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Proje Tan›t›m› ve Tarihçesi

Birleflmifl Milletler "Kad›nlar›n ve K›z Çocuklar›n›n ‹nsan Haklar›n›n

Korunmas› ve Gelifltirilmesi Ortak Program›" (BMOP), Birleflmifl Millet-
ler'in Türkiye'deki bütün kurulufllar›n›n, ‹çiflleri Bakanl›¤›'n›n, Sabanc›

Vakf›'n›n (Hac› Ömer Sabanc› Vakf›) ve Sabanc› Üniversitesi'nin destekle-

di¤i bir toplumsal kalk›nma ve insani geliflim projesidir. Bu proje, yerel yö-
netimleri, kamu kurumlar›n›, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar›n› ortak

bir hareket plan› içinde toplayarak uzun vadede toplumsal cinsiyet eflitli¤i-
nin sa¤lanmas›n› hedeflemektedir. Bu çerçevede; yerel yönetimlerin ve sivil

toplum kurulufllar›n›n, önce yerel sonra ulusal düzeyde, cinsiyet eflitsizli¤i

ile mücadele etmesi ve kad›n ve k›z çocuklar›n›n ihtiyaçlar›na yönelik yerel

hizmet modelleri gelifltirmesi amaçlanmaktad›r. Dolay›s›yla kamuoyunun

toplumsal cinsiyet duyarl›l›¤›n›n artt›r›lmas›n› ve kad›nlar›n ve k›z çocukla-
r›n›n insan haklar›n›n korunmas›n› hedefleyen bu proje, Aral›k 2005'te alt›

pilot ilde uygulanmaya bafllanm›flt›r. Pilot iller olan ‹zmir, Kars, Nevflehir,

fianl›urfa, Trabzon ve Van’›n proje sonunda “Kad›n Dostu Kentler”e dö-
nüflmesi, bu projenin en büyük kazan›m› olacakt›r. 

Ortak Program uygulanmaya bafllad›ktan sonra, program›n hedefle-
rinden biri olan "ulusal ve yerel düzeyde kad›n erkek eflitli¤inin gerçeklefl-
tirilmesi"ne yönelik yap›lan çal›flmalar› de¤erlendirmek üzere, Haziran

2006, Aral›k 2006 ve May›s 2007'de bütün ortaklar›n kat›ld›¤› üç ara-de-
¤erlendirme toplant›s› düzenlendi. Bu toplant›larda, alt› ayl›k dönemler

süresince yap›lan çal›flmalar aktar›ld›, de¤erlendirildi ve bir sonraki çal›fl-
ma dönemi için faaliyetler planland›. Son olarak, Kas›m 2007'de ‹stan-
bul'da düzenlenen, proje bafllang›c›ndan bu yana kad›n dostu kentler ya-
ratmak için yap›lan yerel eylem planlar›n›n ve kaydedilen geliflmelerin de-
¤erlendirildi¤i, 2007 Y›lsonu De¤erlendirme Toplant›s›'na, di¤er toplan-
t›lar›n tümüne kat›lan Sabanc› Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan› Güler Sa-
banc› ve ayr›ca Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› Baflkan› Kemal

Dervifl de kat›ld›lar. Güler Sabanc› konuflmas›nda Sabanc› Vakf›'n›n pro-
je boyunca gerçeklefltirilen çal›flmalara verdi¤i deste¤e de¤indi. Kemal
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Dervifl ise bürokrasi ve yönetimlerde kad›n›n neden daha güçlü olmas›

gerekti¤ini vurgulad›.

Sabanc› Üniversitesi ve Mor Sertifika Program›

Nisan 2007’de  Ortak Program’a dahil olan Sabanc› Üniversitesi, alt› pi-
lot ildeki lise ve yüksek ö¤renim kurumlar›n› hedef kitle olarak belirledi.

“E¤itimcinin e¤itilmesi” prensibiyle yola ç›kan Sabanc› Üniversitesi proje

grubu, lise ö¤retmenlerine yönelik Mor Sertifika Program›’n› tasarlad›.

Mor Sertifika Program›’n›n Hedefleri:

• Toplumsal cinsiyet çal›flmalar›n›n lise e¤itimi içinde ana ak›mlaflma-
s›n›, bu konudaki duyarl›l›¤›n derslere ve okul içi etkinliklere yans›-
mas›n› sa¤lamak;

• Lise ö¤retmenlerinin ve onlar arac›l›¤›yla liseli gençlerin, kad›nlar›n

insan haklar› konusundaki fark›ndal›klar›n› artt›rmak;

• Kat›l›mc›lar aras›nda ortak bir toplumsal cinsiyet dili oluflturmak;

• “Ö¤renmeyi ö¤renme” prensibine odaklanmak; lise ö¤retmenlerini,

toplumsal cinsiyet bilinciyle e¤itim stratejileri gelifltirme konusunda

güçlendirmek ve desteklemek,

olarak belirlenmiflti.

Sabanc› Üniversitesi’nden 8 kat›l›mc› May›s ay› boyunca ‹zmir, Kars,

Nevflehir, fianl›urfa, Trabzon ve Van’da hem BMOP projesinin hem de Mor

Sertifika Program›’n›n tan›t›ld›¤› toplant›lar düzenlediler. Bu toplant›lara

kat›lan dört yüz altm›fl üç lise ö¤retmeni ile toplumsal cinsiyete duyarl› e¤i-
tim üzerinde görüfl al›flveriflinde bulunuldu. Toplumsal cinsiyet konusunda

daha derinlemesine çal›flmay› arzu eden otuz üç lise ö¤retmeni, 5-6 Tem-
muz 2007 tarihlerinde ‹stanbul’da Mor Sertifika Program›’na kat›larak, Mor

Sertifika almaya hak kazand›lar.
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Mor Sertifika Program› Raporu

5–6 Temmuz 2007, Sabanc› Üniversitesi Tuzla Kampusu

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Mor Sertifika Program› 5–6 Temmuz 2007 tarihlerinde Sabanc› Üniver-
sitesi Tuzla Kampusu, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi binas›nda gerçek-
lefltirildi. Sabanc› Üniversitesi mensubu 10 ö¤retim görevlisi ile bir psikiyat-
r›n sunum yapt›klar› Mor Sertifika Program›’n›n ak›fl›, ektedir.

Mor Sertifika Program›’na 20 lise ö¤retmeninin kat›l›m› öngörülmüfltü.

Ancak 30 May›s’ta fianl›urfa’daki tüm BMOP ortaklar›n›n kat›ld›¤› Ara De-
¤erlendirme toplant›s›ndan sonra, bu say›n›n yetersiz olaca¤› ve artt›r›lmas›

gerekti¤i konusunda anlaflmaya var›ld›. Bunun üzerine ‹stanbul’a 35 lise ö¤-
retmeni davet edildi; bunlardan 2 ö¤retmen, kiflisel nedenlerle son anda ge-
lemedi. Böylece Mor Sertifika Program›’na 7 erkek, 26 kad›n olmak üzere

toplam 33 lise ö¤retmeni kat›lm›fl oldu. Bu ö¤retmenlerin alt› proje iline ve

branfllar›na göre da¤›l›m›, ekteki tabloda sunulmufltur.

Programda sertifikaya hak kazanma kriteri olarak 11 oturumdan en az

9’una kat›lmak flart› belirlenmiflti. 33 lise ö¤retmeni Mor Sertifika Progra-
m›’n›n bütün modüllerine kat›larak ‘Mor Sertifika’ almaya hak kazand›.  

5 Temmuz 2007, Mor Sertifika Program› Birinci Gün Sunumlar›

5 Temmuz 2007 tarihinde bafllayan Mor Sertifika Program›’n›n aç›l›fl ko-
nuflmas› Hülya Adak taraf›ndan yap›ld›. Adak, projenin oluflum ve geliflim

aflamalar›n› anlatt›ktan sonra proje ekibini tan›tt› ve Mor Sertifika Progra-
m› hakk›nda bilgi verdi. Daha sonra illerden gelen kat›l›mc› ö¤retmenler ve

Sabanc› Üniversitesi proje kat›l›mc›lar› kendilerini tan›tt›lar. 

Hülya Adak'›n konuflmas›n›n ard›ndan Ayfle Gül Alt›nay, "Toplumsal

Cinsiyet ve Feminizm" bafll›kl› sunumunu gerçeklefltirdi. Alt›nay kat›l›mc›-
lara ilk olarak, feminizm ile kendilerini nas›l  iliflkilendirdiklerine dair kü-
çük bir egzersiz yapt›rd›. Feminizmin olumlu/olumsuz ça¤r›fl›mlar›n›n ve

“ideal  kad›n/ideal erkek”in nas›l tan›mland›¤›n›n tart›fl›lmas›n›n ard›ndan
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Alt›nay, toplumsal cinsiyet ve feminizm kavramlar› üzerine   aç›klamalar ge-
tirdi, tarihsel bilgiler aktard›. Cinsiyetler aras› farkl›l›klar›n toplumsal bir ar-
ka plana dayand›¤›n› vurgulayan  Alt›nay, feminizmin geliflmesi ile tarihin

de yeniden yaz›ld›¤›n› ve  tarih boyunca unutulmufl kad›nlar›n tarih sayfa-
lar›na eklemlendi¤ini  anlatt›. Alt›nay daha sonra Simone de Beauvoir, bell

hooks gibi feminist düflünürlerden  al›nt›larla feministlerin ana ç›k›fl nokta-
lar›n›  ve 1980'ler Türkiye'sinde  feminizmin nas›l geliflti¤ini tart›flt›. Ayfle

Gül Alt›nay'›n sunumda  da¤›tt›¤› metnin örne¤i, ektedir.

‹kinci oturumda Alev Topuzo¤lu ve Huriye Ar›kan “Matematik / Do¤a

Bilimlerinde Toplumsal Cinsiyet” bafll›kl› bir sunum yapt›lar. Matematik

tarihine bak›ld›¤›nda ünlü kad›n matematikçilerin erkeklere k›yasla az say›-
da oldu¤u gerçe¤inin toplumsal nedenlerini irdeleyerek, kad›n matematik-
çilerin MÖ 5. yüzy›ldan bu yana mücadele etmek zorunda kald›klar› güç-
lükleri örneklerle anlatt›lar. Günümüzde Türkiye'nin AB ülkeleriyle karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda bilim kad›nlar›n›n akademik yaflamda bulunduklar› yer aç›-
s›ndan ileride oldu¤unu, ancak özellikle k›rsal kesimdeki okullaflma oran›na

bak›ld›¤›nda k›z çocuklar›n temel e¤itime ulaflma aç›s›ndan çok dezavantaj-
l› durumda oldu¤unu say›larla aç›klad›lar. Temel matematik bilgisinin, bafl-
ka alanlardaki  konular›n daha iyi anlafl›lmas›nda, ayr›ca özellikle fen ve mü-
hendislik alanlar›nda meslek seçerken tafl›d›¤› öneme de¤indiler. K›z ve er-
kek çocuklar› aras›nda “matematik yetene¤i” aç›s›ndan do¤ufltan herhangi

bir farkl›l›k olmad›¤›n› vurgulad›ktan sonra, çocuklar›n, anne babalar›n ve

daha genifl çevrenin yönlendirmesi sonucunda farkl› davran›fl biçimleri ge-
lifltirdiklerini ve bütün dünyada e¤itimin esas olarak erkek çocuklar›n dav-
ran›fl al›flkanl›klar›na göre tasarland›¤›n› anlatt›lar. K›zlar›n zaman içinde

benimsedikleri "temkinli olmak, emin olmadan fikir ileri sürmemek, reka-
betten kaç›nmak" gibi davran›fllar› nedeniyle matematikten de kaçma e¤ili-
minde olduklar›n›n alt›n› çizdiler. Ö¤retmenlerin, k›z çocuklar›n›n yukar›-
da de¤inilen tav›rlar›n› dikkate alarak önemli iyilefltirmeler yapabilecekleri-
ni belirterek, bu amaçla gelifltirilen e¤itim stratejilerinden örnekler verdiler.

Üçüncü oturumda Sibel Irz›k, “Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet” bafll›kl›
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sunumunu gerçeklefltirdi. Edebiyat›n; hayal etmek, rol modelleri bulmak,

ötekine aç›lmak, kendinin fark›na varmak, deneyimin dilini bulmak, dilin

fark›na varmak, gündelik olan›n fark›na varmak gibi çeflitli özelliklerinden

söz eden Irz›k, edebiyat›n bu özelliklerinden dolay› hem bir beyin y›kama

arac› hem de bir bilinç kazanma arac› olarak kullan›labilece¤ini anlatt›. Irz›k,

bütün bu yönleriyle edebiyat›n önemli ve etkili bir ö¤retme arac› oldu¤una,

ayn› zamanda edebiyat›n konuflamayanlara da bir ortam sa¤lad›¤›na dikkati

çekti. Edebiyat ile feminizmin, “dilimiz bizi nas›l biçimlendiriyor, nas›l ko-
flulland›r›yor?”sorusunda kesiflti¤ini belirten Irz›k, cinsiyet rollerinin edebi-
yatta nas›l temsil edildiklerinin sorgulanmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi. Bu sü-
reçte hikayelerin kad›n ve erkekleri nas›l anlatt›¤›n›n, öykünün kad›n ve er-
kekler için nas›l bafllay›p nas›l bitti¤inin, “mutlu son”un sorgulanmas› gerek-
ti¤ini anlatt›:  Öykülerde erkek karakterler bir bozuklu¤u onar›c› ya da bir

eksikli¤i tamamlay›c› rollerde yer al›rken, kad›nlar kendilerinin tamamlan-
mas›n› bekleyen varl›klar olarak tasvir edilirler. “Mutlu son” ise kad›nlar için

evlilik üzerine kurulur, oysa erkekler için bu sonuç tek bafl›na yeterli de¤il-
dir. Irz›k, “Kad›nlar yazar olmak için ne kadar imkana sahip?” sorusunun fe-
minizm için önemli bir mesele oldu¤unu  ekleyerek sunumunu noktalad›. 

Bir sonraki oturumda Bilge Yeflil “Medya ve Kad›n” bafll›kl› bir sunum

yapt›. Yeflil, medya çal›flanlar›n›n %80’inin erkeklerden olufltu¤unu, kad›n-
lar›nsa genelde alt ve düflük kademedeki ifllerde çal›flt›klar›n› anlatt›. Kad›n-
lar›n medyadaki temsillerinden çeflitli anlamlar›n üretildi¤ini söyleyen Yeflil,

bizlerin de fark›nda olmadan bu temsillerden “kad›n kimdir, toplumdaki

rolü nedir?” sorular›n›n cevaplar›n› ald›¤›m›z›n alt›n› çizdi. Örnek olarak

Pepsi Max reklam›n› ele alan Yeflil, kad›n›n cinsel obje olarak, Pepsi Max’›n

ise sadece erkeklere sunulacak bir ürün olarak lanse edildi¤ini vurgulad›.

Kad›n›n bu flekilde sunulmay› gönüllü olarak kabulleniflinin, bu durumun

sorgulanmas›n› ve normalleflmesini zorlaflt›rd›¤›n› anlatan Yeflil, iflin bir de

ekonomik boyutu oldu¤unu ekledi. Ayr›ca Yeflil, kad›n›n medyadaki temsi-
line efllik eden izleyen-izlenen iliflkisine de de¤indi - yani kad›nlar hep izle-
nen, bak›lan taraf iken, erkeklerin izleyen taraf olmalar›. Yeflil’in sunumda
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da¤›tt›¤› metin, ektedir. 

Günün beflinci oturumunda Tülay Artan “Osmanl› Tarihi ve Toplumsal

Cinsiyet” bafll›kl› bir sunum gerçeklefltirdi.  Artan öncelikle genel olarak ta-
rih yaz›m›nda cinsiyet ayr›mc›l›¤› problemlerine de¤indi. Orta Ö¤retim Sos-
yal Bilgiler kitaplar›n› inceleyerek “Kad›n nerede?” sorusunu yönelten Ar-
tan, 7.-8. s›n›f kitaplar›nda yer alan 17-18. yüzy›l Osmanl› tarihi konular›

ba¤lam›nda Osmanl› topraklar›nda yaflam›fl kad›nlara tek bir kez dahî de¤i-
nilmemifl olmas›na dikkat çekti. Hanedan kad›nlar› saray politikas›nda etkin

olduklar› için Osmanl› tarihçili¤inde “Kad›nlar Saltanat›” olarak karalanm›fl

oldu¤u bir dönemin de “kad›ns›z” olarak anlat›lm›fl olmas›n›n özellikle çar-
p›c› oldu¤unu söyleyen Artan, tarihte iz b›rakm›fl kad›nlar› tarih sahnesine

ç›kart›p, onlar› tarih kitaplar›na koyma çabas›n›n as›l olarak yeterli olmaya-
ca¤›n› vurgulad›. Artan, geçmiflin her an›na, her alan›na toplumsal cinsiyet

ayr›m›n›n fark›nda olarak bakmak gereklili¤inin ›srarla alt›n› çizerken, dün-
ya tarihçili¤i normlar›n› benimseyen Osmanl› akademik tarihçili¤inin gü-
nümüzde öne ç›kan ilgi alanlar›ndan ve flehirli, varl›kl›, erkekli vs olmayan

kad›nlar›n tarihe yaz›lmas› ba¤lam›nda bulgular›ndan örnekler verdi.

