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Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından
yürütülen ve 12 yılı aşkın bir süredir olmak üzere
desteklediği en uzun soluklu proje olan Mor Sertifika
Programı,
odağına
liselerde
toplumsal
cinsiyetin
konuşulabilmesi için alan açmayı koyuyor ve bu amacına
ulaşmak için sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve
öğretmen adayları ile birlikte eğitimler, atölyeler
düzenlemenin yanı sıra, toplumsal cinsiyete duyarlı lise
materyalleri üretilen Mor Dosya gruplarında çalışıyor.
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bülteni’nin altıncı
sayısı, Mor Sertifika Programı kapsamında yürütülen proje
uygulamalarının 2019 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen
etkinlik ve çalışmalarını kapsıyor. Bültende, SU Gender
etkinliklerini, eğitim alanında çıkan yeni yayınları, ulusal ve
uluslararası iyi uygulama örneklerini de sizlere iletiyoruz.
Öğretmenlerin Sesi bölümümüzde, Mor Sertifika Programı
ile yolları kesişmiş olan öğretmenlerimizin deneyimlerini
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
“Mutlu öğretmenler dünyayı değiştirir”1 mottosu, ve yaratıcı
gücü artırma ve odaklanarak yaygınlaşma hedefiyle yoluna
devam eden Mor Sertifika Programı’nın 6. bültenini keyifle
okumanızı dileriz!
1 Hanh, T. N., & Weare, K. (2017). Happy teachers change the world:
A guide for cultivating mindfulness in education. Parallax Press.
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Mor Dosya Farkındalık Eğitimleri
2017’den

beri

lise

müfredatına

uygun

toplumsal

cinsiyet eşitliğine duyarlı materyal geliştirdiğimiz Mor

Mühendislik, Sanat ve Matematik) ve Edebiyat ekibi

Dosya çalışmalarımızın yeni dönemine başlamadan

öğretmenleri ve 14 - 15 Eylül tarihlerinde ise Psikolojik

önce ekiplerde yer alacak öğretmenlerimizle toplumsal

Danışmanlık ve Rehberlik ve Sosyal Bilimler ekibi

cinsiyetin

öğretmenleriyle İstanbul’da ve 28-29 Eylül tarihlerinde

temel

kavramları

ve

ayrımcılık

konu

başlıklarında farkındalık eğitimleri gerçekleştirdik. 31

ise

Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde STEAM (Bilim, Teknoloji,

öğretmenleriyle bir araya geldik. Toplumsal cinsiyetin

Ankara’da

Beden

Eğitimi

ve

İngilizce

ekibi

temel kavramları ve ayrımcılık oturumlarından sonra
materyal geliştirme süreçlerini konuştuk ve toplumsal
cinsiyete

duyarlı

materyal

geliştirme

atölyesi

gerçekleştirdik.
Eğitimler sayesinde önceki dönemlerde ekipte olan
öğretmenler bilgilerini tazeleme ve materyal geliştirme
konusunda

yeni

yaratıcı

yöntemler

geliştirme

konusunda bir fırsat yakalarken, ekiplere yeni katılan
öğretmenler ise toplumsal cinsiyete dair temel bir
farkındalık

eğitimi

sonrası

materyal

geliştirme

süreçlerine dair yeni fikirler edinmiş oldular. Eğitimler
ile birlikte, öğretmenlerin deneyimlerini dinleyerek,
okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ne gibi
sorunlar yaşandığını, nasıl çözümler üretebileceğimizi
de konuşma şansımız oldu.
2
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Mor Dosya Yeni Dönem
Ortaokul ve lise öğretmenleri ile farklı alanlardan
uzmanları bir araya getiren Mor Dosya çalışmalarının
üçüncü yılını 19 Ekim’de Cezayir İstanbul’da Mor Dosya
açılış toplantısı ile başlattık. Edebiyat, İngilizce,
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Bilimler ve
STEAM alanlarından 20 uzman ve öğretmen ile
buluştuğumuz toplantıda

bütün

gruplar birbiriyle

tanıştıktan sonra geçmiş dönemlerde hazırlanmış
bütün Mor Dosya materyallerini hep birlikte inceledik,
ilham aldık ve neleri geliştirebileceğimizi konuştuk.
Önceki Mor Dosya incelemeleri sonrasında ise yeni
dönemde hazırlanacak toplumsal cinsiyet eşitliğine
duyarlı ve lise öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet
konusunu anaakımlaştırmasına destek olacak ders
materyali çalışmalarına başladık.
3
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buluşmamız

sonrasında kurulan Mor Mardin grubu ile farklı

Mardin’de

alanlarda toplumsal cinsiyet üzerine çalışan kişiler bir
araya geldi ve iş birliği kurma çalışmalarına başladı.

