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Ekin l iğ in  i lk gününde 
“Yenilenebilir Enerji” başlıklı pa-
nel gerçekleştirilirken, ikinci gün ise 
“Kadın İstihdamı” paneli düzenledi. 
“Kadın İstihdamı” başlıklı panele EMO 
İzmir Şubesi adına Enerji Komisyonu 
Üyesi H. Avni Gündüz konuşmacı ola-
rak katılarak “Yenilenebilir Enerji ve 
Kadın” başlıklı sunumunu gerçekleş-
tirdi. Konuşmasına yaşamın devamı 
için güneş enerjisinin önemine dik-
kat çekerek başlayan Gündüz, birincil 
enerji kaynaklarının tarihsel gelişimi-
ni özetledi.

Enerji kaynaklarının paylaşımı 
için dünya savaşlarının yaşandığını 
hatırlatan Gündüz, 20. yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren ise enerji krizli-
lerinin alternatif kaynaklara yönelimi 
arttırdığını belirtti. Son 70 yılda dünya 
nüfusunun iki kat arttırdığını belirte-
rek, “Daha fazla enerji tüketilmeye ve 
doğal olarak atmosfer daha fazla kir-
letilmeye başlandı. Enerjinin %80’nini 
tüketenler ise dünya nüfusunun %20
’sini oluşturan zengin ülkeler oldu” 
dedi. İklim değişikliğinin de yenile-
nebilir kaynaklara olan yönelimin ar-
tığını dile getiren Gündüz, kadınların 
enerji alanındaki gelişmelerden nasıl 
etkilendiğini ise şöyle özetledi:   

“Gıda temininden başlayarak evde 
kullanılacak gerekli enerji, yüzyıllar-
dan kadınların sorunudur. Kırsal ke-
simde kadın işgücü daha yaygın olma-
sına rağmen evdeki işler ve çocukların 
bakımı ücretsiz olarak kadınların gö-
revi olarak kaldı. Yemek pişirmek, te-
mizlik, ısınma gibi konularda enerjiye 

ulaşım sorunları kadınları daha çok et-
kilemiştir. Aynı şekilde suya ulaşımda-
ki sıkıntılardan da etkilenmeleri başka 
bir sorundur. Ancak toplumlardaki er-
kek egemen siyasal ve toplumsal dü-
zen hayatı kolaylıkla değişemediğin-
den çalışma hayatı ve yönetimlerde 
kadınlar geri planda kaldı.”

İklim değişikliğinden kadınların 
daha fazla etkileneceğini ifade ederek, 
“Günümüzde ilk sinyallerinin de gö-
rüldüğü gibi kuraklık önemli bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Şehir ve 
kasabalarda enerji yetersizliklerinden 
en çok etkilenen de kadınlar olmak-
tadır” diye konuştu. Ülkemizde kadın-
ların işgücüne katılma oranın düşük 
olduğuna dikkat çeken Gündüz, yeni-
lenebilir enerji alanında kadın istihda-
mının artırılabileceğini ifade ederek, 
şöyle devam etti:

“Kadın enerjisi için engeller de bu-
lunmaktadır. Toplumsal cinsiyet yar-
gıları, iş-aile dengesi, yetersiz eğitim 
olanakları, terfi etmekte ve düşük üc-
retlere zorlanmaları önemli engeller-

dendir. Ancak yenilenebilir enerji ala-

nında bu durum biraz daha farklıdır. 

Cinsiyet eşitsizliği, daha az görülmek-

tedir. Kadınlara yönelik olarak yenilik 

yaratma, sürdürülebilirlilik, dijitalleş-

me ve karbonsuzlaştırma projelerine 

destek sağlanmalıdır. Toplumun diğer 

kesimleriyle beraber kadınların, bilim, 

teknoloji, mühendislik ve matematik 

(STEM) alanlarında çalışmaları özen-

dirilmelidir. Kadınlara yönelik eğitim-

ler artırılmalı, üst yönetimlerde yer 

almaları sağlanmalıdır.”

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 

yoksullukla bağlantısına dikkat çe-

ken Gündüz, enerjiye erişimi hakkını 

kullanabilen toplumlarda eşitliğinin 

sağlanması için daha kolay adımlar 

atılabileceğine vurgu yaparak, konuş-

masını tamamladı. 

İki günlük etkinlik boyunca fuaye 

alanında kurulan EMO-Genç tanıtım 

masası ise EMO, Şube ve EMO-Genç 

çalışmaları ve etkinlikler hakkında 

katılımcılara bilgi verildi.

Enerji Alanındaki Kadın İstihdamı Tartışıldı

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Kolu, 1-2 Nisan 2022 tarihlerinde “Energy 

of Women” başlıklı etkinlik düzenledi. Enerji alanında kadın mühendis istihdamına dikkat çekilen etkinlikte, enerji sektörünün 

gelişimi de değerlendirildi. “Kadın İstihdamı” başlıklı panele konuşmacı desteği verilirken, EMO-Genç üyeleri de tanıtım standıyla 

etkinliğe katılım sağladı.
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