Türkiye’de medyadan ders kitaplar›na uzanan popüler tarih anlat›m›nda ise

Osmanl› kad›nlar›na yaklafl›m›n seçkinci olma¤a devam etti¤ini söyleyen

Artan, bu kapsamda yeni bir çal›flmay› vurgulad›. Bu çal›flma, bir kötüleme

olarak “Kad›nlar Saltanat›” diye tan›mlanan dönemi incelerken toplumsal

cinsiyeti yararl› bir analiz arac› olarak kullanmakta ve cinsiyetçili¤i sorgula-
maktad›r. Artan, yay›mlanmas›n›n üzerinden 15 y›l geçmifl olmas›na ra¤-
men bu çal›flman›n yaklafl›m ve bulgular›n›n ders kitaplar›na, popüler tari-
he ve yerel olmaya devam eden Türk akademik tarihçili¤ine yans›mam›fl ol-
mas›n›n ülkemizde yetiflmekte olan nesiller üzerinde etkin k›l›nan tarih an-
lay›fl›n› ve bilimsel normlardan uzakl›¤›n› bir kez daha tart›flmal› bir duru-
ma getirdi¤ini söylemifltir. Artan’›n sunum metni, ektedir.

Birinci günün son oturumunda ise Deniz Tarba Ceylan "Ders Kitapla-
r›nda Toplumsal Cinsiyet" bafll›kl› bir sunum gerçeklefltirdi. Ceylan sunu-
muna Tarih Vakf›, TÜBA, Avrupa Komisyonu ve Aç›k Toplum Enstitü-
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sü'nün deste¤iyle gerçekleflen "Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar› Projesi"ni,

ve Tarih Vakf›'n›n proje kapsam›nda yay›mlanan kitaplar›n› tan›tarak bafl-
lad›. Daha sonra ders kitaplar›nda cinsiyet ayr›mc›l›¤› sorunu tart›flmaya

aç›ld›. Ceylan, ilkö¤retim ve orta ö¤retim ders kitaplar›ndaki cinsiyet ayr›m-
c›l›¤›n›n; Aile ‹çi ‹fl Bölümü, Meslek/Etkinlik Ayr›m›, Kamu Alan›na/Özel

Alana Kat›l›m, Özsel Ayr›mc›l›k, Dil ve Deyimlerde Ayr›mc›l›k olarak 5 ana

bafll›kta incelendi¤ini belirtti ve bu alanlar içinde de¤erlendirilen ders kitap-
lar›ndan farkl› farkl› ayr›mc›l›k örnekleri verdi. Bu örneklerden yola ç›k›la-
rak kad›n›n bilim ve tarih alanlar›nda temsil edilmedi¤i ve yok say›ld›¤›, ay-
r›ca kad›na yüklenen bütün rollerin kamusal alandan çok, ev ve çocuklarla

ilgili oldu¤u saptamas› yap›ld›. Ders kitaplar›n›n yan› s›ra kullan›labilecek ek

kaynaklara yönelmek, cinsiyet ayr›mc›l›¤› içermeyen deyim ve kelimeleri

kullanmaya özen göstermek, var olan kitaplardaki ayr›mc›l›k örnekleri ko-
nusunda duyarl› olmak gibi çözüm önerileri tart›fl›ld›.

6 Temmuz 2007, Mor Sertifika Program› ‹kinci Gün Sunumlar› ve

Atölye Çal›flmalar›

Mor Sertifika Program›'n›n ikinci günü, Ayfle Gül Alt›nay'›n  "fiiddetten

Ne Anl›yoruz?" oturumu ile bafllad›. Alt›nay önce  genel olarak fliddetin, özel

olarak da toplumsal cinsiyete dayal›  fliddetin nas›l tan›mland›¤›n› ele ald›.

Erkeklerin "ideal" olarak belirlenen  tablonun d›fl›na ç›kt›klar›nda (örne¤in

ailelerini terk ettiklerinde  veya efllerini aldatt›klar›nda) büyük tepkilerle ve

sert yapt›r›mlarla  karfl›laflmazken, kad›nlar›n "ideal" görüntünün d›fl›na ç›k-
t›klar›nda maruz kald›klar› ciddi tepkiler ve yapt›r›mlar tart›fl›ld›.  Alt›nay

daha sonra  fiziksel, psikolojik,  cinsel ve ekonomik fliddet türlerinden ör-
nekler verdi ve iktidar-fliddet iliflkisini ele ald›. 1980'lerden sonra geliflen fe-
minist hareket ile birlikte  kad›na yönelik fliddetin nas›l yeniden tan›mlan-
maya çal›fl›ld›¤›n› ve ne tür mücadele yöntemleri gelifltirildi¤ini anlatt›.   Bu

de¤iflim sürecini, 1987'de ‹stanbul’da gerçeklefltirilen Daya¤a Karfl› Yürüyüfl,

Mor ‹¤ne Kampanyas› ve 2000’lerde yürütülen Medeni Kanun ve Türk Ce-
za Kanunu kampanyalar› gibi örneklerle birlikte tart›flan Alt›nay, yasalarda-
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ki de¤ifliklikleri anlatarak sunumunu noktalad›.

Günün ikinci oturumunda Hülya Adak, "Cinsel Taciz” bafll›kl› bir atöl-
ye çal›flmas› gerçeklefltirdi. Adak, ilk olarak çeflitli örnekler üzerinden cinsel

tacizin tan›m› ve aç›l›m› üzerine bir tart›flma yürüttü. Bu tart›flman›n ve cin-
sel tacizin tan›mlanmas›n›n ard›ndan Adak, çeflitli ayr›mc›l›k yöntemlerine,

fliddete ve cinsel tacize karfl› nas›l mücadele edilebilece¤ini aktard›. Adak da-
ha sonra Sabanc› Üniversitesi Cinsel Taciz Yönergesi’nin oluflum ve iflleme

süreçlerini anlatt›. Cinsel tacizin tan›mlanmas›n›n ve cezaland›r›lmas›n›n;

hem bireyleri hem de e¤itim kurumlar›n› ilgilendirdi¤i için önemli oldu¤u-
nu vurgulayan Adak, "Hay›r" diyebilmenin de ne kadar hayati oldu¤unun

alt›n› çizdi. “Cinsel taciz” kavram›n›n konuflulmaya bafllanmas›n›n bile, tek

bafl›na cayd›r›c› bir etkisi oldu¤u üzerinde duruldu. Sabanc› Üniversitesi

Cinsel Taciz Yönergesi, ektedir.

Günün üçüncü oturumunda Peykan Gökalp "Ergen Ruh Sa¤l›¤›/Kad›n

Ruh Sa¤l›¤›" bafll›kl› bir sunum yapt›. Gökalp, ergenlik döneminde okulun ve

arkadafllarla yaflanan sorunlar›n büyük önem tafl›d›¤›n›, buna karfl›l›k aile içi

sorunlarla yüzleflmekten genelde kaç›n›lmaya çal›fl›ld›¤›n› anlatt›. Ergenin

kendini okulda gerçeklefltirebildi¤ine, okulda ifade edebildi¤ine dikkat çekti.

Gence sadece güvenmenin yeterli olmad›¤›n›n alt›n› çizen Gökalp, bu güve-
nin belli edilmesi ve aç›kça söylenmesi gerekti¤ini anlatt›. Ergenlik dönemin-
de karfl› cins ve yafl›tlarla iliflki ve iletiflime okulda geçildi¤ini, bu dönemde

çat›flmalar›n okulda tecrübe edildi¤ini ve çat›flmalar› çözümleyebilme bece-
rilerinin yine okulda edinildi¤ini ifade eden Gökalp, gençler için en önemli

özdeflim modellerinden birinin ö¤retmenler oldu¤unu belirtti. Ergenli¤in

“Ben kimim, amac›m nedir?” gibi sorular›n soruldu¤u bir ça¤ oldu¤unu ve

bu süreçte zaman zaman “deneme yan›lma”lar›n, bazen de uyumsuz dö-
nemlerin yaflanabilece¤ini belirten Gökalp, gencin belli bir mesafeden reh-
berler taraf›ndan hoflgörüyle takibinin uygun oldu¤unu ifade etti. Ayr›ca Gö-
kalp, bu dönemde gençlerin kendilerine örnek alacak birisini bulamad›klar›

takdirde kimlik krizi yaflayabileceklerini vurgulad›. Kimlik kazan›m›nda aile-
nin ve okulun tafl›d›¤› hayati önemi anlatan Gökalp, gencin bask› alt›nda ya-
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flad›¤› durumlarda okulun bir tür s›¤›nak görevi üstlendi¤inin alt›n› çizdi.

Ayfle Betül Çelik, “Kolaylaflt›rma” bafll›kl› bir toplumsal cinsiyet atölye

çal›flmas› gerçeklefltirdi. Bu atölyede “Toplumsal Cinsiyete Duyarl› E¤i-

tim’in okullar›n›zda uygulanmas› ve yayg›nlaflmas› için ne tür al›flt›rmalar

yap›labilir?” sorusu kat›l›mc›lar taraf›ndan gruplar oluflturularak tart›fl›ld›.

Tart›flmalar sonucunda çeflitli çözüm ve uygulama önerileri gelifltirildi ve bu

önerilerin gerçeklefltirilmesi için ne gibi yöntemler izlenebilece¤i üzerine

projelendirme çal›flmalar› yap›ld›. Atölye raporu ektedir.

Bu atölye çal›flmas›n›n ard›ndan Tara Hopkins, Eylem Balkan ve Nilüfer

Akal›n “Teoriden Prati¤e” bafll›kl› bir atölye çal›flmas› gerçeklefltirdiler. Bu

atölye çal›flmas›nda Toplumsal Cinsiyet konusunda teorik olarak yürütülen

tart›flmalar›n pratik uygulamalara nas›l dönüfltürülebilece¤i tart›fl›ld› ve çe-

flitli yöntemler üretildi. Atölye raporu ektedir.

Son olarak kat›l›mc›lar de¤erlendirme anketlerini doldurarak programla

ilgili fikirlerini paylaflt›lar. Sertifikalar›n da¤›t›m›yla program sona erdi. De-

¤erlendirme anketi ve sonuçlar ekte sunulmufltur.

Ekler:

1. Mor Sertifika Program› ‹ki Günlük Program Ak›fl› 

2. Mor Sertifika Program›’na Kat›lan Ö¤retmenlere Ait Bilgiler 

3. Kad›n Hareketi ve Feminizm ile ‹lgili Kaynakça 

4. “Kad›n ve Medya” Çal›flmas›nda Kullan›lan Metin

5. “Tanzimat’tan Önce Selçuk ve Osmanl› Toplumunda Kad›nlar”

6. Sabanc› Üniversitesi Cinsel Taciz Yönergesi 

7. “Kolaylaflt›rma” Atölyesi Raporu 

8. “Teoriden Prati¤e” Atölyesi Raporu 

9. Mor Sertifika Program› De¤erlendirme Anketi 
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Ek 1: Mor Sertifika Program›, ‹ki Günlük Program Ak›fl›:

Mor Sertifika Program› 5 Temmuz/ 1. Gün 

07:30- 08:30 Kahvalt›

08:45- 09:00 Aç›l›fl Konuflmas›

09:00- 09:50 1. Oturum

09:50- 10:05 Ara

10:05- 10:55 2. Oturum

10:55- 11:10 Ara

11:10- 12:00 3. Oturum

12:00- 13:00 Ö¤le Yeme¤i

13:00- 13:50 4. Oturum

13:50- 14:05 Ara

14:05- 14:55 5. Oturum

14:55- 15:10 Ara

15:10- 16:00 6. Oturum

18:00- 21:30 Akflam Yeme¤i (Kampus d›fl› etkinlik)

1. Gün Oturum Plan›

Mor Sertifika Program› 13

Modül Sunan

1. Oturum Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm Ayfle Gül Alt›nay

2. Oturum
Matematik / Do¤a Bilimlerinde
Toplumsal Cinsiyet

Alev Topuzo¤lu, Huriye Ar›kan

3. Oturum Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet Sibel Irz›k

4. Oturum Kad›n ve Medya Bilge Yeflil

5. Oturum
Osmanl› Tarihi ve 
Toplumsal Cinsiyet

Tülay Artan

6. Oturum Ders Kitaplar›nda Toplumsal
Cinsiyet Deniz T. Ceylan



Mor Sertifika Program› 6 Temmuz/ 2. Gün 

07:30- 08:45 Kahvalt›

09:00- 09:30 1. Oturum

09:30- 09:40 Ara

09:40- 11:00 2. Oturum

11:00- 11:10 Ara

11:10- 12:00 3. Oturum

12:00- 13:00 Ö¤le Yeme¤i

13:00- 14:15 4. Oturum

14:15- 14:30 Ara

14:30- 15:45 5. Oturum

15:45- 16:00 De¤erlendirme

16:30- 17:30 Kapan›fl Kokteyli & Sertifika Töreni

2. Gün Oturum Plan›

14 Mor Sertifika Program›

Modül Sunan

1. Oturum fiiddetten Ne Anl›yoruz? Ayfle Gül Alt›nay

2. Oturum Cinsel Taciz Atölyesi Hülya Adak

3. Oturum
Ergen Ruh Sa¤l›¤› / 
Kad›n Ruh Sa¤l›¤›

Peykan Gökalp

4. Oturum Toplumsal Cinsiyet Atölye
Çal›flmas›: “Kolaylaflt›rma” Ayfle Betül Çelik

5. Oturum Toplumsal Cinsiyet Atölye
Çal›flmas›: “Teoriden Prati¤e”

Tara Hopkins, Eylem Balkan,
Nilüfer Akal›n

De¤erlendirme Anketi Ayfle Yüksel



Ek 2: Mor Sertifika Program›’na Kat›lan Ö¤retmenlere Ait Bilgiler:
Kat›lan ö¤retmenlerin cinsiyete göre da¤›l›m tablosu:

Say› Yüzde
Kad›n 26 %79
Erkek 7 %21
Toplam 33 %100

Kat›lan ö¤retmenlerin il baz›nda da¤›l›m tablosu:
‹l Say› Yüzde
‹zmir 8 %24
Kars 5 %15
Nevflehir 5 %15
fianl›urfa 5 %15
Trabzon  4 %13
Van 6 %18
Toplam 33 %100

Kat›lan ö¤retmenlerin orta ö¤retim kurumlar›na göre da¤›l›m tablosu:
Say› Yüzde

Lise 12 %36,4
Anadolu Lisesi 7 %21
Meslek ve Anadolu Meslek Lisesi 13 %39,4
Özel Lise 1 %  3
Toplam 33 %99,8

Kat›lan ö¤retmenlerin branfllara göre da¤›l›m tablosu:
Branfl Say› Yüzde
Psikolojik Dan›flmanl›k 7 %21,2
Felsefe Grubu 5 %15,2
Biyoloji 3 %9,1
Tarih 3 %9,1
Meslek Dersleri 3 %9,1
Co¤rafya 3 %9,1
Çocuk Geliflimi 2 %6,1
Resim-‹fl 2 %6,1
Kimya 1 %3,0
Matematik 1 %3,0
Türk Dili ve Edebiyat› 1 %3,0
‹ngilizce 1 %3,0
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 %3,0
Toplam 33 %100
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Ek 3: Kad›n Hareketi ve Feminizm ile ‹lgili Kaynakça 

OSMANLI – ERKEN CUMHUR‹YET KADIN HAREKET‹

(Birinci Dalga) 

* “Hürriyet demek: kad›n erkek ‘insan’›n... her madde üzerine istedi¤i
gibi düflünmesi demekdir.” (1913)

* “Cihanda herfley bütün erkeklere aid midir? Biz kad›nlar da art›k
kendimize gelelim, beynimizden istifade edelim. Kabahat bizdedir,
hakk-› meflrumuzun istirdad›na çal›flmal›y›z.” (Meliha R›f’at “Esir
De¤iliz”, 14 Nisan 1329, Kad›nlar Dünyas›, no.11, s.2) 

* “Kad›nlar, kad›nlar!…Hürriyeti erkeklerimize vermediler, onlar
cebren ald›lar. ‘Hukuk verilmez al›n›r’ diyorlar…Biz kad›nlar da
hukuk-› tabiiye ve medeniyetimizi isteyelim, vermezlerse biz de
cebren alal›m. Yaflas›n hürriyet!” (Kad›nlar Dünyas› imzas›yla, “10
Temmuz ‹d-› Ekber-› Hürriyetdir 1324,” Kad›nlar Dünyas›, 10
Temmuz 1329, no.98, s.1) 

* “Cehalet, taassub ve esaret…‹flte flu üç cehennemî hüküm bütün
ruhumuzu ezmekte, öldürmektedir” (Feride ‹zzet Selim,
“Kad›nlar›m›zda Lüzum-› Tahsil” Kad›nlar Dünyas› 10 Kanun-I Sani
1330, no.160, s.4-5)

* Kad›nlar›n siyasete kat›l›m› üzerine: “Bu suretle befleriyet, azim bir
nefes daha kazanacak, meclis-i mebusan kürsülerinde kad›n sesleri
iflitilecek; mahkemelerde, belediyelerde kad›nlar da bulunacak, onlar-
dan da vali, mutasarr›f, kaymakam olacak. Bunun neticesi olarak
herfley de¤iflecek, ordularda Jeanne D’arc gibi Kara Fatmalar gibi fleci’
[cesur] kumandanlar, dava vekilleri, fabrikatörler, ameleler velhas›l
her iflde kad›nlar da bulunacak!!!” (S. Naciye, Sultan Ahmed, “Evrak-
› Varide: Erkekler Hakikaten Hürriyetperver midirler?, Ne ‹stiyor-
lar?” Kad›nlar Dünyas›, 10 Nisan 1329, no.7, s.3.