Sivil Toplum Kurumları için düzenlediğimiz eğitimlerin
takip toplantıları kapsamında Eylül’de Mardin’de hem
Mor Sertifika almış öğretmenleri, sivil toplum kurumu
çalışanları ve gönüllülerini ziyaret ettik, hem de bir Mor
Sertifika buluşması gerçekleştirdik. 17 Eylül’de Sakıp
Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde bölgedeki sivil toplum
kurumu çalışanlarını, gönüllülerini ile öğretmenleri bir
araya getiren 20 kişilik bir atölye düzenledik. Atölyede
önce Mor Sertifika Programı’nı ve Mor Dosyaları tanıttık,
sonrasında ise Mardin’de toplumsal cinsiyet alanında
karşılaşılan sorunları öğretmenlerin ve sivil toplum
çalışanlarının deneyimi aracılığıyla dinledik ve hep birlikte
çözüm önerileri üzerine konuştuk.
İl ziyaretlerimizdeki Mor Sertifika buluşmaları sayesinde
bölgedeki öğretmenler ile eğitim alanıyla bağlantılı

Mor Sertifika Eskişehir’de

çalışan sivil toplum kurumlarını bir araya getirerek
birbirini

besleyen

ve

destekleyen

güçlü

ağlar

oluşturabildiğimizi görüyoruz.

AFS Gönüllüleri Derneği’nin daveti ile 18 Ekim’de

Mardin’de gerçekleşen, öğretmenler, sivil toplum

Türkiye Kardeşleri projesi kapsamında düzenlenen

kuruluşu çalışanları ve sivil toplum gönüllüsü

zirveye Mor Sertifika Programı da atölyeleri ile katkı
sağladı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelmiş, farklı
branşlar ve kademelerdeki 20 öğretmenle Eskişehir’de
toplumsal cinsiyetin temel kavramları ve materyal
üretmeye dair iki atölyeyi Mor Sertifika Programı
kapsamında

gerçekleştirdik. Bu buluşmada, önce

toplumsal cinsiyetin temel kavramları üzerinde hep
birlikte
cinsiyete

çalıştık
duyarlı

ve

tartıştık,
materyal

ardından
üretme

toplumsal

atölyesi

ile

öğrenilenleri uygulamaya döktük.
4
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STK Eğitimi 2019

24-27 Ekim tarihleri arasında 9 ayrı şehirde bulunan 20 farklı sivil toplum kuruluşundan gelen
20 katılımcı ile Mor Sertifika Sivil Toplum Kuruluşları için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Programı’nı gerçekleştirdik. Hak temelli çalışan sivil toplum kurumlarının çalışmalarını
toplumsal cinsiyet bağlamında güçlendirmeyi ve öğretmenler ile çalışma alanlarını
genişletmeyi amaçlayan 4 günlük eğitimde toplumsal cinsiyetin temel kavramları, kadın ve
LGBTİ+ hareketi tarihi, ayrımcılık konu başlıklarının yanı sıra toplumsal cinsiyet ile hukuk,
psikoloji, sanat, göç, yerel yönetimler gibi alanların ilişkisini de tartıştık. Program kapsamında
Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşü’nü 26 Ekim günü Kadıköy’de
katılımcılara yönelik olarak düzenledik.
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Öğretmenlerin Sesi

Sosyoloji - Felsefe Öğretmeni
Gülfer Birsin

Mor Dosya ve Mor Sertifika Programı'yla 2017 yılında tanıştım. Bu çalışma benim için
gerçekten çok değerli bir başlangıç oldu. Bu yıl üçüncü dönemimde birlikte çalışıyor
olmak çok önemli. Sosyoloji derslerinde yıllardır özenle üzerinde durduğumuz
Toplumsal Cinsiyet konusuna daha fazla dikkat çekmeye özen gösterdim. Bu arada
yaptığımız

