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EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BÜLTENİ
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi
(SU Gender) tarafından yürütülen Mor Sertifika Programı, eğitimde toplumsal cinsiyete
yönelik ayrımcılığın giderilmesine katkı sunmayı hedefleyen bir programdır. 2007 yılından
itibaren Sabancı Vakfı’nın desteği, Sabancı Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın
ortaklığıyla lise öğretmenlerine toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık kazandırmak
amacıyla yürütülmektedir. Proje ekibi olarak, program kapsamında eğitim alanında yaşanan
gelişmeleri takip edebilmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini kamuoyunun ve karar alıcıların
gündeminde tutabilmek amacıyla eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği bülteni hazırlamaya karar
verdik.
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bülteni’nin üçüncü sayısı, Mor Sertifika Programı
kapsamında yürütülen proje bileşenlerinin 2017 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen etkinliklerini
ve çalışmalarını kapsıyor. Ayrıca bültende, SU Gender etkinliklerini, eğitim alanında çıkan yeni
yayınları ve uluslararası iyi uygulama örneklerini de sizlerle paylaşıyoruz.

Mor Sertifika Programı’ndan Haberler
TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
SU Gender tarafından eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği
farkındalığının kazandırılması amacıyla sürdürülen toplumsal cinsiyet eğitimleri İstanbul merkezli olmaktan çıkıyor. Yıllardır heyecanla sürdürdüğümüz, bizler için öğretici ve dönüştürücü etkilerine tanık olduğumuz eğitimleri
farklı illerdeki katılımcılara ulaştırabilmek için il ziyaretlerimize başladık. 26 Mayıs’ta İzmir’de ilk toplatıyı gerçekleştirdik. 2 Haziran Ankara ve 8 Haziran İstanbul toplantılarıyla farklı kurum ve kuruluşlardaki aktörlerle ortaklık ve
dayanışma imkanlarının ilk adımlarını oluşturduk.

MOR SERTİFİKA 10 YAŞINDA
2017 yılı, Mor Sertifika Programı’nın 10’uncu yılı olması
dolayısıyla bizler için büyük önem taşıyor. Bu nedenle, 10
yıldır programa emek vermiş akademisyen, uzman, proje
ekibi, öğrenci ve öğretmenlerin deneyimlerini belgelemek
için sözlü tarih ve belgesel çalışmalarına başladık. Çalışmalar sonucunda Mor Sertifika Programı’nın ortaya çıkış
süreci, gelişimi, katkı sunan tüm paydaşlar üzerindeki
etkisi belgelenerek 10’uncu yıl koleksiyon kitabı ile ilgilenenlerin beğenisine sunulacak. Ayrıca Mor Sertifika’yı
aldıktan sonra kendisinde, çevresinde ve öğrencilerinde
olumlu değişim ve dönüşümler yaratan öğretmenlerin
hikayelerinin anlatıldığı belgesel çalışmasını da kitap ile
birlikte yaygınlaştırıyor olacağız. Yıllardır büyük çaba ve
özveri ile yürütülen, parçası olmaktan gurur duyduğumuz
Mor Sertifika Programı’nın tanıtılmasına yönelik heyecanımıza ortak olan herkese teşekkür ediyoruz.
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Mor Sertifika Programı’ndan Haberler
EĞİTİM MATERYALLERİ ÜRETMEYE HAZIRLANIYORUZ!
Lise öğretmenleriyle toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik materyal geliştirme çalışmalarına başladık. Dört farklı branştan
lise öğretmenlerini ve uzmanları bir araya getirdiğimiz, birlikte ürettiğimiz bu çalışmada edebiyat, fen bilimleri, sosyal
bilimler ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanlarından lise öğretmenlerini, alanında uzman isimlerle buluşturuyor ve eğitim ortamında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eksik kaldığını düşündüğümüz alanlar için birlikte çözüm
odaklı materyaller geliştiriyoruz. Mor Sertifika Programı kapsamında yürüttüğümüz materyal geliştirme çalışmasının
iki eğitimini Haziran ayı içinde tamamladık. İpek Gürkaynak’tan aldığımız ilk atölyede “yetişkin eğitimi” üzerine yöntem
ve tartışmaları inceledik. Gülesin Nemutlu’nun düzenlediği ikinci atölye çalışmasında ise “oyun geliştirme ve materyal
üretimi” üzerine tartıştık. Farklı branşlardan öğretmenlerin, alanlarında uzman akademisyenlerle yürüteceği çalışmanın
sonucunda lise öğrencilerine yönelik toplumsal cinsiyet farkındalığı yaratan sınıf içi materyaller üretilmesi hedefleniyor.