KAYNAK: Serpil Çak›r, Osmanl› Kad›n Hareketi, Metis,1993.

* 1908-1923 aras›nda 40’tan fazla kad›n derne¤i 

* 27 kad›n dergisi (bir k›sm›n›n tiraj› 3,000) 

* E¤itim ve ifl alan›nda kazan›mlar (üniversitede okuma, memur olma,
fabrikalarda çal›flma hakk›)
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* 1917 – Çok efllili¤in, aile kanununda yap›lan de¤iflikliklerle
s›n›rland›r›lmas›

* Oy hakk› talebinin artmas› 

* 16 Haziran 1923: Kad›nlar Halk F›rkas›

* 7 fiubat 1924: Kad›n Birli¤i (1935’te kapan›yor)  

* 1925’ten itibaren: oy hakk› taleplerinin artmas›

* 1930/1934: oy hakk›n›n kazan›lmas›  

* 1935: Uluslararas› Kad›n Birli¤i’nin 12’inci Kongresi’nin ‹stanbul’da
toplanmas› 

* H›fz› Veldet (Velidedeo¤lu) Ülkü, 5(28):268-276, 1935

“Yeni Türkiye’de bir kad›nl›k-erkeklik mücadelesi yoktur,
olmam›flt›r ve olamaz. Kad›nlara bu haklar ne bahfledilmifl, ne de
kad›nlar taraf›ndan mücadele ile al›nm›flt›r. Yap›lan fley Türk
camias›nda eksik kalm›fl olan bir iflin di¤er ifller meyan›nda flimdi
tamamlanm›fl olmas›d›r.” (sh.268)

1980 SONRASI KADIN HAREKET‹ (‹kinci Dalga)

50 y›ll›k bir aradan sonra 1980’lerin baflinda Türkiye gündemine yeniden
giren feminist hareket, 2000’li y›llarda Türkiye’nin çok farkl› köflelerinde
farkl› yorumlarla hayat buluyor. Kars’tan Mu¤la’ya, Hakkari’den Gazian-
tep’e, ‹zmit’ten Van’a, Antalya’dan Elaz›¤’a onlarca flehirde kad›n örgütleri
yerel, ulusal, hatta uluslararas› gündemi flekillendirmeye talip oluyor, çarp›-
c› dayan›flma örnekleri göstererek yasalar›n de¤ifltirilmesinde itici bir güç
olarak karfl›m›za ç›k›yorlar. 50’ye yak›n baronun kad›n komisyonu, kad›nla-
ra hukuki destek sunuyor; üniversitelerdeki kad›n çal›flmalar› bölümlerinin
ve merkezlerinin say›s› ise 14’ü buluyor. 

Önemli dönüm noktalar›: 

Feminist örgütlenme 

1986 Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› (KEDV) kuruldu.

1987 Daya¤a Karfli Yürüyüfl (‹stanbul) – 12 Eylül sonras› 
dönemin ilk kitlesel sokak eylemi gerçeklefltirildi.

1990 Kad›n Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi kuruldu.
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1993 Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf› kuruldu (‹stanbul). 

1993 Kad›n Dayan›flma Vakf› kuruldu (Ankara). 

1997 Diyarbak›r Kad›n Merkezi (KA-MER) kuruldu. (2007 
itibariyle Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun 23 iline 
yay›lan KA-MER’in kad›n merkezleri, 30 bine yak›n 
kad›nla çal›flmalar yürüttü. 

1998 Kad›nlara yönelik dan›flma merkezi çal›flmalar›, öncelikle 
Ankara’da ve ‹stanbul’da olmak üzere, barolar taraf›ndan 
da bafllat›ld›. Barolar bünyesindeki Kad›n Haklar› 
/Hukuku Komisyonlar› aras›nda koordinasyonu sa¤lamak 
amac›yla "Türkiye Barolar Birli¤i Kad›n Haklar› 
Komisyonlar› A¤› (TÜBAKKOM)" kuruldu. 

1998 - Kad›n S›¤›naklar› Kurultaylar› her y›l Kas›m ay›nda 
düzenlenmeye baflland›.  

1998 - Uçan Süpürge Uluslararas› Kad›n Filmleri Festivali her y›l 
düzenlenmeye baflland›. 

1999 KADER (Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i) 
kuruldu. 

2003 Filmmor Kad›n Kooperatifi (gezici kad›n filmleri 
festivalleri) kuruldu. 

2004 KAG‹DER (Kad›n Giriflimciler Derne¤i) taraf›ndan 
kurulan Kad›n Fonu, “Kad›nlar›n gücünü kad›nlara 
veriyoruz” slogan›yla Türkiye’deki bütün kad›n 
çal›flmalar›na maddi destek sa¤lamaya bafllad› (son iki 
y›lda Diyarbak›r, Urfa, Trabzon, Samsun, A¤r›, Mardin, 
Van, Ankara ve ‹stanbul’dan kad›n çal›flmalar› 
desteklenmifl). 

2006 kadinkurultayi@yahoogroups.com kuruldu (2007 
itibariyle 1200’den fazla üyesi var). 

Dergiler: 

1987 - 1990 Feminist dergisi 

1988 – 1990 Sosyalist-Feminist Kaktüs dergisi 

1990’lar Roza, Jujin ve Jin u Jiyan dergileri (Türkçe-Kürtçe) 
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1995 - Pazartesi dergisi 

2006 - Amargi Feminist Dergi 

Hukuki kazan›m 

1990 Kad›n›n çal›flmas›n› kocan›n iznine ba¤layan Medeni 

Kanun'un 159. maddesi Anayasa Mahkemesi'nce iptal 

edildi. ‹ptal karar› 2 Temmuz 1992 tarih ve 21272 say›l› 

Resmi Gazete'de yay›mland›.

1990 Fahifleye tecavüzde, tecavüzcünün cezas›nda üçte iki 

oran›nda indirim sa¤layan Türk Ceza Yasas›'n›n 438. 

maddesi, çok ses getiren bir feminist  kampanyan›n 

ard›ndan iptal edildi. 

1990 SHÇEK bünyesinde ilk kad›n “konukevleri” aç›ld›.

1997 Kad›n›n evlendikten sonra kocas›n›n soyad›n› almakla 

birlikte kendi soyad›n› da kullanabilmesi, Medeni 

Kanun'un 153. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle sa¤land›.

1998 4320 say›l› Ailenin Korunmas›na Dair Kanun yürürlü¤e 

girdi.

2001 Türk Medeni Kanun’unda de¤ifliklikler yap›ld›.

(Evlilikte geçerli olan mal rejimi “Mal Ayr›l›¤›” iken, 

“Edinilmifl Mallara Kat›lma” olarak de¤iflti)  

2004 Türk Ceza Kanunu’nda de¤ifliklikler yap›ld›.

Daha fazla bilgi için: 

http://www.ksgm.gov.tr/esitlik.html 

Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kad%C4%B1n_haklar%C4%B1 

Vikipedi, Özgür ansiklopedi, “Türkiye’de kad›n haklar›” 

Kaynakça: 

Alt›nay, Ayfle Gül. 2000. Vatan, Millet, Kad›nlar. ‹stanbul: ‹letiflim

Yay›nlar›. 
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Parla, Jale ve Sibel Irz›k. 2004. Kad›nlar Dile Düflünce. ‹stanbul: ‹letiflim
Yay›nlar›. 

Sirman, Nükhet. Kad›nlar›n Milliyeti. Tanzimat ve Meflrutiyetin
Birikimi: Modern Türkiye’de Siyasi Düflünce Cilt 4 içinde, der. Tan›l
Bora, 226-244. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. 
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Erkekler/Bilanço 98 içinde, der. Ayfle Berktay Hac›mirzao¤lu, 337-346.
‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›.

Tekeli, fiirin. 1990. 1980’ler Türkiye’sinde Kad›n Bak›fl Aç›s›ndan
Kad›nlar. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. 

Toska, Zehra. 1998. Cumhuriyet’in Kad›n ‹deali: Efli¤i Aflanlar ve
Aflamayanlar. 75 Y›lda Kad›nlar ve Erkekler/Bilanço 98 içinde, der. Ayfle
Berktay Hac›mirzao¤lu, 71-88. ‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›.

Zihnio¤lu, Yaprak. 2004. Kad›ns›z ‹nk›lap: Nezihe Muhiddin, Kad›nlar
Halk F›rkas›, Kad›n Birli¤i. ‹stanbul, Metis Yay›nlar›.

Ek 4: Kad›n ve Medya Çal›flmas›nda Kullan›lan Metin

1) Kad›n›n medya organlar›ndaki yeri: 

• Sendikalaflma yok

• Meslek örgütleri yetersiz

2) Kad›n›n medya temsili:

Televizyon, sinema, gazete/dergi, film, reklam: “normal”i tan›mlayan,
“anormal”i marjinallefltiren, cinsiyet rollerini tan›mlayan kültürel forum-
lar…

Dünyay›, çevremizdeki insanlar›, iliflkilerimizi nas›l anl›yor ve
alg›l›yoruz?

Kendimizi kad›n ve erkek olarak nas›l tan›ml›yoruz?

Kad›n-erkek için uygun davran›fl biçimleri nelerdir?

Kad›n-erkek olmak ne demektir?
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Medya Temsilleri:

Kad›n›, sembolik olarak yok sayma, kad›n› ve sorunlar›n› önemsizlefltir-
me, kad›n› belli kal›plarda sunma

Reklamlarda Temsil Kal›plar›:

Televizyon ve Sinemada Temsil Kal›plar› (‹stisnalar Hariç):

Haberlerde Temsil Kal›plar›:

fiiddet temal› haberler

E¤lence dünyas› haberleri:

Müzik, moda, sosyete haberleri

‹fl dünyas› haberleri:

Siyaset haberleri:

Sa¤l›k, güzellik haberleri:

Ek 5: “Tanzimat’tan Önce Selçuk ve Osmanl› Toplumunda Kad›nlar”

Kafadar, Cemal, 1993. “Tanzimat’tan Önce Selçuk ve Osmanl› Toplu-
munda Kad›nlar”. Günsel Renda (der.), Ça¤larboyu Anadolu'da Kad›n:
Anadolu Kad›n›n›n 9000 Y›l› içinde, T.C. Kültür Bakanl›¤› An›tlar ve Müze-
ler Genel Müdürlü¤ü Yay›nlar›: Ankara.

Ek 6: Sabanc› Üniversitesi Cinsel Taciz Yönergesi

C‹NSEL TAC‹ZE KARfiI ÖNLEM VE ‹LKELER BELGES‹

Sabanc› Üniversitesi, üniversite camias›n›n bütün üyelerinin potansiyel-
lerini azami düzeyde  gerçeklefltirebilmeleri için pozitif bir ö¤renme, çal›flma
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ve yaflama ortam› sa¤lamay› ve korumay› taahhüt eder. R›zaya dayal›
olmayan cinsel davran›fllara ve fliddete maruz kalmak, kiflinin ö¤renme ve
çal›flma hayat› üzerinde oldu¤u kadar, ruhsal ve bedensel sa¤l›¤› üzerinde de
travmatik ve zararl› etkilere yol açabilir. Bu tür davran›fllar, ürkütücü ve
düflmanca bir ortam yaratarak, Üniversite’nin “tüm paydafllar›n›n gereksin-
imlerine duyarl›” bir kurum olma vizyonuna ve “her alanda yetkin ve
kendine güvenen bireyler yetifltirmek” misyonuna zarar verir. Üniversitenin
bu hedefleri do¤rultusunda, Üniversite camias›n›n bütün üyeleri
(akademisyenler, idarî personel ve ö¤renciler), cinsel tacize hiçbir koflul
alt›nda müsamaha gösterilmeyece¤ini bilir ve kabul ederler. Üniversite, cin-
sel taciz konusunda bilinç oluflturarak fark›ndal›k yaratmay›, paydafllar›n›
cinsel tacize iliflkin disiplin önlemleri konusunda bilgilendirmeyi, cinsel
taciz vakalar›n› takip etmeyi ve cinsel tacize maruz kalan bireyler için destek
mekanizmalar› sunmay› taahhüt eder.

C‹NSEL TAC‹Z NED‹R?

Genel olarak cinsel taciz; ister görsel, ister sözel veya bedensel olsun; cin-
sel nitelik tafl›yan ve hofl karfl›lanmayan tav›r ve/veya davran›fllar, olarak
tan›mlanabilir.

Taraflardan birine, maruz kald›¤› davran›fla gösterece¤i tepkinin,
akademik veya ifl hayat›na iliflkin kararlar› veya de¤erlendirmeleri etk-
ileyece¤inin üstü örtülü biçimde veya aç›kça hissettirildi¤i durumlar; veya
kiflinin ifl veya akademik hayat›yla ilgili davran›fl veya performans›n›n,
makul olmayan, kas›tl› veya kas›ts›z bir müdahale nedeniyle de¤iflti¤i ve
olumsuz etkilendi¤i durumlar; ürkütücü veya sald›rgan bir akademik etkin-
lik, ö¤renim veya çal›flma ortam›n›n yarat›ld›¤› durumlar, “cinsel taciz”
olarak tan›mlanabilir.

Söz konusu davran›fl›n ne gibi flartlar alt›nda ve ne ba¤lamda
gerçekleflti¤ini, ayr›ca,  kabahatlinin, o davran›fl›n›n hofl karfl›lanmad›¤›n›
bilip, bilmedi¤ini veya mant›ken bilmesi gerekti¤inin fark›nda olup,
olmad›¤›n› ö¤renmek, büyük önem tafl›r. 

Cinsel tacizin pek çok biçimi olabilir – dolayl›, örtülü ve incelikle; veya
do¤rudan, aç›kça ve edepsizce. Örne¤in, cinsel taciz, 

• karfl› cinsten ya da ayn› cinsten biri  taraf›ndan;

• hiyerarflik iliflki içindeki bireyler aras›nda, ya da eflit konumdaki
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kifliler, dostlar, çiftler aras›nda;

• bireyi, istemedi¤i bir cinsel iliflkiye ya da iliflki biçimine zorlamak
amac›yla da gerçeklefltirilebilir. 

Ayr›ca, 

• cinsel taciz, mutlaka “tekerrür eden” davran›fllarla oluflmak zorunda
de¤ildir; kabahatin derecesine göre, “tek bir olay”dan da meydana
gelebilir.

Bu listeyle s›n›rl› olmamakla birlikte, afla¤›daki örnekler , cinsel taciz
oluflturabilir:

• Cinsel sald›r›.

• Cinsel faaliyet için bask› uygulamak veya cinsel faaliyete zorlamak.

• Reddedildi¤i halde ›srar edilen cinsel istekler veya “as›lma”lar;
buluflma ya da yak›n bir romantik veya cinsel iliflki kurma talebiyle
bask› yapmak.

• Kifliyi rahats›z eder biçimde yan bakmak, dik bakmak, dokunmak,
ellemek/ okflamak, veya sar›lmak.

• Üstü kapal› olarak veya aç›kça, kabulü ödüllendiren veya ödül-
lendirme vaat eden  cinsel ayartma gayretleri veya as›lmalar.