çalışmaları

çevremdeki

öğretmen

arkadaşlarımla

paylaşarak

çalışmalarımızdan haberdar olmalarına dikkat ettim. Hazırladığımız “Gölgede Kalan
Kadınlar” çalışması zihin açıcı bir çalışma oldu. Özellikle toplumsal cinsiyete dayalı
ayrımcılık düşüncesinin temelinde yatan erkek egemen yapının toplumlara ne kadar
zarar verdiğini bir kez daha hatırladık. Kadına karşı yapılan ister duygusal şiddet,
isterse maddi şiddet olsun baskıcı tavrın her toplumda büyük problemlere neden
olduğunu gördük. Toplumda oldukça büyük olan bu sorunların çözülmesi için ışık
tutmaya çalışmak ve bu çalışmanın içinde olmak belki de kendimizi yeniden inşa
etmeye neden olacaktır.
Bu yıl ele aldığımız başlıklar, aile ve aile içinde kadın ve kadına biçilen rolün değişmesini
sağlamak. Müfredatta verilen görsellerin yanında farkındalığı artıracak görsellere yer
vermeyi hedeflemekteyiz. Bu çalışmada ortaya çıkacak ürünü heyecanla bekliyorum.
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Mor Sertifika
Gelecek Programlar

Mor Sertifika Webinarları Başlıyor!

Türkiye’nin dört bir yanındaki Mor Sertifikalı
öğretmenler, öğretmen adayları ve sivil toplum
kurumu çalışan ve gönüllülerini online olarak bir
araya

getirecek

Mor

Sertifika webinarlarına

başlıyoruz. Mor Sertifika webinarları, katılımcıların
Mor Sertifika eğitimleri sonrasındaki deneyimlerini
paylaşabilecekleri, sınıfta toplumsal cinsiyete dair

Mor Dosya Animasyonları Geliyor!

araştırdıkları veya gerçekleştirdikleri iyi örnekleri
konuşabilecekleri ve eğitim alanında çalışan çeşitli
kurumların tecrübelerinden yararlanabilecekleri
bir toplantılar serisi olacak.

2017-2018 döneminin Mor Dosyalarından yola
çıkarak hazırlanan Hypatia, Camille Claudel,
Nezihe

Muhiddin ve

hikayelerinin

Suat

anlatıldığı

Derviş’in
ve

hayat

Bahçeşehir

Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü
öğrencilerinin

hazırladığı

animasyon

filmler

yakında Mor Sertifika Programı sosyal medya
hesaplarından yayınlanacak!
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ERG Blog

Mor Sertifika Programı’nın Koordinatörü Ceyda
Karadaş, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sınıfa nasıl
taşınacağını ERG Blog için yazdı. Kişilerin
hayalleri üzerinde bu kadar büyük güce sahip olan
toplumsal cinsiyet normları, sınıf içinde;
öğrencilere söz verilmesinden öğrencilerin alan
seçimlerine, beden eğitimi derslerinde yapılan
spordan sanat derslerinin seçimlerine kadar
birçok konuda etkili olduğunu ve sınıflarda
toplumsal cinsiyet eşitsizliği temsillerinin yoğun
olarak
görüldüğünü
vurgulayan
Karadaş,
toplumsal cinsiyetin sınıflarda neden yer
bulamadığını ve Mor Sertifika Programı’nın bu
konudaki çalışmalarını anlatıyor ve öğretmenlerin
sınıflarında neler yapabileceklerine dair öneriler

Genç Mor Sertifika Programı
Öğretmen adayları için düzenlenen Genç Mor
Sertifika

Programı’nın

bu

sene

altıncısı

gerçekleşecek! Program 35 öğretmen adayı ile
Şubat ayında yapılacak.

sunuyor. Raporlara bu linkten ulaşabilirsiniz:
http://bit.ly/38EkIO0 - ERG Blog
http://bit.ly/2SPNeFC - ERG EİR Öğretmenler
http://bit.ly/2V63DbJ - ERG Eğitim İzleme Raporu
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SU Gender’dan
Haberler
Gökkuşağında Kaç Renk Var?

