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Önsöz 
 

Bu kitapçık, 21. Yüzyılda özel ve kamusal alan 

içerisinde yaşanan bütün sosyal, siyasal, ekonomik, 

kültürel, teknolojik gelişme ve iyileşmelere rağmen hala 

çok eksiğimiz bulunan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

konusunda gençlerimize farkındalık oluşturmayı 

amaçlamaktadır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği geleceğin mimarı 

olacak gençlerin öğrenmesi ve uygulaması gereken 

çağımızın en büyük değerlerindendir. Tam da bu 

sebeple, temel eğitim çağında okullarda toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğinin yeniden öğrenilmesini ve 

üretilmesini engellemek için yeni bir vizyon 

kazandıracak eğitimlere ihtiyaç vardır. Bu eğitim 

şüphesiz ki kendi içinde pek çok kısıt içeren ve 

güncellenmesi geliştirilmesi oldukça meşakkatli olan 

örgün eğitim ve onun müfredatı olmayacaktır. 

Gençler bilgiyi artık kitaplarda değil, internette 

aramaktadır. Bu arayış insandan insana olan iletişimi ve 

bu iletişime bağlı dönüştürücü öğrenmeyi 

güçleştirmektedir. Bu kitapçık ile sunduğumuz eğitim 

modeli, bir araya gelmeyi, tartışmayı, düşünmeyi, 
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sorgulamayı ve ortak aklı merkeze alan hem geleneksel 

örgün eğitim metodolojisinin gelenekselliğinden hem de 

dijital çağın insanı yalnızlaştıran metodolojisinin 

sanallığından uzaktır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği üzerine eğitim 

düzenlemek isteyen Uzmanlara / Eğitmenlere / 

Aktivistlere / Gençlere kılavuzluk etmesi dileğimle… 

 

 

 

 Merve ŞİMŞEK 

İnsanca Yaşam ve Demokratik 

Toplum Derneği 

 Yönetim Kurulu Başkanı 
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I BÖLÜM: İYAGENDER SÖZLÜK 
 

Biyolojik Cinsiyet: Cinsiyet kişinin kadın ya da erkek olarak 

gösterdiği doğuştan gelen genetik, fizyolojik ve biyolojik 

özellikleridir 

Toplumsal Cinsiyet: Toplumsal cinsiyet kadın ve erkeğin 

toplumsal ve kültürel etmenler tarafından belirlenen beklenti, 

sorumluluklar ve roller bütününü ifade eder. 

Ayrımcılık: Bir kişi ya da toplumsal gruba belirli niteliklerinden 

dolayı (örn. yaş, cinsiyet, inanç, dil, siyasi görüş, etnik köken, 

ırk, cinsel yönelim vb. ) eşit olmayan muamele görmesidir. 

Pozitif Ayrımcılık (Pozitif Eylem): Ayrımcılığa uğrayan ve bu 

sebeple birtakım haklara erişemeyen veya kısıtlı erişen 

grupların (engellilik durumu, inanç, dil, ırk, cinsel yönelim vb) 

dışlanmışlıklarını azaltmak ve uzun vadede engellemek 

amacıyla geliştirilen politika ve uygulamalardır. 

Feminizm: Kadına yönelik cinsiyetçi sömürü ve baskıyı 

anlamayı, tanımlamayı ve değiştirmeyi amaçlayan ideoloji ve 

toplumsal/siyasi hareketler bütünüdür. 

Pro-Feminist: Toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadının insan 

haklarını ve feminist hareketi destekleyen ve/ya aktivizmini 

yapan erkeklerdir. 

Ataerkillik: Kurallarını, erkeklerin belirlediği bir toplumsal 

sistemdir.  

Hegamonik Erkeklik: Toplumda iktidarı elinde bulunduran ve 

uygulayan erkeklikler tarafından idealleştirilmiş; tarihsel, 

toplumsal ve kültürel koşullara göre değişiklik gösteren; 

erkekler ve kadınlar arasındaki eril ilişkileri meşrulaştıran 

toplumsal cinsiyet tutumları ve davranışlarıdır.  
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Ataerkil Pazarlık: Ataerkil toplumsal yapı içinde kadının 

engellemeleri kaldırmak için veya hayatta kalması için 

geliştirdiği stratejilerdir (oyunun kurallarına uymasıdır) 

(Kandiyoti, 2007). 

Sosyalizasyon: Toplumun mevcut değer ve normlarının bireye 

aktarılmasıdır. Doğumdan ölüme kadar devam eden 

toplumsallaşma sürecidir. 

Nefret Suçu: Bir kişi ya da toplumsal gruba ırk, etnisite, dil, 

renk, din, cinsiyet, yaş, engellilik,  cinsel yönelim veya benzer 

faktörlere dayalı önyargılarla işlenmiş suçlardır. 

Cinsiyetçilik: Bir kişinin cinsiyet(kimliği) ve cinsiyetine dayalı 

ayrımcılıktır. 

Kadın Bakış Açısı: Toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri  ve 

bunların yeniden üretimini göz önünde bulundurarak kadına 

hiyerarşik olmayan,  dayanışma temelli ve kadın güçlenmesini 

odağına alan bakış açısıdır. 

Cam Tavan: Kadının iş hayatında sadece belli bir noktaya 

kadar yükselebilmesini ataerkil yapılanmalar yüzünden belli 

bir kademeden ötesine ilerleyemeyişini simgeleyen 

kavramdır. 

Şiddet: Güç yoluyla kişiye, gruba veya herhangi bir canlıya 

fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik zarar verme ihtimali 

olan tutum ve davranışlardır. 

Kadına Yönelik Şiddet: İster kamusal ister özel alanda 

meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve 

ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan 

toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu eylemlerle 
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tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun 

bırakma anlamına gelir.1 

Fiziksel Şiddet: Bedensel olarak veya zor kullanarak kişiye 

zarar vermektir. Tokat, tekme ve yumruk atmak, sarsmak, 

hırpalamak, boğaz sıkmak, herhangi bir cisim atmak, kesici ve 

delici aletler ya da ateşli silahlarla yaralamak, işkence yapmak 

ve öldürmek gibi eylemler fiziksel şiddet tanımına dâhildir. 

Psikolojik/Duygusal Şiddet: Psikolojik şiddet; bir kişinin başka 

bir kişiye psikolojik baskı yapması, aşağılaması, lakap takması, 

kıskanması, hakaret/küfür etmesi, mobbing, davranışları 

kısıtlaması gibi eylemleri kapsar. 

Cinsel Şiddet: Kişinin cinsel eğilimi, cinsiyet kimliği, 

cinselliğine yönelik aşağılama, denetleme, baskılama ve kişiye 

istemediği cinsellik içeren eyleme(kişiyi istemediği bir cinsel 

eyleme zorlama, pornografi, para karşılığı zorla seks 

yaptırmak vb.) zorlamaktır. 

Ekonomik Şiddet: Ekonomik şiddet ise, kişinin çalışmasına 

engel olma, parasına el koyma, zorla istemediği bir işte 

çalıştırmak, ev içi eşyalara veya kadının özel eşyalarına zarar 

vermek, ev harcamaları için paradan yoksun bırakma gibi 

eylemleri içermektedir. 

Dijital Şiddet: Başkasına ait dijital araçları denetimini elinde 

bulundurarak veya bu araçlar aracılığıyla ısrarlı takipte 

bulunmaktır. 

Flört Şiddeti: Bir partnerin, diğer partnere fiziksel, ekonomik, 

psikolojik, cinsel ve dijital şiddet uygulaması anlamına gelir. 

                                                           
1
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) 
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Şiddet eylemi, ilişki içerisinde yaşanacağı gibi ilişki bittikten 

sonra da gerçekleşebilir.  

Kadın Sığınmaevi: Şiddet görmüş kadın ve beraberindeki 

çocuklara psiko-sosyal, hukuki, sağlık, eğitim yönlendirmeleri 

sunan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 

Cinsel Eğilim: Kişinin bir veya birden fazla cinsiyete karşı 

duygusal, romantik ve cinsel çekimini ifade eder. 

 Eşcinsel: Cinsel ve duygusal açıdan hemcinsini çekici 

bulan kişi. 

 Gay: Erkek eşcinsel 

 Lezbiyen: Kadın eşcinsel. 

 Biseksüel: Duygusal ve cinsel anlamda kadını ve erkeği 

çekici bulan kişi. 

 Aseksüel: Herhangi birine cinsel çekim duymayan ancak 

duygusal çekim duyabilen kişi.  

 Panseksüel: Biyolojik cinsiyete veya cinsel eğilimine 

bakmaksızın herkese çekim duyabilen kişi. 

 Heteroseksüel: Duygusal ve cinsel anlamda karşı 

cinsi(yeti) çekici bulan kişi. 

 İnterseksüel: Kadın ve erkekler için olağan sayılmayan bir 

şekilde dış genital organ ya da iç üreme sistemi ile 

doğmuş kişidir. 

Cinsiyet Kimliği: Kişinin kendini hissettiği cinsiyete ilişkin 

kimliğidir. Bu noktada bireyin biyolojik cinsiyeti değil, kendi 

cinsiyetini nasıl algıladığını ve tanımladığı önem arz 

etmektedir. 

Heteronormativite: Heteroseksüelliği doğal ve geçerli tek 

cinsel eğilim kabul eden, diğer cinsel yönelimleri yok sayan ve 

aşağılayan ideoloji. 
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Normativite: Bir kültür tarafından kabule dilmiş tüm “normal” 

ve “meşru” kabullerdir. 

Homonormativite: Yalnızca eşcinsel ilişkileri geçerli kabul 

eden ideolojidir. 

LGBTİ+: Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender, İnterseks, 

Queer. 

Queer: Tüm normativiteyi sorgulayan ve bu normativite 

üzerinden inşa edilen politikaları eleştiren bir kuramdır. 

Özellikle cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim üzerinden yapılan 

kategorizasyonlara karşı durmaktadır. 

Cross-Dresser (CD)-Karşıt Giysicilik: Geçici olarak karşı cinse 

ait giysilerin giyilmesi ve karşı cins gibi davranılmasıdır.  

Transeksüel: Cinsiyet kimliğini doğduğu biyolojik cinsiyet ile 

değil, karşı cinsiyet olarak hisseden ve tanımlayan kişidir. 

Çeşitli hormonal ve operasyonel işlemleri cinsiyet geçişi 

sağlanabilmektedir. 

Travesti: Daha çok dış görünüşle ve davranışlarıyla karşı cinse 

ait olma isteğinde olan kişi. Bu sözcük kişideki transvestizmi 

ifade eder.  

Trangender: Travesti ve transeksüel tanımlarını kapsar. 

NaTrans Kadın: Biyolojik Cinsiyeti ve cinsiyet kimliği kadın 

olan kişi. “Normal Kadın” kavramı trans kadınları 

ötekileştirdiği için bu kavramı kullanmak gerekmektedir. 

NaTrans Erkek: Biyolojik Cinsiyeti ve cinsiyet kimliği erkek 

olan kişi. “Normal Erkek” kavramı trans erkekleri 

ötekileştirdiği için bu kavramı kullanmak gerekmektedir. 

Non-Binary: Tek başına erkek veya kadın tanımlamalarının 

dışındaki tüm cinsiyet kimliklerini kapsar. Cinsiyet kimliklerinin 
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birçoğunu (bigender, pangender, genderfluid vb) içinde 

barındırır. 

Homofobi: Eşcinsellere ya da eşcinselliğe karşı duyulan nefret, 

korku ve buna bağlı ayrımcılıktır.  

Bifobi: Biseksüellere ya da biseksüelliğe yönelik duyulan 

nefret, korku ve buna bağlı ayrımcılıktır.  

Transfobi: Travesti ve transseksüellere karşı duyulan nefret, 

korku ve buna bağlı ayrımcılıktır.  
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II. BÖLÜM: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 

KAVRAMLARI 
 

Ataerkillik 
Ataerkillik erkeğin kadından üstün olduğu; aile, din, hukuk, 

siyaset, medya, eğitim gibi tüm kurumların erkeğin lehine 

işlediği erkek egemenliğine dayalı sistemdir. Ataerkil sistem 

sınıfsal, toplumsal ve tarihsel olarak farklılıklar 

gösterir/gösterebilir.  Ataerkil sistemde kadınların emeği, 

doğurganlığı, cinselliği, hareket özgürlüğü, mülkiyeti ve diğer 

ekonomik kaynaklara erişimi erkekler tarafından denetlenir. 

