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Ö n s ö z

2008 Avrupa Kültürler Arası Diyalog Yılı Avrupa’daki çok kültürlülük

veya

kültürdeki çeşitliliğin bulunmaz bir fırsat olduğunu hatırlatmaktadır. Çeşitliliğin
Avrupa için ortaya çıkarılması gereken zengin ve önemli bir kültürel miras olup
farklı kültürlerden çok şeyler öğrenilebilmektedir. Çeşitlilik ve farklılık iyi
yönetildiği taktirde zenginliktir.
Mesleki ve Teknik eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik projesi hedef grupların
farklı kültür ve özellikle cinsiyet farklılığından ne kadar yarar sağlayabileceğini
göstermektedir. Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

projesi Romanya,Slovenya ve

Türkiye’deki cinsiyet eşitliği için alternatif fırsatlar teklif etmekte ve eşitliğin
yönetimi için de anahtar unsurlar önermektedir.

Buna ek olarak ülkelerdeki

önemli kuruluşları işin içine alarak politik alanda da bir zemin oluşturmayı
hedeflemektedir. Uygulanan metodoloji ise, cinsel eşitlikte oluşan yenilikçi
uygulamaları Romanya,Slovenya ve Türkiye’deki erkek ve kadınların kişisel
gelişimleri ve mesleki eğitimlerinde uygulamaktır. Yenilikçi transfer projesi bu üç
hedef ülkenin özel koşullarına odaklanmaktadır.
Proje ortaklığının geliştirdiği “Cinsiyet eşitliğini mesleki ve teknik eğitimin günlük
uygulamalarına yerleştirme el kitabı”nın amacı öncelikle yetişkin eğitiminden
sorumlu kişileri ve eğitimde önemli yeri olan diğer kuruluşların yetkililerinin konu
hakkındaki hassasiyetlerini artırmak ve bilgilendirmektir. Aynı zamanda da değişik
etkinlik ve ölçümlerin mevcut olduğu öğrenme içeriklerini zenginleştirmek
suretiyle ulusal yapıya nasıl eklenebileceğini belirlemek için üretilmiştir. Sonuçta
elde edilen materyal ve yöntemler çok daha geniş ölçümler ve etkileşimler için
kullanılabilecektir.
Bu doküman yoksulluğun azaltılması, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve gelişmenin
sağlanmasında eğitimin önemine vurgu yapmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimde
cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğin ana temaları ele alındığında şu isteklere yanaşmak
çok yardımcı olacaktır, bunlar: Kadınları teşvik ederek eğitimdeki cinsiyet
eşitsizliğinin azaltılması; Resmi eğitimde yenilikçi yaklaşımlarla özellikle kadınlara
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odaklanılması (kendi işini kurarak veya çalışarak para kazanmak gibi) ve yine
yenilikçi yaklaşımlarla farklılıkların ele alınmasıdır.

“Rehberlik Dokümanı ” Mesleki ve Teknik eğitimin kurumları ve çalışanları için
tamamlayıcı başka bir

ürün olacaktır. Amaç ise , ilgili ülkelerdeki ve özellikle

Romanya,Slovenya ve Türkiye’deki genel çerçeveyi bozmadan özel gereksinimleri
dikkate alacak şekilde el kitabındaki materyallerin nasıl kullanılacağı konusunda
öğretici tavsiyeler önermektir.

Bu konularla ilgili olarak sosyal ortakların ve işveren organizasyonların dikkatini
çekmek, bir eğitim uygulaması yürütmek ve ayrımcılık uygulamalarına dahil
edebilmek

için bir yerleştirme anlayışı çok gereklidir. Bu yerleştirme anlayışı

işverenler,çalışanlar, sosyal kurumlar ve eğitim kurumlarının uygulayabileceği ve
yerini doldurabileceği gerekli çerçeve şartlarını tanımlamalıdır.

Cinsiyet Eşitliği ve Farklılığı Yerleştirme Kavramı, proje sonuçlarının uygulamaya
konulması için organizasyonal bir yapı içinde aksiyon planı sunmaktadır. Cinsiyet
Eşitliği ve Farklılığı Yerleştirme Kavramı organizasyonsal modeller belirler, eğitimi
yayma şekilleri önerir ve birçok öğrenme uygulamalarındaki cinsiyet ve çeşitlilik
potansiyellerinin

değerlendirilmesi

için

temeller

önerir.