Türkiye’de Cinsiyet Kültürleri Etkinliği
Dicle Koğacıoğlu Kitabı tanıtıldı

Dicle

Koğacıoğlu

Makale

Ödülü’ne

katılarak

1 Temmuz’da Sabancı Üniversitesi İnsan Kaynakları
Biriminin işbirliğiyle Sabancı Üniversitesi idari personeline
yönelik “Gökkuşağında Kaç Renk Var?” başlıklı bir seminer
gerçekleştirdik. Toplumsal cinsiyet temel kavramları ile
başlayan seminerde, Emirhan Deniz Çelebi toplumsal
cinsiyet algılarımızın nasıl şekillendiğini tartışırken üniversite
bünyesinde bu çalışmaların neden önemli olduğunu
vurguladı. İlayda Ece Ova ise, SU Gender’ın Horizon 2020
kapsamında yürüttüğü GEARING Roles projesinin toplumsal
cinsiyet eşitliği bağlamında önemini aktardı ve çalışanların
bu projeye nasıl katkı sunabileceği paylaşıldı.

ödül

kazanan ya da konferansta sunum yaparak katkıda
bulunan eserlerin arasından seçilerek Ayşecan Terzioğlu
ve Cenk Özbay tarafından derlenen Türkiye'de Cinsiyet
Kültürleri

kitabı

İletişim Yayınları’ndan

çıktı. Dicle

Koğacıoğlu’nun çalışmalarında ön plana çıkan hukuk
sosyolojisi, cinsiyet çalışmaları, eşitsizlik ve ayrımcılık gibi
kavramların ele alındığı kitap kentler ve mekânlar, diller
ve öznellikler, erkeklikler ve cinsellikler olmak üzere üç
bölüme ayrılıyor. Kitabın tanıtım etkinliğini 5 Ekim’de
Minerva

Palas’da

gerçekleştirdik.

Ödüle

katkıda

bulunanların bir araya geldiği bu etkinlikte yazarlardan

Sabancı Üniversitesi Lisans Oryantasyon Günleri

Leyla Bektaş Ata, Pınar Karababa, Mehtap Tosun, Pınar
Ensari, Özlem Ezer, Fethiye Beşir ve Adalet Budak söz
alırken, kendi makalelerini ve Dicle Kocaoğlu ile kesişen
hikayelerini paylaştılar.
9

11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen Sabancı Üniversitesi
Lisans Oryantasyon Günleri kapsamında SU Gender
olarak toplumsal cinsiyet farkındalığı oluşturmaya yönelik

SU Gender’dan Haberler

atölyeler düzenledik. Sabancı Üniversitesi’ne yeni
başlayan
öğrencilere
üniversiteyi
ve yürütülen
çalışmaları tanıtmayı amaçlayan program kapsamında
Türkçe ve İngilizce dillerinde düzenlediğimiz atölyelerde
yaklaşık 50 öğrenciyle toplumsal cinsiyet kavramlarına
dair tartışma fırsatı yakaladık. Ayrıca, SU Gender
standında tanıştığımız öğrencilere programlarımızı
anlatarak dahil olabilecekleri projelere dair sohbet ettik.
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Neler Yayınlandı?

∙ SU Gender tarafından Sabancı Üniversitesi Sanat ve
Sosyal Bilimler Fakültesi desteğiyle 2010 yılından beri
düzenlenen

Dicle

Koğacıoğlu

Makale

Ödülü’ne

katılarak ödül kazanan ya da konferansta sunum
yaparak katkıda bulunan eserlerin arasından seçilerek
Ayşecan Terzioğlu ve Cenk Özbay tarafından derlenen
Türkiye'de

Cinsiyet

Kültürleri

kitabı

İletişim

Yayınları’ndan çıktı.
∙ 2013’ten bu yana parçası olduğumuz Columbia
Üniversitesi

merkezli

Hafızayı

Harekete

Geçiren

Kadınlar (Women Mobilizing Memory) çalışma grubu
kapsamında hazırlanan Women Mobilizing Memory
derleme kitabı (der. Ayşe Gül Altınay, Maria Jose
Contreras, Marianne Hirsch, Jean Howard, Banu