Ataerkillik veya erkek egemenliği insanlığın yerleşik düzene 

geçip sermayesini kendi soyuna bırakma arzusuyla hayat 

bulmuş bir kavramdır.Ataerkil ilişkileri ve onun sonuçlarını 

günümüzde her türlü sosyal alanda görmek mümkündür. 

Ailenin barınma alanı olan “yuva”larda, iş yerlerinde, devlet 

kademelerinde ve tabii ki medyada.  

Ataerkillik, “erkeklik” olgusuyla ortaya çıkmıştır ve bu olguyu 

yok edildiği zaman ataerkil ağ ve sistem de çöker. Burada söz 

edilen biyolojik anlamdaki erkeklik değildir. Tam tersine 

insanlara aşılanan, uyumlarının sağlandığı, içselleştirilen 

“hegemonik erkeklikler”dir. Ataerkilliğin bu hegemonik 

erkekliklere (Genç, kentli, beyaz, heteroseksüel, tam zamanlı 

bir iş sahibi, makul ölçülerde dindar, spor dallarının en 

azından birisini başarılı olarak yapabilecek düzeyde aktif 
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bedensel performansa sahip) her anlamda ihtiyacı vardır; 

çünkü kendi devamını ancak böyle sağlayabilir.2 

“Ataerkil pazarlık”3kavramı aslında gündelik hayatta birçok 

kadının farkında olmadan ataerkilliği yeniden üretmesinin bir 

aracıdır. Bu kavram, ekonomik şiddetle de doğrudan ilişkilidir. 

Çünkü hane içerisinde yapılan en büyük pazarlık erkeğin 

dışarıda çalışarak evin geçimini sağlaması, kadının ise ev 

işlerini yapmasıdır. Ancak evin ihtiyaçları söz konusu 

olduğunda veya kadın kendine bir şeyler satın almak 

istediğinde pazarlık kurallarınca evin ekonomisi erkekte 

olduğu için, erkek bu alınacakları gerekli görmediği takdirde 

almaz. Veya kadının çalıştığı durumlarda da yine yapılan 

pazarlıklar sonucu kadın hem evde hem de dışarıda çalışır ve 

kazandığı para üzerinde söz hakkı olmaz.  

 

Toplumsal Cinsiyet Rolleri 
Toplumsal cinsiyet; cinsiyetlere, toplum tarafından atfedilen 

kodlar, roller ve beklentiler bütünüdür. Toplumsal cinsiyet 

rolleri ise bu kodlara uygun tutum ve davranışlar bütünüdür. 

Toplumsal cinsiyet rolleri çocukluktan itibaren sosyalleşme 

yoluyla içselleştirilir. Yani bireye, dünyaya geldiği biyolojik 

cinsiyete “uygun” roller başta aile olmak üzere toplumun 

                                                           
2
ÜŞÜR, Serpil Sancar (2009), Erkeklik: İmkânsız İktidar Ailede, Piyasada ve 

Sokakta Erkekler, Metis Yayınları, İstanbul. 
 
3
 KANDİYOTİ, Deniz (2007), “Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar”, Metis Yayınları, 

İstanbul. 
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bütün kurumları tarafından hayat boyu empoze edilir. Çocuk 

daha doğmadan “cinsiyetine uygun” renk kıyafetler alınır, 

“aslan oğlum”/“güzel kızım” diye anne karnındaki bebek 

sevilir. Çocuk dünyaya geldikten sonra da “cinsiyetine uygun” 

sıfatlar aracılığıyla toplumun onayladığı roller aşılanır. Bu 

bağlamda erkeklerin güçlü, sert, koruyan, yöneten, saldırgan 

ve idare edilmesi gereken vb. sıfat ve rollere uygun 

davranması beklenirken, kadınların ise duygusal, narin, 

hizmetkâr, dedikoduyu seven, boş konuşan, şefkatli vb. sıfat 

ve rollerde davranması beklenir. Bu sıfat ve tanımların hiçbiri 

doğuştan gelmemektedir, içinde yaşanılan kültürün bireylere 

aşıladığı algılar ve rollerdir. Bu roller dışında bir tutum, 

davranış veya eylem sergileyen bireyler toplum veya içinde 

yer aldıkları topluluk tarafından ayrımcılığa uğrar ve hatta 

şiddet görür.  

Toplumsal cinsiyet rolleri, sabit ve/ya stabil bir olgu değildir. 

Bu roller toplumdan topluma değişiklik gösterebildiği gibi aynı 

toplum içinde de evirilebilmektedir. Bu rollere bağlı olarak 

kadına meslekler atfedilmiştir.  

Kadının özel alandan çıkıp kamusal alana geçmesi (alandaki 

“sorumluluklarını bırakmadan) kadına “süper kadın” 

(çocuklarının, eşinin ve evin işleri üzerine) çalışma 

yaşamındaki rolünü eklemiştir. Yani kadının kamusal alanda 

çalışması, ev içi üretiminde ve görünmeyen emeğinde 

herhangi bir değişikliğe sebep olamamıştır. Yine terazi 

erkekler lehine ağır basmıştır. Toplumsal cinsiyet kavramı 

eğitim, din, ekonomi gibi toplumsal kurumlarla karşılıklı ilişki 
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içindedir ve özellikle kitle iletişim araçları ile yeniden 

üretilmektedir.  

Toplumsal cinsiyeti yalnızca ikili cinsiyet (kadınlık-erkeklik) 

üzerinden ele almak da hatalı olacaktır. Zira böyle bir 

durumda kadınlık-erkeklik dışındaki cinsiyet kimlikleri göz ardı 

etmiş ve ataerkil tuzağın ortasına düşmüş olacağız. Birçok 

cinsiyet kimliğinin varlığı bu ikili cinsiyetçi sistemin toplum 

tarafından üretildiğinin açık bir kanıtıdır. 

 

Feminizm 
Kadınların toplumda siyasi, ekonomik ve özel alandaki ikincil 

konumlarını; ve bu alanlarda maruz kaldıkları cinsiyetçi 

sömürü ve baskıyı anlamayı, tanımlamayı ve değiştirmeyi 

amaçlayan ideoloji ve toplumsal/siyasi hareketler bütünüdür.  

Feminist hareket 18. Yüzyılda Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, 

Doğal Haklar Doktrini ve Fransız İnsan Hakları Bildirgesi’nde 

kadınların yer almamasına tepki olarak doğmuştur. Bu tepki 

daha sonrasında tüm dünyayı saracak şekilde dalga dalga 

yükselmiştir.  

Feminist hareket tarihinde üç dalga vardır. Bunlardan ilki 18 

ve 19. Yüzyılı için alan ve temel talepleri siyasi ve eğitim 

konusunda kadın erkek eşitliğini savunmaktadır. İkinci Dalga 

(1960-1990), kadının bedeni, doğum kontrolü ve kürtajı 

temeli alır (benim bedenim, benim kararım). Üçüncü dalga 

(1990-….) ise kadının kimliği üzerine odaklanmıştır. Bu 

dönemde kadınlar, bilinç yükseltme çalışmalarını (ikinci 
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dalgada başlamıştı) geliştirmiş ve “kız kardeşlik” kavramı 

çevresinde örgütlenmiştir. 

 

Feminist hareket, başta aile olmak üzere toplumun tüm 

kurumlarını (siyaset, ekonomi, din, eğitim, sağlık vb) haklı ve 

ağır eleştirilerde bulunmuştur. Ataerkil sisteme olan bu 

eleştiriler; “Aydınlanmacı Liberal Feminizm, Kültürel 

Feminizm, Marksist Feminizm, Radikal Feminizm” vb feminist 

kuramların oluşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Ayrımcılık ve 

Pozitif Ayrımcılık 
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, fırsatları kullanma, kaynakların 

ayrılması ve kullanımında, hizmetlere ulaşmada bireyin 

cinsiyeti nedeni ile ayrımcılığa maruz kalmaması/ayrımcılık 

yapılmamasıdır. Ayrımcılık ise genel anlamda, bir kişiye veya 

gruba cinsiyeti, cinsel yönelimi ve kimliği, etnisitesi, bedensel 

özellikleri ve benzeri gibi doğuştan veya içinde yaşadığı 

kültürden gelen özellikleri sebebiyle dışlama ve kötü 

muameleyi kapsar. Ayrımcılığın birçok çeşidi vardır. Ancak 

burada daha ziyade toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı 

ayrımcılığı ele alacağız. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı 

olarak gelişen ayrımcılığın öznesi (genelde) erkekler, nesnesi 

ise (genelde) kadınlar, kız çocukları ve LGBTİ+’lardır. Bu 

ayrımcılık uygulamaları doğrudan uygulandığı gibi dolaylı da 

uygulanır. Toplumsal cinsiyet kaynaklı doğrudan ayrımcılıklar 

LGBTİ+’ların heteroseksüel biyolojik kadın ve erkeklere göre 

daha fazla kira ödemesi, kadınların ve LGBTİ+’ların eğitim, 
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sağlık gibi hizmetlere erişiminin erkeklere göre daha zor ve az 

olması ve siyasetteki temsiliyetleri gösterilebilir. Dolaylı 

ayrımcılığa ise belki de en güzel örnek “centilmenlik” 

uygulamalarıdır. Kadının “zayıflığını” yeniden üretmek adına 

centilmenlik adı altında toplu taşımda oturmak için yer 

verilmesi, kapı açılması, restoranda sandalye çekilmesi 

gündelik hayatta en sık karşılaştığımız örneklerdir. Bu, aynı 

zamanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de yeniden üretir. 

Resmi belgelerde, tüm gruplar eşit olarak kabul görse de 

kültürel veya başka sebeplerden ötürü gündelik yaşam 

pratiklerinde bu eşitlik uygulanmaz. Bu sebeple bir takım özel 

önlemler alınarak bu dezavantajlı durum ortadan kaldırmaya 

çalışılır. Bu tür uygulamalar ise pozitif ayrımcılık (olumlu 

eylem) olarak adlandırılır. 
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III. BÖLÜM: İYAGENDER EĞİTİM 

PROGRAMI 
Bu bölüm, Temel Eğitim Kurumları’nda veya benzer yaş 

gruplarına yönelik hizmet veren gençlik merkezleri, gençlik 

kampları gibi 13-18 yaş gençlerin bir arada bulunduğu kurum 

ve kuruluşlarda uygulanmak üzere, yaygın eğitim metotlarını 

temel alan bir günlük eğitim programı, programın bileşenleri 

ve kolaylaştırıcılar için notlardan oluşmaktadır.  

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili gençlerin ufuklarını açıcı, 

onlara yeni bir perspektif kazandıracak bu eğitim programını, 

toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili temel bilgilere sahip olan 

herkes yönergeleri takip ederek kolaylıkla uygulayabilir. 

 

Yaygın Eğitim Metodolojisi 
İnsanın öğrenmek için yalnızca kitaplara muhtaç olmadığı, 

deneyimleyerek öğrenmenin insanlığın ilk ve en etkili 

öğrenme aracı olduğu tarihsel bir gerçektir. Bu eğitim 

programı, gençleri yaygın eğitim metotları ile planlanmış ve 

yapılandırılmış bir ortamda toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 

gözlemlemeye, deneyimlemeye ve üzerine tartışarak 

kavramaya sevk etmeyi amaçlamıştır. Bu nedenle eğitim 

programı içerisinde kalıp bilgiler ve terminolojiden daha çok 

tartışma gerektiren olaylar ve ifadeler bulunmaktadır. En uzun 

vadeli hedefimiz, kalıp bilgileri ezberletmek değil, içinde 

bulundukları hayatı sorgulamaları için gençleri teşvik etmektir. 
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Programa Hazırlık 
Bu programı uygulamak için öncelikle tüm dikkatinizi 

toplamanız, hem bedenen hem de ruhen hazır olmanız 

gerektiğini unutmayın. Ne yapacağınızı, nerede duracağınızı, 

ne söyleyeceğinizi önceden bilmek gençler arasındaki diyaloğu 

yönetebilmek ve eğitimin amaçlarına ulaşmasını sağlamak için 

çok önemlidir. Gergin bir kolaylaştırıcı, bu eğitimin önerdiği 

yöntemleri uygulayamayacağı gibi gençleri de gererek onların 

tartışmalara dâhil olmasına engel olacaktır. 