EĞİTİM FAKÜLTESİ SERTİFİKA PROGRAMI DEVAM EDİYOR
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SeçBir) ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet
ve Kadın Çalışmaları Merkezi (SU Gender) tarafından eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla
düzenlenen Sertifika Programı 18 Mart - 6 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sabancı Vakfı desteğiyle
düzenlenen programa, sosyolojiden psikolojiye, hukuktan öğretmen deneyimlerine, edebiyattan medyaya farklı alanlardan
akademisyen ve uzmanlar katkı sundu. İstanbul, Kocaeli ve Bursa’daki eğitim fakültesi öğrencilerinin başvurduğu
programda başvurular değerlendirilirken üniversite, branş, cinsiyet ve sınıf (3 ve 4. sınıf öğrencileri öncelikli olmak üzere)
çeşitliliğine dikkat edilerek 35 öğrenci ile eğitimlere başlandı. 8 hafta 9 gün Cumartesi günleri devam eden program
sonunda 33 öğrenci toplumsal cinsiyet eşitliği sertifikası almaya hak kazandı.

Mor Sertifika Programı’ndan Haberler
BU YAZ ŞİRİNCE’DEYİZ
Mor Sertifika Programı
kapsamında eğitim fakültesi öğrencileri
için gerçekleştirilen sertifika programlarının
3’üncüsü 21-27 Ağustos 2017 tarihleri
arasında Nesin Matematik Köyü, Şirince’de
düzenlenecek. Türkiye’deki tüm eğitim
fakültesi öğrencilerinin başvurabildiği ve
7 Temmuz’da başvuruları kapanan
toplumsal cinsiyet sertifika programının
kontenjanı 25 kişi ile sınırlı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ “NEDEN OLMASIN?” DEDİ
2016-2017 güz döneminde Mor Sertifika Programı ekibi
olarak Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)
işbirliğiyle “Çocuklarla Kutu Oyunu Atölyeleri: Neden Olmasın? ve Mesela Sokağı” başlıklı proje dersini yürüttük.
33 Sabancı Üniversitesi öğrencisinin toplumsal cinsiyet
eşitliği eğitimi aldığı ders Mayıs ayında gerçekleştirilen
poster ve final sunumları ile sona erdi. Ders kapsamında
üniversite öğrencileri, 7 atölyeyle 248 ilkokul öğrencisine
Neden Olmasın? adlı kutu oyununu oynatma ve çocuklarda toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratmaya dair ilk
adımı atma fırsatı yakaladı. Her atölye sonrası çocuklar ile
yapılan resim çalışması ile oyunun 9-14 yaş çocuklarda
toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci oluşturmadaki etkisi çarpıcı bir şekilde görselleştirilmiş oldu. Ayrıca, çocuklarla ve üniversite öğrencisi gençlerle yapılan değerlendirmeler
sonucunda oyun oynatma deneyiminin her iki grup için de eğlenceli ve öğretici olduğu görüldü.

Mor Sertifika Programı’ndan Haberler
EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI’NIN 14’ÜNCÜSÜ DÜZENLENDİ
Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın temel başvuru alanları Erken Çocukluk Eğitimi, Eğitimde Ayrımcılıkla Mücadele, Eğitimde Sosyal Duygusal Becerilerin Desteklenmesi, Köy Okullarında Eğitim, Göçmen ve Mülteci Çocukların Eğitimi ve Spor Eğitimi olarak belirlenmişti. 13 Mayıs
tarihinde Sabancı Üniversitesi Tuzla kampüsünde gerçekleşen konferansa Mor Sertifika Programı olarak 3 farklı atölye
çalışması ile katkı sunduk. “Mor Sertifikalı Öğretmenler Deneyimlerini Paylaşıyor!” başlıklı atölye kapsamında Aydın,
Edirne, Eskişehir, İstanbul ve Ordu illerinden 5 Mor Sertifikalı öğretmen, Mor Sertifika’yı aldıktan sonra yaşadıkları
kişisel ve mesleki değişimleri meslektaşları ile paylaştılar. “Oyunlarla Toplumsal Cinsiyet Atölyesi: Neden Olmasın?”