GEARING-Roles Projesi Katılımcı

Karaca ve Alisa Solomon) Columbia University Press

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyeler

tarafından yayınlandı. Kitabın tanıtım toplantısı

AB

GEARING-Roles

(Gender

Equality Actions

8 Kasım'da Columbia Üniversitesi'nde yapıldı.
in

Research Institutions to traNsform Gender Roles)
projesi çerçevesinde geliştirilecek toplumsal cinsiyet
eşitliği eylem planı için yapmış olduğumuz kurumsal
durum analizini derinleştirmek amacıyla belirlediğimiz
bazı sorun alanları üzerine birlikte derinlemesine
düşünmek ve öneriler geliştirmek adına 30 Ekim
Çarşamba günü Sabancı Üniversitesi’nde iki tane
katılımcı toplumsal cinsiyet eşitliği atölyesi düzenledik.
Bu atölyelerde, Sabancı Üniversitesi’nin farklı birim ve
fakültelerinden çalışanlar ve öğrenciler ile birlikte eylem
planının

oluşturulmasına

yönelik

somut

öneriler

geliştirmek üzere tasarladığımız aktiviteler eşliğinde
küçük grup tartışmaları yaptık. Rapora bu linkten
ulaşabilirsiniz: http://bit.ly/2V33gyN

∙

Türkiye

Ekonomik

ve

Sosyal

Etüdler

Vakfı’nın

(TESEV) Friedrich Ebert Vakfı desteği ile hazırladığı ve
SU

Gender

kaleme

araştırmacısı

aldığı

"Akademide

Zeynep

Gülru

Göker'in

Kadınlar ve Toplumsal

Cinsiyet Eşitliği" başlıklı makale TESEV Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Tartışmaları kapsamında yayınlandı.
∙ İstanbul Kadın Müzesi ve SU Gender tarafından
2018’de

düzenlenen

“Feminist

Pedagoji:

Müzeler,

Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri” konferansı
kitaplaştırıldı. İstanbul Kadın Müzesi Küratörü Meral
Akkent ve Nehir Kovar tarafından hazırlanan kitabın
tanıtım toplantısı 11 Kasım Pazartesi akşamı Karaköy
Minerva Palas’ta düzenlendi.
10
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Sabancı
Vakfı’ndan
Haberler

oranlarının da artırılması, kadınların sosyal ve ekonomik
hayata katılımlarının teşvik edilmesi ve kadınlara eşit
şartlar sunulması gibi konularda atılacak daha pek çok adım
bulunuyor. Türkiye’de bu konuyu sürekli gündemde tutarak,
önemli çalışmalar gerçekleştiren Vakfımızın, OECD gibi
uluslararası düzeyde etkin bir kurum tarafından dünyanın
önemli vakıfları sıralamasında yer alması bizi daha da
cesaretlendirdi. OECD’nin Sabancı Vakfı’nı dünya ligine
taşımasının teşviki ile bugüne kadar olduğu gibi bundan

Sabancı Vakfı Toplumsal Cinsiyet

sonra da yılmadan çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Eşitliği Çalışmalarıyla Dünya Liginde
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Kalkınma
Merkezi’nin 2019 yılında Paris’te yayınladığı, “Survey on
Private Philanthropy for Development 2013-2015 (Kalkınma
İçin Filantropi Anketi)’ne dayanarak hazırlanan, “Insights on
Philanthropy for Gender Equality (Cinsiyet Eşitliği için
Filantropi)” raporuna göre, Sabancı Vakfı dünyada toplumsal
cinsiyet eşitliğini odağına alan ilk 7 vakıf arasında yer aldı.
OECD araştırması, dünyada 2013-2015 yılları arasında
kalkınma alanında çalışmalar yürüten en büyük 147 vakıf

İş Dünyası
Aile İçi Şiddete Karşı Projesi

arasında gerçekleştirildi. Listede Oprah Winfrey Liderlik
Akademisi Vakfı, Goldman Sachs Vakfı ve Chanel Vakfı gibi
vakıflar da yer aldı. Sabancı Vakfı’nın kadınların güçlenmesi ve
kız çocuklarının eğitimi alanında uzun yıllardır çok önemli