• Cinsel amaçl› ayartma gayretlerinin veya “as›lma”lar›n reddi
nedeniyle, örtülü olarak veya aç›kça “misilleme”ye kalk›flmak, veya
“misilleme” ile tehdit etmek,

• Musallat olmak, can›ndan bezdirecek flekilde pefline düflmek.

• Vücudun muhtelif k›s›mlar›na gereksiz ve hofl karfl›lanmayan bir
flekilde sözel at›fta bulunmak.

• Müstehcen / aç›k-saç›k yorumlar veya el kol hareketleri; birinin cin-
sel hayat› (ör. cinsel deneyimi, bekareti veya cinsel tercihleri)
konusunda soru sormak veya yorumda bulunmak.

• Uygunsuz cinsel ima veya ironi içeren, cinsiyet ayr›mc›l›¤› yapan,
utand›r›c› veya gocundurucu flakalar. 

• Akademik bir ortam ve elefltiri amac› olmaks›z›n, rencide edici cinsel
imalar içeren malzemelerin (posterler, resimler) teflhiri veya bu nite-
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likteki hikayelerin / olaylar›n anlat›lmas›. 

• Bir bireyi tan›mlamak için kullan›lan, cinsel yönden afla¤›lay›c› dil:
kiflinin bedenine, cinsel hayat›na, cinsiyetine veya cinsel tercihine
iliflkin, baflkalar›n›n önünde veya bafl bafla iken yap›lan rencide edici
yorumlar; bu kifliye tak›lan ve cinsel hayat›na dayal› müstehcen –
afla¤›lay›c› adlar.

• Cinsiyete veya cinsel tercihe yönelik ay›r›mc› söz veya eylemler.

• Cinsiyet veya cinsel tercih sebebiyle geliflimin, ilerlemenin veya terfi-
in engellenmesi.

• Bu belgedeki prensip kararlar›n› ihlal eden e-posta, internet veya tele-
fon kullan›m›. 

PROSEDÜR:

Bireyin ruhsal ve bedensel sa¤l›¤›, Sabanc› Üniversitesi’nde her zaman
önceliklidir. Dolay›s›yla, yukar›da tan›mlanan flekliyle cinsel tacize herhangi
bir biçimde maruz kald›¤›n› veya tan›k oldu¤unu düflünen herhangi bir kifli
veya grup; gerek flikayet yollar›, gerekse dan›flmanl›k deste¤ine eriflim
konusunda bilgilendirilir. fiikayetin tercih edilmedi¤i vakalarda, kiflilere
üniversite içindeki ve d›fl›ndaki destek mekanizmalar› konusunda bilgi ver-
ilecektir.

Yukar›da tan›mland›¤› flekilde cinsel tacize herhangi bir biçimde maruz
kald›¤›n› veya tan›k oldu¤unu düflünen herhangi bir kiflinin veya grubun,
afla¤›daki aflamalar› takip etmesi teflvik edilmektedir:

Cinsel Tacize Tepki Göstermek:

Cinsel tacize u¤rad›¤›n› düflünen çal›flanlar›n veya ö¤rencilerin,
do¤rudan eyleme geçerek, afla¤›daki gibi tepki göstermeleri teflvik edilmek-
tedir. 

• Tacizciye “HAYIR” demek. Aç›k seçik bir yan›t ve do¤rudan, net bir
tav›r, söz konusu davran›fl›n hofl karfl›lan›p, karfl›lanmad›¤› konusun-
da herhangi bir yanl›fl anlamay› önlemeye yard›mc› olur.

• Olanlar› kaydetmek. Bu kay›tta, olay›n tarihi, saati ve yeri, ayr›ca
vakaya kar›flan kiflilerin ve tan›klar›n adlar› bulunmal›d›r.

Cinsel Tacizi Bildirmek:

Erkek ya da kad›n; cinsel tacize u¤ram›fl oldu¤unu düflünen ö¤rencinin /
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ö¤retim üyesinin /  idari çal›flan›n, hangisi ile rahat iletiflim kurabilece¤ini

hissediyorsa, Cinsel Taciz Komitesi’nin bir üyesiyle, veya BAGEM dan›fl-
manlar›ndan biriyle, veya (e¤er ö¤retim üyesi veya idari çal›flan ise) amiriy-
le, veya (e¤er ö¤renci ise) dekan›yla derhal temasa geçmesi  teflvik edilmek-
tedir. Bu kifliler, flikayetçi taraf› gerek haklar›, gerekse konu ile ilgili destek,

arabuluculuk ve disiplin mekanizmalar› konusunda bilgilendirirler. Bu me-
kanizmalardan herhangi birine baflvurmak isteyip istemedi¤ine, flikayette

bulunan kifli karar verir.   

1. Destek Mekanizmalar› – BAGEM:

BAGEM bünyesindeki bireysel dan›flmanlar, cinsel tacize u¤rayanlara bi-
reysel destek sa¤lamaya donan›ml›d›rlar. Bu dan›flmanl›k hizmeti, kesin

olarak gizli tutulur.

2. Dan›flmanl›k ve Arabuluculuk – Cinsel Taciz Komitesi:

Her y›l, Üniversite, bir Cinsel Taciz Komitesi ilan eder. Bu komite, flu ki-
flilerden oluflur:

• Cinsel taciz konular›nda bilgi sahibi bir BAGEM üyesi,

• Ö¤retim üyeleri (her fakülteden ve Diller Okulu’ndan, en az 1 üye),

• Bir ö¤renci?

• En az bir idarî çal›flan.

Komitedeki kad›n-erkek oran› dengeli olarak ayarlan›r ve üyelerden en

az bir tanesi, Ö¤renci Disiplin Komitesi üyelerinden biri olmal›d›r. 

Bu komitenin üyeleri, bir cinsel taciz uzman› taraf›ndan verilecek temel

e¤itimden geçerler. Cinsel Taciz Komitesi’nin sorumluluklar›; tacizle ilgili

konularda bireylere, tavsiyelerde, önerilerde bulunmak, rehberlik etmek ve-
ya kaynak oluflturmak; ayr›ca, gerekti¤inde soruflturma sürecinde sorufltur-
mac›lara ve karar mercilerine dan›flmanl›k sunmakt›r. Komite üyeleri,

flikayetçi taraf ile suçlanan taraf aras›ndaki arabuluculuk sürecini yürütür-
ler. Cinsel taciz bulgular› neticesinde gerekli görülebilecek düzeltici/giderici

önlemleri uygulamak, Komite’nin görev alan› d›fl›ndad›r. 
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fiikayetçi olan kifli, resmî bir flikayette bulunmay› tercih ediyorsa, Cinsel

Taciz Komitesi’ne bir dilekçe ile baflvurarak, flikayet etti¤i eylemi veya ey-
lemleri, bunlardan sorumlu olan kifli veya kiflileri yaz›l› olarak tan›mlar; ve

eylemin veya eylemlerin hangi tarihte gerçekleflti¤ini belirtir.

Cinsel Taciz Komitesi bu dilekçeyi görüflmek üzere toplan›r ve:

a) Dilekçeyi okur ve flikayetçi taraf›, dilekçe üzerine konuflmak amac›y-
la davet eder (e¤er flikayetçi taraf Komite ile toplanmamay› tercih edi-
yorsa, afla¤›daki basamaklar yaz›l› olarak izlenir);

b) Bir arabuluculuk sürecinin mi bafllat›laca¤›na, yoksa disiplin sorufl-
turmas›n›n m› tavsiye edilece¤ine karar verir;

c) fiikayetçi taraf›, mevcut arabuluculuk ve disiplin mekanizmalar› ko-
nusunda bilgilendirir;

d) At›lacak bir sonraki ad›m üzerinde, flikayetçi taraf ile konuflur, tart›-
fl›r;

e) Komite (ile flikayetçi taraf, bir arabuluculuk süreci konusunda anla-
fl›rlarsa) arabuluculuk sürecini bafllat›r (bkz. afla¤›daki bölüm);

f) fiayet (d) veya (e) aflamalar›ndan sonra Komite ve flikayetçi taraf, di-
siplin sürecini bafllatmaya karar verirlerse, Komite bir rapor yazacak

ve bu raporu flikayetçi taraf›n dilekçesi ile birlikte, sorumlu taraflara

gönderecektir (bkz. afla¤›da Disiplin Soruflturmas›).

fiikayet raporlama, arabuluculuk ve/veya soruflturma sürecinde yer alan

bütün bireyler, geliflmeler konusunda gizlilik ilkesine uymakla yükümlü-
dürler. Gizlilik kadar önemli bir baflka konu da; flikayetçi taraf› haberdar et-
meksizin veya al›nacak önlemler konusunda onun onay›n› almaks›z›n, hiç-
bir düzeltici sürecin bafllat›lmamas›d›r.

Arabuluculuk Süreci:

Her vakan›n pek çok de¤iflkeni olabilece¤inden, bütün vakalara uygula-
nabilir tek bir arabuluculuk süreci tan›mlamak mümkün olmad›¤› gibi do¤-
ru da de¤ildir. Arabuluculuk sürecinin birincil hedefi, ilgili tüm taraflar›n
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haklar›n› korurken, taraflar›n tart›flmay› kendi bafllar›na, gizlilik içinde ve

vakit geçirmeden, çözüme kavuflturmalar›na zemin haz›rlamakt›r. Duruma

ba¤l› olarak, arabuluculuk süreci atlanabilir ve Komite flikayetçi tarafa, do¤-

rudan disiplin önlemlerine baflvurmas›n› tavsiye edebilir. fiikayetçi taraf›n

bizzat kendisi de, bu basama¤› atlay›p disiplin önlemleri için baflvuruda bu-

lunma hakk›na sahiptir. 

fiikayetçi taraf arabuluculuk sürecinin bafllat›lmas›na raz› olursa, flikayet-

çi taraf ve suçlanan taraf, bir arabuluculuk toplant›s›na davet edilirler. Bi-

rinci toplant›da taraflarla ayr› ayr› görüflülür; daha sonraki aflamada,

flikayetçi taraf›n onay› ile, taraflar biraraya gelirler. Arabuluculuk süreci s›-

ras›nda komiteden en az bir kifli haz›r bulunmal›d›r. Suçlanan taraf toplan-

t›ya kat›lmay› reddederse, kendisini, vakan›n disiplin soruflturmas› ile so-

nuçlanabilece¤i konusunda uyarmak gerekir. 

Taraflar baflar›yla uzlaflt›r›l›rsa, komite bir uzlaflma anlaflmas› haz›rlar.

Bu anlaflmada, flikayetçi taraf›n ve suçlanan taraf›n imzalar›yla, -her iki ta-

raf›n da koyabilece¤i flartlara uyma zorunlulu¤u sakl› kalmak üzere-, anlafl-

mazl›¤›n tümüyle ve kesin olarak çözüme kavufltu¤u belirtilir.

fiikayetçi taraf›n, suçlanan taraf›n ve –varsa- di¤er taraflar›n yaz›l› beyan-

lar›, yaz›l› olarak özetlenerek, kayda geçirilir. Bu kayd›n kopyas›, istek üze-

rine flikayetçi tarafa da, suçlanan tarafa da verilebilir ve disiplin soruflturma-

s› için belge olarak kullan›labilir.

Taraflardan herhangi biri arabuluculuk sürecinin sonuçlar›ndan tatmin

olmad›ysa; veya suçlanan taraf, aleyhindeki iddiay› reddediyorsa; taraflar-

dan herhangi biri, Ö¤renci Disiplin Komitesi’ne (suçlanan taraf ö¤renciyse),

veya ‹nsan Kaynaklar›’na (suçlanan taraf ö¤retim üyesi veya idari personel

ise) baflvurabilir. Cinsel Taciz Komitesi, flikayetçi taraf›n onay› olmaks›z›n

herhangi bir süreç bafllatmamal›d›r. E¤er bir disiplin süreci bafllat›l›rsa, Cin-

sel Taciz Komitesi’nce haz›rlanan belgeler, duruma göre Ö¤renci Disiplin

Komitesi’ne veya ‹nsan Kaynaklar› Direktörü’ne sunulur.
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3. Disiplin Soruflturmas›:

Suçlanan taraf bir ö¤renci ise, Ö¤renci Disiplin Yönetmelikleri (bkz. il-

gili Yönerge) uygulan›r ve Ö¤renci Disiplin Komitesi, gere¤ini yapar. E¤er

vaka önce Cinsel Taciz Komitesi taraf›ndan ele al›nd›ysa, bu komitenin en

az bir üyesi, vakay› Ö¤renci Disiplin Komitesi’ne sunmak üzere davet edil-

melidir. Genel bir kural olarak, cinsel taciz vakalar›n› ele alan Ö¤renci Di-

siplin Komitesi’nin oluflturulmas›nda cinsiyet dengesi gözetilir. 

Suçlanan taraf  ö¤retim üyesi veya idari personel ise, YÖK Yönetmelik-

leri ve ‹fl Kanunu hükümleri yürütülür ve ‹nsan Kaynaklar› (‹K) Direktörü,

eflgüdümü sa¤lar.

‹K Direktörü, flikayeti ve Cinsel Taciz Komitesi’nin sundu¤u belgeleri in-

celer; dosyay›, suçlanan taraf›n Dekan›na / Direktörüne gönderir. Dekan  /

Direktör ile ‹K Direktörü, flikayetçi taraf›n yöneticisinin görüflünü alabilir-

ler ve –varsa– tan›klardan da yaz›l› aç›klamalar isteyebilirler. Vaka önce

Cinsel Taciz Komitesi taraf›ndan ele al›nd›ysa, komitenin en az bir üyesi,

Dekan / Direktör ve ‹K Direktörü taraf›ndan, Cinsel Taciz Komitesi’nin ra-

porunu sunmak üzere davet edilir. Suçlanan taraftan yaz›l› bir ifade istenir

ve görüflme yüz yüze yürütülür. Bundan sonra Dekan / Direktör ve ‹K Di-

rektörü, disiplin soruflturmas›n›n gerekli olup olmad›¤›na karar verirler. Ni-

hai karar, (ö¤retim üyeleri için) Rektör’ün, (idari personel için) Genel Sek-

reter’in onay› ile al›n›r. Cinsel taciz sebebiyle aç›lan disiplin soruflturmas›, ifl

akdinin feshine yol açabilir.

Gizlilik:

Sabanc› Üniversitesi, bütün ifllemlerin, tüm taraflar›n gizlili¤ini koruya-

cak flekilde yürütülmesini teminat alt›na al›r. Raporlama, arabuluculuk,

ve/veya flikayeti inceleme sürecinde yer alan kifliler; gizlili¤i korumakla ve

flikayeti, konuyla iliflkili bütün kiflilerin itibar›na sayg› göstererek ele almak-

la yükümlüdürler.
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Cinsel Taciz S›kça Sorulan Sorular

1. Ne tür iliflkiler veya davran›fllar yasaklanm›flt›r?

Çal›flanlar›n (ö¤retim üyeleri, okutmanlar, asistanlar, idari personel), s›-
n›flar›ndaki ö¤rencilerle ve  üzerlerinde akademik veya kariyer belirleyici

otoriteye sahip olduklar› –tez veya makale dan›flmanl›¤› vb.– ö¤rencilerle

romantik ve/veya cinsel iliflkiye girmeleri yasakt›r. Bu yasak, idari çal›flanlar

aras› benzer iliflkilerde de geçerlidir.

Ö¤retim üyeleri, romantik ve/veya cinsel bir iliflki içinde olduklar› ö¤-
renciye, tez dan›flmanl›¤› yapamazlar, veya onun tez jürisinde yer alamazlar. 

2. “Güç eflitsizli¤i” nedir?

Bir kifli, di¤er bir kifli üzerinde yetki sahibi oldu¤u bir mevkide bulunu-
yorsa ve bu yetki arac›l›¤›yla o kiflinin akademik veya ifl ortam›n› önemli öl-
çüde etkileyecek durumda ise, bu bireyler aras›nda bir güç eflitsizli¤i/denge-
sizli¤i var demektir. Yönetici-çal›flan aras›nda, ö¤retmen-ö¤renci aras›nda,

dekan-ö¤retim üyesi aras›nda, profesör-doçent aras›nda, doçent-yard›mc›

doçent aras›nda, okutman-ö¤renci aras›nda, ders veren asistan-ö¤renci ara-
s›nda, böylesi bir güç dengesizli¤i mevcuttur.

3. “Kurumsal güç” nedir?

Bir kifli, di¤er bir kifli üzerinde kurumsal güç kullanmas›na izin veren bir

yetkiye sahipse, yani, verilen notlar›, s›nav veya tez savunmas› ba¤lam›nda-
ki de¤erlendirmeleri, ö¤retim üyesinin terfisi, hastal›k veya tatil izninin

onaylanmas› vb. kararlar› etkileyebilecek yetkideyse, “kurumsal güç”ten söz

edebiliriz.