başlıklı atölyede Türkiye’nin farklı illerinden 20 öğretmene Neden Olmasın? adlı toplumsal cinsiyet eşitliği kutu oyununun yaratım ve yaygınlaştırma süreçleri aktarıldı. Ardından Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin de katılımıyla oyun
uygulaması gerçekleştirildi. “Çocuklarla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmak: İlkokul Öğretmenleri İçin Bir Açık Kitap”
atölyesinde ise 2016 yılı Mor Sertifika kapsamında düzenlenen ilkokul öğretmenleri ile materyal geliştirme çalışması
sonucunda üretilen açık kitap öğretmenlere tanıtıldı ve kitaptan etkinlikler programa katılan öğretmenlerin uygulamalı
aktarımıyla sunuldu.
LİSELİLER FARKINDA
Mor Sertifika Programı ekibinden Ayşegül Taşıtman, 2 Mart’ta Uluslararası Çocuk Merkezi’nin desteği ile Eskişehir İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eksi 25 Derneği tarafından gerçekleştirilen “Liseliler Farkında” etkinliğine katıldı. Taşıtman,
lise öğrencileriyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve toplumsal rollerin tartışıldığı etkinlikte eğitim alanında ve meslek
seçimlerinde cinsiyet rollerinin belirleyiciliğine vurgu yaptı. Etkinliğe liselerdeki öğrenci meclisi başkanlarından oluşan
28 öğrenci katıldı.
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ “ÖTEKİLEŞTİRME”, “AYRIMCILIK” VE “EŞİTLİĞİ” ANLATTI
Terakki Vakfı Okulları’nda 4. sınıf öğrencilerinin Primary Years Programme çalışmaları kapsamında “Ayrımcılık” üst
başlığı ile hazırladıkları panel, 1 Haziran’da Mor Sertifika Programı ekibinden Betül Sarı’nın moderatörlüğü ile gerçekleşti. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu’nda düzenlenen panelde 7 kız öğrenci ayrımcılık konusunu
ötekileştirme, toplumsal cinsiyet, engellilik ve ırkçılık alt başlıkları üzerinden tartıştılar. Öğrenciler hayatın her alanında
karşımıza çıkan ayrımcılığın olumsuz etkilerini arkadaşlarına anlattılar. Mor Sertifika ekibi panelden yaklaşık bir ay
önce öğrenciler ve mentör öğretmenleri ile bir araya gelerek konu üzerinde çalışmış ve öğrencilere “Neden Olmasın?”
oyununu oynatmıştı. Tüm 4’üncü sınıf öğrencilerinin katıldığı panel sonrasında gerçekleştirilen soru-cevap bölümü,
çocukların ayrımcılıkla mücadelede somut adımlar bulmaya ne kadar istekli ve bu konuda ne kadar yaratıcı olduklarını
bir kez daha gösterdi.

Mor Sertifikalı
Öğretmenler
Anlatıyor
Programa
2015 yılında
Aydın’dan katılan
Remzi Çomakçı
“Mor Sertifika Programınızın ilerleyen
yıllarda da kesintisiz sürdürülmesi
taraftarıyım, hatta daha geniş alanlara
yayılması taraftarıyım çünkü Türkiye’nin
buna ihtiyacı var. Belki denizde bir kum
tanesi gibi gözüküyor karşıdan bakıldığı
zaman ama bunun ilerleyen süreçte daha da
geniş bir kitleye yayılacağını düşünüyorum
ve bu program sırasında bize anlatılanların,
bize verilmek istenen temel düşüncenin
Türkiye’de hayat bulacağını varsayıyorum.”

Programa
2013 yılında
Kahramanmaraş’tan
katılan Özlem Ugur
“Mor Sertifika, benim kendime yeni bir
hayat ısmarlamamı sağladı. Programa
katılmadan önce, son 5-6 yıldır kendimi
tükenmiş hissediyordum. Mutsuzdum ama
umutsuz değildim. Evimde ve çevremde
kadın olduğum için yok sayılıyordum. Ama
“Özlem” diyordum kendime, “2 üniversite
mezunu, çalışan bir kadınsın. Bir çıkış
yolu bulmalısın.” Nereden başlayıp nasıl
mücadele edeceğimi bilemiyordum…
Tam da bu duygularımla boğuşurken
Mor Sertifika Programı’ndan haberdar
oldum. Başvuru yaptım ve kabul edildim.
