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Türkiye’de Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Karşılaştıkları Sorunlar ve
Tarıma Bakış Açıları
E. Yılmaz1
1

G. Özdemir1

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ

Bu ça l ışmanın temel a macı, Türkiye’de tarım konusunda ça lışmalar ya pan kadın a ra ştırma cı ve a ka demi s yenl eri n
ta rıms a l gel i şmeye ka tkıl a rı, ka rşıl a şıl a n s orunl a r ve bunl a ra yö nel i k çözüm öneri l eri s unma ktır.
Özel likle kadın a kademisyen ve araştırmacıların, Tarımsal Ara ştırma Ens ti tül eri ve Üni vers i tel erde a ra ştırma ve
eği tim faaliyetlerini gerçekleştirirken karşılaştıkları problemler, araştırma i htiyaçları, uzmanlık alanları belirlenmişti r.
Ayrıca ül kemiz ta rımına bakış açıları ve ne gibi katkıları olduğu tespit edi l meye ça l ışıl mış, güçl eri ve bekl enti l eri
orta ya konul muştur.
Anahtar kelimeler: Ka dın, Aka demi s yen, Ara ştırma cı, Türki ye, Bi l i m, Ta rım

The Problems Faced by Female Academicians and Researchers in Turkey and
Their Viewpoints concerning Agriculture
The ba sic a im of this s tudy i s to offer contributions of female researchers and academicians who ca rry out studies in
the s ubject of agriculture in Turkey to a gricultural development, the problems encountered and solutions for thes e
probl ems .
The problems which especially female a cademicians and res ea rchers encounter wi th whi l e they a re pra cti s i ng
res earch a nd educational a ctivities i n Agricultural Research Enstitutes and Universities , thei r res ea rch needs a nd
thei r profession have been determi ned. Al s o, thei r vi ewpoi nts of our co untry’s a gri cul ture a nd wha t ki nd of
contri butions they ha ve made have been tried to be determined, and their power a nd expectations ha ve been put
forwa rd.
Key Words: Women, Aca demi ci a ns , Res ea rchers , Turkey, Sci ence, Agri cul ture

Giriş
Tarih boyunca kadının çalışma yaşamı içerisinde
önemli bir yeri olmuştur. Yaklaşık yarım yy.
öncesine oranla kadınlar, çalışma yaşamında,
belirgin bir değişim sergilemişlerdir. Kadınlar
genelde düşük ücretle istihdam edilmekte ve esas
rollerinin evinde eşi ve çocuklarına bakmak olduğu
algılanmakta iken ücret karşılığı çalışmak kadının
yaşamını büyük ölçüde değiştirmiştir. Çalışılan işin
statüsü ne kadar düşük olursa olsun, bir eş ve
anne olma kimliği yanında, “çalışan kadın” kimliği
de kadın için oldukça önemlidir (Gürol, 2000).
Yirminci yüzyıla geçilmesi ile birlikte kadınlar
benimsemek zorunda bırakıldıkları sosyal rolleri
nedeniyle karsılaştıkları engellerin büyük bir
kısmını aşmışlardır. Artık iş ve aile yükümlülükleri
eşler tarafından müşterek olarak üstlenilmekte ve
bu durumun erkek ve kadın yönünden sayısız
avantajları olduğu kabul edilmektedir. Bu şekilde
oluşturulacak “dengeli bir yaşam” insanların
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çalışma yaşamına optimal
sağlamaktadır (Gürol, 2002).
Kadın için kariyer geli şimi
değerlendirilmelidir. Bunlar:

