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Lefkoşa, 9 Mart 2022  

BİLİMDE KADININ ROLÜ 

Avrupa Komisyonu’nun desteği, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK) katkılarıyla, 9 Mart 2022 Çarşamba 
günü Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen “Bilimde Kadının Rolü” başlıklı iki toplumlu webinarda 
cinsiyet eşitliğine vurgu yapıldı ve kadınların başarılarına değinildi. Etkinlik ayrıca AB Bilgi Merkezinin Facebook 
sayfasından canlı olarak paylaşıldı: https://www.facebook.com/ABBilgi/videos/1036193066933854  

Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Koordinasyon, Kaynaklar ve Yardım Programı Direktörü Judit 
Rozsa yaptığı açılış konuşmasında, AB'nin cinsiyet eşitliği konusunda Kıbrıs, AB ve ötesinde  gelecek nesilleri 
teşvik ederek ve iyi çalışmalarını sürdürerek faklı bilim dallarında daha fazla kadının yer almasına katkıda 
bulunabilmeyi umduğunu vurguladı. Ayrıca Kıbrıs'ta AB'nin özellikle iki toplumlu bilimsel araştırma projelerini 
teşvik eden bir çağrı başlattığını ve Sivil Alan Projesi aracılığıyla daha fazla bilgi alınabileceğini de sözlerine 
ekledi. 

Etkinlik, çeşitli bilimsel alanlarda çalışan Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi ekibinin bir parçası olan iki 
toplumdan değerli 12 Kıbrıslı kadın bilim insanına bir platform sağlarken, genç kadın ve kız çocuklarına farklı 
bilimsel alanları keşfetmeleri için ilham kaynağı oldu. Ayrıca, etkinlikte kadınların geleceğe katkıda bulunmak 
için geçmişe nasıl ışık tuttuğu anlatıldı. 

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumu için AB Yardım Programının bir parçası olarak, temel hakların ve 
özellikle kadın haklarının geliştirilmesi ve savunulmasında örgütsel kapasiteleri, erişimi ve etkiyi güçlendirmek 
için bir dizi faaliyet ve eylemi desteklemektedir. 

AB genelinde mühendislik, imalat ve inşaat sektörlerindeki doktora mezunlarının yalnızca %29'unu kadınlar 
oluşturuyor. Kadınlar ayrıca bilim, mühendislik veya bilgi ve iletişim teknolojileri gibi teknik alanlarda serbest 
meslek sahibi profesyonellerin yalnızca %25'ini temsil etmektedirler. Patent başvurularının sadece %10'unun 
kadınlardan gelmesi ise buluş yapanlar arasında da kadınların yetersiz oranda temsil edildiğini göstermektedir.  

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), 1981 yılında Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarının liderleri tarafından 
Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan iki toplumlu bir komitedir.  KŞK, ada genelinde kazılar ve KŞK 
Antropoloji Laboratuvarında kalıntıların antropolojik ve genetik analizlerini yürüten 60'tan fazla Kıbrıslı 
arkeolog, antropolog ve genetikçiden oluşan iki toplumlu bir adli tıp ekibine sahiptir.  İş gücü rakamlarındaki 
diğer tüm kadınların aksine, KŞK'da komitenin %65'i kadın bilim insanlarından oluşmaktadır. 

Kısa Bilgi:  
Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Eşit bir Birliğe ulaşma taahhüdünü hayata geçirmeye yönelik kapsamlı bir 
strateji olan “Eşit bir Birlik: 2020-2025 toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisi” Komisyon tarafından kabul edildi. Strateji, 
Avrupa’da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 2025 yılı itibariyle somut bir ilerlemenin kaydedilmesine yönelik politika 
hedefleri ve eylemler içermektedir. Hedeflenen Birlik, tüm çeşitlilikleriyle bütün kadın ve erkeklerin, kız ve erkek 
çocuklarının hayatta seçtikleri yolu izlemekte özgür olduğu, başarılı olmak için eşit fırsata sahip olduğu ve Avrupa 
toplumuna eşit oranda katılabildiği ve liderlik edebildiği bir Birlik’tir. Temel hedefler arasında toplumsal cinsiyet temelli 
şiddetin sona erdirilmesi, toplum bünyesindeki toplumsal cinsiyet kalıplarına karşı çıkılması, işgücü piyasasındaki 
toplumsal cinsiyet ayrımının kapatılması, ekonominin farklı sektörlerinde eşit katılımın sağlanması, cinsiyetler arası ücret 
farkının ve emeklilik maaş farkının kapatılması ve hem karar alma mekanizmalarında hem de siyasette toplumsal cinsiyet 
eşitliği dengesinin sağlanması yer almaktadır. Strateji, toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasını ikili bir yaklaşımla ele 
almaktadır. Bu doğrultuda, ana akımlaştırmayı hedeflenen eylemlerle birleştirmeyi ve kesişimselliği stratejinin 
uygulanması için yatay bir ilke olarak almayı benimsemektedir. Strateji, her ne kadar AB içindeki eylemlere odaklansa da 
AB'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konusundaki dış politikası ile de uyumludur. 
 
Daha fazla bilgi için: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-
strategy_en#gender-equality-strategy-2020-2025 
 
Medya iletişim: AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu , 228 2577 
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