Sabancı Üniversitesi’nde harika, dolu
dolu bir hafta geçirdim. Döndüğümde artık
yeni bir ben olacağımı biliyordum. Hem
kendi hayatımı değiştirdim hem de birçok
öğrencimin, arkadaşlarımın ve velilerimin
hayatlarında toplumsal cinsiyet farkındalığı
oluşturmalarına yardımcı oldum; olmaya
da devam ediyorum. Şimdi kendimi harika
hissediyorum.”

Türkiye ve Dünyadan İyi Uygulama Örnekleri
ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ 2017-2023 YAYIMLADI
MEB tarafından 9 Haziran’da Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 yayımlandı. 2011 yılında gerçekleştirilen Ulusal
Öğretmen Stratejisi Çalıştayında temelleri atılan belgeye MEB yetkililerinin yanı sıra farklı bakanlıklardan bürokratlar,
akademisyenler, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de katkı sağladığı belirtildi. Eğitimdeki en
önemli aktörlerden olan öğretmenlere yönelik 3 temel amaç ve bu amaçlarla ilişkili hedefler etrafında şekillenen belge,
öğretmenlik mesleğinin geleceğine ve önümüzdeki yıllarda öğretmenlerin somut koşullarının nasıl değişebileceğine dair
bilgiler sunuyor. Belgede tartışılan 3 amaç şu şekilde belirlenmiş:
Yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlamak
Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak
Öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü güçlendirmek
Yüksek nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesini ve istihdamını öngören birinci amaçla eğitim fakültelerindeki öğretimin uygulama ağırlıklı olması ve belirli alanlarda, program tercihinin fakülteye girişten sonra yapılabilmesi hedefleri olumlu gelişmeler olarak öne çıkıyor. Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişiminin önemi üzerinde yoğunlaşan ikinci amacın temel
hedefleri arasında ise öğretmenler için periyodik performans değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi ile hizmetiçi
eğitimlerin sayı ve niteliklerinin artırılması yer alıyor. Bu madde kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve farklı üniversite,
kurum ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde hazırladığı hizmetiçi eğitimlerin (Mor Sertifika Programı gibi) sayısının
artması öğretmenler için oldukça faydalı olacaktır. Öğretmenlik mesleğinin statüsünü güçlendirmeye yönelik son madde
kapsamında ise öğretmenlerin çalışma şartlarını iyileştirmek ve kurumlar ve bölgeler arası farklılıklara göre iyileştirici
tedbirler almak hedefleniyor. Belgeye ulaşmak için tıklayınız.
UNICEF VE AB’DEN TÜRKİYE’DEKİ MÜLTECİ ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM YARDIMI
Avrupa Birliği ve UNICEF tarafından başlatılan “Acil Durumlarda Eğitim” programına ayrılan ve AB’nin bu alanda bugüne
kadar yapmış olduğu en büyük katkı olan 34 milyon Euro tutarındaki insani destek yürürlüğe girdi. Eğitim için Şartlı Nakit
Aktarımı (EŞNA) Projesi’nin amacı Türkiye’deki mülteci çocukların eğitime katılım ve devamlılıklarını sağlamak. UNICEF
tarafından yayımlanan basın bildirisinde belirtildiği üzere Türkiye’de bulunan yaklaşık 3 milyon Suriyeli mültecinin 1,3
milyonu çocuklardan oluşuyor. Bu çocukların neredeyse yarısı okullarda kayıtlı iken, kayıtlı olmayan öğrencilerin eğitime
katılımı önünde hala önemli engeller bulunuyor. EŞNA Projesi ile 230.000 mülteci çocuğun ailelerine yapılacak şartlı
nakit transferi ile okullaştırılması hedefleniyor. Irk, din, dil, cinsiyet, fiziksel engel ayrımı yapılmaksızın tüm çocukların
eğitim hakkına ulaşabilmesine katkı sağlayan benzer programların artması eğitimde ve toplumda ayrımcılıkla mücadele
için büyük önem arz ediyor.