4. R›zaya dayal› iliflkinin, yasakl› iliflki durumuna düflmesini engellemek

için, ne tür düzenlemelere gidilebilir?

Ö¤retim üyesi veya ö¤renci, baflka bir ö¤retim üyesinin, ö¤rencinin tezi-
ne dan›flmanl›k yapmas›n› veya tez jürisine kat›lmas›n› ayarlayabilirler. E¤er

iliflki, bir ö¤retim üyesi ve belli bir s›n›f›na devam eden  ö¤rencisi aras›nda

ise, ö¤rencinin, o dersin baflka bir s›n›f›na geçmesi, veya mümkünse, baflka
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bir ders almas› sa¤lanmal›d›r. 

5. Asistan›n/ ö¤retim üyesinin/ dan›flman›n bana cinsel tacizde bulundu¤u

konusunda flikayette bulunursam, o dersteki notlar›m›n veya performans de-
¤erlendirmemin olumsuz etkilenebilece¤inden kayg›lan›yorum. Ters tepkiyle

karfl›laflmayaca¤›ma dair ne tür bir güvencem var?

SÜ, bu Cinsel Tacize Karfl› Önlem ve ‹lkeler Belgesi’ni oluflturmak sure-
tiyle; cinsel tacizi ciddi bir suç olarak gördü¤ünü ve cinsel tacize hiçbir flart

alt›nda, hiçbir biçimde müsamaha göstermeyece¤ini beyan etmifltir.

fiikayetçinin akademik ve di¤er haklar›n› korumak için her tür önlem al›na-
cakt›r. Bu, Üniversitenin en üst yönetiminin vaadidir.

6. Etüt s›n›flar›mdan birindeki bir kad›na/erke¤e delice afl›k oldum. Onun-
la bir defa buluflmamdan bir zarar gelmeyecektir. 

Denetleme, ö¤retme, de¤erlendirme, yönlendirme, dan›flmanl›k iliflkisi

içindeki bireyler aras›nda romantik ve/veya cinsel iliflkiler, daha yüksek ku-
rumsal yetkiye sahip olan kiflinin objektif kararlar almas›n› engelleyebilir.

Bu durum, ‘kiflinin flahsi ç›karlar› ile kamusal veya profesyonel sorumluluk-
lar› aras›nda uyuflmazl›k’ olarak tan›mlanabilir. Bu nedenle de, ö¤retim üye-
si / personel / lisansüstü ö¤renci / lisans ö¤rencilerine ders veren asistanlar

ve ö¤renciler aras›nda oldu¤u kadar, üst – ast konumundaki yöneticiler ve

çal›flanlar› aras›nda da romantik ve/veya cinsel iliflkiler, uygunsuzdur.

Daha yüksek kurumsal yetkiye sahip kifli olarak siz, daha düflük kurum-
sal yetkiye sahip olan kifliye zarar verme potansiyelinizi asgariye indirecek

önleyici tedbirleri alma sorumlulu¤unu tafl›maktas›n›z. Bu sorumluluk, ör-
ne¤in, kiflinin, s›n›f›nda olan veya dan›flmanl›k iliflkisi içinde bulundu¤u ö¤-
rencilerle romantik ve/veya cinsel iliflkiye girmemesini gerektirir. Baflka ola-
s› davran›fl seçenekleri aras›nda: o dersin bitimine kadar iliflkiyi ertelemek

veya, romantik duygular beslenen ö¤rencinin ya s›n›f›n›, ya da dan›flman›n›

de¤ifltirmesi, say›labilir.

9 Ocak 2007
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Ek 7: Toplumsal Cinsiyet Atölye Çal›flmas› - “Kolaylaflt›rma” -

Ayfle Betül Çelik

Atölye Yöntemi: Atölye öncesinde “Toplumsal Cinsiyete Duyarl› E¤i-
tim’in okullar›n›zda uygulanmas› ve yayg›nlaflmas› için ne tür çal›flmalar ya-
p›labilir? (ders içi kullan›m/aktivite, ders d›fl› etkinlikler, cinsel taciz yöner-
gesi gelifltirme ve uygulama, v.b...)” fleklinde bir tart›flma sorusu saptanm›fl-
t›. Kat›l›mc›lar dört gruba ayr›ld› ve her gruba bu tart›flma sorusu soruldu.
Kat›l›mc›lar›n her biri bu soru çerçevesinde fikirler üretti ve bu fikirler oy-
lamaya sunuldu. En çok oy alan fikirler belirlendi ve bu fikirler, “uygulama
önerileri” çerçevesinde gelifltirildi. Bu fikirlerin detayl› analizinde kullan›lan
sorular flunlard›:

Önerilen etkinlik için ne tür kaynaklar›n›z var? 

(‹nsan gücü? Okul kaynaklar›? Maddi kaynaklar? vs.) 

Bunlar d›fl›nda baflka ne tür kaynaklara ihtiyaç var?

Bu etkinli¤in uygulanmas›nda göz önünde bulundurulmas› gereken tedbir-
ler /kayg›lar var m›? Varsa bunlar nas›l afl›labilir?

Etkinli¤e kim önayak olabilir?

Etkinli¤in bafllat›lmas› için öncelikle  ve acilen yap›lmas› gerekenler nelerdir? 

GRUP 1

Kat›l›mc›lar: (9 Kifli)

* Mevlüt Kara (Nevflehir – Tarih Ö¤retmeni)

* Harun Aslan (Nevflehir – Resim Ö¤retmeni)

* Elif Yörük (Van – Biyoloji Ö¤retmeni)

* Nilüfer Uzun (Trabzon – Matematik Ö¤retmeni)

* Ayfle Demirdafl (Kars – Tarih Ö¤retmeni)

* Arzu Akay (fianl›urfa – Co¤rafya Ö¤retmeni)

* Berna Tüleylio¤lu (fianl›urfa – Çocuk Geliflimi ve E¤itimi)

* Aysel Uyguç (‹zmir – Felsefe Grubu Ö¤retmeni)

* Nermin Üstündafl (‹zmir – Psikolojik Dan›flman)

Ç›kan Fikirler:

1. Cinsel tacize yönelik konular›n çözümü konusunda okullarda
komitelerin oluflturulmas› ve bu komiteler arac›l›¤›yla Milli E¤itim
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Bakanl›¤›’na, ilgili yönetmeliklerin oluflturulmas› ve komitelerin tam
anlam›yla yasallaflmas› için öneri sunulmas› (3 OY);

2. Bütün branfllardaki e¤itimcilere, toplumsal cinsiyet üzerine uzmanlar-
ca e¤itimler, seminerler verilmesi (6 OY);

3. Kad›n s›¤›nma evlerine ziyaretler düzenlenmesi ve böylece ö¤renci-
lerin kad›na fliddet gibi sorunlar› somut olarak alg›lamalar›n›n
sa¤lanmas› (3 OY),

4. Rehberlik dersleri kapsam›nda toplumsal cinsiyet konusunun ifllen-
mesi ve tart›flma ortam› yarat›lmas›; 

5. Çeflitli dersler kapsam›nda dünya kad›n hareketi ve kad›n liderlerin
hikayeleri konular›nda ö¤rencilere araflt›rma ve sunum yapma
f›rsat›n›n tan›nmas›;

6. Cinsel taciz yönergesinin okul kurulunda gündeme getirilmesi (1 OY)

7. Bütün ö¤retmenlerin cinsiyetçilik, toplumsal cinsiyet gibi kavramlara
yer vererek ve bunlar› ders konular›yla ba¤daflt›rarak ö¤rencinin bu
kavram ve konulara fark›ndal›¤›n›n artt›r›lmas› (1 OY);

8. Toplumsal cinsiyet konusunda, veli - ö¤renci - ö¤retmen ortak
kat›l›m›n›n sa¤land›¤› çeflitli seminerler düzenlenmesi (1 OY);

9. 8 Mart gibi özel günlerin anlam›na ve tarihsel oluflumuna dair bilgiler
verilmesi, böyle günlerde seminerler düzenlenmesi (1 OY);

10. Özellikle tarih dersinde konular ifllenirken, ele al›nan devirle ilgili
olarak kad›n›n durumunun irdelenmesi;

11. Özellikle erkek ö¤rencilerin daha çok say›da yer ald›¤› okullarda,
“Türk Büyükleri” köflesindeki tarihi flahsiyetler içinde kad›nlara da
yer verilmesi;

12. Toplumsal cinsiyet üzerine drama çal›flmalar› yap›lmas› (1 OY);

13. Derslerde oluflturulan grup çal›flmalar›nda karma yap›ya daha fazla
özen gösterilmesi;

14. Cinsel tacizin ne oldu¤u, cinsel taciz durumunda ne yap›labilece¤ine,
nerelere baflvurulup kimlerle konuflulabilece¤ine dair bilgilendirme
amaçl› video filmler, slayt gösterileri yap›lmas› (2 OY). 

EN ÇOK OY ALAN F‹K‹RLER:

ÖNER‹ 1:  Bütün branfllardaki e¤itimcilere toplumsal cinsiyet üzerine
e¤itimler, seminerler verilmesi (6 OY):
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Eldeki kaynaklar: Ö¤retmenlerin, özellikle de rehber ö¤retmenlerin bu
konudaki bireysel araflt›rmalar› kullan›labilir. Ayr›ca var olan seminer veya
toplant› odalar›ndan da yararlan›labilir.

‹htiyaç duyulan kaynaklar: Bu konuda e¤itim verebilecek uzmanlar
araflt›r›labilir ve e¤itimler için sponsor bulunabilir. Sponsorluk için yerel
yönetimlerle görüflülebilir; ayr›ca di¤er okullarla iletiflime geçilerek daha
büyük çapl› bir seminer projesi oluflturulursa özel firmalarla da
görüflülebilir.

Tedbirler/ kayg›lar ve öneriler: Kimi ö¤retmenlerin bu çal›flmalar› bir
zaman kayb› olarak görebilecek olmas› veya kat›lmaya çekinmeleri engel
teflkil edebilir. ‹lk aflamada kat›l›m›n zorunlu tutulmas› bir çözüm olabilir.
Bunun yan› s›ra; ön alg› araflt›rma çal›flmalar› yap›labilir. Anket türünde
çal›flmalarla ö¤retmenlerin bu tip seminerlere nas›l bakt›¤›, neleri engel
olarak gördükleri anlafl›l›rsa sorunu çözmek daha kolay olacakt›r. Ayr›ca bu
tarz etkinlikleri organize etmek için ö¤retmenlerin de birebir içinde yer
alaca¤› –yani süreci sahiplenece¤i- komiteler oluflturulursa, kat›l›m iste¤i
artabilir. 

Kim önayak olabilir? Psikolojik dan›flmanlar ve rehber ö¤retmenler
konuyu müdürlere tafl›yabilirler.

Acilen yap›lmas› gerekenler: Konunun müdürle konuflulmas›, gerekli
kurul karar›n›n ç›kar›lmas› ve uzmanlarla temasa geçilmesi. Ayr›ca iflin
ekonomik boyutu için sponsor aray›fl›na da gidilebilir. 

ÖNER‹ 2: Cinsel tacize yönelik konular›n çözümü konusunda okullarda
komitelerin oluflturulmas› ve bu komiteler arac›l›¤›yla Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na, ilgili yönetmeliklerin oluflturulmas› ve komitelerin tam
anlam›yla yasallaflmas› için öneri sunulmas› (3 OY):

Eldeki kaynaklar: Ö¤retmenlerin, ama özellikle de rehber ö¤retmenlerin
ve psikolojik dan›flmanlar›n konuyla ilgili bireysel çabalar› ve Sabanc›
Üniversitesi Cinsel Taciz Yönergesi (SÜCTY), kaynak olarak kullan›labilir.

‹htiyaç duyulan kaynaklar: Konuyla ilgili yön gösterebilecek
akademisyenlere ulafl›lmas›, konuya ilgi duyan ö¤retmenlere ise bir ön
e¤itim verebilecek uzmanlarla temasa geçilebilir.

Tedbirler/ kayg›lar ve öneriler: MEB ve okul idaresi bu tür çal›flmalara
s›cak bakmayabilir. Bunu aflmak için, okul içinde böyle bir komite ve
resmileflmifl yönerge ihtiyac›n› aç›kça belli etmek gerekir. Bunun için de
okul içi cinsel taciz vakalar›yla ilgili somut veriler toplanmal›, bu raporlar
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ilgili birimlere sunulmal›d›r. Ayr›ca bas›n ve STK’larla iletiflime geçilerek
destek al›nabilir ve konu gündeme tafl›nabilir. Bu noktada okullar aras›nda
sa¤lanacak iletiflim ve iflbirli¤i önemli olacakt›r.  

Kim önayak olabilir? Psikolojik dan›flmanlar, rehber ö¤retmenler ve
özellikle STKlar.

Acilen yap›lmas› gerekenler: Gerekli izinlerin al›nmas› ve bürokratik
engellerin afl›lmas›.

ÖNER‹ 3: Kad›n s›¤›nma evlerine ziyaretler düzenlenmesi ve böylece
ö¤rencilerin kad›na yönelik fliddet gibi sorunlar› somut olarak
alg›lamalar›n›n sa¤lanmas› (3 OY):

Eldeki kaynaklar: Mevcut sosyal kulüpler, özellikle gezi kulüpleri.

‹htiyaç duyulan kaynaklar: E¤er kulüp yoksa, bu türde kulüplerin
kurulmas›, etkinli¤in iyi bir biçimde duyurulmas› için çeflitli ilan ve afifllerin
haz›rlanmas›, s›¤›nma evleriyle iletiflime geçilmesi.

Tedbirler/ kayg›lar ve öneriler: Erkek ö¤rencilerin kat›l›m› düflük ola-
bilir. Bu durumu aflmak ve erkek ö¤rencilerin kat›l›m›n› art›rmak için ö¤ret-
menlerin teflviki önemli olacakt›r.

Kim önayak olabilir? Kulüpler, kulüp dan›flman ö¤retmenleri, okul-aile
birlikleri.

Acilen yap›lmas› gerekenler: Gerekli izinlerin (idare, veliler, valilik,
servisler) al›nmas›, ilgili s›¤›nma evleriyle iletiflime geçilmesi ve bu etkinlik
için uygun bir zaman diliminin oluflturulmas›.

GRUP 2

Kat›l›mc›lar: (9 kifli)

* Öznur Kayran (Nevflehir – Co¤rafya Ö¤retmeni)

* Tuba K›l›çarslan (Van – Rehberlik Ö¤retmeni)

* Emel Saran (Trabzon – Co¤rafya Ö¤retmeni)

* Esra Merve Kümeli (Kars – Meslek Dersleri Ö¤retmeni)

* Erdal Atabey (Kars – Felsefe Ö¤retmeni)

* Arzu Ya¤basan Aslan (fianl›urfa – Resim-‹fl Ö¤retmeni)

* Mukaddes Köro¤lu (‹zmir – Kimya Ö¤retmeni)
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* Seyran Baflak Öcal (‹zmir – Rehberlik Ö¤retmeni)

* Özlem Kaya (Van – Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retmeni)

Ç›kan Fikirler: (en çok oy alan 3 öneri hariç)

1. Ö¤retmenlerde fark›ndal›k oluflturma toplant›lar› yap›lmas›;

2. Ö¤rencilere yönelik bilgilendirici seminerler düzenlenmesi (cinsiyet
ve feminizm);

3. Toplumsal cinsiyetle ilgili kavramlar›n 0-12 yafl aras›nda ö¤retilmesi;

4. Derslerde verilen örneklerde kad›n-erkek dengesinin korunmas›;

5. STK’lardan destek istenmesi (2 OY);

6. 0-14 yafl grubuna medyadaki yanl›fl örneklerin anlat›lmas›;

7. Her ö¤retmenin, ders d›fl› faaliyet olarak ö¤rencilerle toplumsal cin-
siyet konusunda konuflmas› (3 OY);

8. Temelde bütün insanlar›n ayn› derecede “de¤er ve sayg›y›” hak etti¤i
görüflünü içsellefltirecek projeler yap›lmas›. (3 OY);

9. Anaokullar›nda okutulan kitaplar›n, toplumsal cinsiyet aç›s›ndan
incelenmesi (1 OY);

10.Okul idaresi ile ortak çal›flmalar yürütülmesi;

11.Velileri bilgilendirme çal›flmalar› yap›lmas› (4 OY).

EN ÇOK OY ALAN F‹K‹RLER:

ÖNER‹ 1: ‹lkö¤retimin ilk kademesinden bafllanarak müfredata
“toplumsal cinsiyet” konulu bir ders konulmas› (7 OY).

Eldeki kaynaklar: Üniversite ve t›p okullar› dersleri, bas›l› yay›n, peda-
goglar.