Aynı

yaygınlaştırma süreci içinde mümkün olan en iyi ortaklığın ağını önerir.
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1

G i r i ş

Bu el kitabının amacı çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği hakkında derinlemesine bir bakış
vermek ve iş ortamı ile mesleki eğitimde önemini belirtmektir.
Yerleştirme kavramının bir aracı olarak stratejik planlamanın avantajları şunlardır:



Sürekli bir stratejik prosedür tanımlanması,



Bireysel çalışma safhaları ile Mesleki ve Teknik Eğitimde cinsiyet ve
farklılığın kavramlarının sağlamlaştırılması,



Bağlayıcı bir içi plan olmanın etkisidir.
Proje

dokümanlarının

ortaklar

aracılığı

ile

bir

plan

dahilinde

yaygınlaştırmak.

Yerleştirme kavramı organizasyonun ihtiyaç duyduğu yapıların seçimini ve
bunların mevcut çerçeve şartlara adapte edilmesini içermektedir. Yerleştirme
kavramının başarısı bir organizasyondan diğer bir organizasyona göre değişen
çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler: farklı organizasyonsal kültürler, farklı
çalışma süreçleri, politik liderlerin destekleyip desteklememesi, çalışanların
taahhüdü, cinsiyet ve çeşitlilikle ilgili mevcut şartlar olabilir.
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A m a ç l a r

Bu dokümanın amacı:


Her hedef ülke için bu öğrenme materyallerinin, eşitliği öğrenme
uygulamalarında nasıl kullanılacağını gösteren bir yerleştirme kavramı
üretmek.



Proje ürünlerinin kullanılması için yetişkin eğitimi hizmeti verenlerde,
sosyal katılımcılarda ve işverenlerde gerekli ilgi ve merakı uyandırmak.



Eğitim politikalarını üretenlerde gerekli motivasyon ve teşviki sağlamak.



Cinsiyet ve çeşitlilik temalarının oluşturulmasında yer alan kurumlar ve
karar vericilerde daha etkili ve derin hisler uyandırmak.



Eğitim ve öğretimde daha etkin araçların üretilmesine ve kullanılmasına
yardımcı olmaktır.

Başka önemli bir amaçta, cinsiyet ve çeşitlilik bakış açılarının mesleki ve teknik
eğitimde sistemli olarak entegre edilmesiyle, eşitsizliklerin kaldırılması ve
eğitimdeki klişeleşmiş sosyal rollerin aşılmasıdır.
Yerleştirme süreci dört anahtar safhası olan devam eden bir süreçtir1. Bunlar:

1

http://www.peopleinaid.org/code/implementation.aspx
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Yerleştirme sürecinin kavranmasını sağlayan taahhüt; kurumsal
uygulamaların

gözden

geçirilmesi

için

planlama;

Üst

yönetim

taahhütlerinin alınması ve sağlam kaynakların garantilenmesi .



Önemli kişi ve kuruluşların (konu ile ilgili hissedarlar) işbirliği ki
bu kurumların konu ile ilgili güncel vizyonlarının gözden geçirilmesini,
politikaları ve değer verdikleri şeylerin tespitini, anahtar işlerin tespiti için
istişareyi ve bütün bunların yapılmasından elde edilen süreç ve
aksiyonların taahhüdünü içermektedir.



Raporlama ve denetim. Kurumların nasıl bir performans gösterdiğini
belgeleyen, hedef ve amaçlara uygunluğunu belirten ve ileriki aksiyonları
da içeren tam raporların hazırlandığı safhadır. Rapor verilerin doğruluğunu
değerlendirebilmek ve performansı tam anlamıyla yansıtan doğru sonuçlar
olup olmadığını anlamak

için çok detaylı incelenmekte ve bulgular

ilgilileriyle paylaşılmaktadır.



