teşekkürler! 

Prof. Dr. Funda Sivrikaya 
Şerifoğlu 

 
 

serifogluf@gmail.com 
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Dünyada sadece bir kişi bile yaptıysa,  

ben de yaparım; 

henüz hiç kimse yapmadıysa,  

ilk yapan ben olurum. 