‹htiyaç duyulan kaynaklar: Anne-baba yard›m›, oyuncak, çizgi film,
ö¤retmenlerin kendi ders malzemeleri ve yurt d›fl› örnekleri.

Tedbirler/kayg›lar ve öneriler: Bakanl›k, mevzuat, kal›plaflm›fl zihniyet,
dersi haz›rlayanlar›n önyarg›s›, bürokrasi ve devlet.

Kim önayak olabilir?: STK’lar ve üniversiteler.

Acilen yap›lmas› gerekenler: Mor Sertifika’l› ö¤retmenlerin illerine
dönünce organize olmalar›.

ÖNER‹ 2: Ailede cinsiyet ayr›m› yapmadan çocuk yetifltirmenin önemi-
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nin vurgulanmas› (6  OY):

Eldeki kaynaklar: Rehberlik bölümü, masal kitaplar›.

‹htiyaç duyulan kaynaklar: Medyada prime-time’de gösterim yapan bir
program.

Tedbirler/ kayg›lar ve öneriler: Velilerin kat›lmamas›.

Kim önayak olabilir?: Rehberlik araflt›rma merkezleri, sa¤l›k kurulufllar›,
ana-çocuk sa¤l›¤› vak›flar›, belediyeler

Acilen yap›lmas› gerekenler: Gönüllüler toplamak, velilerle görüflmeye
bafllamak.

ÖNER‹ 3: Medyan›n toplumsal cinsiyet üzerine e¤ilmesi ve olumsuz etki
oluflturan yay›nlara müdahale edilmesi gere¤i (5 OY):

Eldeki kaynaklar: TV kanallar›, STK’lar.

‹htiyaç duyulan kaynaklar: Yaz›l› ve görsel medya. 

Tedbirler/kayg›lar ve öneriler: Tüketim kültürü.

Kim önayak olabilir? Yüksek reytingli program sunucular›.

Acilen yap›lmas› gerekenler: Komisyon oluflturmak ve medya patron-
lar›yla ba¤lant›ya geçmek.

GRUP 3

Kat›l›mc›lar: ( 8 kifli)

* Yeliz Kesin (Nevflehir – Felsefe Ö¤retmeni)

* Sevgül Kaval (Van – Biyoloji Ö¤retmeni)

* Deniz Bozkurt (Van – ‹ngilizce Ö¤retmeni)

* Zühal Kutsal (Trabzon – Matematik Ö¤retmeni)

* fiermin Kesgin (Kars – Felsefe Ö¤retmeni)

* Soner Alt›nkaynak (fianl›urfa – Psikolojik Dan›flman)

* Leyla Taylan (‹zmir – Çocuk Geliflimi Ö¤retmeni)

* K›ymet Tafl (‹zmir – Tarih Ö¤retmeni)

Ç›kan Fikirler:

1. Ö¤retmen-ö¤renci toplant›lar› düzenlenerek, okul içi durum tespiti
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yap›l›p, beyin f›rt›nas› yöntemiyle çözüm önerileri üretilmesi (3 OY).

2. Okullarda toplumsal cinsiyet konular›n› içeren kitap ve malzeme top-
lanarak kad›n hareketlerinin incelenmesi (1 OY).

3. K›z ö¤rencilerin e¤itime özendirilmesi amac›yla ö¤rencilerin görme-
di¤i hayatlar›n, özellikle de üniversite hayat›n›n, birebir gösterilmesi.

4. Rol model olabilecek, özellikle ifl sahibi kad›nlar›n, okullara konufl-
mac› olarak davet edilmesi.

5. Kad›nlarla ilgili (mesela kad›n intiharlar› üzerine) çal›flmalar yapan

STK’lar›n, özel gün etkinliklerinde bulgular›n› paylaflmas› ve bu bul-
gular›n tabana yay›lmas› için ayr›ca etkinlikler düzenlenmesi.

6. ‹l baz›nda aile dan›flma ve proje gelifltirme merkezlerinin kurulmas›

ve ö¤rencilerin bu merkezlere yönlendirilmesi.

7. K›zlara “erkek olsayd›n›z ne olurdu?”, erkeklere “k›z olsayd›n›z ne

olurdu?” konulu kompozisyon yar›flmas› düzenlenmesi (1 OY).

8. Özel günlerde ö¤renci kulübü çal›flmas› olarak ö¤rencilerin ö¤retmen

olmas› sa¤lanarak e¤itimin özendirilmesi ve ö¤renci-ö¤retmen empa-
tisinin gelifltirilmesi (1 OY).

9. Dönem ödevi olarak insan haklar›, cinsel ayr›mc›l›k ve fliddet gibi 

konular verilerek ö¤rencilere çal›flma alanlar› yarat›lmas› (2 OY).

10. Ö¤retmenlerin kendi aralar›nda özelefltiri toplant›lar› düzenlenmesi 

(1 OY).

11. Ö¤retmen bilgilendirme toplant›lar›n›n düzenlenmesi (1 OY).

12. Rehber ö¤retmenlerin derslerde toplumsal cinsiyet konusunda özel 

bilgilendirme çal›flmalar› yapmas›.

13. Resim ö¤retmenleriyle iflbirli¤i yap›larak ö¤renci gözüyle fliddet ve 

ayr›mc›l›¤a dikkat çekecek resim-afifl-karikatür haz›rlanmas›. 

Ayr›ca bu konuda yap›lan resimlerin, resim ö¤retmenleri ve rehber 

ö¤retmenler (mümkünse psikolog ve psikiyatristler) taraf›ndan 

yorumlanmas›  (2 OY).

14. Okul arac›l›¤›yla ailelerin, toplumsal cinsiyet konusunda bilinçlendi-

rilmesi.
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15. Ders içerisinde toplumsal cinsiyet ekseninde belirli bir konuda “sen 

olsayd›n ne yapard›n?” yöntemiyle sohbet ve tart›flma aç›lmas›.

16. Okullarda toplumsal cinsiyet duyarl›l›¤›n›n artt›r›lmas› için güçlü 

bir medya deste¤inin sa¤lanmas›na çal›fl›lmas› (1 OY).

17. Cinsel tacize u¤ram›fl kiflilere yard›m edenlerin okullara ça¤›r›lmas› 

ve bilgilendirilmesi.

EN ÇOK OY ALAN F‹K‹RLER:

ÖNER‹ 1: “Hay›r” diyebilme ile ilgili drama çal›flmalar›n›n yap›lmas› (5

OY)

Eldeki kaynaklar: S›n›f ö¤retmenli¤i (1 saat), drama odalar› (her okulda

yok), drama konusunda uzman ö¤retmen (her okulda yok), tiyatro kulübü,

ve ö¤renciler.

‹htiyaç duyulan kaynaklar: Drama uygulama odalar›, drama konusun-
da bir uzman, drama için süre.

Tedbirler/ kayg›lar ve öneriler: Önyarg›lardan dolay› sonuç alamama

kayg›s› ve ö¤rencilerin “hay›r” denecek ve denmeyecek yerleri ay›rt edeme-
mesi. (Bu kayg›lara karfl›l›k paralel bilinçlendirme etkinlikleri gelifltirilmesi).

Özellikle ailesinde fliddet gören çocuklar›n yanl›fl etkilenmesi. (Bu konuda

da gizlilik koflulu getirilmesi).

Kim önayak olabilir?: Edebiyat ve çocuk geliflimi ö¤retmenleri, psikolo-
jik dan›flmanlar, flehirdeki di¤er uzmanlar ve tecrübeli kifliler

Acilen yap›lmas› gerekenler: Konunun, ö¤retmenler kurulunda konu-
flulmas› ve zümre/ kurul karar›n›n ç›kar›lmas›; 1 saatlik s›n›f ö¤retmenli¤i

süresinin artt›r›lmas› için okul müdürüyle konuflulmas›.

ÖNER‹ 2: Okullarda cinsel tacizin önlenmesine ve haklar›n korunmas›-
na yönelik mekanizma oluflturulmas› ve bu mekanizman›n yönetmeliklerle

desteklenmesi (3 OY).

Eldeki kaynaklar: Sabanc› Üniversitesi Cinsel Taciz Yönergesi (SÜCTY).

‹htiyaç duyulan kaynaklar: SÜCTY’nin, MEB’e uygun hale getirilmesi.

Bu amaçla her okulda ve MEB’de (MEB’de yer alan, “üst” konumda olmak

üzere) kurul oluflturulmas›. Bu belge oluflturulurken ihtiyaç duyulan bir
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baflka kaynak da Ayfle Gül Alt›nay’›n e¤itimde söz etti¤i ve 2005’de yürürlü-
¤e giren, iflyerinde tacizle ilgili kanundur. MEB’e uygun olarak düzenlenen

cinsel taciz yönergesinin, yürürlü¤e girdikten sonra, bütün ö¤renci ve veli-
lerin konu hakk›nda bilgilendirilmesi, sonra bu yönergenin hem ö¤rencile-
re hem de velilere okutularak imzalat›lmas›. Yönetmeli¤in kabulünü takiben

disiplin yönetmeli¤inin de¤ifltirilmesi. 

Tedbirler/ kayg›lar ve öneriler: Bu konuda çal›fl›rken çeflitli okullardan

“Bu da nerden ç›kt›?”, “Bu her okulda yayg›n de¤il.” gibi tepkiler gelebilir.

Buna karfl›l›k okullarda, Mor Sertifika Program›’nda da cinsel taciz ile ilgili

bilgilendirmenin yap›ld›¤› gibi cinsel tacize karfl› korunman›n herkes için

bir “hak” oldu¤u belirtilebilir.

Kim önayak olabilir?: BM, SÜ ve çeflitli STK’lar. Müdürler, konuyu

MEB toplant›lar›nda dile getirebilirler. Mor Sertifika’l› ö¤retmenler konuyu

takip edebilirler. E¤itim Sendikalar› avukatlar›n›n, cinsel taciz konusunda

ö¤retmenlerle çal›flmas› sa¤lanabilir.

Acilen yap›lmas› gerekenler: 2005’te yürürlü¤e giren, ifl yerinde cinsel

taciz yasas›n›n derhal duyurulmas›; bu konunun yayg›nlaflt›r›lmas› ve yap›-
lan kolaylaflt›r›c›l›k egzersizi raporunun, tepkilere cevap verebilmeleri için

kat›l›mc›lara yollanmas›.

ÖNER‹ 3: Ergenlikte görülen ruhsal de¤ifliklikler, arkadafll›k iliflkileri ve

toplumsal cinsiyet konular›nda liseli gençlerin anne-babalar›na e¤itimi ve-
rilmesi (3 OY)

Eldeki kaynaklar: Veli toplant›lar›, s›n›f ve rehber ö¤retmenlerin kurul-
larda kararlaflt›rd›klar› ev ziyaretleri, sosyal hizmetler, yerel televizyonlar.

Rehber ö¤retmenler, anne-baba e¤itimi seminerlerinde toplumsal cinsiyet

e¤itimine yer verebilir; bunun sonucunda anne-babalarda ve ö¤rencilerde

duyarl›l›k artt›r›labilir.

‹htiyaç duyulan kaynaklar: E¤itim malzemeleri.

Tedbirler/ kayg›lar ve öneriler: Yeteri say›da aileye ulafl›lamayabilir. Bu

nedenle y›l içinde velileri okula çeken kermes, okul aile birli¤i toplant›lar› vb

etkinliklerde bilinçlendirme çal›flmalar› yap›labilir. Ayr›ca, kurul karar›yla

yap›lan ev ziyaretleri de kullan›labilir.
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Kim önayak olabilir? Mor Sertifika’l› ö¤retmenler, illerdeki BM temsil-
cileri, STK’lar, rehber ö¤retmenler, sendikalar, varsa üniversiteler, çocuk ge-
liflimi ö¤retmenleri.

Acilen yap›lmas› gerekenler: Dersler bafllamadan, kurul toplant›s›nda

e¤itim takviminin ç›kar›lmas›.

GRUP 4

Kat›l›mc›lar: (8 Kifli)

* Bayram Da¤c› (Nevflehir - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö¤retmeni)

* Elif Ero¤lu (Trabzon – Psikolojik Dan›flmanl›k ve Rehberlik Ö¤retmeni)

* Özge Ifl›k (Trabzon – Felsefe Ö¤retmeni)

* Yeflim Erden (Kars – G›da Ö¤retmeni)

* Aziz Bozkurt (fianl›urfa – Psikolojik Dan›flmanl›k ve Rehberlik Ö¤retmeni)

* Derya Özler (‹zmir – Biyoloji Ö¤retmeni)

* Özlem Aksu (‹zmir – Psikolojik Dan›flmanl›k ve Rehberlik Ö¤retmeni)

* Gülayfle Koçak (Sabanc› Üniversitesi – Yazma Becerileri Merkezi)

Ç›kan Fikirler:

1. Toplumsal cinsiyete duyarl› e¤itimin derslerde kullan›lmas›: Ders an-
lat›m› s›ras›nda cinsiyetle ilgili afla¤›lay›c› cümlelerden kaç›n›lmas›.

S›n›f içinde k›z-erkek ayr›m› yapmadan söz hakk› tan›nmas›. “Bu k›z

iflidir” veya “erkek iflidir” ayr›m›n›n yap›lmamas›. Örne¤in matema-
tik dersinde problem tasarlarken, cinsiyetin ya hiç belirtilmemesi ve-
ya problemin, her iki cinse de hitap edecek flekilde oluflturulmas›.

Ders kitaplar›nda cinsiyet ayr›mc›l›¤›n› destekleyen resimler varsa,

ö¤rencilerde bunlarla ilgili fark›ndal›k uyand›r›lmas›.

2. Medyada örnek al›nan ve olumlu etkiler b›rakan kad›nlar›n s›n›fta ta-
n›t›lmas› için bir ders ayr›lmas›. Örne¤in, ülkemizi yurt d›fl›nda veya

yurt içinde baflar›lar›yla temsil etmifl kad›nlardan bahseden slayt gös-
teleri yap›lmas› ve ö¤rencilerin de böyle kad›nlar›n fark›na varmas›,

bu konuda k›z ö¤rencilerin özendirilmesi. Meslek sahibi kad›nlar›n
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s›n›f ortam›na ça¤›r›lmas›.

3. K›z ö¤rencilerin üniversite e¤itimini hedeflemelerinin sa¤lanmas›.

K›z Meslek Lisesi ö¤rencileri baflta olmak üzere k›zlar üniversiteye ve-
ya yüksekokula gitmek istememekteler. Okullardaki üniversite mezu-
nu kad›n ö¤retmenlerin hayatlar›n› ve okumakla neler elde ettiklerini

anlatmalar›.

4. Düzenli aral›klarla rehberlik dersi saatinde veya dersi bofl geçen s›n›f-
larda toplumsal cinsiyet ve toplumsal roller hakk›nda bilgi verilmesi.

Alan›nda kendini gerçeklefltirmifl, kariyer sahibi kad›nlar›n s›n›fa ça-
¤›r›l›p, onlarla söylefli yap›lmas›.

5. Ders konular›na paralel olarak örnek rol model kad›nlardan örnekler

verilmesi.

6. Din derslerinde toplu ibadet mekanlar›nda kad›nlara da erkekler ka-
dar yer verilmesi konusunun ifllenmesi.

7. Kad›n/ erkek olmak konusu üzerine ö¤rencilerle çal›flma yap›lmas›.

De¤iflik meslek alanlar›ndaki baflar›l› kad›nlar›n yaflam öykülerinin

anlat›lmas›.

8. Ö¤rencilere “hay›r” diyebilmenin ö¤retilmesi.

9. Rehberlik saatinde yarat›c› drama ile toplumsal cinsiyet üzerinde du-
rulmas› (bu tür çal›flmalar, ö¤rencilerde daha kal›c› sonuçlar verebil-
mekte).

10. “Kimli¤imiz nelerden olufluyor? Kimli¤imizi oluflturan özelliklerimiz

nelerdir? Bu kimliklerin hiçbiri do¤ufltan/ biyolojik olmad›¤›na göre,

bu kimliklerden s›yr›lsam hayat›mda neler de¤iflir?”  sorular› etraf›n-
da dönen tart›flmalar aç›lmas›, yaz›lar yaz›lmas›.

11. “Hayat›m›n en üzücü olay›” adl› isimsiz öykü yaz›lmas›. Sonra ka¤›t-
lar›n de¤ifl tokufl edilmesi. Bunun sonucunda k›z-erkek, herkesin te-
melde ayn› tür fleylere üzüldü¤ünün fark›na var›lmas› ve empati kur-
ma becerisinin gelifltirilmesi.