Sürekli Gelişim. Sürecin sisteme dahil edilmesi için kurumların çalışma
safhalarını anlatır. Hedeflere ne kadar ulaşıldığını gözler, bilgi toplar ve
sosyal denetim döngüsü içerisinde denetlemeler yapar.
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3

H e d e f

G r u p l a r

Projenin hedef grupları doğrudan ve nihai yararlanıcılar olmak üzere ikiye
ayrılabilir.
Doğrudan yararlanıcılar şunlardan oluşmaktadır:



MTE eğiticileri ve yetişkin eğitimi operatörleri



Yetişkin eğitimi değerlendiricileri



Cinsiyet ve Çeşitlilik projesine yenilikçi yaklaşımlarla bakan eğitim ve
öğretim kuruluşları, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının
yöneticileri ve temsilcileri.

Nihai yararlanıcılarda aşağıdaki gibidir:



Eğitim sağlayıcı kurumların tamamı ile hayat boyu öğrenme ve dil
öğreniminin tüm aktörleri,



Sosyal

ortaklar:

Bunlar

proje

sonuçlarını

üyelerine

yayma ve

yaygınlaştıracak olan sivil toplum kuruluşlarıdır,


Birlikte çalışılan ortaklar ve çoklayıcıları,



İnsan kaynakları yöneticileri,



Kurs tasarımcıları,



Kabul edilmiş standartların dışına kayıp dezavantajlı duruma düşenler.
Doğrudan yararlanıcıların belirlediği diğer yararlanıcılar.

Bu program birçok önemli ilgilileri etkilemektedir. Bunlardan bazıları şunlar
olabilir.
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Kamu Kurumları,



Eğitim Kurumları,



Danışmanlık Şirketleri,



Uzmanlar,



Araştırmacılar,



Değerlendirmeciler,



Diğerleri.

Konu ile ilgili önemli kuruluşlar kendileri açısından şunlara dikkat etmelidirler:



İçeriklerin analizi,



Materyallerin realizasyonu,



Yeni önerilerin sunulması,



Aktivitelerin

teşviki,

cinsiyet

eşitliği

ve

ayrımcılıkla

mücadele

dokümanlarının yönlendirilmesi.

Projenin başarılı olması için bazı zorlukları aşması gerekir. Bu kavramın
yerleştirilmesinde sorumlu kurum ve kuruluşların yetkilileri unutmamalıdır ki:



Formal

olmayan

yöntemlerini

eğitim

yerleştirmek

sistemlerine
oldukça

ayrıntılı

zordur.

ve

Teşvik

farklı

eğitim

etmek

ve

kolaylaştırmak yoluyla cinsiyet ve çeşitlilik kısımlarını sistemi entegre
etmek mümkün olabilmektedir.


Cinsiyet ve çeşitlilik tanımlaması zor olan iki kavramdır. Bunları
nuanslarını anlamak, onların eşitlik politikalarına daha çok girmelerine
müsaade etmekle olabilir.
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Eğer

kadınlar

yaşamda

eşit

ortaklar

olarak

kabul

edilir,

birçok

ağır

sorumluluklarından kurtarılırlarsa, eğitim faaliyetlerinde ve çalışma hayatında
daha etkin yer alabileceklerdir.
Daha özel bir seviyeden bakılacak olursa, Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik yerleşimi
kavramı aşağıda belirtilen üç farklı grubun elemanlarını hedef almaktadır.

Politika
yapan
otoriteler

Kamu/özel koruyucu (şemsiye)
kurumlar
(Dernekler, birimler v.s)

Kamu/özel eğitim sağlayıcıları
(Eğitim sağlayıcıları, eğiticiler ve kurs tasarımcıları v.s.)
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Politika yapan otoriteler
Politika üreten grup içinde ilk sırada bakanlar, hükümetin eğitim stratejisini
üreten kurumları ve benzer organizasyonlar yer almaktadır. Bunlar mesleki ve
teknik eğitimde hayat boyu öğrenme programları tasarımında anahtar aktörlerdir.
Yerleştirme kavramı, Avrupa birliği üyesi ülkelerde özellikle Romanya, Slovenya
ve Türkiye de, uzmanları kaynak olarak göstermektedir. Cinsiyet eşitliği ve
çeşitlilik konularının yerleşmesi için uzmanlar sürekli bir bilgilendirme sürecinin
içinde olmalıdırlar. Bunlar ulusal düzeyde yürütücü komitelerde önemli görevler
yüklenebilirler.
Koruyucu (Şemsiye) organizasyonlar
İkinci grup MTE danışmanlığı yapan organizasyonlar,birlikler ve benzeri yapılardır.
Bunları görevi şemsiye gibi çalışarak cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik kavramlarının
gelişmesini sağlamaktır. Yayma ve yaygınlaştırma sürecinde görev alabilirler.
Bazıları

günlük

kullanabilirler.