Türkiye ve Dünyadan İyi Uygulama Örnekleri
GIRLS IN STEM PROJESİ
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın
desteklediği “Girls in Stem” (GIS) Projesi kız çocuklarının
fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına
katılımlarını teşvik etmeye devam ediyor. 2016 yılında 800
kız öğrencinin katıldığı projenin hedefleri arasında, kız
çocuklarının STEM alanlarına dair farkındalık ve ilgilerini
artırmak, erken yaşta matematik ve fen bilimleri konularında
özgüvenlerini artırırken ekip çalışmasını öğrenmelerini
sağlamak bulunuyor. 2017 yılı hedefleri arasında Suriyeli
mülteci kız çocuklarının topluma ve eğitime entegrasyonu
konusunda yardımcı olmak da bulunan proje kapsamında
Mayıs ve Haziran aylarında Ankara, Gaziantep, Hatay,
İstanbul, İzmir, Kars ve Trabzon’da GIS kampları
düzenlendi. Kız çocuklarının matematik ve bilim alanlarında
teşvik edilmesinin önemini vurgulayan Sancar, “Bütün
çocuklarımıza bilim alanında eğitim öğretim vermemiz
lazım. Özellikle kızlarımızı okutmak lazım. Kızlarımızı
okutmazsak insan gücümüzün yarısını kaybetmiş oluruz.”
sözleriyle projenin temel motivasyonunu ortaya koydu.
Projeyle ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki görsele tıklayınız.

EĞİTİMDE AYRIMCILIKLA MÜCADELE İÇİN
ALAN: SEÇBİR KONUŞMALARI
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SeçBir) tarafından düzenlenen Seçbir Konuşmaları ilk ve ortaöğretim öğretmenleri ile
akademi arasında köprü görevi görmeye ve iki alan
arasında bilgi paylaşımını artırmaya devam ediyor.
Eğitim alanında çalışan uzman ve akademisyenlerin çalışmalarını paylaştığı herkesin katılımına açık
konuşmalarda eğitimci ve eğitim alanında çalışan
uzmanlar bir araya gelerek fikir alışverişi yapma imkanı buluyor. Geçtiğimiz aylarda eğitimde toplumsal
cinsiyet eşitliğiyle ilgili gerçekleştirilen konuşmaların
ortak noktası eğitim alanında farklı biçimlerde yaşanan ayrımcılığı görünür kılmalarının yanı sıra eğitimde ayrımcılığın önlenmesine dair çözüm önerileri
geliştirmeleriydi. Konuşmaların tamamına SeçBir internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün, dinlemek
için tıklayınız.

Türkiye ve Dünyadan İyi Uygulama Örnekleri
OKUL ÖNCESİNDEN LİSE SONA:
ÖĞRETMENLER İÇİN 20 TEMEL PSİKOLOJİ İLKESİ
Amerikan Psikoloji Birliği (APA) tarafından hazırlanan Okul Öncesinden Lise Sona: Öğretmenler için 20 Temel Psikoloji İlkesi kitapçığı, Türk Eğitim Derneği’nin Düşünce Kuruluşu TEDMEM tarafından Türkçeye kazandırılarak öğretmen ve eğitimcilerin kullanımına
sunuldu. Çalışmadaki 20 temel psikolojik ilke, eğitim alanında çalışan herkese öğrenme ve öğretme süreçlerinin işleyişi konusunda
rehber olacak nitelikte. İlkelerde bir yandan öğrencilerin arka plan
bilgilerinin, içinde bulundukları sosyal ve psikolojik durumların ve
öğretmenin öğrencilere yönelik beklentilerinin öğrenme üzerindeki
etkisi vurgulanırken, bir yandan öğrenme motivasyonunu ve performansını artıracak noktalara değiniliyor. Ayrımcılığın olmadığı
bir eğitim ortamı yaratmak ve tüm öğrencilerin potansiyelini eşit
şekilde açığa çıkarmak isteyen tüm eğitimciler için sunulan ilkeler
yol gösterici olacak gibi görünüyor. Kitapçığa ulaşmak için yandaki
görsele tıklayınız.