 

Oturum Planı 

1. Giriş Oturumu 

Genel itibariyle, insanların dürüstçe birbirleri ile düşüncelerini 

paylaşabilmeleri, onların birbirlerine güvenmeleri ile doğru 

orantılıdır. Bu nedenle yaygın eğitim metodolojisinde, giriş 

oturumu tüm katılımcıların birbirlerinin isimleri ile hitap 

edebilecekleri ve birbirlerine düşüncelerini söyleyebilecekleri 

güveni kazandıkları bir oturum olarak planlanır. 

Giriş oturumu, kolaylaştırıcının sınıfa katılması ile başlar. Eğer 

mümkünse ( katılımcı sayısı uygun ise ve fiziksel ortam imkân 

tanıyorsa) katılımcıların oturma düzenini değiştirerek onları U 

şeklinde oturmaya ve önlerinde masa vb. varsa kaldırmaya 

davet edin. Katılımcıların kolaylaştırıcı ile ve birbirleri ile 

aralarında bir engel olmadan ve birbirlerini görerek 

konuşmaları etkili bir tartışma yaşatabilmek için oldukça 

önemlidir.  
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Katılımcılar yeni oturma düzeninde tekrar yerleştiklerinde 

(oturma düzeni değiştirilemiyor ise tüm dikkatlerini 

kolaylaştırıcıya verdiklerinde) kendinizi tanıtarak çalışmayı 

başlatın. Ne kadar bilgi vereceğiniz nelerden bahsedeceğiniz 

tamamen size kalmıştır. Kendinizi tanıttıktan sonra, 

katılımcıların sınıfta serbestçe gezerek “El Sıkma” tanışma 

metodunu uygulamalarını isteyin.  

Birbirlerine isim ile hitap etmek katılımcıların kendi aralarında 

güven ortamı oluşmasına katkı sağlayacağı gibi fiziksel temas 

da güven duygusunun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 

“El Sıkma” metodunun uygulaması ile giriş yaptıktan sonra, 

katılımcıların bir çember şeklinde ayakta olmalarını isteyerek 

“İsim-Top” metodunu uygulayın. 

Tüm katılımcıların yeni bir ortamda olmada kaynaklanan 

gerginliğini attığını düşündüğünüzde programın tanışma ve 

güven tesis etme aşamasını tamamlayabilirsiniz. Gerekli 

görürseniz güveni pekiştirecek fazladan metotlar da 

uygulayabilirsiniz. 

Katılımcıların bir araya gelmeleri, sadece tanışmak ve 

güvenmek için değildir. Grubunuzun hazır olduğunu 

düşündüğünüzde onların eğitimden neler beklediklerini, 

ilgilerinin hangi konular üzerinde yoğunlaştığını, daha önce 

benzer eğitimlere katılıp katılmadıklarını ve eğitim konusu 

hakkında bilgi düzeylerinin ne olduğunu ölçmek için “Beklenti 

Ağacı” metodunu uygulayın. Metodun uygulaması sona 

erdiğinde ortaya çıkan verileri sesli olarak okuyun ve kişisel 

yorumlarınızı da katarak grup hakkında sözlü bir 
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değerlendirmede bulunun. Grup üyeleri kendilerinin 

dinlendiğini ve isteklerinin dikkate alındığı gördüklerinde 

motive olacaklardır. 

Grup tarafından eğitime dair oluşturulan zemini 

tamamlayacak şekilde, mümkünse grubun beklenti ağacı 

metodu ile sunduğu verileri de göz önüne alarak “Program 

Sunumu” aşamasına geçin. Programın tüm bileşenlerinin 

herkes tarafından anlaşıldığından emin olmak için sorular 

sorabilirsiniz. Katılımcıların beklentilerinin ne ölçüde bu 

program ile karşılanacağına dair genel bir yorumda bulunun. 

Beklenti Ağacı metodu verilerine göre eğitimin kapsamı 

dışında kalan veri varsa bu durumu dürüstçe grup ile paylaşın. 

Eğer beklentiyi karşılayacak başka bir eğitim programı veya 

kaynak biliyorsanız, bunu oturum molasında 

paylaşabileceğinizi tüm gruba duyurun. 

Katılımcılarınızı, program bileşenleri üzerinde tartışmak için 

“Program Sunumu”nu açık bırakarak onları mola yapmaya 

davet edin. Eğitim salonundan ayrılmak istemeseler bile, en 

azından herkesin oturduğu yerden kalkıp salonda 

dolaştığından emin olun. 

 

2. Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Eşitsizlik Oturumu 

Ara öncesinde katılımcılarınız ile sözleştiğiniz saatte eğitim 

salonunda olun. Katılımcılarınıza “Program Sunumu” ile 

açıklanan eğitim amaçları ve bileşenlerine dair bir soruları 

olup olmadığını sorun.  Eğitimin amaçlarına ve bileşenlerine 
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dair sorular varsa yanıtlayarak çalışmayı tüm katılımcılar için 

anlaşılır hale getirin. 

Katılımcılarınızı iki gruba ayırarak “İyi, daha iyi, en iyi” 

metodunu uygulayın. Katılımcılarınıza toplumsal cinsiyet 

rollerine giriş yaptıklarını söyleyin. Metodun değerlendirme 

bölümünde katılımcıların kültürden kaynaklı genellemeler 

üzerine tartışmalarını sağlayın. 

Grubun bir önceki metodun etkisinden ayrılmalarını sağlamak 

için herkesin oturduğu sandalyeden kalkarak salonda bir tur 

yürüdükten sonra başka bir sandalyeye oturmasını sağlayınız.  

“Yerini Seç!” metodunu uygulayabilmek için katılımcıların 

birbirini olumsuz etkilememesi için herkesin fikrini 

çekinmeden beyan etmesi için grubu cesaretlendirin. 

Metodun tartışma sorularını katılımcılara yöneltirken dikkatli 

olmanızı konuya ciddiyetle yaklaşmanız, katılımcıların 

verebilecekleri gayri-ciddi yanıtları engellemeniz ve 

katılımcıların kendi değerlerini sıkıca sorgulamalarını 

sağlamanız gereklidir. Yorucu olacak bu metottan sonra bir 

öğle arası vermeniz ve tüm katılımcıların kendi kendilerine 

biraz zaman geçirmeleri sorgulamaların derinleşmesi için 

önemlidir. 

Katılımcılarınızın hazır olduğunu düşündüğünüzde “Yerini Seç” 

metodunu uygulayın. Metodu uygularken her bir önerme için 

katılımcıları “neden” sorusu ile fikirlerini açıklamaya 

zorlayabilirsiniz. Zamanı mümkün olduğunca geniş tutun. 

Katılımcıların birbirlerinin görüşlerine itiraz etmelerine 
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müsaade edin. Tartışmaların uzadığını, önermeden 

uzaklaştığını veya şahsi hale döndüğünü düşünürseniz 

tartışmayı durdurun. Bu noktada yeni bir katılımcıya söz 

vermek veya bir sonraki önermeye geçmek tamamen size ve 

grubun dinamiğine bağlıdır. 

 

3. İletişim, Dışlanma ve Flört Şiddeti Farkındalığı 

Oturumu 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, en temelinde bireylerin iletişim 

becerileri ve içinde yetiştikleri kültüre ait olan ve aktif şekilde 

düşünme biçimini etkileyen kodlar ile ilişkilidir. Eğitim 

programının üçüncü oturumu, katılımcıların iletişim becerileri 

üzerine düşünmelerini, aktif dinleme konusunda tutum 

kazanmalarını amaçlamaktadır. Oturumun bir diğer amacı ise, 

tüm katılımcıların flört ilişkisinde ki şiddet türleri hakkında 

farkındalık oluşturmaktır. 

Oturuma katılımcıların yemekte ne yediklerini, kendilerini 

nasıl hissettiklerini ve bir önceki oturumda toplumsal cinsiyet 

üzerine yapılan sorgulama sonucunda yeni tespitleri olup 

olmadığını sorarak başlayın. Kısa bir sözlü tartışma 

katılımcıların zihnen eğitim salonuna dönüp önceki oturum ile 

bağlantı kurmalarını sağlayacaktır ancak öğle yemeğinin 

ağırlığını azaltmak için bir ısındırıcı faaliyet uygulamanız 

gerekebilir.  

Katılımcılarınız ile hazır olduğunuzda iletişim becerileri üzerine 

düşünmek ve farkındalık oluşturmak için “Dikkatle Dinle” 

metodunu uygulayın. Uygulama bitince katılımcıların bir 
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çemberde oturmalarını isteyin. Değerlendirme sorularını 

sırayla sorarak katılımcıların yaşadıkları tecrübe üzerine 

düşünmelerini sağlayın. 

İletişimin insan hayatının her aşamasında ve her ortamda 

önemli olduğuna dikkat çekin. İlişkiler yakınlaştıkça iletişimin 

yoğunlaştığını söyleyerek gruba flört ilişkisi içinde olan olup 

olmadığını sorun. Buradan hareketle bir sonraki metodun flört 

ilişkilerini ele aldığını söyleyip “Beyaz atlı şövalye” metodunu 

uygulayın. Katılımcıların ilişkilerinde bundan sonra dikkat 

etmeleri beklenen konuların neler olduğunu, kendi 

ilişkilerinde bu metotta tespit ettikleri flört şiddeti öğelerini 

kendilerinin yaşayıp yaşamadıklarını düşünmeleri için ara 

verdiğinizi söyleyin. 

 

4. Şiddet Oturumu, Değerlendirme ve Kapanış 

Şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en kötü, en insan 

onuruna yakışmayan ve en somut halidir. İnsanların 

hayatlarında geri dönüşü olmayan izler bırakır hatta hayatlar 

söndürür. Bu haliyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin her türlü 

yansımasını, başta şiddet olmak üzere, eğitimle müdahale 

ederek önlemek gereklidir. Şiddeti önleyebilmek ise, 

gerçekleştiği kültürle birlikte şiddetin yapısını öğrenmekten 

geçer. Şiddetin toplumsal ve kültürel yönünü, insanların 

şiddeti konu alan iletişimi nasıl yürüttüklerini görmek için ise 

mutlaka medya üzerine çalışmak gerekir. 
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Katılımcılarınızı günün son oturumuna başladığınız yönünde 

bilgilendirin.  Dikkatleri toplamak ihtiyacı var ise bir ısındırıcı 

ile oturumunuzu başlatın. Grubunuzun hazır olduğunu 

düşündüğünüzde şiddeti ve şiddetin medyadaki yansımalarını 

araştırmak üzere bir yolculuğa çıkmak üzere olduğunuzu 

söyleyerek “vurun medyaya” metodunu uygulayın. Eğer 

katılımcılarınızın motivasyonlarının yüksek olduğunu 

düşünüyorsanız, “şiddet gözlükleri” ile 1 hafta boyunca 

metodu sürdürmelerini isteyebilirsiniz. Değerlendirme 

aşamasında katılımcılarınız ile metodu uygularken keşfettikleri 

yönü ile şiddetin medya ve kültür içerisindeki bağlamını 

tartışın. 

Katılımcılarınıza değerlendirme aşamasına geldiğinizi yazılı ve 

sözlü değerlendirme olmak üzere iki aşamalı değerlendirme 

olacağını söyleyin. Öncelikle sözlü değerlendirme için “Zar il 

Değerlendirme” metodunu uygulayın. Katılımcıların metodu 

uygularken yaptıkları değerlendirmeleri daha sonra üzerinde 

çalışmak üzere not etmeyi unutmayın. Sözlü 

değerlendirmenin ardından “yazılı değerlendirme” formlarını 

katılımcılara dağıtarak anonim olarak – isim bilgisi vermeden – 

formları doldurup teslim edilmesini isteyin.  

Tüm katılımcılarınız değerlendirmeyi tamamladığında 

herkesin ayakta bir çember oluşturmasını isteyin. Tüm 

katılımcılara ayırdıkları zaman, enerji ve kattıkları değerler için 

teşekkür edip alkışlayın. Dağıtmak istediğiniz internet 

bağlantısı, doküman ve broşür gibi bilgi kaynağı var ise 

katılımcılar paylaşıp eğitiminizi sonlandırın. 
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Metotlar 
 

1. El Sıkma 

15 Dakika / 10-30 Katılımcı / Düzey 1 

Genel Bakış  

Bir araya gelen grubun birbirini tanıması ve birbirlerinin 

isimlerini öğrenmesi güzel bir başlangıç noktasıdır. 