12. Gazete analizleri yap›lmas›.
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13. Bütün derslerde okulun ilk haftas›nda, o bilim dal›n›n nas›l olufltu¤u

ve bilim adamlar› anlat›l›r. Bu konu anlat›l›rken, bu bilim dallar›nda

yetiflmifl olan kad›n bilim insanlar›n›n bilimle u¤rafl›rken, bir yerlere

gelirken nas›l çabalar vererek baflard›klar›n›n anlat›lmas›. Örne¤in

felsefe ö¤retmeni, bilim dallar›n›n do¤uflundan, bilimin tarih içinde-
ki gelifliminden, felsefenin dallar›ndan, bilim felsefesinden ve ahlak

felsefesinden bahsederken, cinsiyet eflitsizli¤ini ve kad›nlar›n toplum

içindeki yerini anlatmas›. Kad›nlar›n toplum içinde erkekler kadar

hakk› oldu¤undan söz etmesi.

14. Her hafta bir dersin son 15 dakikas›nda ö¤rencilerin, toplumsal cin-
siyet ile ilgili güncel olaylardan derlenmifl bir sunum yapmalar›.

15. Ö¤renci velileri ile ev ortam›nda veya okulda düzenli aral›klarla görü-
flülmesi. 

16. Üniversitelere ve meslek sahibi kad›nlar›n ofislerine geziler düzenlen-
mesi.

17. Okullarda yap›lan veli toplant›lar›nda, toplumsal cinsiyet hakk›nda

velilere bilgi verilmesi. 

18. Toplum hizmeti olarak ö¤rencilerin, okuma yazma bilmeyen kad›n-
lara roman, hikaye okuma saati düzenlemesi. 

19. K›z çocuklar›n›n okullaflmas› için yap›lan “Haydi K›zlar Okula” kam-
panyas›na destek verilmesi.

20. Ailelere yönelik seminer çal›flmalar›n›n –olabilirse, yarat›c› drama

arac›l›¤›yla- yap›lmas› (ö¤renciler belli bir konuda bilgilendirildikle-
rinde, “bunu ailemize de anlat›n” demekteler!).. K›z ö¤rencilere yö-
nelik cinsel istismar, toplumsal cinsiyet konular›nda bilgilendirme

toplant›lar› düzenlenmesi, örnekler üzerinde çal›flmalar yap›lmas›.

21. K›z çocuklar› için, okulda toplanabilecekleri bir kulüp ve “rehber ab-
la” servisinin yap›land›r›lmas›.

22. Resim ö¤retmenleri ile toplumsal cinsiyet ile ilgili afifl çal›flmalar›n›n

yap›lmas›. 
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23. Tiyatro oyunu sergilemek ve sergilerken seçilecek oyunun temas›nda

cinsiyet ayr›mc›l›¤›na yönelik fark›ndal›¤› art›r›c› ö¤elerin bulunmas›.

24. ‹lgili uzmanlarla iflbirli¤i yap›larak konuyu tan›t›c› ve bilgilendirici

toplant›, seminer, konferans verilmesi. Okul d›fl›nda kad›nlar›n kulla-
nabilece¤i sosyal mekanlar›n s›n›rl›l›¤›n›n gösterilmesi. Ö¤rencilerin

kad›n velilerinin okula davet edilerek, kad›n olman›n zorluk, avantaj

ve dezavantajlar›n›n, onlar›n tecrübeleri üzerinden konuflulmas›.

25. Ö¤renci Kulüp faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet konusuna e¤ilinme-
si. Kulüp çerçevesinde panolar›n haz›rlan›p sergilenmesi. Örne¤in,

felsefe kulübünde “aile haftas›” var ise, bu hafta içerisinde aile içi flid-
det konusuna yer verilmesi; bu gibi konular›n de¤erlendirilmesi.

26. Küme çal›flmalar›nda etkinliklerin, k›z - erkek ayr›m› yapmaks›z›n

düzenlenmesi. Bahçede oyunlar oluflturulurken veya tak›mlar kuru-
lurken ö¤rencilerin, karma oynamaya yönlendirilmesi.

27. Piknikte oyun oynarken efllerin karfl› cinsten seçilmesi.

28. 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü etkinliklerini k›z ö¤rencilerin haz›rlamas›.

29. ‹nsan haklar› haftas›nda haks›zl›¤a u¤ram›fl veya u¤rad›¤›n› düflünen

ö¤rencilerin kendilerini anlat›p, panolarda kendilerini ifade etmeleri.

30. Panellere kad›n avukatlar›n ça¤›r›lmas›; bu avukatlar›n fliddet, taciz

gibi konularda neler yap›labilece¤ini anlatmalar›.

31. Toplumsal cinsiyet ile ilgili pano, tiyatro, resim, fliir vb çal›flmalar›n

yap›lmas›.

32. 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nün anlam ve önemini belirten

makaleler, denemeler, afifller as›lmas›. 

33. Toplumsal geliflmede kad›n›n rolü isimli yar›flma tertiplenmesi.

EN ÇOK OY ALAN F‹K‹RLER:

ÖNER‹ 1: Olumlu rol modeli olabilecek, medyadaki, ifl hayat›ndaki vs

baflar›l› kad›nlar› okula getirmek (7 OY).

Eldeki kaynaklar: Çevre (okul, ifl ve aile çevresi), baro/ meslek odalar›,
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idareci kad›nlar, mezunlar, medya/ internet arac›l›¤› ile ulafl›labilecek bafla-
r›l› kad›nlar. 

‹htiyaç duyulan kaynaklar: Teknolojik kaynaklar (gazete, TV, internet,

bilgisayar, telefon, vb), okul idaresinin onay›; müdürlük, di¤er ö¤retmenle-
rin deste¤i. Ön haz›rl›k süreci (olumlu ve paylaflmaya istekli rol modellerin

bulunmas›).

Tedbirler/ kayg›lar ve öneriler: Bu baflar›l› kad›nlar s›n›flara getirildi-
¤inde bile, ö¤rencinin dikkatini çekmek, ilgisinin da¤›lmamas›n›, tam tersi-
ne artt›r›lmas›n› sa¤lamak, zor olabilir. Bunun için velilerle iletiflim kurula-
rak bu ziyaretin önemi anlat›larak destekleri al›nabilir; böylece velilerin ör-
ne¤in ders zaman›n›n kullan›m› ile ilgili kayg›lar› da giderilmifl olur. Baflar›

kriterinin belirlenmesi ve ça¤›r›lan rol modelin, kendisinden istenileni bafla-
r›yla sunabilece¤inden emin olunmas› gerekir.

Kim önayak olabilir: Ö¤retmenler ve müdür.

Acilen yap›lmas› gerekenler: Müdür ile konuflulup bürokratik engelle-
rin afl›lmas›.

ÖNER‹ 2: Karma oyunlarla cinsiyetçili¤in k›r›lmas›; k›z ve erkek ö¤ren-

cilerin kaynaflmas›n› sa¤layacak faaliyetlerin gerçeklefltirilmesi. (6 OY).

Eldeki kaynaklar: Okul bahçesi gibi mekanlar, beden dersleri, teneffüs-

ler, okul etkinlikleri, törenler, vs. gibi zamanlar. Örne¤in karma okul olim-

piyatlar›, k›z erkek kar›fl›k tak›mlardan oluflacak tak›mlarla spor turnuvala-

r›, karma piknikler ve piknik oyunlar›, bahçede oynanabilecek karma oyun-

lar, 8 Mart Pikni¤i. Ö¤retmenlerin duyarl›l›¤› ve ö¤rencilerin ilgisini bu

amaçla kullanmak.

‹htiyaç duyulan kaynaklar: Velilerin onay›, çeflitli branfl ö¤retmenleri-

nin ortak çal›flmas›,  okullar›n onay›, her s›n›ftan temsilcilerden oluflacak bir

üst kurul oluflturulmas›.

Tedbirler/kayg›lar ve öneriler: ‹dare konuya s›cak bakmayabilir. Veli-

lerden k›z ve erkek çocuklar›n bir arada olmas›na tepki gelebilir ve ö¤ret-
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menler bundan etkilenebilirler. Okuldaki destek yeterli de¤ilse, etkinliklerin

bütün sorumlulu¤u birkaç ö¤retmenin üzerine kalabilir. Baz› okullarda sa-
dece k›z veya erkek ö¤renci oldu¤undan, bu uygulamaya daha erken yafllar-
da, anaokulunda veya ilkö¤retimde bafllanmas› belki daha iyi sonuçlar vere-
bilir. Çok kalabal›k olan kimi karma okullarda organizasyon kolay olmaya-
bilir.

Kim önayak olabilir: Mor Sertifikal› ö¤retmenler, müdürler, okul aile

birlikleri.

Acilen yap›lmas› gerekenler: K›z ve erkek ö¤rencilerin bir araya gelebi-
lecekleri, karfl› cinsle iletiflim halinde olabilecekleri  ortamlar›n yarat›lmas›.
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Ek 8: Toplumsal Cinsiyet Atölye Çal›flmas› - “Teoriden Prati¤e” - Ta-
ra Hopkins

Tara Hopkins’in kolaylaflt›r›c›l›¤›n› yapt›¤› “Teoriden Prati¤e” atölye ça-
l›flmas›nda, kad›n haklar› ve toplumsal cinsiyet konular› üzerinde hassasiyet

oluflturacak ve bilinçlenme sa¤layacak etkinlikler yap›ld› ve bu etkinliklerin

kat›l›mc›lar taraf›ndan, kendi ö¤rencilerine nas›l uygulanaca¤›n› gösteren

çal›flmalar gerçeklefltirildi.

‹lk etkinlik “CEDAW Bingosu”ydu. [CEDAW: “Kad›na Karfl› Her Tür

Ayr›mc›l›¤›n Yok Edilmesi Sözleflmesi” / Convention on the Elimination of

All Forms of Discrimination Against Women]. Her kat›l›mc›ya, üzerinde

CEDAW sözleflmesinden bir karar›n -ayn› zamanda kad›nlar›n toplumdaki

yeri ile ilgili baz› veri ve istatistiklerin- yaz›l› oldu¤u bingo kartlar› da¤›t›ld›.

Tek tek her kifli, elindeki kartta yer alan CEDAW karar›n› okudu ve kat›l›m-
c›lar, okunan ve kendi kartonlar›nda bulunan bu karar› iflaretlediler. Kat›-
l›mc›lar›n kartonlar›nda ayn› CEDAW kararlar› farkl› bir s›rayla dizilmiflti.

Özünde bu etkinlik, kat›l›mc›lara e¤lenceli bir biçimde CEDAW’›n ne oldu-
¤unu, CEDAW kararlar›n›, CEDAW gibi evrensel anlaflmalar›n var oldu¤u-
nu ve birçok devletin bu belgeleri imzalad›¤›n› anlatmay› amaçlamaktayd›.

Tara Hopkins’in düzenledi¤i di¤er bir etkinlik “Tabu” oyunuydu. Tabu

oyununda toplumsal cinsiyet terminolojisi kapsam›nda ele al›nabilecek te-
rimler, deyimler ve atasözleri kullan›ld›. Tak›mlara bölünen kat›l›mc›lardan,

toplumsal cinsiyet konusu ile iliflkili terimlerin bulundu¤u kartlar için tabu

kelimeler üretmeleri istendi. Böylece kat›l›mc›lar Tabu oyununu toplumsal

cinsiyet ba¤lam›nda yeniden oluflturmufl oldular. Bu etkinlik, kat›l›mc›lar›n

toplumsal cinsiyet hakk›nda beyin f›rt›nas› yapmalar›n› ve çeflitli konular

üzerine bir tart›flma ortam› oluflmas›n› sa¤lad›. Böylece toplumsal cinsiyet

terminolojisi ve kavramlar› ile ilgili bir fark›ndal›k yarat›lm›fl oldu.

Atölye çal›flmas›n›n son oyunu ise “4 Köfle” oyunuydu. Bu oyunun ama-
c› haklar› tan›mlaman›n ve haklarda anlaflman›n zorlu¤unu göstermek ve

bu konularda tart›flma ortam› yaratmakt›. Oyunun uygulama aflamas›nda
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kat›l›mc›lara toplumsal cinsiyet ba¤lam›nda tart›flma ortam› yaratacak ve

fark›nda olmadan içsellefltirilmifl durumlar hakk›nda düflünmelerini sa¤la-
yacak önermeler okundu. Sonra kat›l›mc›lardan bu önermelere “evet”, “ha-
y›r”, “emin de¤ilim” ve “bazen”’ seçeneklerini kullanarak cevap vermeleri

istendi. Ard›ndan afla¤›daki sorular soruldu ve bir tart›flma grubu yarat›la-
rak fikir al›flveriflinde bulunuldu:

• Bask› alt›nda karar vermek zorunda olmak size ne hissettirdi?

• “Bazen” ve “emin de¤ilim” seçeneklerini rahatl›kla kullanabildiniz

mi?

• Di¤er insanlar›n ne cevap verdi¤inden etkilendiniz mi?

• Kendiniz için mant›kl› oldu¤u halde, seçimlerinizin di¤er insanlar ta-
raf›ndan “geri“ ya da “yanl›fl” olarak de¤erlendirilebilece¤ini düflün-
dünüz mü?
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Ek 9: Mor Sertifika De¤erlendirme Anketi 

“MOR SERT‹F‹KA PROGRAMI” DE⁄ERLEND‹RME ANKET‹

1. Mor Sertifika Program›’na dair genel fikriniz nedir? 

(1) Çok Baflar›l› – beklentilerimin çok üstündeydi.

(2) Baflar›l›  - beklentilerimi büyük ölçüde karfl›lad›.

(3) Yeterli - beklentilerimi tam karfl›lad›.

(4) Yeterli de¤il – beklentilerimi büyük ölçüde karfl›lamad›.

(5 ) Baflar›s›z – beklentilerimi hiç karfl›lamad›.

Bu konuda eklemek istedikleriniz:

2. Program›n içeri¤ini nas›l buldunuz? 

(1) Çok Baflar›l› - beklentilerimin çok üstündeydi.

(2) Baflar›l› - beklentilerimi büyük ölçüde karfl›lad›.

(3) Yeterli - beklentilerimi tam karfl›lad›.

(4) Yeterli de¤il - beklentilerimi büyük ölçüde karfl›lamad›.

(5 ) Baflar›s›z – beklentilerimi hiç karfl›lamad›.

Bu konuda eklemek istedikleriniz: 
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3. Program›n sunulufl tarz›n› nas›l buldunuz?

(1) Çok Baflar›l› - beklentilerimin çok üstündeydi.

(2) Baflar›l› - beklentilerimi büyük ölçüde karfl›lad›.

(3) Yeterli - beklentilerimi tam karfl›lad›.

(4) Yeterli de¤il - beklentilerimi büyük ölçüde karfl›lamad›.

(5 ) Baflar›s›z – beklentilerimi hiç karfl›lamad›.

Bu konuda eklemek istedikleriniz: 

4. Oturumlarda tart›flmalara ayr›lan zaman› yeterli buldunuz mu?

(1)Fazlas›yla yeterli

(2)Yeterli

(3)Yeterli de¤il

(4)Baflar›s›z

5. Oturumlardan ileride kullanabilece¤iniz bilgiler edindiniz mi? 

(1)Kesinlikle evet

(2)Evet

(3)Yetersiz

(4)Hay›r 
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6. Oturumlarda sizin için en faydal› bilgi/ tart›flma ne oldu? Lütfen

aç›klay›n›z.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

7. Oturumlarda sizin için en flafl›rt›c› bilgi/ tart›flma ne oldu? Lütfen

aç›klay›n›z.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

8. Programla birlikte toplumsal cinsiyete bak›fl›n›z›n de¤iflti¤ini dü-

flünüyor musunuz? Lütfen aç›klay›n›z.

(1)Evet ..........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

(2)Hay›r ........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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9. Atölye çal›flmalar›n› nas›l buldunuz?

(1) Çok Baflar›l› - beklentilerimin çok üstündeydi.

(2) Baflar›l› - beklentilerimi büyük ölçüde karfl›lad›.

(3) Yeterli - beklentilerimi tam karfl›lad›.

(4) Yeterli de¤il - beklentilerimi büyük ölçüde karfl›lamad›.

(5 ) Baflar›s›z – beklentilerimi hiç karfl›lamad›.

Bu konuda eklemek istedikleriniz:

10.Mor Sertifika Program›’n› gelifltirmek için neler önerirsiniz?
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ANKET SONUÇLARI

33 kat›l›mc›dan 31’i anket formu doldurdu. 2 kat›l›mc› form 

doldurmad›.

1. Mor Sertifika Program›na dair genel fikriniz nedir? 

%10 (3 kifli) Çok baflar›l›; % 71 (22 kifli) Baflar›l›; %13 (4 kifli) Yeterli; %6

(2 kifli) Yeterli de¤il cevab›n› vermifl. Baflar›s›z bulan olmam›fl.