TARİH VAKFI ÖĞRETMENLER PLATFORMU MEB’İN YENİ MÜFREDATINI İNCELEDİ
MEB tarafından güncellenen öğretim programları çalışmaları kapsamında hazırlanarak 2017 Ocak ayında kamuoyuna
sunulan taslak program, paylaşıldığı ilk andan itibaren birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Eğitimde insan haklarının görünür kılınmasına yönelik çalışmalarını uzun soluklu ve çarpıcı sonuçlara ulaştıran, Ders Kitaplarında İnsan
Hakları Projesi’nden de bildiğimiz Tarih Vakfı, bu kez de taslak ortaöğretim tarih müfredatını inceledi. Tarih Vakfı Öğretmenler Platformu tarafından gerçekleştirilen incelemede taslak programın öğrencilerde tarihsel düşünme becerilerini
geliştirme, anlaşılır ve seviyeye uygun olma, nesnel ve bilimsel olma, eleştirel bakış kazandırma, tek bir yerel anlatı
yerine dünya tarihine dair genel bir çerçeve sunma ve toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini geliştirme kazanımlarını sağlamakta yetersiz olacağı öngörülüyor. Örneğin, taslak müfredatta “Ders kitabı içeriği toplumsal cinsiyet eşitliğini temsil
edecek bir yapıda olmalıdır,” diye belirtilmesine rağmen, tarih müfredatında resmi tarih yazımında sıklıkla görülen
kadınların tarih sahnesindeki rollerinin yok sayılışının devam ettiği görülüyor. Bahsi geçen az sayıda kadın karakterin
fedakarlık ve annelik gibi ataerkil toplumsal cinsiyet rollerini besleyen ifadelerle anlatıldığı görülüyor. Tarih Vakfı Öğretmenler Platformu’nun detaylı incelemesi eğitim müfredatları hazırlanırken temel insan haklarını göz önünde bulundurmanın ve bu hakların içselleştirilmesine yönelik geliştirilen kazanım hedeflerinin somut olarak müfredatta işlenmesinin
önemini bir kez daha göstermiş oldu.
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EV İÇİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİ
RAPORU
Başak Kültür ve Sanat
Vakfı, ev içi çocuk
işçiliğine dair kapsamlı bir
rapor yayımladı. Bir Çocuk
Hakkı İhlali: Ev İçi Çocuk İşçiliği
başlıklı araştırma raporu, en yaygın çocuk hak ihlallerinden olan
çocuğun ev içinde çalıştırılmasına dikkat çekme çabasının ürünü.
Araştırma kapsamında fason ve merdiven altı üretimin yoğun
olduğu İstanbul’un Şişli ve Üsküdar ilçelerinden 200’e yakın aile ile
görüşüldü. Çıkan sonuçlar kaygı uyandırıcı olmakla birlikte çözüme
yönelik atılması gereken adımlara da işaret ediyor. Katılımcıların
% 57’sinin zorunluluktan çalışıyor olması ve % 42’sinin 1800
TL ve altı gelir grubuna dahil olması kişileri ev içi fason üretime
iten sosyo-ekonomik sebeplere ışık tutuyor. Ayrıca, görüşülen
ailelerde kız çocuklarının ev içi çalışma oranı % 56,5 iken
erkek çocuklarının % 8,8 olması da toplumsal cinsiyet rollerinin
heralanda farklı biçimlerde eşitsizlikleri besleyip büyütmeye
devam ettiğini gösteriyor. Ev içinde zorunlu olarak ve duygusal
istismara varabilen şartlarda çalışan, çoğunluğu ilkokul öğrencisi
kızlardan oluşan bu çocukların eğitime erişmelerinin önündeki en
büyük engel içinde bulundukları sosyo-ekonomik koşullar olarak
görünüyor. Bu durumdan en az şekilde etkilenmelerini sağlamak
ve eğitime erişmelerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için
sorunun çözümüne yönelik politikalar geliştirilmesi ve uygulanması
elzem görünüyor. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİNDEN ÇOCUK İHMAL
VE İSTİSMARI KİTAPÇIĞI
Türkiye’nin her yanından öğretmen adayı
eğitim fakültesi öğrencileri toplumsal
cinsiyet, ayrımcılık ve çocuk hakları gibi
konularda üretilmiş programlara yoğun
ilgi göstererek ve bu konularda projeler
üreterek geleceğe umutla bakmamızı
sağlıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından
hazırlanan Çocuk İhmal ve İstismarı
kitapçığı da alanda üretilen başarılı
işlerden biri. Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik bölümü öğrencileri tarafından
hazırlanan kitapçıkta ihmal ve istismarın
tanımları, türleri, çocuk üzerindeki etkileri,
çocukta ihmal ve istismarı anlamak
için gözlenecek belirtiler gibi temel ve
önemli noktalara değiniliyor. Ayrıca ihmal
ve istismarı önlemek için çocuklara
öğretilmesi gereken noktalara da yer
verilen kitapçıkta ebeveyn ve öğretmenler
için faydalı ipuçları da bulunuyor.
Kitapçığa ulaşmak için tıklayınız.
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NE VAR NE YOK?!