Amaçlar  

 Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmesini 

sağlamak 

 Katılımcıların birbiri ile tokalaşmaları yoluyla güven 

tesis edilmesini sağlamak 

Malzemeler  

Yok 

Hazırlık  

Katılımcıların gözünde, çeşitli yerlerde (dükkânda, iş yerinde, 

akraba ziyaretinde vb.) geleneksel olarak nasıl selamlaştığımızı 

kendimizi nasıl tanıttığımızı neler konuştuğumuzu 

canlandırmak için birkaç senaryo anlatmaya hazır olun. 

Katılımcıların serbestçe dolaşabilecekleri boş ve büyük alan 

hazırlayın. 
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Yönerge  

Çalışmaya tanışma ile başlayacağınızı söyleyin. Sonra 

katılımcılara yeni bir ortama girdiklerinde nasıl tanıştıklarına 

gün içinde kendilerini nasıl tanıttıklarına örnek vermelerini 

isteyin. Birkaç örnek dinledikten sonra “tokalaşma” odaklı 

kendi örneğinizi anlatın. 

Katılımcıları ayağa kalkıp eğitim salonunda serbest bir şekilde 

dolaşmaya davet edin. Katılımcılar dolaşmaya başlayınca ilk 

karşılarına çıkan kişi ile tokalaşmalarını ve “Merhaba ben 

Ahmet” örneğinde olduğu gibi kendi isimlerini söyleyerek 

kendilerini tanıştırmalarını isteyin. Bu tokalaşma ile kendini 

tanıştıran katılımcıların birbirlerinin isimlerini alacaklarını 

söyleyin. Örneğin Ahmet ile tanışan Zeynep, bir sonraki 

tokalaşmada kendini Ahmet olarak tanıtacak, Ahmet ise 

Zeynep olarak tanıtacaktır. Tekrar tokalaştıklarında tekrar 

yeni tanıştıkları katılımcıların ismini alarak devam etmelerini 

isteyin. Katılımcı sayısına göre 5-10 dakika kadar bu şekilde 

tanışma kısmını devam ettirin. Ardından, tokalaşma ile kendi 

ismini geri kazanan katılımcının oturmasını isteyin. Birkaç 

dakika içinde tüm katılımcılar kendi isimlerini geri alarak 

oturmuş olacaklardır. 

2. İsim – Top 

20 Dakika / 10-30 Katılımcı / Düzey 1 

Genel Bakış  

Katılımcıların isim-kişi ilişkisini kurabilmesi birbirlerince isimle 

hitap edebilmeleri için oldukça önemlidir. Birbirlerine isimle 
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hitap edebilmeleri ise, bir arada öğrenmeye başlayacak ve 

tartışmalar yürütecek bir grup için en önemli başlangıç 

noktasıdır. 

Amaçlar  

Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmelerini sağlamak 

Katılımcıların birbirlerine isimle hitap edebilmelerini sağlamak 

Malzemeler  

3 adet farklı renklerde 4-6 cm çapında top 

Hazırlık  

Katılımcıların çember halinde ayakta durabilecekleri genişlikte 

bir alan hazırlayın.  

Topların ağırlığı ile çarpıp kırabileceği eşyaları kaldırın. 

Yönerge  

Katılımcıların bir çember şeklinde ayakta durmalarını isteyin. 

İlk topu rengini söyleyerek tanıtın. Katılımcılardan topu 

birbirlerine önce isim söyleyerek atmalarını isteyin. Grupta 

herkesin topu bir defa alması gerektiğini, aynı kişinin iki defa 

top almaması gerektiğini söyleyin. Topun herkesi dolaştıktan 

sonra size geri dönmesini istediğinizi söyleyin. Bir katılımcının 

ismini söyleyip ona topu atarak ilk turu başlatın. Top size 

döndükçe yine aynı katılımcıya topu atmaya devam edin. Tüm 

katılımcıların aynı güzergâhı izlediğinden emin olun. Birkaç tur 

tek top ile devam ettikten sonra, katılımcılara rengini 
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söyleyerek ikinci topu tanıtın. Bu topun özelliğinin ters gitmesi 

olduğunu, dolayısıyla ilk topun tersi bir yönde güzergâhı takip 

etmesini sağlayın. İlk top güzergâhı izlerken ikinci topu 

güzergâhı tersten izleyecek şekilde dolaşıma sokun. İki top 

birden dolaşımda katılımcılar arasında birkaç tur kalmasını 

sağlayın. Katılımcılara sürecin zorlaşıp zorlaşmadığını sorun. 

Üçüncü topu rengini söyleyerek katılımcılara tanıtın. Bu topun 

özelliğinin her katılımcının her katılımcıya atabileceği bir top 

olduğunu söyleyin. Tek kuralın top size geri döner dönmez 

onu dolaşım dışına alacağınızı belirtin. 3 topu birden dolaşıma 

sokun. 3. top size geri dönene kadar tüm topları dolaşıma 

devam ettirin. Her koşulda 5 dakika kadar daha egzersize 

devam edin. 

 

3. Beklenti Ağacı 

20 Dakika / 10-30 Katılımcı / Düzey 1 

Genel Bakış  

Hem genç yetişkinler hem de yetişkinler, çocukların aksine, 

yalnızca ihtiyaçları temelinde öğrenirler. Her eğitsel 

çalışmada, katılımcıların o eğitimden beklentilerinin 

öğrenilmesi ve eğitim içeriğine yansıtılması oldukça önemlidir. 

Aynı şekilde katılımcıların kendi yaşam tecrübeleri de önemli 

bir öğrenme kaynağıdır ve tespit edilmelidir. 
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Amaçlar  

Katılımcıların eğitim programından beklentilerini öğrenmek 

Katılımcıların birbirlerine kaynak olabilecek tecrübelerini 

keşfetmek 

Malzemeler  

A0 Kâğıt 

İki – üç renk marker kalem 

İki renk post-it 

Tükenmez kalem (katılımcı sayısı kadar) 

 

Hazırlık  

Bir A0 kâğıda renkli marker kalemler kullanarak ağaç çizerek 

zemin oluşturun. 

Katılımcıların oturdukları yerden görebilecekleri şekilde 

üzerinde ağaç çizili zemininizi bir duvara veya tahtaya 

yerleştirin. 

Yönerge  

Katılımcıların iki renk pos-it’ten istedikleri kadar almalarını ve 

birer tükenmez kalem almalarını isteyerek malzemeleri gruba 

dağıtın. Katılımcıların bu eğitim süresince öğrenmeyi 

istedikleri, merak ettikleri konuları düşünmelerini isteyin. 

Birbirlerinden, programdan, eğiticiden neler öğrenmeyi 

hedeflediklerine, bu eğitime katılırken motivasyonlarının ne 

olduğuna odaklanmalarını isteyin. Eğitimden her beklentilerini 
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belirlediğiniz bir renk pos-it’e her bir post-it üzerinde tek 

beklenti olacak şekilde yazmalarını isteyin.  

Katılımcılardan eğitimin konusu kapsamında, diğer katılımcı ve 

eğitimcilerle paylaşmak istedikleri tecrübe, bilgi veya herhangi 

bir katkı varsa bunları diğer renk post-it’lere her post-it’te tek 

katkı olacak şekilde yazmalarını isteyin. 

Yazma aşaması sona erince, tüm katılımcılardan ağacın 

meyveleri olarak beklentilerini, katkıları ise ağacın kökleri 

olarak önceden hazırlanan zemine yerleştirmelerini isteyin. 

Bilgilendirme ve Değerlendirme  

Katılımcılara, eğitim sona erdiğinde, meyvelerin olgunlaştığı 

gibi öğrenme beklentilerinin karşılanacağını ama bunun için 

herkesin tartışmalara aktif katılarak köklere katkı vermelerini 

isteyin. 

Değerlendirme aşamasında, eğitim sonunda, katılımcılardan 

kendilerine ait beklentileri bulmalarını, eğer eğitim yararlı 

oldu ve öğrenme gerçekleşti ise o post-itleri almalarını isteyin. 

Yalnızca henüz gerçekleşmemiş veya tatmin olmamış 

beklentilerin ağaçta kalmasını isteyin. Ağaçta arta kalan 

beklentileri sesli şekilde tüm gruba okuyarak ilgisiz olan 

beklentileri bu eğitim ile ilişkili olmadığı için ayırın. Bu ilgisiz 

konular için başka eğitimlere veya kaynaklara yönlendirme 

yapabilirsiniz. Geriye kalan beklentiler için bilginiz ölçüsünde 

paylaşımda ve yönlendirmede bulunun. 
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4. Program Sunumu 

10 Dakika / 10-30 Katılımcı / Düzey 1 

Genel Bakış  

Katılımcılar, zamanlarını ve enerjilerini ne için ayırdıklarını 

bilmek isterler. 

Amaçlar  

Katılımcıların eğitimin içeriğine dair bilgilendirilmesi 

Kişisel düzeyde öğrenmeye hazır oluşlarının sağlanması 

Malzemeler  

A4 Beyaz Kâğıt 

Marker Kalem 

Hamur Yapıştırıcı 

veya Projeksiyon Cihazı 

 

Hazırlık  

A4 kâğıtlara aşağıdaki oturum başlıklarını her bir oturum 

başlığı bir A4 kâğıda olacak şekilde Marker kalem ile büyük ve 

okunaklı şekilde yazın. 

 İYAGENDER Eğitim Oturum Planı 

 Giriş Oturumu 

 Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Eşitsizlik Oturumu 

 İletişim, Dışlanma ve Flört Şiddeti Farkındalığı 

Oturumu 
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 Şiddet Oturumu, Değerlendirme ve Kapanış 

 

veya Projeksiyon Cihazı varsa, cihazı ve netlik ayarlarını 

kontrol edin. 

Yönerge  

Katılımcılarınızın dikkatini topladıktan sonra, tüm gün 

boyunca grubun tamamının görebileceği bir yere (örneğin 

tahtanın veya sahnenin yanına) önceden hazırlamış olduğunuz 

üzerinde oturum listesi bulunan A4 kâğıtları yapıştırın. 

veya projeksiyon cihazında, Ek 1’de verilen Program 

Sunumu’nu yansıtın. 

Katılımcılarınıza bu kılavuzun 19-26 sayfaları arasında 

açıklanmış olan oturum amaçlarını, oturum temalarının 

toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkisini anlatın. 

5. İyi, Daha İyi, En İyi4 

60 Dakika / 8-14 Katılımcı /Düzey 2 

Genel Bakış  

Bu aktivite toplumsal cinsiyet önyargılarını ve toplumun 

‘kadınsı’ ve ‘erkeksi’ özellikleri istenen ya da istenmeyen 

olarak etiketleme yollarını göstermektedir.  

                                                           
4
BULDİOSKİ Goran ve SCHNEİDER Annette, Toplumsal Cinsiyet Konu(şma)ları: 

Gençleri Etkileyen oplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Hakkında Bir Kılavuz, Çev.: 
Şehnaz Kıymaz Bahçeci, Haz.: Nurhan Yenitürk ve Devin Bahçeci, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2014, s.119.  
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Amaçlar  

 İnsanların bazı özellikleri kadınsı, bazı özellikleri de 

erkeksi olarak algılamak üzere sosyalleştirildiklerini 

fark etmek  

 Toplumun bazı özellikleri ‘olumlu’ ya da ‘istenen,’ bazı 

özellikleri ise ‘olumsuz’ ya da ‘istenmeyen’ olarak 

nasıl kabul ettiğini keşfetmek  

 Sosyal kategorizasyonun neredeyse otomatik olan 

doğası hakkında farkındalık yaratmak  

Malzemeler  

 Üzerlerinde aşağıdaki listeden sıfatlar bulunan iki grup 

kart (hazırlıklara ve bilgi materyaline bakınız)  

 Her grup için bir çalışma ve açıklama kâğıdı  

 Hamur yapıştırıcı veya bant 

Hazırlık  

Grup için malzemeleri önceden hazırlayınız.  

Yönerge  

Kart grupları  

Her kartın üzerinde birbirlerine zıt sıfat çiftlerinin bir tanesi 

yer alır (bilgi materyaline bakınız). Her ne kadar bu sıfatlar zıt 

olsa da, kartlar o kadar iyi karıştırılmalıdır ki bu zıt çiftler ilk 

bakışta belli olmasın.  