düzeyde
üç

katkı

aşamada

Bireysel Açıdan Kariyer: İş hayatında yer alan
bireylerin öncelikle kariyer konusunda istek, hırs,
ilgi ve bilgisi olması gerekir. İstek, ilgi ve ihtiyaçlar
her bireyde eşit oranda ve eşit şiddette
bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak, kadın ve
erkeklerin
kariyer
seyri
birbirine
pek
benzememektedir. Genellikle kadınlar kariyer
hedeflerine erkeklerinkine oranla daha yavaş
ilerlemektedirler.
Aile Açısından Kariyer: Kadınlar bir yandan kariyer
yolunda önemli adımlar atarken, diğer yandan da
evinin kadını, bir eş ve anne olarak da başarılı ve
mutlu olmak durumundadır. Kadının kariyerinin
gelişmesi, çocukların iyi yetişmesine katkı
sağlamaktadır. Evli kadınlar, çocuklarının daha iyi
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bir eğitim alabilmesi ve çocuklarının ya şam
standartlarını yükseltmek, onlara daha rahat
imkânlar sağlamak amacıyla kariyer geliştirmek
isteyebilirler.
Toplum Açısından Kariyer: Kadının kariyeri,
sadece bireysel olarak kadın için değil, toplum için
de önem taşır. Kadınların çalışma hayatına etkin
katılımından söz ederken, akla ilk olarak eğitim ve
işgücü gelmektedir. Bu da toplumdaki eğitimli
kadın oranının artmasına neden olmaktadır (Sarı
ve Çevik 2009).
Tarihin her döneminde kadın işgücüne olan ihtiyaç
önemini korumuş olmakla birlikte, günümüzün
zorlu iş yaşamında önemi her geçen gün biraz
daha artmaktadır. Tarım toplumundan bilgi
toplumuna geçiş sürecinde, tarlalarda ve
fabrikalarda her zaman gereksinim duyulan kadın
işgücü, bugün gelinen noktada, ülkelerin
gelişmişlik düzeylerine göre değişmektedir. Bazen
bilgi toplumlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli işlerde
faaliyet gösterirken, bazen de halen tarım ve
sanayi
toplumlarının özelliklerini
taşıyan
gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerde tarımsal
üretimde ve fabrikalarda niteliksiz işlerde faaliyet
göstermektedir.
Endüstri toplumunun çalışan insan tipini erkekler
oluştururken,
içinde
bulunduğumuz
bilgi
toplumunda kadınlar ön plana çıkmaktadırlar. İş
hayatında ağırlığın endüstriden bilgi ve hizmet
sektörlerine kayması ile birlikte bilgi çağının
yarattığı yeni mesleklerin pek çoğunu kadınlar ele
geçirmiştir (Erkek ve Karagöz, 2009).
Günümüzde toplumların geli şmişlik düzeyiyle
ilişkili olarak kadınların istihdamı farklı düzeylerde
ve farklı koşullarda gerçekleşmektedir. Kadınların
gelişimine yatırım yapmak hem ekonomik, hem de
sosyal açıdan önemlidir. Kadınlar güçlendiklerinde
ve gelir elde ettiklerinde bundan hem çocukları,
hem de aileleri kazançlı çıkmaktadır. Ayrıca
kadınların ekonomiye olan katkıları resmi
istatistiklere yansıdığından çok daha fazladır
(Gönüllü ve İçli, 2001).
Çalışma yaşamına girebilen kadınların çalışma
yaşamlarını kısa bir dönemde bitirmesi ve/veya
kariyerde
yükselme
doğrultusunda
tüm
potansiyelini ortaya koyamamasının temel nedeni,
ev ve iş yaşamını uzlaştırma konusunda yaşadıkları
sorunlardır. Ülkemizde kreş gündüz bakımevi gibi
sosyal destek kurumları tüm çabalara karşın
yeterli sayıya ulaşamamıştır(Anonim, 2011).
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Yükseköğretimde
net
okullaşma
oranına
bakıldığında, 2001/02 yılında % 12,9 olan toplam
oranın 2009/10 öğretim yılında % 30,42’ye
yükseldiği görülmektedir. Kadınlar açısından bu
oran 2001/02 yılında % 12,1 iken 2009/10 öğretim