danışmanlık

hizmetlerinde

üretilen

eğitim

materyallerini

Özellikle yürütücü komitelerinden önemli biri veya çalışma

gruplarından birisi diğer ülkelerden seçilebilir. Sivil toplum oluşumları (Dernekler,
Vakıflar)

halkla

daha

yakın

olduklarından,

yaygınlaştırmada

etkin

katkı

sağlayabilirler.
Eğitim sağlayıcıları
Son olarak, Kamu/özel eğitim kurumları buna dahil olabilir. Öğretmenler,
eğiticiler, kurs tasarımcıları ve benzer işlerde çalışanlar bu eğitim çalışmalarında
geliştirilen eğitim malzemelerini tamamen veya kısmen kullanabilirler.
Mesleki ve Teknik eğitim organizasyonları “Mesleki ve Teknik eğitimin günlük
uygulamalarında cinsiyet eşitliğinin yerleştirilmesi el kitabı” ve

“Rehberlik” gibi

cinsiyet ve çeşitlilik proje ürünlerini kullanmaya yönlendirilmelidirler. Cinsiyet
duyarlı eğitim ürünlerinin tanınması ve kullanılmasında kendi çalışanlarını
bilgilendirebilirler.
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Eğiticiler

derslerinin

yürütülmesinde

bu

materyalleri

Mesleki ve Teknik
Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik
kullanabilirler. Dahası, Bu kişiler diğer ülkelerde cinsiyet ve çeşitlilik kavramlarını
yerleştirilmesinde çalıştırılabilirler. MTE organizasyonlarının temsilcileri değişik
çalışma takımlarında ilerlemeyi sağlamak için çok önemli olabilirler.
Hedef grupların bütün üyeleri cinsiyet ve çeşitlilik fikirlerinin yerleştirilmesinde,
koordineli bir şekilde önemli katkısağlayabilirler.

3 . 1

S ı n ı r l a m a l a r

Ülkenin durumu ve statüsüne göre birçok kısıtlamalar olabilir. Maliyetler her ülke
için önemli bir kısıtlayıcı olabilir.
Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik uzun dönem bir yatırım olarak ele alınmalıdır. Bu
yatırım kişilerin öz güvenlerini kazanmalarına, memnuniyetlerinin artmasına
yardımcı olarak, üretkenlik ve rekabet gücünün artmasına sebep olacaktır.

3 . 2

T ü r k i y e

Türkiye’de projenin hedef grupları üç ana gruba ayrılmıştır.
A. Politika yapan otoriteler


Milli eğitim bakanlığı



Yüksek öğretim kurumu



Türk iş kurumu

B. Şemsiye Kurumlar


Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
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C. Eğitim sağlayıcıları


Eğitim ve teknik fakültelerdeki araştırmacılar.



Meslek yüksekokullarındaki eğitimciler



Meslek Lisesi yöneticileri ve öğretmenleri

TÜRKİYE’DEKİ ULUSAL STRATEJİK ORTAKLAR


Milli Eğitim Bakanlığı



Kız Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü



Eğitimi Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı



Özel eğitim , rehberlik Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü



Türk iş kurumu (İnsan gücü eğitimi departmanı)



Tekniker Eğitim Sağlık Kültür Vakfı (TEK-SAV)

Çankaya Üniversitesi eğitim fakültesinden öğretim üyesi
Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu
Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
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4

Ya k l a ş ı m / M e t o t

Girişte de anlatıldığı üzere yerleştirme kavramının en önemli amaçlarından birisi
proje ürünlerinin nasıl kullanılacağına dair tavsiyeler ve fikirler vermektir. Ve konu
ile ilgili olabilecek kurum, kuruluş ve organizasyonların ilgilerini çekmektir.
Bu hedeften kaynaklanan çok önemli sorulara uygun cevaplar verebilmek için
Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik ortaklığı kim, ne, nasıl, niçin gibi kelimelerle başlayan
soruları bu dokümanda cevap verilmektedir. Kullanılan yaklaşım aşağıdaki
şemada genel olarak anlatılmaktadır.