Çalışma ve yönerge kâğıtları  
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Grup A için çalışma kâğıdı  

Boş bir kâğıdı iki kolona bölün. Her kolonun bir başlığı olmalı: 

Birinde ‘Kadınsı’, birinde ‘Erkeksi’ yazmalı. Ayrı bir kâğıda 

aşağıdaki yönergeleri yazın ve çalışma kâğıdına ekleyin:  

 “Bazı özellikler daha kadınsı kabul edilirken, bazılarının daha 

erkeksi olduğu düşünülür. Kartları ait olduğunu düşündüğünüz 

kolona yerleştirin. Üzerinde çok fazla düşünmeden, mümkün 

olduğunca hızlı çalışın.”  

Grup B için çalışma kâğıdı  

Boş bir kâğıdı iki sütuna bölün. Her sütunun bir başlığı olmalı: 

Birinde ‘olumlu / istenen’, birinde ‘olumsuz / istenmeyen’ 

yazmalı. Ayrı bir kâğıda aşağıdaki açıklamaları yazın ve çalışma 

kâğıdına ekleyin:  

“Bazı özellikler daha olumlu ya da istenen olarak kabul 

edilirken, bazılarının olumsuz ya da istenmeyen olduğu 

düşünülür. Kartları ait olduğunu düşündüğünüz sütuna 

yerleştirin. Üzerinde çok fazla düşünmeden, mümkün 

olduğunca hızlı çalışın.”  

Daha önceden hazırlanmış kartları ve çalışma/yönerge 

kâğıtları için Bilgi Materyallerine bakınız.  

Bu egzersizin toplumda toplumsal cinsiyet önyargılarının nasıl 

çalıştığını anlamak için yapıldığını anlatın. Eşit sayıda 

katılımcıdan oluşan iki grup kurun. Gruplardan odanın iki 
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köşesinde oturmalarını isteyin. Kartların ve açıklamaların 

bulunduğu çalışma kâğıtlarının olduğu zarfları onlara verin.  

Katılımcılara çalışma kâğıdındaki yönergelere uymalarını ve 

mümkün olduğunca hızlı çalışmalarını söyleyin. Çalışma 

kâğıdında yazan yönergelerle görevi tamamlamak için yaklaşık 

10-15 dakikalarının olduğunu söyleyin.  

Hazır olduklarında bütün grubu tekrar toplayın. İki büyük 

kâğıda iki başlık yazın: Kadınsı ve Erkeksi. Grup A’dan ‘Kadınsı’ 

başlığı altına yazdıklarını okumalarını isteyin. Her sıfattan 

sonra Grup B’ye bu sıfatı Olumlu / İstenen sütununa mı, 

Olumsuz / İstenmeyen sütununa mı yazdıklarını sorun. Bunu 

sıfatın yanına artı (+) ya da eksi (–) işareti koyarak belirtin.  

Bilgilendirme ve Değerlendirme  

Egzersiz ve sonuçları hakkındaki ilk izlenimleri sorun. 

Katılımcılara aşağıdaki soruların bazılarını sorabilirsiniz:  

 Egzersizi nasıl buldunuz? Neyi beğendiniz ya da 

beğenmediniz? Neden?  

 Şimdi özeti gördüğünüze göre sonuçlar konusunda ne 

hissediyorsunuz?  

 Sonuçlarda sizi şaşırtan bir şey oldu mu? Nedir? 

Neden şaşırttı?  

Egzersizin bilgilendirme kısmında aşağıdaki konular ele 

alınmalıdır:  
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a. Kadınsı başlıklı kolondaki özellikler büyük ihtimalle (-) 

işaretli, erkeksi başlıklı kolondakiler ise büyük ihtimalle (+) 

işaretlidir:  

 Bu farklılık konusunda ne düşünüyorsunuz?  

 Bu farklılıklar nereden geliyor?  

 Kadınsı ve erkeksi özelliklerin bu şekilde karakterize 

edilmesini doğru mu, önyargılı mı buluyorsunuz?   

 Toplumsal cinsiyet önyargılarını nasıl öğreniyoruz?  

 Bunlardan herhangi birini kendinizde ya da tanıdığınız 

birinde fark edebiliyor musunuz?  

 Size göre toplumsal cinsiyet önyargıları bizim / 

başkalarının kadınları ve / veya erkekleri 

değerlendirmemizi ya da yargılamamızı ne yönde 

etkiliyor?  

b. Kadınların ve erkeklerin özelliklerinin (olumlu ya da 

olumsuz) listesi bizim erkek ve kadınları nasıl algıladığımızla 

yakından ilgilidir. Bunlar insanlarla ilk tanıştığımızda 

aklımızdaki halihazırda mevcut olan, önceden yerleşmiş 

fikirleri canlandırmaktadır:  

 Sizce toplumsal cinsiyet önyargılarının genç kadınlar 

ve erkekler üzerindeki sonuçları nelerdir?  

 Sizce toplumsal cinsiyet önyargılarının olumsuz 

sonuçlarıyla başa çıkmak için neler yapılabilir?  

 Toplumsal cinsiyet önyargıları toplumsal cinsiyete 

dayalı şiddete nasıl katkıda bulunmaktadır?  

 Toplumsal cinsiyet önyargılarına uymayan insanlar 

nasıl etkilenmektedir?  



38 
 

Kolaylaştırıcılar için İpuçları  

Bilgilendirme bölümünde sonuçları vererek, katılımcılara, 

araştırmaların 5-6 yaşındaki çocuklarda bile toplumsal cinsiyet 

önyargılarının bulunduğunu gösterdiğini söylemek iste-

yebilirsiniz. Ayrıca yaş, eğitim, cinsiyet ve toplumsal statüden 

bağımsız olarak, farklılıklar üzerinde fikir birliği mevcuttur.  

Bilgilendirmenin farklı bir boyutu da istenmeyen özelliklere 

sahip olan grupların genellikle daha değersiz ve toplumda 

daha düşük statüde kabul edildikleri gerçeğine odaklanabilir. 

Bu durum genellikle bu grubun önyargılara ve sözel ve fiziksel 

şiddete çokça maruz kaldığı anlamına gelmektedir. 

Katılımcılardan kendi yerellerinde bu tür sorunlar yaşayan 

grupları ve bu grupların bu sorunların üstesinden nasıl 

gelebileceklerini düşünmelerini isteyebilirsiniz.  

İzleme Önerileri  

Katılımcılara önyargılar konusunda farkındalık yaratma yolları 

hakkında düşünmelerini ve günlük hayatta bu önyargılarla 

yüzleşmek ve onları sorgulamak için bir kılavuz hazırlamalarını 

isteyin. Günlük hayatta bu kılavuza uyarak hareket etmeyi 

denemelerini ve sonuçlarını gözlemlemelerini söyleyin. 

Sonraki bir görüşmede bu konuda yaşanan farklı deneyimleri 

tartışın.  

Eylem Fikirleri  

Günlük hayattaki önyargılar konusunda bir ‘araştırma projesi’ 

geliştirin. Eğer grup üyeleriniz okula gidiyorlarsa, okullarında 
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önyargıları uzun vadede nasıl gözlemleyip belgeleye-

bileceklerini tartışın. Sonuçlara göre, grubunuz okul 

yöneticilerine önyargılarla mücadele etmek için öneriler 

sunabilir ve katılımcılar okulda bu konuda farkındalık 

arttıracak aktivitelerle öğrencileri bilgilendirebilirler. 

Bilgi Materyali  

Grup A için Yönerge  

Başlıklar: Kadınsı - Erkeksi  

Bazı özellikler daha kadınsı kabul edilirken, bazılarının daha 

erkeksi olduğu düşünülür. Kartları ait olduğunu 

düşündüğünüz sütuna yerleştirin. Üzerinde çok fazla 

düşünmeden, mümkün olduğunca hızlı çalışın.  

Grup B için Yönerge  

Başlıklar: Olumlu/İstenen - Olumsuz/İstenmeyen  

Bazı özellikler daha olumlu ya da istenen olarak kabul 

edilirken, bazılarının olumsuz ya da istenmeyen olduğu 

düşünülür. Kartları ait olduğunu düşündüğünüz sütuna 

yerleştirin. Üzerinde çok fazla düşünmeden, mümkün 

olduğunca hızlı çalışın  

Kart Grupları (Ek 2 Sıfat Grupları) 

 Bağımlı -Bağımsız  

 Duygusal- Mantıklı  

 Tarafsız- Yanlı  
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 Boyun eğen- Baskın  

 Pasif- Aktif  

 Hırslı- Hırssız  

 Diplomatik –Açık sözlü 
 Dedikoducu- Ketum 

 Narin -Güçlü 

 Korkak- Cesur 

 Korunan- Koruyucu 

 Gözü açık- Saf 

 İtaatkâr – Talepkar 

 

 

 

6. Yerini Seç! 

45 Dakika / 10-30 Katılımcı / Düzey 2 

Genel Bakış  

Katılımcıların toplumda geniş destekçisi olan ifadeler 

üzerinden kendi görüşlerini açıklayabilmeleri ve bu yöntem ile 

genel kabulü olan konuların tartışmaya açılmasını sağlanabilir. 

Amaçlar  

Katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kültürdeki ve 

dildeki yerini fark etmelerini sağlamak 

Katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine tartışarak 

bakış açısı geliştirmelerini sağlamak 
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Malzemeler  

Projeksiyon cihazı (varsa) 

İki adet A4 kağıt ya da karton 

Marker Kalem 

Hazırlık  

Bir A4 kâğıt veya karton üzerine “EVET” ve diğerine “HAYIR” 

yazın. 

Yönerge  

Katılımcıların ayakta ve ortada olmalarını sağlayın. Salonun bir 

tarafına EVET diğer tarafına HAYIR yazılı kâğıtları/kartonları 

yerleştirin.  

Tüm katılımcıları ortada toplanmaya davet edin. Katılımcılara 

projeksiyon cihazı ile Yerini Seç Sunumu’nda bulunan ilk 

önermeyi sırasıyla gösteriniz. Projeksiyon cihazı yok ise ilk 

önermeyi sözlü olarak kendi notlarınızdan okuyun.  

Katılımcıların hızlıca salonun Evet veya Hayır tarafına geçerek 

bu önermeye katılma veya karşı çıkma yanıtı vermelerini 

isteyin. Ardından her iki taraftan katılımcılara neden 

katıldıklarını/karşı çıktıklarını sorarak tartışma başlatın. 

Önermenin detayları ve katılımcıların görüşleri açık hale 

geldikçe yer değiştirmek/yanıtını değiştirmek isteyen 

katılımcılara izin verin. Yanıtını değiştirenlere nedenini sorun. 

Ardından sıradaki önerme ile yukarıdaki süreci tekrar yürütün. 
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Bilgilendirme ve Değerlendirme  

Tüm önermeleri tartıştıktan sonra katılımcılara bu 

oturumdakilere benzer başka önermeler biliyorlarsa 

söylemelerini isteyin. Bu yeni önermeler üzerine kısa görüşler 

alabilirsiniz.  

Değerlendirme aşamasında katılımcılara, bu oturumun 

görüşleri üzerine ne etkisi olduğunu, özellikle yanıtını 

değiştirenlerin neler hissettiklerini sorun. 

Kolaylaştırıcılar için ipuçları  

Tartışma sorularınızı öncelikle olumsuz görüşte olan gruba 

yönelterek tartışmanın gelişmesine katkı verebilirsiniz. 

İzleme önerileri  

Eğer katılımcılarınız aynı okulda veya sınıfta ise ve tekrar 

birbirilerini görebilecek ise katılımcılarınızın ilerde tekrar bir 

araya gelerek yeni öğrendikleri kalıp önermeleri tartışmalarını 

isteyebilirsiniz. 

Bilgi Materyali  

Önermeler Sunumu/Listesi (Ek 3 Önermeler Listesi) 

1. Kadınlar korunmaya erkeklerden daha çok ihtiyaç 

duyar. 

2. Kadının kariyeri çocuğun gelişimine zarar verir. 

3. Erkekler de kadınlar gibi ayrımcılığa uğrar. 

4. Kadınlar için pozitif ayrımcılığı desteklerim. 
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5. Erkekler, kadınlardan daha iyi araba kullanır. 