yılında % 29,6’ya yükselmiştir. 2009/10 yılı
itibariyle üniversitede eğitimini sürdüren
3.529.334 öğrencinin 1.566.701’ini( % 44) kız
öğrenciler oluşturmaktadır. Lisansüstü düzeyde
yüksek lisans ve doktora programlarına devam
eden öğrencilerin ise % 46,8’ini kadınlar
oluşturmaktadır. Diş Hekimliği, Eczacılık, Edebiyat,
Dil, Tarih ve Coğrafya, Fen, Eğitim, Güzel Sanatlar,
İlahiyat ve Mimarlık Fakültelerinde kadın oranı
erkeklerden fazla iken, Tıp, Mühendislik, Ziraat,
Veterinerlik,
İktisadi
ve
İdari
Bilimler
Fakültelerinde erkek öğrencilerin çoğunlukta
olduğu kaydedilmektedir (Anonim,2011).
Akademik personelde ise kadının durumuna
bakıldığında Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent,
Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Okutman
kadroları içinde kadın oranının birçok ülkeden
daha yüksek olduğu (yaklaşık % 38,7)
görülmektedir. Bu, çok önemli bir oran olmakla
birlikte rektör (% 5,2) ve dekanlık (% 15,3) gibi üst
pozisyonlarda erkek egemenliği devam etmektedir
(Anonim, 2011).
Ülkemizde kadın konusunda yapıl an araştırma ve
yayınlar 1970’li yıllardan itibaren gelişme
göstermiş, 1980’li yıllarda ise ders olarak
okutulmaya başlanmıştır. Daha sonra kadın
çalışmaları disiplinler arası çalışmalar haline
gelmiştir ve 1990’lı yıllardan sonra ayrı bir disiplin
olma yolunda ilerlemektedir (Sancar, 2009).
Türkiye son on yılda dünya yayın sıralamasında
hızla ilerlemektedir. Bugün Türkiye Bilimler
Akademisi’nde bulunan asli üyelerin sadece
%10’nu kadındır. TÜBİTAK bilim ödüllerinden
%6’sı, Teşvik Ödüllerinin ise %12’sı kadın
araştırmacılara verilmiştir (Okay, 2007).
Akademisyenlik, sürekli kendini yenilemeyi
gerektiren, bu yüzden belirli mesai saatleri ile
sınırlı kalmayan hemen hemen yaşamın tamamını
etkileyen bir meslektir. Verilecek derslere
hazırlanmak, bilimsel çalışmaları takip edebilmek,
bilimsel gelişime katkı yapmak, kitap, makale vb.
yazmak, kongre-konferans ve sempozyumda
bildiri sunmak hep bir çaba ve etkinlik
gerektirmektedir. Bu yüzden akademisyenlik
mesleğinin sorumluluğu çok fazladır.
Bu
sorumluluğu hakkıyla yerine getirebilmek, özveri,
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disiplin, çalışkanlık, en önemlisi de mesleğe karşı
bir sevgi gerektirmektedir.
Akademisyenlerin öncelikli olarak üyelerinin
öncelikli olarak işlerini sevmeleri ve bu doğrultuda
maddi ve manevi olarak tatmin olmaları
gerekmektedir. Fakat maddi olarak yetersizliklerin
yanında, üniversitelerin olumsuz koşulları, bilimsel
çalışmalarda karşılaşılan zorluklar, ders yüklerinin
yoğun olması, kimi zaman üniversitelerde de
subjektif ilkelerin geçerli olması, yaşanan kadro
sıkıntısı, öğretim üyeliği mesleğinin cazibesini
yitirerek çok sayıda öğretim elemanının
üniversiteden uzaklaşmasına yol açmaktadır.
Üniversitede kalan öğretim elemanları ise, bilimsel
çalışmalar için kendilerini geliştirmeye olanak
bulamadan, kendilerini tatmin edici sosyal-kültürel
faaliyetlere katılamadan, sadece yaşamsal
faaliyetlerini
en
alt
doyum
düzeyinde
gerçekleştirmek için aybaşını beklemek zorunda
kalmaktadırlar (Aytaç ve ark, 2001).
Bu araştırmada tarım alanında çalışmalarını
sürdüren kadın akademisyen ve araştırıcıların
çalışma alanları, kurumlarında karşılaştıkları
sorunlar, önemli buldukları tarımsal problemler
ve çalıştıkları alanlarda bilime katkıları konusunda
bilgiler verilmiştir.