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) tarafından
yürütülmekte olan Ne Var Ne Yok?! Projesi kapsamında,
Gençlerin Toplumsal Cinsiyet ve Flört Şiddeti Algılarına
Yönelik Araştırma Raporu ve Gençler Arası İlişkilerde
Flört Şiddeti broşürü yayımlandı. Proje kapsamında gençlerin şiddete dair algılarına, şiddete yol açan dinamiklere
ve şiddeti önlemede gençlerin algı ve ihtiyaçlarına dair
veriler toplanarak yaygınlaştırılması ve görünür kılınması
amaçlanıyor. 3153 lise öğrencisi ile gerçekleştirilen çalışmanın bulgularının paylaşıldığı raporda, gençlerin toplumsal cinsiyet ve şiddete yönelik genel algı ve tutumları
yanında şiddet durumunda destek alınacak kaynaklara
ve flört şiddetine yönelik tutumları da ayrıntılı bir şekilde
belgeleniyor. Eğitimciler için bilgilendirici olması amacıyla
hazırlanan broşür ise, eğitimcilere flört şiddetinin ne olduğu, ne şekillerde gerçekleştiği, gençlerin konuya yaklaşımı, güvenli ilişkinin özellikleri, bu tür şiddete maruz kalan
gençlerin ne şekilde desteklenebileceğine dair önemli bilgiler aktarıyor. Gençler arasında oldukça yaygın olarak
görülmesine karşın yeterli destek mekanizmaları henüz
oluşturulamayan flört şiddeti konusunda böyle kapsamlı
araştırma ve rehberlere duyulan ihtiyaç düşünüldüğünde

CŞMD tarafından üretilen materyallerin büyük bir boşluğu
doldurduğunu söylemek mümkün. Yayınlara ulaşmak için
aşağıdaki görsele tıklayınız.

ERKEK ŞİDDETİ’NİN 2016 GRAFİĞİ: OKULLARDAKİ DURUM
Bağımsız İletişim Ağı tarafından 2013 yılından beri derlenmekte olan erkek şiddeti çetelesinin 4’üncüsü yayımlandı.
Yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlenen haberlere göre, erkekler 2016 yılında 261 kadın ve kız çocuğunu öldürdü; 75 kadına tecavüz etti; 119 kadını taciz etti; 417 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu;
348 kadını yaraladı. Basına yansıyan 417 cinsel istismar vakasının % 58’inin okullarda yaşanmış olması ve % 53’ünün
öğretmenler tarafından gerçekleştirilmiş olması, okullarda cinsel istismarla mücadele ile ilgili politika ve düzenlemelerin
önemini bir kez daha gösterdi. Detaylı bilgi için tıklayınız.
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DENEYSEL OLARAK SINANMIŞ HOMOFOBİYLE BAŞ ETME GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMI
Dr. Esra Ummak tarafından kaleme alınan Deneysel Olarak Sınanmış Homofobiyle Baş Etme Grup Rehberliği
Programı kitabı Anı Yayıncılık tarafından yayımlandı. Dr. Esra Ummak tarafından eğitimcilerle birlikte uygulamalı
olarak gerçekleştirilen program kitabı, eğitim ortamında LGBTİ’lere yönelik ayrımcılıkla mücadele etmek için bir eğitim
modeli sunuyor. Kuramsal çerçeve ve uygulama aşamalarının paylaşıldığı kitabın öğretmen ve öğretmen adaylarındaki
homofobi seviyelerini azaltması planlanıyor.
TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI REHBERİ
Toplum Gönüllüleri Vakfı, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Rehberi’ni yayımladı. İçeriğinde toplumsal cinsiyete dair temel kavramlardan konuyla ilgili sahada yürütülen iyi proje örneklerine, toplumsal cinsiyet çalışmalarının hedeflerinden
bu çalışmaları gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken noktalara birçok önemli başlık içeren rehber, genç bir ekip tarafından toplum gönüllüsü gençlerin yerel örgütlenmelerinde yapacakları toplumsal cinsiyet çalışmalarına yol gösterici
olması amacıyla hazırlandı. Toplum gönüllüsü gençlerin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalar yürüten
herkesin işine yarayabilecek bu rehber, toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması yolunda önemli bir kaynak
olacağını söyleyebiliriz. Rehbere ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayınız.