6. Erkekler, daha güçlü olduğu için çalışmalıdır. 

7. Yuvayı dişi kuş yapar. 

8. Kadınlar, tartışmalarda konuyu uzatmayı sever. 

9. Erkekler, analitik düşünmeye kadınlardan daha 

yatkındır. 

10. Erkek, kadından daha mücadelecidir. 

11. Erkekler ağlamaz. 

12. Kadınlar halter, güreş, boks gibi sporları yapamaz. 

13. Feministler, erkek düşmanıdır. 

14. Eşcinsellik bir hastalıktır. 

15. Erkekler ev işlerine karışmamalıdır. 

16. Kadınlar daha duygusaldır.  

17. Gece dışarı çıkmak kadınların da hakkıdır. 

18. Çocuk sahibi olmaya erkek karar verir. 

 

 

7. Dikkatle Dinle5 

60 Dakika / 6-30 Katılımcı / Düzey 1 

Genel bakış  

Toplumsal cinsiyet tartışmalarında umursanmama hisleri 

oldukça yaygındır. İletişim üzerine odaklanan bir egzersiz 

toplumsal cinsiyete dayalı dışlanma konusunu ortaya 

çıkarabilir.  

                                                           
5
Age, s. 135 
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Amaçlar  

Toplumsal cinsiyete dayalı dışlanma süreçlerini anlamak  

Dışlanmada iletişimin oynadığı rolü anlamak  

Malzemeler  

Yok  

Hazırlık  

Aklınızdaki deneyimler ya da hikâyeler hakkında katılımcılarla 

örnekler paylaşmaya hazır olduğunuza emin olun. 

Katılımcıların birbirlerini rahatsız etmeden ikili gruplar halinde 

çalışabileceği büyük boş bir alan hazırlayın.  

Yönerge  

Katılımcılardan ikili gruplar oluşturmalarını isteyin. Bir kişinin 

görevi bir deneyimini ya da bir hikâyesini anlatmak olsun. 

Diğer kişi ise dinlemediğini göstermek için, konuşmak ya da 

uzaklaşmak dışında, her türlü hareketi yapsın. 2-3 dakika 

sonra gruplardan rolleri değişmelerini ve egzersizi 

tekrarlamalarını isteyin. Bu da bittikten sonra, ilk konuşan kişi 

aynı hikâyeyi tekrar anlatmalı. Bu sefer dinleyen katılımcı 

dikkatlice dinlemeli ve dinlediğini belli etmek için, ufak 

mimikler ve nidalar (ör. “hı-hı”) dahil her şeyi yapmalıdır. 

Tekrar, 2-3 dakika sonra rolleri değişsinler.  

 



45 
 

Bilgilendirme ve değerlendirme  

Tartışmaya süreçle ve insanların aktivite sırasında nasıl 

hissettiğiyle başlayın. Aşağıdaki sorular tartışmayı 

yönlendirebilir:  

 Umursanmamak sizi nasıl hissettirdi?  

 Birini umursamamak sizi nasıl hissettirdi?  

 Dinlenilmek sizi nasıl hissettirdi?  

 Aktif bir dinleyici olmak nasıl bir histi?  

 Hangi rol daha iyiydi, neden?  

Tartışmaya iletişimin dışlanma süreçlerinde oynadığı rol 

konusuyla devam edin:  

 ‘Aktif dinleme’den ne kastedilmektedir?  

 Nasıl aktif bir dinleyici olunur?  

 Aktif dinlemeden neler kazanılabilir?  

 Umursanmadığınız zaman ne yapabilirsiniz?  

Toplumsal cinsiyete dayalı dışlamanın nasıl işlediğini tartışarak 

egzersizi sonlandırın:  

 Dışlanmada toplumsal cinsiyetin rolü nedir?  

 Yaşadığınız ortamda dışlanma mekanizmaları genç 

insanları nasıl etkilemektedir?  

 Siz ya da kuruluşunuz genç insanlara toplumsal 

cinsiyete dayalı dışlanmayı aşmaları için nasıl yardımcı 

olabilirsiniz?  
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Kolaylaştırıcılar için ipuçları  

Bu egzersiz oldukça genel bir egzersizdir ve toplumsal cinsiyet 

dışındaki konularda dışlanmayı ve iletişimi incelemek için de 

kullanılabilir. Ancak unutulmaması gereken bu egzersizi 

yalnızca dışlanma süreçlerini incelemek için kullandığınızdır. 

Egzersizin değerlendirme kısmında mümkün olduğunca 

katılımcıların kendi toplumsal cinsiyete dayalı dışlanma 

hikâyelerinden hareket etmeye çalışın.  

İzleme önerileri  

Beyin fırtınası ve tartışma teknikleri ile katılımcılarla, 

katılımcıların hayatlarının geri kalanında toplumsal cinsiyete 

dayalı dışlamayla karşılaştıkları durumlarda da 

kullanabilecekleri, toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı bir 

iletişim için rehber oluşturun.  

Eylem fikirleri  

Toplumsal cinsiyet hassasiyeti ve içermeye duyarlı iletişimin 

rehber ilkelerini çalıştığınız gruba uygulayın. Gruptan kendi 

gelişmelerini takip etmelerini ve grup çalışmasındaki de-

neyimlerindeki farklılıkları değerlendirmelerini isteyin. Yerel 

bir okulda ve kuruluşunuzda bu rehber ilkelerinin 

anaakımlaştırılması için bir tartışma başlatın. 
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8. Beyaz Atlı Şövalye6 

60 Dakika / 10-20 Katılımcı / Düzey 3 

Genel Bakış  

Bu aktivite suistimali yakından fark etmenin zorluklarını ve 

şiddet uygulayabilecek potansiyel kişilerden gelecek olan 

erken sinyallerini işlemektedir. Toplumun şiddeti ve baskıyı 

nasıl romantikleştirdiğini tartışmak için iyi bir temeldir.  

Amaçlar  

Güvenli ve demokratik ilişkinin sınırlarını tartışmak  

Yakın ilişkilerde şiddetin önlenmesi için eğitimin ve / veya 

gençlik çalışmasının rolünü tartışmak  

Malzemeler  

Susie, anlatıcı ve şövalye için beyaz atlı şövalyenin hikâyesinin 

kopyaları  

Hazırlık  

Bu egzersizi kolaylaştırmaya başlamadan önce ilişkilerdeki 

şiddet ve darp konusunda kendinizi bilgilendirin.  

Yardımlarıyla bu egzersizi rahatça kolaylaştırabileceğinizi 

hissettiğiniz iki katılımcıyı ya da iki ekip arkadaşınızı seçin. 

Onlara aktivitede neler yapılacağına ilişkin önceden bilgi verin. 

Egzersizin açıklamalarının ve Beyaz atlı şövalye hikâyesinin 

                                                           
6
Age, s. 157 
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birer kopyasını önceden verin. Eğer mümkünse Susie’yi 

oynayan (kendisine ‘kur yapılan’) kişi kadın olsun. Eğer bu rolü 

oynayabilecek uygun bir katılımcınız yoksa ekip 

arkadaşlarınızdan birinin Susie olmasını isteyin. Diğer katılımcı 

ya da ekip arkadaşı anlatıcı olmalıdır. Siz (kolaylaştırıcı) 

şövalyeyi canlandıracaksınız.  

Çalışma alanını tüm katılımcıların yarım daire şeklinde 

oyuncuların önünde oturabileceği ve onları net bir şekilde 

gözlemleyebileceği biçimde hazırlayın.  

Yönerge  

Katılımcılara beyaz atlı bir şövalye hakkında bir hikâye 

dinleyeceklerini ve sonrasında hikâyenin ortaya çıkardığı 

duygular hakkında bir tartışma olacağını anlatın.  

Aktörler odanın ortasında olmalı. Siz (kolaylaştırıcı) şövalye 

olacaksınız. Susie’nin önünde diz çöküp ya da yanına oturup 

elini tutun. Bu ‘kur yapma’ sahnelerini kâğıttan okumak yerine 

içinizden geldiği gibi oynamanız daha iyi olacaktır. Bu yüzden 

eğer mümkünse hikâyedeki diyalogları önceden ezberleyin. 

Anlatıcı sahnenin kenarında duracaktır. Anlatıcı hikâyenin o 

bölümünü okuyacaktır.  

Hikâyenin metni aşağıda Bilgi Materyali kısmında bulunabilir.  

Bilgilendirme ve değerlendirme  

‘Kur yapma sahnesi’ ve hikâye tamamlandıktan sonra 

katılımcıların yüzlerine tepkilerini ya da duygularını anlamak 
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için bakın. Eğer katılımcılar biraz şok olmuş ya da kızgın 

görünüyorlarsa kendilerini toplamaları için kısa bir ara verin.  

Değerlendirmeye, diğer grup üyelerinin görüşlerini almadan 

önce, Susie’yi oynayan kişinin bu küçük oyun hakkındaki 

hislerini ve görüşlerini alarak başlayın.  

Referans göstermek ve gruba bazı parçaları okuyabilmek için 

hikâyeyi elinizde tutun.  

Tartışmayı aşağıdaki soruları yönlendirici olarak kullanarak 

başlatabilirsiniz:  

 Hikâye sizi nasıl hissettirdi? Neden?  

 Bu ilişki hakkında ne düşünüyorsunuz?  

 Sizce hangi noktada Susie bunun tehlikeli bir ilişki 

olduğunu fark etmeliydi?  

 İlişkinin suistimale dayalı olduğuna dair başka hangi 

sinyaller vardır?  

 Bu hikâyeden sevgililik ilişkileri hakkında ne 

anlayabiliriz?  

 Açık ve demokratik bir ilişki nerede biter, nerede 

suistimale dayalı bir ilişki başlar?  

 İlişkilerin nasıl olması gerektiğine yönelik bilgiyi 

nereden öğreniyoruz?  

 Bu bilgi kaynakları ne kadar doğrudur?  

Tartışmayı toplumun şiddeti ve baskıyı nasıl 

romantikleştirdiğine yönelik bir odakla genişleterek 
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sonlandırabilirsiniz. Aşağıdaki soruları tartışmanın bu kısmını 

yönlendirmek için kullanabilirsiniz.  

 Şiddete ve özellikle toplumsal cinsiyete dayalı şiddete 

en çok nerede ve ne durumlarda rastlıyoruz?  

 Şiddet ve / veya toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ne 

şekilde tasvir edilmektedir?  

 Şiddet ne kadar romantikleştirilebilir?  

 Genç insanlar şiddetin bu imgeleri ya da 

betimlemeleriyle nasıl bir etkileşime girer?  

 Bu durum genç insanların diğer insanlarla, özellikle de 

başka toplumsal cinsiyetten ya da başka cinsellikten 

insanlarla iletişim kurma becerisini nasıl 

etkilemektedir?  

 Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin daha dürüst ve 

gerçekçi bir şekilde gösterilmesi için neler yapılabilir? 

Kolaylaştırıcılar için İpuçları  

Bu egzersiz bazı katılımcılar için çok duygusal olabilir, bu 

nedenle de güvenli bir alana ihtiyaç duyar. Yeni tanışmış bir 

grupla uygulanabilecek bir egzersiz değildir. Eğer grubunuz 

düzenli olarak beraber çalışıyorsa, o zaman bu egzersiz 

grubun birbirini tanıdığı ve birbirlerine ve size (kolaylaştırıcı 

olarak) güvendikleri zaman uygulanması gereken bir 

egzersizdir. Eğer grubunuz tek bir kez bir araya gelecek bir 

çalışma içerisinde ise, bu aktiviteyi grubunuz birkaç gün 

beraber çalıştıktan sonra uygulamanız önerilir. Katılımcıların 

kolaylaştırıcılara ve birbirine güvenmesi bu egzersizin başarısı 

için son derece önemlidir.  
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Daha önceden belirtildiği gibi ‘odada kimin olduğunu’ tam 

olarak bilemeyeceğinizi unutmayın. Katılımcılardan biri 

suistimal içeren bir ilişkide bulunmuş olabilir. Siz bu insanları 

başkalarının yanında ya da topluluk içinde konuşmak 

istemeyecekleri şeyleri söylemeye zorlanmış 

hissettirmemelisiniz. Değerlendirme kısmında sorduğunuz 

soruları ‘kişisel olmayan’ bir şekilde formüle etmeye çalışın ki 

kişisel şiddet deneyimi olanlar varsa bile katılımcılar doğrudan 

kendilerinden bahsetmek zorunda kalmadan cevap 

verebilsinler.  