Materyal ve Yöntem
Bu çalışmanın hedef kitlesini Türkiye’de bulunan
tüm Ziraat Fakültelerinde ve Tarımsal Araştırma
Enstitülerinde çalışan kadın araştırmacılar
oluşturmaktadır. Bu araştırmada tam sayım
yöntemi
uygulanmış
olup
Araştırma
enstitülerinden 252, Ziraat fakültelerinden 457
kadın araştırmacılara internet yoluyla anket
gönderilmiştir. Bunlardan 91’i (yaklaşık%12’si)
anketi yanıtlamıştır. Elde edilen veriler, kadın
araştırmacıların kişisel ve işleriyle ilgili olarak,
çalışma alanları, ihtiyaçları dikkate alınarak
gruplandırılmıştır. Araştırma ve eğitim aktiviteleri
sırasında karşılaştıkları sorunlar ve tarımsal
problemlere bakış açıları belirlenmiştir.
Bu çalışma da veri toplama aracı olarak kullanılan
ankette, çoğunlukla çoktan seçmeli sorular,
sorulmuş ve bunlar açık uçlu sorularla
desteklenmiştir. Veri toplama aracı olarak
kullanılan anketler, araştırmacılar tarafından
düzenlenmiş
ve
kadın
akademisyen
ve
araştırmacılara uygulanmıştır.
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Anketlerin tamamlanıp, gözden geçirilmesinden
sonra, analiz ve değerlendirmeler için temel bir
kodlama planı geliştirilmiştir. Elde edilen veriler,
bilgisayar ortamında SPSS 13 paket programı
kullanılarak analiz edilmiştir.