Yorumlar: Kat›l›mc›lar; teoriye daha çok zaman ayr›lmas›, daha fazla

atölye çal›flmas› yap›lmas›, daha uzun sürede daha detayl› bir çal›flma yürü-
tülmesi, somut malzeme üzerinden gidilmesi, bölgesel farkl›l›klar›n belirtil-
mesi, dünyadan örnekler verilmesi, k›z çocuklar›n›n sorunlar›na daha çok

de¤inilmesi gibi içerikle ilgili istekler dile getirmifller. Bir kat›l›mc› sosyal fa-
aliyetlerin zenginlefltirilmesini, örne¤in flehir gezisi yap›lmas›n› istemifl. 

2. Program›n içeri¤ini nas›l buldunuz?

%13 (4 kifli) Çok baflar›l›; %61 (19 kifli) Baflar›l›; %19 (6 kifli) Yeterli; %7

(2 kifli) Yeterli de¤il cevab›n› vermifl. Baflar›s›z bulan olmam›fl. 

Yorumlar: Kat›l›mc›lar; içeri¤in iki günden fazlaya yay›larak verilmesi,

atölye çal›flmalar›na daha çok zaman ayr›lmas›, bafll›klar›n azalt›l›p konula-
r›n daha ayr›nt›l› ve derinlemesine tart›fl›lmas›, ders kitaplar›nda toplumsal

cinsiyet konusuna daha ayr›nt›l› e¤ilinmesi, demokratik tutum gelifltirme ile

ilgili çal›flmalar yap›lmas›, hayata geçirilebilecek, net, somut sonuçlar üretil-
mesi, uygulamaya daha çok yer ayr›lmas›, ergenlik dönemi ruhsal sorunla-
r›na daha fazla önem verilmesi, kad›n liderler ve kad›n haklar› tarihi konu-
sunda daha fazla bilgi verilmesi,  kad›nlar›n daha çok yönetime kat›ld›¤› ül-
keler ve bu ülkelerin yönetim ve e¤itim sistemlerinin aç›klanmas›, fliddet ko-
nusunda karfl› görüfl ve savlar›n tart›fl›lmas›, kad›n ve k›z çocuklar›n›n so-
runlar›na daha çok de¤inilmesi ve uygulamadan do¤an problemlerin üzeri-
ne tart›fl›lmas› gerekti¤ini vurgulam›fl, 

3. Program›n sunulufl tarz›n› nas›l buldunuz?

%39 (12 kifli) Çok baflar›l›; %42 (13 kifli) Baflar›l›; %13 (4 kifli) Yeterli;

%6 (2 kifli) Yeterli de¤il cevab›n› vermifl. Baflar›s›z bulan olmam›fl.
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Yorumlar: Kat›l›mc›lar, yöntem üzerine daha çok çal›flma yap›lmas›n›

istemifller ve program sonras›nda kat›l›mc›lar›n neler yapabileceklerine dair

yeni aç›l›mlara daha fazla yer verilmesinin yararl› olaca¤›n› vurgulam›fllar. 

4. Oturumlarda tart›flmalara ayr›lan zaman› yeterli buldunuz mu?

%2 (1 kifli) Fazlas›yla Yeterli; %23 (7 kifli) Yeterli; %68 (21 kifli) Yeterli

De¤il; %7 (2 kifli) Baflar›s›z bulmufl.  

Yorumlar: Kat›l›mc›lar soru sorma ve görüfl bildirme sürelerinin uzat›l-
mas›, bir kat›l›mc› da konular›n dini boyutunun da incelenmesi gerekti¤ini

vurgulam›fl.

5. Oturumlarda ileride kullanabilece¤iniz bilgiler edindiniz mi?

%23 (7 kifli) Kesinlikle Evet; %77 (24 kifli) Evet yan›t›n› vermifl. Yetersiz

ve Hay›r cevab›n› veren olmam›fl.

6. Oturumlarda sizin için en faydal› bilgi/tart›flma ne oldu? Lütfen

aç›klay›n›z.

Kat›l›mc›lar›n bu soruya verdikleri yan›tlar afla¤›da bafll›klar halinde be-
lirtilmifltir:

- Ders kitaplar›ndaki toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyet ayr›mc›l›¤›

konusunda fark›ndal›k uyand›r›lmas›; 

- Ders kitaplar›nda insan haklar› ihlalleri ve kitap taramalar›n›n sonuç-
lar›;

- Atölye çal›flmalar›;

- Cinsel taciz; cinsel taciz konusunda kiflilere ne flekilde yaklafl›labiline-
ce¤i, nerelerden yard›m al›nabilece¤i ve nas›l bir yönlendirmede bu-
lunulabilece¤i konusundaki bilgiler; ”cinsel taciz yönergesi” uygula-
malar›n›n tart›fl›lmas› sayesinde teorinin prati¤e  dönüfltürülebilirli¤i-

nin ortaya konmas›;

- Cinsel istismar konusundaki yasal düzenlemeler, CEDAW sözleflme-
si; 

- Ergen psikolojisi;

54 Mor Sertifika Program›



- Toplumsal cinsiyetin tan›m› ve feminizmin yanl›fl alg›lan›fl›;

- Derslerde, sonlara kalan konular›n pek çok kez, ilk anlat›lmas› gere-
ken konular oldu¤unun fark›na var›lmas›;

- Tarihin neden kad›nlardan bahsetmedi¤inin ve bu konunun neden

yeterince araflt›r›lmad›¤›n›n sorgulanmas›;

- Ö¤retmenler olarak neler yap›labilece¤i konusunda benzer düflünce-
lerin paylafl›ld›¤›n›n  görülmesi;

- Matematik ve do¤a bilimlerinde toplumsal cinsiyet sunumu;

- Kad›n ve medya meselesinde, kad›n›n reklamlarda cinsel obje olarak

nas›l kullan›ld›¤›n›n ve medya yoluyla kad›nlar›n ne kadar çok sömü-
rüldü¤ünün fark›na var›lmas›;

- Fark›nda olmadan da cinsiyet ayr›mc›l›¤› yap›labildi¤i; 

- “fiiddetten ne anl›yoruz?” atölyesi; fliddete maruz kalan kad›nlar›n

bunu dile getirmekte çekti¤i s›k›nt›lar. 

7. Oturumlarda sizin için en flafl›rt›c› bilgi/tart›flma ne oldu? 

Lütfen aç›klay›n›z.

Kat›l›mc›lar›n bu soruya verdikleri yan›tlar afla¤›da bafll›klar fleklinde zik-
redilmifltir:

- “Toplumsal cinsiyet ve feminizm” ile ilgili kavramlar ve tart›flmalar.

- “Bilim adamlar›/kad›nlar› oran› aras›ndaki uçurum.”

- “Kad›n›n medyada temsili.” 

- “Ders kitaplar›nda insan haklar›n› ihlal eden 4000 unsurun yer alma-
s› ve sunum yapan hocalar›n resmi ideolojiye karfl› objektif tav›rlar›.”

- “Ders kitaplar›nda toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyet ayr›mc›l›¤›.”

- “Homoseksüellik tart›flmas›.”

- “Cinsel taciz kapsam›n›n geniflli¤i.”

- “Kolaylaflt›rma atölye çal›flmalar›.”

- “Farkl› illerde yaflanan, kültürel farkl›l›klardan kaynaklanan olaylar›
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paylaflmak, dinlemek, bizim için problem olmayacak olaylar›n, di¤er

illerde problem olabilece¤ini ö¤rendim.”

- “Fark›ndal›¤›n artmas›.”

- “Tarih ve özellikle Osmanl› tarihi hakk›nda flafl›rt›c› bilgilerin payla-
fl›lmas›.”

8. Programla birlikte toplumsal cinsiyete bak›fl›n›z›n de¤iflti¤ini 

düflünüyor musunuz? Lütfen aç›klay›n›z. 

22 kifli “Evet” cevab› vermifl, 

- “Evet” cevab›n› verenler, genel olarak sunumlar ve atölye çal›flmalar›

sayesinde toplumsal cinsiyete bak›fl aç›lar›n›n de¤iflti¤ini ve hem bi-
reysel hem toplumsal ba¤lamda fark›ndal›k kazand›klar›n› dile getir-
mifller. 

8 kifli “Hay›r” cevab› vermifl.

- “Hay›r” cevab›n› verenler, toplumsal cinsiyet konusunda program

öncesinde de zaten bilgili ve bilinçli olduklar›n› dile getirmifller.

1 kifli bu soruya yan›t vermemifl.

9. Atölye çal›flmalar›n› nas›l buldunuz?

%35  (11 kifli) Çok Baflar›l›; %42  (13 kifli) Baflar›l›; %13 (4 kifli) Yeterli;

%10 (2 kifli) Yeterli De¤il cevab›n› vermifl. Baflar›s›z bulan olmam›fl.

10. Mor Sertifika Program›’n› gelifltirmek için ne önerirsiniz?

Kat›l›mc›lar›n bu soruya verdikleri yan›tlar afla¤›da bafll›klar halinde be-
lirtilmifltir:

- “Bu tür faaliyetlerin MEB ile birlikte yürütülmesi ve Mor Sertifika

Program›’n›n yapt›r›m gücünün olmas› daha verimli olacakt›r.”

- “Kad›n kollar›na daha fazla e¤ilerek, okul ve üniversitelerle ba¤lant› ku-
rularak halk›n bilinçlendirilmesi sa¤lanabilir. Özellikle biz ö¤retmen-
lerin bu konuda daha çok e¤itilmesi gerekir.”

- “Lise ö¤retmenlerini illerindeki üniversitelerde buluflturarak, ortak
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plan do¤rultusunda çal›flmalar yürütmek ve bu çal›flmalar› uygula-

maya koymak son derece yararl› olacakt›r.” 

-  “Tüm kat›l›mc›lar aras›nda bilgi al›flveriflini ve iletiflimi devaml› k›l-

mak.  Hep birlikte bir a¤ oluflturup, ortak hareket etmeyi sa¤lamak.”

- “Gerek medya, gerekse e¤itim kurumlar› ve sivil toplum örgütlerinde

bu tarz programlar›n desteklenmesi gerekti¤ini düflünüyorum.”

- “Seminere kat›lan ö¤retmenlerin kendi illerinde bu tür çal›flmalarda

görev almalar› ve di¤er okullara da ulaflmalar› sa¤lanabilir. Seminer-

ler baflka illerde de gerçeklefltirilebilir.”

- “Toplumsal cinsiyetle ilgili etkinliklerin yayg›nlaflt›r›lmas›, süre ve içe-

riklerinin geniflletilmesi.”

- “Zaman›n k›s›tl› olmas›; konu içeri¤i, derinlemesine görüfl al›flverifli ve

bilgi paylafl›m›n› önemli ölçüde k›s›tlad›. Böylesine önemli bir konu-

da ve programda zaman›n bir engel olmamas› gerekti¤ini düflünüyo-

rum.” 

- “Oturum say›s›n›n azalt›lmas›, tart›flma say›s›n›n art›r›lmas›.”

- “Bak›fl aç›m büyük bir biçimde de¤iflti. Hayata, eflime, k›z›ma daha çok

özgüven ve sorumluluk vermem gerekti¤ini fark ettim. Onlar› k›s›tla-

maya hakk›m olmad›¤›n› farkettim.”

- “Somut çözüm önerilerinin üretilmesi için daha çok zaman ayr›lmas›.”

- “Programda drama e¤itiminden de yararlan›labilece¤ini düflünüyo-

rum.”

- “Toplumsal cinsiyet ile ilgili okul komitelerinin oluflturulmas› konu-

sunda sizlerden öncülük istiyorum.”

- “Okullarda toplumsal cinsiyet ile ilgili seminerler düzenlenebilir.”
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MOR SERT‹F‹KA PROGRAMININ ARDINDAN

Birleflmifl Milletler “Kad›nlar›n ve K›z Çocuklar›n›n ‹nsan Haklar›n›n

Korunmas› ve Gelifltirilmesi Ortak Program›” kapsam›nda 10-11 Temmuz

2007’de Sabanc› Üniversitesi Tuzla kampusunda düzenlenen “Kad›n Çal›fl-

malar› Sempozyumu”nda da Mor Sertifika Program› gündeme geldi. Sem-

pozyumun ikinci gününde gerçekleflen Kapal› Oturum’da, Mor Sertifika

Program›’n›n tan›t›m›n›n ard›ndan, kat›l›mc›lar program ile ilgili elefltiri,

görüfl ve önerilerini dile getirdiler. Program›n içeri¤ine, yöntemine ve ileri-

de yap›labileceklere dair kat›l›mc›lar›n önerileri, bu oturumda tart›flmaya

aç›ld›. Tart›flma süresince flekillenen konu bafll›klar› afla¤›da verilmifltir:

Biyolojik farkl›l›k ve toplumsal cinsiyet iliflkisi

Biyolojik olarak kad›n ve erkek anatomisinde bulunan farkl›l›klar›n,

‘do¤al’ kabul edilen toplumsal ifl bölümlerini hakl› ç›kar›r veriler ol-

mad›¤›; bu farkl›l›klar›n asl›nda toplumsal, kültürel ve tarihsel olarak

flekillenmifl olduklar› belirtildi. Bu çerçevede, kad›n ve erkek aras›n-

daki biyolojik farkl›l›klar üzerine bir bilgilendirmenin programa al›-

nabilece¤i önerisi yap›ld›.  

Kad›nlar›n  sa¤l›k hizmetlerine eriflimi

Kad›nlar›n ve erkeklerin sa¤l›k hizmetlerine erifliminin ve sa¤l›k ku-

rulufllar›ndaki sa¤l›k personeli ile kurduklar› iliflkilerin ve karfl›laflma-

lar›n›n farkl› oldu¤u belirtildi. Bu çerçevede, kad›nlar›n sa¤l›k hiz-

metlerine ulaflmada yaflad›¤› zorluklar ve bu zorluklar›n nas›l afl›labi-

lece¤i konusunda sunumlar yap›labilece¤i dile getirildi. Ayr›ca cinsel

sa¤l›k e¤itimine dair de bilgilendirmelerin yap›lmas› önerildi. 

Toplumsal cinsiyet ve meslek seçimi 

Baz› mesleklerin özellikle kad›n meslekleri, baz›lar›n›n da erkek mes-

lekleri olarak yerleflmifl oldu¤u ve bu konunun da tart›flmalara dahil

edilmesi önerisi yap›ld›. Lise ö¤retmenlerinin, ö¤rencilerini meslek

seçimi konusunda yönlendirirken daha bilinçli yorumlarda bulun-
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malar›n›n sa¤lanmas› gere¤i tart›fl›ld›.

‹fl hayat›nda cinsiyet ayr›mc›l›¤› 

‹fl hayat›nda da kad›n ve erkek çal›flanlar›n, özellikle iflverenleri ile

iliflkilerinde ama ayr›ca da mevcut prosedürler sebebiyle ayr›mc›l›¤a

u¤rad›¤› belirtildi. Bu durumun çözümüne yönelik tart›flmalar yürü-
tülmesi önerildi. Lise ö¤retmenlerinin, çal›flt›klar› kurumlarda tespit

ettikleri cinsiyet ayr›mc›l›klar›n› tart›flmaya açmalar›, böyle bir çal›fl-
ma yürütebilecekleri dile getirildi. 

Program süresince uygulanan yönteme dair elefltiri ve öneriler flöyle idi:

• Tart›flmalar›n vakit darl›¤› nedeniyle hedeflendi¤i kadar derinlikli ya-
p›lamamas› elefltirildi;   

• Programdaki kad›n-erkek kat›l›mc› say›s›n›n daha dengeli olmas› is-
tendi;

• Program öncesinde ve sonras›nda, kat›l›mc›lar›n birbirleri ile iletifli-
me geçebilmelerinin ve iletiflimi sürdürebilmelerinin sa¤lanmas› is-
tendi.

Program dahilindeki buluflma ve tart›flmalar›n sonras›nda, toplumsal

cinsiyet duyarl›l›¤›n› yaymak ve ileriye götürmek ad›na neler yap›labile-
ce¤ine dair öneriler,   flöyle idi:

• Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iflbirli¤inin devam etmesi;

• Toplumsal cinsiyet tart›flmas›, toplumda birlikte yaflamakta oldu¤u-
muz ve ço¤unluktan farkl› olan öteki kimliklere de önyarg›s›z yakla-
fl›m› ve iletiflim kurmay› da beraberinde getirdi¤inden; e¤itim kurum-
lar›ndaki derslerde, seminerlerde vb. bu konuda egzersiz ve etkinlik-
lerin yap›lmas›; 

• Benzer projelerin üniversite ö¤rencileri ile yürütülebilece¤i; 

tart›fl›ld›. 
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