Ayrıca hatırladıklarında böyle deneyimlerin katılımcılara acı 

verebileceğini ve bu egzersizi grubunuzla uygularken ortaya 

çıkabilecek duygusal sonuçlar konusunda sizin kolaylaştırıcı 

olarak sorumlu olduğunuzu hatırlayın. Diğer bir deyişle, 

uygulamaya dayalı olarak anlatmak gerekirse, eğer 

katılımcılardan biri sinirlenir ya da ağlamaya başlarsa bu 

durumda katılımcıyla teke tek ve grupla hep beraber 

ilgilenmeye hazır olmalısınız. Bunun çözümü bir ara vermek, 

katılımcıya odasına çıkmak isteyip istemediğini sormak ve 

grubun kalanına katılımcının biraz zamana ihtiyacı olduğunu 

ve hazır olduğunda konuyu grupla konuşacağını söylemek, ya 

da katılımcının neden bu kadar sinirlendiğini, tabii ki 

katılımcının önceden verdiği izinle, bütün grupla tartışmak 

kadar kolay olabilir.  

Eylem fikirleri  

Katılımcılar ilişkilerinde sorunlar yaşayan ya da hane içi şiddet 

mağduru olan kadınlar için kurulmuş yerel bir çağrı merkeziyle 
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iletişime geçebilirler. Çağrı merkezini kamuoyuna tanıtmanın 

yollarını arayabilirler. Bazı katılımcılarınız çağrı merkezi için 

gönüllülük yapmak da isteyebilirler. Eğer böyle yerel bir çağrı 

merkezi yoksa katılımcılar kendi yerel toplulukları için böyle 

bir çağrı merkezinin kurulmasının yollarını arayabilirler. Bir 

çağrı merkezinde çalışırken ya da bir çağrı merkezi kurarken 

çağrılara verimli şekilde cevap verebilmek için bir eğitimden 

geçmek son derece önemlidir. 

 

BİLGİ MATERYALİ  

Şövalye Tanrım Susie! Ne kadar da güzelsin! Tarzını o 
kadar beğeniyorum ki! Tam bir bireysin ve ben 
bunu çok seviyorum..! 

Anlatıcı Susie çok mutlu ve şövalyeden hoşlandığını 
hissediyor. 

Şövalye Hiç kimseye bu kadar yakın hissetmedim. Tek 
güvendiğim sensin, sorunlarımı paylaşabildiğim 
ve beni anlayan tek kişi sensin. Seninle olmak o 
kadar güzel ki. Seni çok seviyorum…  

Anlatıcı Susie bu adam için çok önemli olduğunu 
hissediyor. Güvende hissediyor. 

Şövalye Diğer yarımı bulmuş gibi hissediyorum. Biz 
birbirimiz için yaratılmışız. 
Başka kimseye ihtiyacımız yok, değil mi? 

Anlatıcı Susie de tüm dünyanın dışarıda kaldığını ve 
birbirlerinden uzak her saniyenin aşklarından 
çaldığını düşünüyor.Ve. 

Şövalye Çok güzelsin, çok tatlı. Ama sence de eteğin biraz 
kısa değil mi? Anlamıyor musun, senin için 
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endişeleniyorum. Bence başka bir şey giymelisin. 
Ben daha iyi hissederim. Biz birbirimize aitiz değil 
mi? Sen benimsin. 

Anlatıcı Susie onu sevdiği için ve bu kadar önemsiz şeyler 
için kavga etmek istemediği için adamın istediği 
gibi giyinmeye başlar. 

Şövalye Kız arkadaşlarınla çok zaman geçiriyorsun. Oysaki 
biz beraber ne kadar iyi vakit geçiriyoruz. Ben 
sana yetmiyor muyum? Onlara güvenmemelisin. 
Bence seni kötü etkiliyorlar. Onlar ve onlarla 
yaptıkların hakkında konuşman hoşuma gitmiyor. 
Ve onlarla görüştükten sonra benimle konuşma 
şeklin de hoşuma gitmiyor. 

Anlatıcı Ve Susie adama iyi davranmak istediğinden 
arkadaşlarını gitgide daha az görmeye başlar. Kısa 
zamanda arkadaşları geçmişte kalmıştır. 

Şövalye Senin aileni seviyorum, ama onları her pazar 
görmek zorunda mıyız? Ben senle daha fazla 
yalnız zaman geçirmek istiyorum. Hem onlar beni 
pek sevmiyor zaten. Sürekli beni eleştiriyorlar. Bir 
pazar günü bile dinlenmeme izin yok. Ayrılmamızı 
sabırsızlıkla bekliyorlar. Keşke onlarla bu kadar 
zaman geçirmemizi istemesen. 

Anlatıcı Susie ilişkileri hakkında endişelenmektedir. Ama 
adamı kaybetmek istemediğinden ailesi ile daha 
az vakit geçirmeye başlar. Şimdi huzurlular... Ya 
da öyle mi? 
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9. Vurun Medyaya7 

90 Dakika / 10-30 Katılımcı / Düzey 1 

Genel Bakış  

Bu aktivite medyada şiddetin kullanımındaki sorunları ortaya 

koymak için araştırma ve gözlem tekniklerini kullanmaktadır.  

Amaçlar  

 Katılımcıları medyadaki bariz şiddet kullanımıyla 

‘yüzleştirmek’  

 Katılımcılar arasında toplumsal cinsiyet duyarlılığı 

geliştirmek  

Malzemeler  

 Yazı tahtası  

 Dergiler  

 Televizyon  

 Diziler 

 Reklamlar 

 Filmler 

 Bilgisayar  

 Bilgisayar oyunları  

 

 

                                                           
7
Age, s.137 
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Hazırlık  

Odada katılımcıların bir poster / büyük kâğıdı gruplar halinde 

hazırlayabilecekleri bir alan hazırlayın (masa ve sandalyeleri 

çıkarın).  

Yönerge  

Katılımcılara ‘toplumsal cinsiyet / şiddet gözlükleri’ takarak 

televizyon programlarını analiz edeceklerini, dergi 

okuyacaklarını, reklamları gözlemleyeceklerini, vb. söyleyin.  

Eğer bu aktivite, düzenli olarak buluşan bir grupla yapılıyorsa, 

onlara bu egzersizi anlatacağınızı ve sonrasında kendi yerel 

ortamlarında bir hafta boyunca bunun ışığında televizyon 

izlemeleri ve medyayı gözlemlemeleri gerekeceğini söyleyin. 

Bunu bir ev ödevi gibi düşünebilirler. Bu noktada, katılımcılar 

yalnız çalışıp gözlemlerini grubun bir sonraki oturumuna 

getireceklerdir.  

Alternatif olarak, eğer tek bir kez bir araya gelen bir grupla 

çalışıyorsanız, tarama aktivitesi kolaylaştırıcının seçtiği ve 

dağıttığı medya materyalleri üzerinden egzersiz sırasında 

yapmak da mümkündür. Bu noktada kolaylaştırıcı ilgili 

televizyon programlarını ve reklamları, basılı ve diğer medya 

çıktılarına ek olarak daha önceden kaydedip getirebilir. 

Katılımcılar kendi başlarına ya da alt gruplarda (aktiviteye 

katılan kişi sayısına göre) çalışabilirler. Bu durumda, özellikle 

katılımcıların grupla çalışması isteniyorsa, kolaylaştırıcı bu tür 

bir ‘araştırma ve analiz etme’ aktivitesinin, zaman alan bir 
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aktivite olduğunu göz önünde bulundurmalı, gerekli süreyi ve 

tartışmanın düzenini ona göre ayarlamalıdır.  

Bireysel olarak ya da grupla çalışırken katılımcılardan şunları 

yapmaları istenir:  

 TV programlarında, reklamlarda, dergilerde kaç kez 

şiddet ya da şiddet içeren görüntüler gördüğünüzü 

sayın.  

 Diğer katılımcılara göstermek üzere şiddet içeren 

görüntüleri saklayın (kesin, kaydedin).  

 Erkeklerin kaç kez ‘şiddet uygulayıcı’ kaç kez ‘mağdur’ 

olarak gösterildiğini sayın.  

 Kadınların kaç kez ‘şiddet uygulayıcı’ kaç kez ‘mağdur’ 

olarak gösterildiğini sayın.  

 Bir şiddet görüntüsünü kaç kez ‘şiddet uygulayanın’, 

kaç kez ‘mağdurun’ perspektifinden gördüğünüzü 

sayın.  

 Medyanın şiddeti teşvik etme yollarını kaydedin.  

 Medyanın erkekler ve kadınlar tarafından başlatılan 

şiddet görüntülerini nasıl farklı ele aldığını kaydedin.  

Katılımcılardan, dört kişilik gruplar oluşturup buldukları 

sonuçları paylaşmalarını isteyin. Buldukları materyalleri 

sergilesinler (20 dakika). Sonrasında büyük grupta herkesten 

‘bulunanları’ karşılaştırmasını ve şiddetin kullanımı ve bunun 

farklı toplumsal cinsiyetlerdeki gençler üzerindeki etkileri 

konusunda bazı çıkarımlar yapmalarını isteyin.  
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Katılımcılar, büyük ihtimalle daha çok ‘erkek’ şiddeti 

görecekler. Medyada (ya da başka yerlerde) erkeklerin 

uyguladığı şiddetin neden daha sık sergilendiğini ve 

tartışmada bahsedilen şiddet türleriyle mücadele için 

potansiyel stratejiler tartışın.  

Erkeklere yönelik şiddeti ve bunun neden hassas ve tartışmalı 

bir konu olduğunu tartışın.  

Bilgilendirme ve Değerlendirme  

Katılımcılara, daha önce şiddet konusuna toplumsal cinsiyet 

gözlükleriyle bakıp bakmadıklarını sorun. Eğer bakmamışlarsa 

bu yeni perspektiften neler öğrendiler? Onları şaşırtan 

herhangi bir şey oldu mu?  

Daha ayrıntıya inerek tartışmaya aşağıdaki yönlendirici 

soruları sorarak devam edebilirsiniz:  

 Bu aktivitenin en ‘zihin açıcı’ tarafı neydi?  

 Bu aktiviteye katılımınızdan neler öğrendiniz?  

 Bulunan ve sergilenen materyaller sizin yaşadığınız 

yerin koşullarını da anlatabiliyor mu?, 

 Şiddeti, şiddet uygulayıcıların klişe görüntülerini ve 

farklı toplumsal cinsiyetleri sunuş biçimini değiştirme 

konusunda medya nasıl ikna edilebilir?  
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İzleme önerileri  

Katılımcılarınızı ve / veya iş arkadaşlarınızı medya ve şiddet 

konularında daha fazla okuma ve araştırma yapmaya teşvik 

edin.  

Eylem fikirleri  

Yerel medya kuruluşlarınızla iletişime geçin ve onlara şiddet 

konusunu ele alırken kullandıkları politikaları sorun. Şiddet 

konusunu haber yaparken kullandıkları yaklaşımı ‘toplumsal 

cinsiyet gözlükleri’ ile geliştirme çağrısı yapın. Medya 

profesyonellerinin yaptıkları haberlerin içeriği ve yaklaşımları 

konusundaki sorumlulukları hakkında grubunuzda medya 

profesyonelleri ve öğrencileriyle bir toplantı organize edin. 

10. Zar İle Değerlendirme 

30 Dakika / 10-30 Katılımcı / Düzey 1 

Genel Bakış  

Bir öğrenme süreci sona ererken, özellikle bu öğrenme süreci 

yaygın eğitim metotları ile işlendi ise katılımcıların derin 

yaşam deneyimleri kazanmış olmaları muhtemeldir. 

Değerlendirme –özellikle sözlü değerlendirme – katılımcıların 

hislerini ve deneyimlerini birbirleri ile paylaşabilmeleri çok 

değerli bir andır. 

Amaçlar  

Katılımcıların yarı yapılandırılmış bir yöntem ile sözlü 

değerlendirme yapmalarını sağlamak 
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Söz almaya çekinen katılımcıların dahil olmasını sağlamak 

Malzemeler  

Zar 

A0 kâğıt 

Marker Kalem 

Hazırlık  

A0 kâğıda zar üzerindeki noktalara benzer şekilde 1’den 6’ya 

kadar sayıları çizin. Her bir sayıları yanına aşağıdaki 

ifadelerden birini yazın. 