Araştırma Sonuçları
Kadın Akademisyen Ve Araştırmacıların
Demografik Özellikleri Ve Çalışma
Yaşamındaki Katkıları
Bireyin toplumsal konumu ve rollerini belirlemede
önemli bir etken olan yaş, aynı zamanda bireyin
tutum ve davranışlarının anlaşılması ve
anlamlandırılmasında da önemli bir faktördür. Her
geçirilen yaş, kişi için farklı bir pozisyon ve
tecrübedir. Yaş değişkeninin diğer değişkenlerin
tespiti ve tanımlanmasında da ayrı bir öneme
sahip olduğu söylenebilir. Kadın akademisyen ve
araştırmacıların demografik özellikleri ve çalışma
yaşamındaki katkıları Çizelge 1.’de gösterilmiştir.
Ankete
katılan
kadın
akademisyen
ve
araştırmacıların %57,1 gibi büyük bir çoğunluğu 31
ve 40 yaşları arasındadır. Bunu %28,6 ile 41–50
yaş gurubu ve %11,0 ile 20–30 yaş gurubu
izlemektedir. Yaş ortalaması 36’dır. Buna göre
kadın öğretim üyelerinin tamamına yakınının genç
ve orta yaş grubunda bulundukları söylenebilir. Bu
durum her şeyden önce Türkiye’nin genç nüfusa
sahip bir ülke olması ve son yıllarda eğitimli kadın
sayısının giderek artması gibi değişik nedenlerle
izah edilebilir. Araştırmacıların %80,2’si doktora,
%16,5’i yüksek lisans yapmıştır.
Araştırmaya katılanların % 29.7’si Yrd. Doç, %
26.4’ü Araş.Gör, % 14.3’ü Prof.Dr, %12.1’i Doç.Dr,
%17.6’sı Araştırma Enstitülerinde araştırmacı
olarak çalışmaktadır. Kadın araştırmacıların
%42,9’unun iş yaşamındaki tecrübesi 10–20 yılları
arasındadır. Kadın araştırıcıların % 71,4’ü evli, %
28,6’sı bekârdır. Akademik yaşamda evli kadın
oranı oldukça yüksektir.
Kadın
akademisyen
ve
araştırmacıların
çoğunluğunun (%67,1) aileleri 3 ve daha az kişiden
oluşmaktadır. Ailesi 5 kişi ve daha fazla olanlar
ancak %6’lık bir oranı oluşturmaktadır.
Kadın akademisyen ve araştırmacıların %35,2’sinin
hiç çocuğu bulunmamaktadır. Diğer %64,8’inin ise
1 ya da 2 çocuğu bulunmaktadır. Çocukların yaşları
ise genellikle 18 yaşından küçüktür.
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Çizelge 1.Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Demografik Özellikleri ve Çalışma Yaşamındaki Katkıları
Table 1. Demographic characteristics and work life contributions of women academics and researchers.
Kişisel
Sayı
%
Kişisel
Sayı
%
Yaş
Tecrübesi
20-30
10
11.0
1-5
13
14.3
31-40
52
57.1
6-10
17
18.7
41-50
26
28.6
10-20
39
42.9
51+
3
3.3
21+
22
24.2
Öğrenim Durumu
Medeni Durum
Lisans
3
3.3
Evli
65
71.4
Yüksek Lisans
15
16.5
Bekâr
26
28.6
Doktora
73
80.2
Türkiye’deki Mesleki Kuruluşlara Üyelik
Pozisyonu
Evet
74
81.3
Araştırma Görevlisi
24
26.4
Hayır
17
18.7
Araştırma Enstitüsünde
16
17.6
Uluslar arası Mesleki Kuruluşlara Üyelik
Araştırmacı
Yard.Doç.Dr
27
29.7
Evet
25
27.5
Doç.Dr.
11
12.1
Hayır
66
72.5
Prof.Dr.
13
14.3
Toplam
91
100.0
Evli olan kadın akademisyen ve araştırmacıların
eşleri de genelde (%98) 55 yaşından küçük, lisans
ve lisansüstü eğitimi almıştır. Çoğunluğu
akademisyen ve mühendislik mesleğine sahiptir.
Kadın akademisyen ve araştırmacıların ailelerinin
yaşam dönemleri incelendiğinde, %26,4’ünün
çocuksuz, %63,7’sinin çocuklu, %7,7’sinin
başlangıç dönemi ve %2,2’sinin ise çocuklarının
evlenmiş olduğu görülmüştür.
Kadın akademisyen ve araştırmacıların çoğunlukla
(%64,8) oturdukları evin sahibi konumunda olup
kiracı olanlar ise %33’ünü oluşturmaktadır. Büyük
çoğunluğunun (%85,7) konut tipi apartman
şeklindedir. Ancak %14’ü müstakil evde

