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Amaç-Hedef: Projenin temel amacı, öğrencilerin toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyete dayalı 
ayrımcılık ve eşitsizlik halleri ve çok çeşitli boyutlarıyla şiddet konusunda bilgi düzeylerini ve 
farkındalıklarını arttırmaktır. Öğrencilerin açık veya örtük biçimde maruz kaldıkları herhangi bir 
olası ayrımcılık, şiddet veya istismar durumu ile başa çıkabilmeleri ve hukuki haklarına 
başvurabilmeleri için öncelikle bu durumları “tanımlayabilmeleri” ve “farkına varabilmeleri” 
gerekmektedir. Projede hedeflenen, katılımcı öğrencilerin atölye çalışmaları yardımı ile bu 
kavramları öğrenmeleri, tartışmaları ve çevrelerine anlatabilecek düzeyde bilinçlenmeleridir.   
 
Alınan eğitim ve yapılan etkinlikler:  

1. Öncelikle öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalıklarını ve 
ülkemizdeki bu konuyla ilgili mevcut durumu tespit edebilmek için toplumsal eşitsizlikler 
ve kadına şiddete karşı mücadele veren sivil toplum kuruluşları, hangi konularda 
çalıştıkları ve bu kurumların vermiş olduğu eğitimler, devlet kurumlarında konuyla ilgili 
alınan kararlar ve düzenlemeler, anayasada kadına şiddete dair değişiklikler araştırıldı 
ve sınıfta tartışıldı. 

2. Üniversitemizde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili bir yönerge olup olmadığı araştırıldı. 
Üniversitemize özgü bir yönerge olmadığı görülünce bir yönerge taslağı hazırlama fikri 
ortaya çıktı. Bunun için öğrenciler literatür taraması ve Üniversite web siteleri üzerinden 
tarama yaptılar. Tespit edilen yönergeler Üniversitemizin mevzuatı ve kendine özgü 
koşulları da göz önüne alınarak incelendi ve tartışıldı. Sonuçta Üniversitemizin ilgili 
yönetim birimlerine sunulacak bir taslak hazırlanmasına yönelik bir hareket planının 
nasıl yürütülebileceği konuşuldu. Bunun için farklı bilim alanlarında uzman hocalarımızın 
dahil olacağı bir çalışma grubunun oluşturulması ve üniversitemizin toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve cinsel istismar/şiddet konularındaki politikalarının belirlenerek bir yönergeye 
yansıtılabilmesi için bu TDP grubunun -bundan sonra da- nasıl bir rol üstlenebileceği 
düşünüldü.    



3. Ders öğrencileri ve danışman hocalar 15-16 Şubat 2019 tarihlerinde iki günlük 
Toplumsal Cinsiyet Atölyesine katıldılar. Bu atölye çalışmasında günlük hayatta, iş 
yaşamında, eğitim kurumlarında alışagelmiş eşitsizliklerin farkına varılması, davranış ve 
sözlü ifadelerimizdeki eşitsizliği yansıtan durumların tespit edilmesi ve değiştirilmesi için 
oyun ve drama tabanlı öğrenme metotlarıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Tüm 
öğrenciler atölyede aktif olarak oyuncu ve katılımcı oldu. Atölyenin ilk gününde buz 
kırıcılarla gerçekleştirilen tanışma seansları ile öğrenciler birbirlerini daha iyi tanıyarak 
kaynaştı, ardından Toplumsal Eşitlikle ilgili farkındalık etkinliklerine geçildi. İkinci gün 
ise Toplumsal Eşitlik üzerine özel olarak geliştirilmiş “Toplumsal Eşitlik Kiti (TEK)” isimli 
masa oyunu ile farkındalıklarını güçlendirdiler. Ayrıca öğrenciler atölye sonunda 
eğitimcinin eğitimi belgesi alarak, bu eğitimi farklı öğrencilere vermek için yetkinlik 
kazandıklarını belgelediler. Toplumsal Eşitlik Atölyesi, toplumsal sorunları önemseyen 
ve fayda yaratmaya çalışan İstanbul Merkezli bir sosyal girişim olan “Öğrenme 
Tasarımları” firmasının kurucusu Tuğba Çanşalı tarafından verildi. Bu atölye aslında 
ücretli bir eğitim olarak verilmektedir. Ancak danışman hocaların katkısı ile bu atölyenin 
TDP öğrencilerine verilebilmesi için ATSO, ATSO Kadın Girişimciler Kurulu ve CLK 
Elektrik iki günlük atölyeye sponsor oldular. Atölye çalışmasına ilişkin görseller rapor ek 
dosyasında yer almaktadır.  

4. Üniversitemizdeki öğrenci ve akademisyenlerin Toplumsal Cinsiyet Algısını ölçmek için 
bir anket hazırlandı. Bunun için tüm öğrenciler literatür taraması yaparak hem ilgili 
teorileri hem de mevcut soru formlarını (anketleri) inceleme fırsatı buldular. Daha sonra 
danışman hocalar moderatörlüğünde öğrenciler ders saatlerinde üniversitemizde 
uygulanacak anketi son haline getirdiler. Hazırlanan anket ek dosyasında yer 
almaktadır. 

5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili bir kısa film çekme çalışması yapılmasına karar 
verilmiş ve senaryo üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Hatta deneme çekimi bile 
yapılmıştır. Ancak Covid19 pandemi şartları nedeniyle bu etkinlik tamamlanamamıştır.   

 
Proje çıktıları ve kazanımlar: 

• 2012’den bu yana çeşitli kamu ve özel üniversitelerimizin dahil olduğu çalışmalarla pek 
çok üniversitemiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsel Şiddet/İstismar politikalarını ve 
yönergelerini hazırlayarak ilan etmişlerdir. Üniversitemizin de bu konuda bir yönerge 
hazırlığına girmesi TDP grubunun önemli bir isteğidir. Bu amaçla üniversitenin ilgili icra 
birimlerine sunulmaya hazır Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yönerge taslağını hazırlamak 
üzere ne yapılabileceği tartışılmıştır. Bu amaçla yürütülen kapsamlı literatür taraması 



ve pek çok yönergenin en ince ayrıntısına kadar incelenerek tartışılması, grup üyelerinin 
bundan sonra olası bir yönerge çalışmasına rahatlıkla dahil olabilecek kavram bilgisine 
sahip olmalarını sağlamıştır. 

• Üniversitemiz öğrenci ve akademisyenlerinin toplumsal cinsiyet algısını ölçmek üzere 
geliştirilen anket de önemli bir çıktıdır. Bu anket uygulanmaya hazırdır. 

• Öğrencilerin bireysel raporlarından da anlaşılacağı gibi derse katılan öğrencilerin 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalık, algı ve yetkinliklerinin güçlenmiş 
olması önemli bir kazanımdır. Katıldıkları atölye çalışması sonucu aldıkları eğitici 
sertifikası ile Üniversitemiz öğrencilerine bu atölyeyi vermeye hazırdırlar. Hatta 
atölyemizin sponsorlarından CLK Elektrik kendi çalışanlarına öğrencilerimizin Toplumsal 
Cinsiyet eğitimini vermesi talebinde bulunmuşlardır. Fakat 19 Mart tarihinde yapılması 
planlanan bu eğitim Covid19 pandemi şartları dolayısıyla ertelenmiştir. Öğrencilerimiz 
gelecek dönemlerde de bir inisiyatif olarak gerek üniversitemiz içinde gerekse aldıkları 
sertifika kanalıyla il dahilinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılacak 
etkinliklerde aktif rol almak istediklerini dile getirmişlerdir.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