yürütülen, Sabancı Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

destekler sunduğunu belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti

(UNFPA) tarafından desteklenen İş Dünyası Aile İçi Şiddete

Başkanı Güler Sabancı, “Toplumsal cinsiyet eşitliği hem bir

Karşı (BADV) Projesi, şirketlerin aile içi şiddetle mücadelede

insan hakları meselesi hem de toplumsal gelişmenin ön

bir aktör olmasını amaçlıyor. Proje, aile içi şiddete karşı iş

koşuludur. Sabancı Vakfı olarak, kadınların ve kız çocuklarının

yerlerinde

hayatın her alanında güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet

uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek, iş dünyasının

eşitsizliğini aşmak amacıyla durmaksızın çalışıyoruz. Her

yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddete

kesimde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin oluşturulması,

karşı

kız çocuklarının okullaşma oranının yanı sıra okula devam
11

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından

destek

önlem

ve

mekanizmaları

destek

yollarını

oluşturup,

belirlemek

kadına

amacıyla

çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında 2016 yılından
bugüne kadar 60 şirketten temsilciler Toplumsal Cinsiyet

Mor Sertifika Programı’ndan Haberler

6. Sayı

Eşitliği eğitici eğitimi aldı. 2020 yılında, şirketlerin yanı sıra,
yerel yönetimlerin de çalışanlarının ev içinde maruz
kaldıkları

şiddete

yönelik

politika

ve

uygulamalar

geliştirilmesi sağlanacak.

Çok Geç Olmadan
İstanbul Projesi
Nirengi Derneği tarafından Sabancı Vakfı Hibe Programı
kapsamında yürütülen, Çok Geç Olmadan - İstanbul Projesi,
okullarda çocuklara yönelik ihmal ve istismarın önlenmesine
yönelik standart bir uygulama prosedürünün uygulanmasını
amaçlıyor.

Proje

Operasyon

Prosedürü”nün

kapsamında

geliştirilen

İstanbul

İl

“Standart

Milli

Eğitim

Müdürlüğü desteği ile yaygınlaştırılması ve öğretmenlerin
bilinçlendirilmesi hedefiyle çalışmalar devam ediyor. İki yılda,
İstanbul’da 100’ün üzerinde ortaokul ve lisede görevli

Eğitimde
İyi Örnekler Konferansı

3.600’den fazla öğretmen ve idareciye eğitimler verildi.
Projenin devamında prosedürün ve eğitim programının Milli
Eğitim Bakanlığının hizmet içi eğitim sistemine dahil

Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin ana destekçisi

edilmesi ve tüm Türkiye’ye yaygınlaşması hedefleniyor.

olduğu, Eğitim Reformu Girişimi tarafından düzenlenen
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın 17’ncisi 9 Mayıs
2020’de gerçekleştirilecek. Bir önceki yıl “Merak Edenler”
teması ile yapılan ulusal konferansın devamı niteliğinde
yapılan Yerel Çalıştaylar ise farklı illerde öğretmenlerin
katılımı ile gerçekleşmeye devam ediyor. Bugüne kadar
ulusal konferansta sunulan iyi örnekler, 47 yerel çalıştay
ile 8.500’ün üzerine öğretmenle buluştu. Eğitimciler
tarafından üretilen iyi örnek uygulamalarının paylaşıldığı
bu konferansın gelecek etkinlikleri için Eğitim Reformu
Girişimi’ni takip edebilirsiniz.
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Türkiye ve Dünya’dan İyi Uygulama Örnekleri

6. Sayı

Türkiye ve Dünya’dan
Haberler

Eğitim İzleme Raporu 2019’un Üç Dosyası Daha Yayımlandı

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından,
tüm yıla yayılan 5 ayrı dosya halinde
yayımlanacak Eğitim İzleme Raporu 2019’un
ikinci bölümü, 1 Ekim 2019’da düzenlenen
panel ile kamuoyuyla paylaşıldı. Eğitim
sürecinin en önemli bileşenlerinden birinin de
öğrenme-öğretme
süreçleri
boyunca
öğrencilere kazandırılan bilgi, değer ve
tutumlar olduğunu vurgulayan “Eğitimin
İçeriği” başlıklı ikinci dosyada, toplumsal
cinsiyet
eşitliğinin
kritik
bir
önemi
olduğundan bahsediliyor. Eğitim sisteminin
kız ve oğlan çocukların potansiyellerini tam
olarak gerçekleştirmeleri için eşit hak,
özgürlük, fırsat ve koşullarını ne derece
sağladığı ve toplumsal cinsiyet kaynaklı
ayrımcılıklar ve eşitsizlikler nedeniyle okul
terkinden bahsederek toplumsal cinsiyet
kapsamındaki Haydi Kızlar Okula ve ETCEP
gibi kampanya ve proje tartışıldığı dosyaya
ulaşmak için ERG websitesini ziyaret
edebilirsiniz.