Proje fikrinden ……..

……...proje sonuçlarına

Zaman çerçevesi

Aktiviteler
başlamak
için ön
araştırma,
ortaklık
yapısı,
planlama
fikirler ve
kararlar
ön-faz

Kavramların ve
aksiyon planının
geliştirilmesi;
ilgililerin ve
kaynakların dahil
edilmesi,
ölçümlerin
tasarımı, araçlar,
değerlendirme
kriterleri v.s..

Dokümanın

yapısı

yerleştirme

Kavramaların
yerleştirilmesi ve
realizasyonu,
Birlikte
değerlendirme/ko
ntrol ve yürütme
aktiviteleri

sürecinin

yapısını

Düzenlemelerde
n sonra final
değerlendirme
fazı
En son
değerlendirmed
en ve testlerden
sonra ürünün
kullanıma
sunumu

yansıtması

istendiğinden

yerleştirme kavramı da tarihsel bir seyirle önerilmiştir.
Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik kavramı kendi aksiyon planını aşağıdaki faktörleri ele
alarak tasarlamıştır.
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Tanımlamalar



Hedef ülkelerdeki statü



Zaman çerçevesi



Ölçümler



Araçlar ve enstrümanlar



Kaynaklar



Değerlendirme ve kontrol



Ölçümler ve kabul şartları

Ülkeye özel yerleştirme kavramını göstermek için aşağıdaki üniteler takip eden
örneklerle ve Slovenya, Romanya ve Türkiye’de elde edilen deneyimlerle genel bir
görünüm sunacaktır.
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5

Ta n ı m l a m a l a r

Bu kavramları etkin olarak uygulayabilmek için bazı kavram ve tanımlamak ve
açıklamak çok önemlidir.

5 . 1

C i n s i y e t

Biyolojik olan cinsellik (biyolojik cinsiyet) kelimesinden farklı olarak cinsiyet
(gender) sosyal ve kültürel olarak oluşturulan karakteristikleri kasteden olgudur.
Eğer cinsellik “kadın ve erkek” ise cinsiyet “kadınlık ve erkeklik” olabilir.
“Cinsiyet (gender)” kelimesi vurguladığı kadarıyla cinsellik(biyolojik cinsiyet) ve
cinsiyet(gender) biyolojik olmaktan çok sosyolojik bir olaydır. Bu nedenle
“erkeklik” ve “kadınlıkta” sürekli değişmektedir(2).

5 . 2 C i n s e l l i k ( B i y o l o j i k
c i n s i y e t )
Cinsellik kadın ve erkeğin genetik ve fizyolojik özelliklere dayanan biyolojik
sınıflandırmasıdır3.

5 . 3

C i n s i y e t

E ş i t l i ğ i

Cinsiyet eşitliği kadın ve erkeğin kanun ve yaptırımlar karşısında eşit muamele
görmesidir. Ailede, topluluklar ve büyük toplumlarda kaynaklara ve hizmetlere

2

http://royal-holloway.org.uk/ltsn/english/events/past/staffs/Holland_Arrowsmith/Critical%20Concepts%20edit.htm

3

http://admin.utep.edu/Default.aspx?tabid=43916
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eşit şekilde ulaşmasıdır. Kişiler cins ayrımına uğramadan fırsatlara,kaynaklar ve
hizmetlere eşit şekilde ulaşılmalıdır(4).

5 . 4

C i n s i y e t

E ş i t l i ğ i

Temmuz 1997 de Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Cinsiyet eşitliğini
şu şekilde tanımlamıştır5.
“Cinsiyet eşitliği planlanan her türlü etkinliklerde , kanuni, düzenlemelerde iş veya
sosyal hayatta nerde ve ne seviyede olursa olsun kadın ve erkeği aynı düzeyde
değerlendirme sürecidir. Kadın ve erkeğin ilgileri ve deneyimleri genel tasarımın,
yerleştirmelerin, ekonomik

ve politika

programların gözlemlenmesi ve

değerlendirmelerinde entegre bir parça olmalıdır. Dolayısıyla kadın ve erkek eşit
şekilde yarar sağlayabilmelidirler. Eşitsizlik sürdürülemez ve kabul edilemez.