yaşamaktadır. Yerleşim alanı olarak %93,4’ü kent
merkezini tercih etmiştir.
Kadın akademisyen ve araştırmacıların ulusal
mesleki kuruluşlara üyelik oranı %81,3 olup, bu
oran uluslararası kuruluşlara üyelik açısından
(%27,5) oldukça düşüktür.

Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların
Çalışma Alanları
Şekil 1’deki veriler, kadın araştırmacıların tarımın
çeşitli disiplinlerine odaklı olarak çalıştıklarını
göstermektedir.

Şekil 1. Kadın Araştırmacı ve Akademisyenlerin Çalışma Alanları.
Figure 1.Working area of women academics and researchers.
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Şekil 2. Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Kurumlarında Karşılaştıkları Problemlerin Dağılımı
Figure 2. Distribution of the problems that women academics and researchers ancountered withing
their institutions.
Anketi yanıtlayan kadın araştırmacıların içerisinde
ilk sırada tarım ekonomistleri (%20,9) gelmekte,
bunu sırasıyla bitki yetiştirme ve ıslahı (%16,5) ve
bitki korumacılar (%15,4) izlemektedir.

Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların
Akademik Yaşamla İlgili Görüşleri ve
Karşılaştıkları Problemler
Kadın araştırmacıların kurumlarında karşılaştıkları
problemler içerisinde araştırma ve eğitim
tesislerindeki yetersizlik, %64,8’lik bir oranla başı
çekmektedir. Bunu sırasıyla eksik ve zamanında
verilmeyen
araştırma
fonları(%50,5),
araştırmaların uygulamaya aktarılmasındaki
eksiklikler(%36,2), kadınların çoklu rolü (%34,0),
yüksek sorumluluk gerektiren pozisyonlara sıcak
bakılmaması (%32,9) izlemektedir(Şekil 2).
Kadın araştırmacıların % 18,6’sı problemlerin yasa
ve
yönetmeliklerden
kaynaklandığını
belirtmişlerdir. Hiçbir problemle karşılaşmayan ise
%4,3’dür.
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Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların
Önemli Bulduğu Tarımsal Problemler ve
Yapılması Gerekenler
Tarım alanında çalışmalarını sürdüren kadın
akademisyen ve araştırmacıların önemli buldukları
tarımsal problemler üç grup altında toplanmıştır.
Bunlar teknik, ekonomik ve eğitim ile ilgili
problemlerdir.

Teknik problemler
Kadın akademisyen ve araştırmacılar tarafından
belirtilen, tarım alanındaki başlıca teknik
problemler; kalifiye eleman yetersizliği, üretimde
plansızlık, yüksek su kısıtlığı, yeterli kalitede ve
verimde çeşit olmaması, mevcut çeşitlerin
iyileştirilmemesidir. Ayrıca tarım alanlarının
yapılaşması, güvenli gıda, tarımsal ilaçların
olumsuz yönleri ve oluşturdukları dayanıklılık
problemleri, tarımda bilinçsizce ve aşırı kullanılan
pestisit, kimyasal gübre ve hormonla rdır. Bunların
yanında, denetim eksikliği, özellikle zirai ilaç ve
hormon kullanımındaki belirs izlikler ve müdahale
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edilmemesine
dikkat
çekilmiştir.
İklim
değişikliğinden kaynaklanan problemler, suyun
ekonomik kullanılmaması, toprakta arazi kaybı ve
çoraklaşma, tarımsal üretimde dışa bağımlılık,
hibrit tohum kullanımı da en önemli problemler
arasında yer almıştır.
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ürün deseni, pazarlama, girişimcilik vb. konularda)
ve örgütlenme/birlikte iş yapma eğilimi oluşturma
da çözüm için belirtilen önerilerdendir.
Ayrıca üretim planlaması, kendi kaynaklarımızın
değerlendirilerek dışa bağımlılığa son verilmesi
ülkemiz açısından son derece önemlidir.

Hayvan yetiştiriciliğinde karşılaşılan en ciddi
problem ise damızlık hayvan materyalinin
bulunmayışıdır. Bu konuda üniversiteler yetersiz
kalmakta çalışmalar, araştırma projeleri veya
makaleler ile sınırlanmaktadır.

Özellikle enerji bitkileri yetiştiriciliği konularında
gerekli teşvikler de sağlanarak üretim yapılmalıdır.
Tarımsal ilaçlara alternatif ve yeni mücadele
yöntemleri geliştirmek gerekmektedir.

Ekonomik problemler

Tarım dışı alanların değerlendirilebilmesi için
çalışmalar yapılması, miras hukukundan dolayı
bölünmüş tarım arazilerinin organik tarıma
yönlendirilmesi dile getirilen diğer önerilerdir.

Başlıca dikkat çekilen ekonomik problemler ise;
üretim ve pazarlama problemleri, ihracatın yeterli
yapılmaması, ülkesel kısa orta ve uzun vadede
tarım politikasının olmayışı, tarımsal alanların
azalması, insan nüfusunun artışı ve daha sağlıklı
beslenmeye yönelimler, kontrolsüz kırsal göçtür.
Ayrıca organizasyonlarda ve işletmelerdeki kayıt
tutma konusunda sıkıntılar gözlenmektedir.
Üreticilerin ürettikleri üründen elde ettikleri
kazanç yetersiz ve girdi maliyetleri çok yüksektir.