13

27 Kasım 2019’da düzenlenen bir panelle
duyurulan
‘’Öğretmenler’’
başlıklı
son
dosyada ise 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer
alan
öğretmen
politikalarına
yönelik
hedefler, öğretmen yetiştirme ve geliştirme
alanında yürütülen çalışmalar, öğretmen
ihtiyacına ve atamalara ilişkin mevcut
durum,
taslak
Öğretmenlik
Meslek
Kanunu’na ilişkin değerlendirmeler ve OECD
tarafından
2018
yılında
üçüncüsü
gerçekleştirilen Uluslararası Öğretme ve
Öğrenme Araştırması (TALIS) çalışmasının
temel
bulguları
ele
alınıyor.
TALIS
bulgularından yola çıkıldığında, diğer ülkelere
kıyasla
Türkiye’de
kadınların
okul
yöneticiliğine
yükselmeleri
konusunda
toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa pek çok
ülkeden daha fazla maruz kaldıklarından da
bahseden dosyaya ulaşmak için ERG
websitesini ziyaret edebilirsiniz.
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6. Sayı

UNESCO 2019 Küresel Eğitim İzleme
Raporu’nda Göç Temasına Odaklandı

PISA 2018 Sonuçları Açıklandı

OECD’nin 2000 yılından beri düzenlediği
PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme
Programı)
çalışmasının
2018’de
gerçekleştirilen testinin sonuçları 3 Aralık
2019’da açıklandı. 79 ülke ve ekonomik
bölgeden 15 yaşında 600 bin öğrencinin
katıldığı testte 70 ülke arasında Türkiye
424 puanla 50. sırada yer aldı. OECD
ülkelerinden her dört öğrenciden birinin en
temel
okuma
görevlerini
bile
tamamlayamadığı tespit edilirken, rapor
değerlendirmesinde dijitalleşen dünyada
öğrencilerin
hayatlarının
zorlaşacağı
yorumu yapıldı. Çoğu gelişmiş ülkelerde
geçtiğimiz on yılda okullaşmaya yapılan
harcamalar %15 oranında arttığı halde
öğrencilerin performanslarında ciddi bir
gelişme görülmezken, bu senenin odak
alanı olan okuma becerilerinde Çin’in
Pekin, Şangay, Jiangsu ve Zhejiang
bölgeleri ile Singapur’un diğer ülkelere
göre önemli oranda daha iyi performans
sergilediği ortaya çıktı. Rapora dair
detaylar
için
OECD
websitesine
bakabilirsiniz.
Rapora
bu
linkten
ulaşabilirsiniz: http://bit.ly/3264yum

UNESCO’nun 2019 GEM (Küresel Eğitim İzleme)
Raporu “Göç, yerinden edilme ve eğitim: Duvarlar
değil köprüler inşa etmek” başlığıyla yayımlandı.
UNESCO’nun Sürdürülebilir Kalkınma 4 No’lu Hedefi
doğrultusunda yaptığı değerlendirmeler kapsamında
hazırlanan rapor, farklı göç ve yerinden edilme
biçimlerinin eğitim sistemlerine etkisini ve bu
doğrultuda eğitim müfredatları ve pedagojik
yöntemlerin değişimi, öğretmenlerin gelişimine tesiri
ele alındı. Raporun en temel bulguları arasında
hareket halinde olan insanların çoğunlukla eğitim
hakkına erişimlerinin engellendiği vardı. Eğitim
sistemlerinin hızlı gerçekleşen iç göçlere adapte
olamadığı ortaya çıkarken, öğretmenlerin omuzlarına
bu süreçte çok büyük bir yük konulduğu ifade edildi.
Türkiye’den verilerin paylaşıldığı ülke raporunda ise
ilkokulda %75 üzerine çıkan okula kaydolma oranının
eğitim derecesi arttıkça hızla düştüğü gözlemlendi.
Okula kaydolanların arasında tamamlayanların
oranında,
ortaokulda
erkek
öğrencilerin
kız
öğrencilere göre daha yüksekte olduğu, lisede ise kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksekte
olduğu görüldü. Okulu tamamlama oranlarında her
seviyede gelir durumunun oldukça belirleyici bir etkisi
olduğu da ortaya çıkarıldı. Rapora bu linkten
ulaşabilirsiniz: http://bit.ly/2vOPepL
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6. Sayı