1. Bugün ......öğrendim 

2. Değiştirme şansım olsa, ……. değiştirirdim. 

3. Hayatım boyunca ………unutmayacağım. 

4. En çok ………..sevdim. 

5. TEKRAR DENE!  

6. Seneye kesinlikle …….hatırlayacağım. 

Yönerge  

Katılımcıların birbirlerini görecek şekilde çember şeklinde 

oturmalarını sağlayın. Grubun ortasına, yere üzerinde ifadeler 

yazılı olan A0 kağıdı yerleştirin. 

Bir gönüllünün zarı atmasını ve gelen sayıya göre ilgili ifadeyi 

kullanarak eğitim programını değerlendirmesini isteyin. İlave 

etmek istedikleri yorumlar varsa katılımcıların önce zar ile 

gelen ifadeyi kullanarak değerlendirme yapma şartı ile diğer 

yorumlarını da söylemelerine izin verin.  
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Katılımcıların sözlü değerlendirmelerini, isimlerini 

belirtmeden kısa notlar alarak üzerine daha sonra 

düşünebilirsiniz. 

Egzersizi kapatmadan önce bu kılavuzda bulunan “Beklenti 

Ağacı” metodunun Bilgilendirme ve Değerlendirme 

bölümünde açıklanan değerlendirme faaliyetini uygulayın. 

 

11. Yazılı Değerlendirme ve Kapanış 

15 Dakika / 10-30 Katılımcı / Düzey 1 

Genel Bakış  

Özellikle bilimsel araştırmalar ve yazılı faaliyet raporları için 

katılımcıların öğrenme çıktılarının bilimsel olarak da 

kullanılabilmesi için değerlendirmelere ihtiyaç duyulur. 

Amaçlar  

Eğitim kazanımlarının tüm katılımcılar için ölçülmesinin 

sağlanması 

Katılımcıların kendi öğrenme süreçlerinin farkına 

varabilmesinin sağlanması 

Malzemeler  

Katılımcı sayısı kadar değerlendirme formu 

Tükenmez kalem 

Dijital değerlendirme formu bağlantısı için karekod basılı A4 
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Hazırlık  

Karekodlu A4 kağıdı katılımcıların kolay görebileceği bir yere 

asın 

Yönerge  

Katılımcılara, eğitimin son aşamasına geldiklerini söyleyin. 

Sabırları ve enerjileri için teşekkür edin. Mümkünse 

katılımcıların kendilerini alkışlamalarını isteyin. Salondan 

çıkmadan önce herkesin değerlendirme formu doldurmalarını 

istediğinizi söyleyin. 

Eğitimin sonunda, düzenlenen çalışmanın katılımcıların işine 

yarayıp yaramadığını ölçmek istediğinizi, her hangi bir şekilde 

not veya benzeri bir kriter olmadığını, dürüstçe yanıt 

vermeleri halinde eğitimin daha da geliştirilebileceğini anlatın. 

Cep telefonu veya tablet ile değerlendirme formunu 

doldurmak isteyenlerin karekodu tarayarak değerlendirme 

formuna ulaşabileceklerini söyleyin. Dijital yolla formu 

dolduranların formu tamamlayıp sisteme kaydettikten sonra 

açılacak olan mesajı kapatmamalarını istediğinizi belirtin. 

Yazılı değerlendirme formu doldurmak isteyenlere form ve 

kalem verin. Hiçbir şekilde isim veya öğrenci no benzeri bilgi 

yazmadan tamamen anonim şekilde formu doldurmaları 

gerektiğini söyleyin. Tüm puanlama sorularını yanıtlamanın 

zorunlu olduğunu, buna ilave olarak her soru için görüş 

bölümlerine yazacaklarının çok değerli olduğunu belirtin. 
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Değerlendirmeyi tamamlayanların çıkabileceğini söyleyin. 

Katılımcıların salondan çıkmadan önce yazılı değerlendirme 

formu verdiğinden veya elektronik cihazda form yükleme 

başarı mesajını gösterdiğinden emin olun.  

Gerekli Malzemeler 

 3 adet farklı renklerde 4-6 cm çapında top 

 A0 Beyaz Kağıt 

 İki – üç renk marker kalem  

 İki renk post-it 

 Tükenmez kalem (katılımcı sayısı kadar) 

 Hamur Yapıştırıcı 

 İki – üç renk karton 

 Projeksiyon cihazı (varsa) 

 Yazı tahtası  

 Dergiler  

 Televizyon Program Kayıtları 

 Bilgisayar Oyunları  

 Zar 

 Katılımcı sayısı kadar değerlendirme formu  

 Dijital değerlendirme formu bağlantısı için karekod 

basılı A4 
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IV. BÖLÜM: EKLER 

1. Program Sunumu 
 

Program sunumu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir. 

Projeksiyon cihazı ile veya çıktı alarak kullanabilirsiniz. 

Bağlantı adresi: www.iyagender.org/?p=49 
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2. İyi Daha İyi En İyi Metodu için Sıfat 

Grupları 
 

BAĞIMLI BAĞIMSIZ 
DUYGUSAL MANTIKLI 

BOYUN EĞEN BASKIN 
AKTİF PASİF 
HIRSLI HIRSSIZ 

DİPLOMATİK AÇIK SÖZLÜ 
DEDİKODUCU KETUM 

CESUR KORKAK 
NARİN GÜÇLÜ 

KORUNAN KORUYAN 
GÖZÜ AÇIK SAF 
İTAATKÂR TALEPKAR 
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3. Yerini Seç Metodu için Önermeler Listesi 
 

1. Kadınlar korunmaya erkeklerden daha çok ihtiyaç 

duyar. 

2. Kadının kariyeri çocuğun gelişimine zarar verir. 

3. Erkekler de kadınlar gibi ayrımcılığa uğrar. 

4. Kadınlar için pozitif ayrımcılığı desteklerim. 

5. Erkekler, kadınlardan daha iyi araba kullanır. 

6. Erkekler, daha güçlü olduğu için çalışmalıdır. 

7. Yuvayı dişi kuş yapar. 

8. Kadınlar, tartışmalarda konuyu uzatmayı sever. 

9. Erkekler, analitik düşünmeye kadınlardan daha 

yatkındır. 

10. Erkek, kadından daha mücadelecidir. 

11. Erkekler ağlamaz. 

12. Kadınlar halter, güreş, boks gibi sporları yapamaz. 

13. Feministler, erkek düşmanıdır. 

14. Eşcinsellik bir hastalıktır. 

15. Erkekler ev işlerine karışmamalıdır. 

16. Kadınlar daha duygusaldır.  

17. Gece dışarı çıkmak kadınların da hakkıdır. 

18. Çocuk sahibi olmaya erkek karar verir.  
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4. Vurun Medyaya Metodu için Medya 

İçerikleri 
 

Medya içeriklerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. 

Bağlantı adresi: www.iyagender.org/?p=108 
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5. Zar Açılımı 
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6. Sertifika Örneği 

 

 

Sayın ………………………………………. 

 

İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği tarafından 

……/……/…………tarihindedüzenlenen “İYAGENDER Toplumsal Cinsiyet 

Eğitimi”nekatılımınız için teşekkür ederim. 

 

Merve ŞİMŞEK 

Başkan 
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7. Katılımcı İmza Listesi 
Dernek Adı İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği 

Dernek Adresi Kent Koop. Mah. Batıkent Bulvarı No:255 Kat:1/20 Batıkent/ANKARA 

Eğitim Tarihi  Eğitim Yeri  

Eğitim Adı İYAGENDER Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Eğitmen Adı  

 

No Adı Soyadı Kurum/Okul Adı Telefon E-posta adresi İmza 

      

           

           

           

           

           

      

      

      

      

      

 

Sayfa No:        Eğitmen İmzası:
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8. Değerlendirme Formu 

 

Eğitim Adı:  Eğitmen Adı:  
Eğitim Yeri:  Eğitim Tarihi:  

Aşağıda sunulan eğitim kazanımlarının her biri için kendi kendinize not vermenizi (1- Hiç 

Öğrenmedim 5- Tamamen Öğrendim), her bir kazanım için çok iyi öğrendiğinizi veya zayıf 

olduğunuzu düşündüğünüz yönleri görüş olarak yazmanızı rica ediyoruz.  

1- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni en iyi şekilde tanımlayabilirim. Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

2- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni arkadaşlarıma anlatabilirim. Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

3- Toplumsal Cinsiyet rollerini biliyorum. Tanımlayabilirim. Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

4- Toplumsal cinsiyet rollerinin kadınları da erkekleri de mağdur ettiğini biliyorum. Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

5- Toplumsal cinsiyet eşitsizliği içeren kalıp ifadeleri günlük yaşantımda kullanmadan 
kendimi ifade edebilirim. 

Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

6- Toplumsal cinsiyet eşitsizliği içeren kalıp ifadelerin, eşitsizliği ve ayrımcılığı 
pekiştirdiğini biliyorum. 

Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

7- Toplumun bazı özellikleri ‘olumlu’ ya da ‘istenen,’ bazı özellikleri ise ‘olumsuz’ ya da 
‘istenmeyen’ olarak kabul ettiğini ve bunların toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol 
açtığını biliyorum.  

Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
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8- İnsanların bazı özellikleri kadınsı, bazı özellikleri de erkeksi olarak algılamak üzere 
sosyalleştirildiklerini biliyorum. 

Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

9- Kültürdeki ve dildeki ayrımcı ifadelerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açtığını 
biliyorum. 

Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

10- Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin fırsat eşitliği önünde engel olduğunu biliyorum.  Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

11- Başkalarının bir işi başarıp başaramayacaklarına cinsiyetlerine bakarak karar 
vermem. 

Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

12- Toplumsal cinsiyete dayalı dışlanmanın yanlış bir şey olduğunu biliyorum. 
 

Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

13- Arkadaşlarım benim ile sorunlarını paylaştıklarında, önerimi paylaşmadan önce 
kendimi onların yerine koyarım. 

Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

14- Benim ile aynı görüşte olmasalar bile farklı görüşlere saygı duyarım. Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

15- Arkadaşlarımın çoğu bana katılmasa da ben görüşlerimi rahatça ifade edebilirim.  Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

16- Partnerimin benim ile ilgili kararlar vermesinin flört şiddeti olduğunu biliyorum.  Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
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17- Flört şiddetinin bir şiddet türü olduğunu biliyorum. Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 

 
 

18- Bir ilişki içerisinde olsam da özgürce kendi kararlarımı verebilirim Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

19- Partnerimin kıyafetlerine müdahale etmemin flört şiddeti olduğunu biliyorum.  Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

20- Partnerimin telefonunu kurcalamamın doğru bir davranış olmadığını, flört şiddeti 
olduğunu biliyorum. 

Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

21- Partnerimin bilgisi dâhilinde olsa bile sosyal medya hesaplarını incelememin 
mesajlarını okumamın flört şiddeti olduğunu biliyorum. 

Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

22- Medyada çıkan şiddet haberlerini ayırt edebilirim. Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

23- Medya ayrımcı bir dil kullandığında bunu fark edebilirim. Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

24- Medya haberlerini sunma biçiminde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik yaptığı 
ayrımcılığı fark ederim. 

Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

25- Bu eğitimde kullanılan metotların öğretici olduğunu düşünüyorum. Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

26- Bu eğitimin metotlarını yararlı buldum. Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
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27- Bu eğitimde diğer katılımcılar ile rahatça tartışabildim ve fikirlerimi ifade edebildim. Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

28- Bu eğitimde tartışarak öğrenebileceğimi fark ettim. Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

29- Bu eğitimde, öğrendiklerimi hemen hayatımda kullanmaya başlamak ve toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek için motivasyon kazandım. 

Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

30- Başta ailem ve arkadaşlarım olmak üzere çevremdeki insanları bilinçlendirmek ve 
hayatlarını değiştirmek için hazır hissediyorum. 

Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

 

31- Eğitmenlerinizin öğrenme sürecine etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

32- Diğer katılımcıların öğrenme sürecine etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

33- Eğitimin düzenlendiği ortamın (Sınıf, salon vb.) ve kullanılan materyallerin öğrenme 
sürecine etkisini nasıl değerlendirirsiniz? 

Not: ....../5 

Görüşleriniz: 
 
 
 

Eklemek istedikleriniz: 
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