Eğitim problemleri
Üreticilerin bilinçlendirilmesi ve tarım toplumunun
eğitimine yeterince önem verilmemesi, disiplinler
arası çalışma eksikliği, saha çalışmalarının
yetersizliği, sürdürülebilir tarım yöntemleri
konusundaki
çalışmalara
yeterince
yer
verilmemesi ve bu konudaki çalışmalarda gönüllü
ekip oluşturmadaki zorluklar başlıca eğitim
problemleri arasında belirtilmiştir. Araştırma
sonuçlarının
uygulamaya
aktarılamaması,
Üniversite, Kamu ve Özel sektör birlikteliğinin
oluşturulamaması,
araştırma
ve
eğitim
faaliyetlerinin yetersizliği ve özellikle araştırma
faaliyetlerinde yeteri kadar maddi desteğin
olmaması diğer belirtilen eğitim problemleridir.
Çiftçilerin tarımsal üretimde daha yeni teknolojik
ürünleri kullanmaları sağlanması da (yeni sulama
sistemleri daha yeni mekanizasyon araçları gibi )
ayrıca belirtilmiştir.
Çözüm olarak, uzun vadeli politikalarının
oluşturulması ve eğitim açısından yapılabilecekler
belirtilmiştir. Özellikle eğitim açısından üreticilerin
bilinçlendirilmesi, uygulamaya dönük araştırmalar
ve konu odaklı lisansüstü eğitim ve di siplinler arası
çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Damla sulamanın yaygınlaştırılması, arazilerin
toplulaştırılması, bitkisel ve hayvansal atıkların
değerlendirilerek enerji üretimi sağlanması
gerekliliği, kadın akademisyen ve araştırmacılarca
belirtilmiştir.
Tarımsal yapıda görülen dengesizlikleri gidermek
için, yapının iyileştirilmesi ya da işletmelerde
kaynak
kullanımının
etkinleştirilmesi
gerekmektedir. Ayrıca hayvancılık ile ilgili
problemlerin çözümü için hayvancılık teşvik
edilmeli şeklinde önerilerde yer almıştır.

Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların
Bizzat Uygulamada Yer Aldıkları Projeler
Kadın akademisyen ve araştırmacıların bizzat
uygulamada
yer
aldıkları
projeler
değerlendirmiştir.
Çoğunlukla teknik konularda çalışanlar; ıslah,
verim ve kalite denemeleri, yeni çeşitlerin
geliştirilmesi, hayvancılık, biyodizel üretimi, toprak
ve su kaynakları, ulusal ceviz entegre projesi,
meyve-sebze kurutma, silaj kalitesi arttırılması,
farklı sulama yöntemlerinin değerlendirilmesi, bazı
önemli hastalıkların tespiti ve biyolojik mücadelesi
ile ilgili projeler, koyun yetiştiriciliğinde damızlık
yeni tip koyun geliştirmesi,
fidancılık gibi
projelerdir.
Ekonomi alanında çalışanlar ise; küçük aile
işletmeciliği ve kadının yeri, bölgesel kalkınma
projeleri, arazi toplulaştırması, ekolojik arazi
yönetim planı geliştirme, tarım sigortacılığı, kırsal
alanda toplumsal yapı ve cinsiyet, yayım, sosyoekonomik yapı araştırmaları gibi projelerde yer
almışlardır.

Bütünleşmiş kırsal kalkınma yaklaşımı içerisinde
eğitim yoluyla bilinç yükseltme (girdi kullanımı,
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Ayrıca kadın akademisyen ve araştırmacıların
bilimsel alanda ıslah çalışmaları ve oldukça
yenilikçi çalışmalar (petrolle kirlenmiş toprakların
biyolojik yöntemlerle iyileştirilmesi, yeni böcek
türlerinin belirlenmesi vb.) içerisinde yer aldıkları
görülmüştür.