Turkish Policy Quarterly’de Türkiye’nin
Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimde
Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme

Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Birliği
2020
Uluslararası
Konferansı
Kanada’da Yapılacak

GEA (Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Birliği)’nın
2020
Konferansı
Kanada’daki
Calgary
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 15-18 Haziran
tarihlerinde
gerçekleştirilecek.
Bu
yılın
konferansı Toplumsal Cinsiyet Karmaşıklığı,
İşbirliği, Bağlantılılık başlığıyla toplumsal
cinsiyeti, güncel sosyal ve politik bağlamlarla
ilişkisini de dikkate alarak eğitimde merkezi bir
belirleyici olarak tartışmaya açmayı hedefliyor.
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Eğitim politikaları uzmanı Batuhan Aydagül’ün,
Turkish Policy Quarterly dergisinde Türkiye’nin
eğitimde toplumsal cinsiyet üzerine gelişiminin
yürütülen
toplumsal
cinsiyet
politikaları
üzerinden okunabileceği üzerine yaptığı bir
değerlendirmesi yayımlandı. Ekonomi ve ulusal
politikalar alanlarındaki toplumsal cinsiyet
ayrımcılıkları sebebiyle Türkiye’nin eğitimde
toplumsal cinsiyet eşitliği açısından istenen
ilerlemeyi kaydedemediğini belirten Aydagül,
ERG ve MEB’in bu alanda yaptığı çalışmaların
etkilerinden bahsederken bu konudaki küresel
politik gelişmeleri de ele alıyor. Rapora bu linkten
ulaşabilirsiniz: http://bit.ly/326CWFu
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Toplumsal
Cinsiyet
Ortadoğu’dan Bakmak

Hindistan
okullarında
cinsiyet
ayrımcılığını önlemek için bir yöntem:
Cinsiyetli formaları kaldırmak

Erken çocukluk çağında cinsiyet ayrımcılığını
önlemenin
önemi
farklı
çalışmalarla
kanıtlandıktan sonra, Hindistan’da Pratham
Education
Foundation’dan
Samyukta
Subramanian, devlet ilkokullarında toplumsal
cinsiyet ayrımcılığını pekiştiren uygulamaları
gözlemlemek üzere bir çalışma yürüttü. Bu
uygulamalardan en etkili olan birisinin cinsiyetli
okul formaları giyilmesi zorunluluğu olduğunu
gören Subramanian, herkes tarafından aynı
formaların
giyilmesinin
toplumsal
cinsiyet
ayrımcılığının azaltılmasında çok büyük bir etkisi
olacağını
savunuyor.
Rapora
bu
linkten
ulaşabilirsiniz: http://bit.ly/32aaD8Z

6. Sayı

Eşitliği’ne

1995 yılında Pekin’de düzenlenen 4. Dünya Kadın
Konferansı ardından 189 hükümet tarafından
onaylanan
Pekin
Deklarasyonu'nun
25.
yıldönümünde, bu ülkelerin 25 yılda kat ettiği yolu
değerlendirme gereği ortaya çıkıyor. Özellikle kız
çocuklarının eğitimi alanında hala istenen düzeyin
çok gerisinde olunduğu vurgusu yapılırken, bazı
Ortadoğu
ülkelerinde
ise
dünyadaki
diğer
örneklerden ayrışan istatistikler göze çarpıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bilgisayar bilimleri
mezunlarının %77’si kadınken, Suudi Arabistan’da
STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik)
mezunlarının %55’i kadın. Fakat bu ülkelerde
yükseköğretime girmek değil, işgücüne dahil olmak
kadınlar için asıl sorun haline gelmiş durumda. İlgili
çalışmalar, Ortadoğu bölgesinde işgücünün sadece
%26’sını kadınların oluşturduğunu ortaya koyuyor,
ki bu küresel ortalamanın yarısından da az. Rapora
bu linkten ulaşabilirsiniz: http://bit.ly/38HzfIX
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