SU Gender’dan Haberler
SU GENDER MERKEZ AÇILIŞI YAPILDI
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) olarak, 31 Mayıs
2017 akşamı Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşen tören ile merkezimizin açılışını kutladık. 2006 yılında Mor Sertifika
Programı’nı geliştirmek için bir araya gelen bir grup Sabancı Üniversitesi akademisyeni, çalışanı ve öğrencisi tarafından
yürütülen çalışmalar, 2010 yılında Gender Forum adı altında devam etmeye başlamıştı. 2015 yılında Mükemmeliyet
Merkezi, 2016 yılında YÖK tarafından Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak tanınmasının ardından SU Gender ismini
alan merkez ile birlikte, Sabancı Üniversitesi bünyesinde toplumsal cinsiyet alanında yürütülen çalışmalarda yeni bir
sayfa açılmış oldu.
SU GENDER 8 MART ETKİNLİKLERİ
SU Gender 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bu yıl da Mart ayına yayılan bir etkinlikler dizisi düzenledi.
“Toplumsal Cinsiyet Açısından Sağlık, Beden, Cinsellik” başlığını taşıyan bu etkinlikler kapsamında uluslararası
konuşma, panel, film gösterimi ve söyleşi etkinliklerinin yanında her yıl düzenlenen Feminist Bilgi Yarışması yapıldı.
Ayrıca, Üniversite genelinden toplanan 8 Mart mesajları, görsellerle yaygınlaştırıldı.
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Etkinlikler, 1 Mart günü Columbia Üniversitesi, Barnard College’den davetli olarak gelen Rebecca Jordan-Young’ın
kampüsteki “Beyni Cinsiyetsizleştirmek! Nörobilime Feminist Katkılar” başlıklı konuşması ile başladı ve 4 Mart Cumartesi
günü Karaköy Minerva Palas’da, moderatörlüğünü Alev Özkazanç’ın yürüttüğü ve Columbia Global Centers | Istanbul
işbirliğiyle düzenlenen “Bedende Cinsiyeti Bulmak: ‘Orada ne var?’dan ‘Ne zaman orada?’ya’” başlıklı konuşması ile
devam etti. 8 Mart günü ise, kampüste her yıl düzenlenen Feminist Trivia/ Bilgi Yarışması etkinliği yapıldı. Sonrasında
Sabancı Üniversitesi’nden İlker Birbil’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Gülhan
Erkaya Balsoy, “Kadın Sağlığına Tarihsel Bakışlar”; Sabancı Üniversitesi’nden Ayşecan Terzioğlu, “Türkiye’deki Nüfus
Politikalarında Tıbbileşme ve Kadın” ve Kemerburgaz Üniversitesi’nden Tuba Demirci, “Tarih ve Devletin Umurunda
Olmayan Bedenler; Doğum Sonrası ve Menapoz Döneminde Kadın Bedeni ve Sosyal Politika” başlıklı birer konuşma
yaptı. İkinci panel ise, 10 Mart Cuma günü Karaköy Minerva Palas’da düzenlendi. Sabancı Üniversitesi’nden Ayşecan
Terzioğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştrıma Merkezi’nden (CETAD) Seven
Kaptan, “Lezbiyen, Biseksüel ve Trans Kadın Cinselliği, Heteronormativitenin Köstekleri”; Şişli Belediyesi Toplumsal
Eşitlik Birimi’nden Elif Avcı, “Kadın ve LGBTİ’ler İçin Sağlık Hizmeti Uygulamaları” ve Işık Üniversitesi’nden Doç. Dr.
Maral Erol, “Türkiye’de Orta Yaş ve Sonrası Cinsiyet Rolleri ve Cinsellik” başlıklı birer sunum yaptı.
Film gösterimi ve söyleşi temalı etkinliklerin ilki 13 Mart günü Karaköy’de Başak Tuğ ve Feyza Akınerdem’in katılımıyla
gerçekleşti. İran’da boşanmayı konu alan “Talak” (Boşanma) adlı belgeselin gösteriminin ardından kısa birer sunum
yapan konuşmacılar, daha sonra katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Aynı temalı ikinci etkinlik, National Geographic
tarafından yayınlanan “Cinsiyet Devrimi” adlı belgeselin gösterimi ile 21 Mart günü kampüste yapıldı. Gösterimin
ardından İlksen Gürsoy, Sema Semih ve Şevval Kılıç’ın konuşmacı olduğu panelde, katılımcılardan gelen yorum ve
sorular üzerine, belgeselde ele alınan konularla ilgili tartışma yürütüldü.
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