Kadın araştırmacıların %42,9’unun iş yaşamındaki
tecrübesi 10–20 yıl arasındadır. Bu bulgu
ülkemizde tarım alanında çalışan kadın
akademisyen ve araştırmacıların uzun süre
konularında emek verdikleri ve önemli bir
potansiyel kaynak olduklarını ortaya koymaktadır.

Tarımsal kalkınmaya katkı açısından kadın
akademisyen
ve
araştırmacılar,
ıslah,
bilinçlendirme, atık değerlendirme gibi birçok
yenilikçi çalışmanın yanı sıra Ar-Ge çalışmaları ve
tarımla ilgili tüm bilimsel çalışmalarla bulundukları
bölgenin ve ülkenin tarımsal kalkınmasına katkı
sağladıklarını belirtmişlerdir.

Kadın akademisyen ve araştırmacıların ulusal
mesleki kuruluşlara üyelik oranı %81,3 olup, bu
oran uluslar arası kuruluşlara üyelik açısından
(%27,5) oldukça düşüktür. Bu alanda kadın
akademisyen ve araştırmacıların teşvik edilmesi ve
desteklenmesi yerinde olacaktır.

Ayrıca maddi kaynakların sınırlı olması
araştırmaların sayısını ve kalitesini etkilediği,
araştırmacıların kişisel çabalarının tek başına
yeterli
olmadığı,
kaynakların
arttırılıp,
araştırmacının rahat araştırma koşullarına sahip
olabildiği ölçüde yapılan araştırmaların tarımsal
kalkınmaya etkilerinin de artacağı belirtilmiştir.

Sonuçlar ve Öneriler
Günümüzde, kadınların karşısına ne tür engel
çıkarsa çıksın, kadınlar kariyer gelişimleri için bu
engelleri aşmış ve giderek daha çok çalışma
yaşamının içinde yer almaya başlamışlardır.
Kadınlar, kariyer geli şimlerini sadece bireysel
amaçları için değil, hem aile hem de toplumsal
açıdan önemli görerek kariyer hedeflerine emin
adımlarla ilerlemişler ve ilerlemektedirler.
Bu çalışma ile kadın akademisyen ve
araştırmacıların tarım konusundaki görüşlerinin
oldukça kapsamlı ve yenilikçi olduğu ortaya
çıkmıştır.

Kadın araştırmacıların kurumlarında karşılaştıkları
problemler içerisinde en önemlisi araştırma ve
eğitim tesislerinin yetersizliğidir. Bunu sırasıyla
eksik ve zamanında verilmeyen araştırma fonları,
araştırmaların uygulamaya aktarılmasındaki
eksiklikler, kadınların çoklu rolü, yüksek
sorumluluk gerektiren pozisyonlara sıcak
bakılmaması izlemektedir. Burada özellikle
“kadınların çoklu rolü” ve “yüksek sorumluluk
gerektiren pozisyonlara sıcak bakılmaması” gibi
cinsiyet faktöründen kaynaklanan sorunlar dikkat
çekicidir.
Tarım alanında çalışmalarını sürdüren kadın
akademisyen ve araştırmacıların önemli buldukları
tarımsal problemler ve çözüm önerileri üç grup
altında gruplandırılmıştır. Bunlar teknik, ekonomik
ve eğitim ile ilgili problemlerdir.
Bu
çalışma;
kadın
akademisyen
ve
araştırmacıların, tarımla ilgili tüm bilimsel
çalışmalarla, bulundukları bölgenin ve ülkenin
tarımsal kalkınmasına katkı sağladıklarını ortaya
koymuş ve akademik yaşamla ilgili olarak dile
getirilen sorunlar çözümlenirse bu katkının daha
da ileriye taşınacağını göstermektedir.
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