5 . 5

Ç e ş i t l i l i k

Bu kelime genel

olarak kültürel gruplar arasındaki farkları kast eder

görünmektedir. Fakat kültürel gruplar içindeki farklılıkları anlatmak içinde
kullanılmaktadır. Örneğin Asya-Amerikan kültürü, Kore-Amerikan ve JaponAmerikan kültürlerini barındırmaktadır. “Hiçbir kültürün diğerine gerçek anlamda
bir üstünlüğü yoktur” ifadesi böyle doğrulanmaktadır. Bu terim aynı zamanda
farklılıkların sınırlarını da ele almaktadır. Örneğin ırk, etnik köken, dil, kültür, din,
yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik statü, aile statüsü, cinsel tercih, politik görüş,
engellilik durumu v.s.6
Daha ayrıntılı bilgi için “Mesleki ve Teknik eğitimin günlük uygulamalarında
cinsiyet eşitliğinin yerleştirilmesi el kitabı” na başvurunuz.

4

http://www.genderandhealth.ca/en/modules/introduction/introduction-glossary.jsp

5

http://www.ilo.org/public/english/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm

6

http://admin.utep.edu/Default.aspx?tabid=43916
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6

Q u o

D u r u m u :

a n a l i z i n i n

İ h t i y a ç

s o n u ç l a r ı

Bu ünitenin amacı projenin hedef ülkelerinde (Slovenya, Romanya ve Türkiye)
cinsiyet ve çeşitlilikle ilgili mevcut durumu tespit etmektir. Cinsiyet eşitliği ve
çeşitlilikle ilgili

ülkeler düzeyince daha ileri adımların atılması için neler

yapılabileceğinin tespit edilmesidir.
Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik projesi ortaklığı hedef ülkelerin herhangi birinde veya
cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik yönetimi gereksinimlerinin güncel tutulabilmesi için
cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik analizlerinin sürekli güncellenmesi gerektiğinin
farkındadır. Proje ile başlangıç olarak anahtar olacak fikirler ortaya konularak
mevcut çalışmalara gerçek anlamda bir destek sağlanmış olur.
Hedef ülkeler (Slovenya, Romanya ve Türkiye) ürün geliştirmeleri yanında mevcut
durumun tespiti için saha araştırmaları yapmakla da yükümlüdürler. Aşağıdaki
sonuçlar, ihtiyaç analizi çıktılarının birer parçasıdırlar.

6 . 1

K a n u n l a r

v e

Ya s a l a r

Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1926 da verilmiştir. Bu birçok dünya
ve Avrupa ülkesinden çok öncedir. 1980 lerde uluslar arası ortamda ve Türkiye’de
kadın hareketlerinin güçlendiği ve kadın haklarının ön plana çıktığı yıllar olmuştur.
3 Ekim 2001 de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onanan düzeltmelerle ve
17 Ekim 2001 de yürürlüğe girmesiyle “Aile Türk toplumunun temelidir ve karı
koca eşitliğine dayanan bir müessesedir” ifadesi kanunlarda yerini bulmuştur.
1990 da Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kurulmuştur ve 2004 de parlamento
tarafından Genel Müdürlüğün etki alanı ve sorumluluğu yeniden düzenlenmiştir.
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Bu kurumun amacı kadının korunması ve kadın haklarının ulusal, bölgesel ve
uluslar arası projelerle geliştirilmesidir.

Anayasanın 2709 numaralı kanunun 10. maddesine göre bütün Türk halkı
cinsiyete, dine ve diğer özelliklerine bakılmaksızın eşittir. Aynı yasanın 49. ve 50.
maddelerinde “Kadın ve erkekler eğitim ve iş imkanlarından eşit şekilde yararlanır
ve devlet bunu sağlamak için her türlü tedbiri alır” denilmektedir.

6 . 2

P r o g r a m l a r

v e

P r o j e l e r

Kızların eğitimden yaralanmasını artırmak için Milli eğitim bakanlığı UNICEF ile
birlikte 2003 yılında

“Haydi kızlar okula” kampanyası başlatmıştır. Kampanya

oldukça başarılı olmuş ve yıldan yıla okula giden kızların sayısı artmaktadır.

AB destekli başka bir proje de “Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi”
projesidir. Bu proje Eylül 2002 de başlamış ve 2007 de sona ermiştir. Bu projenin
amacı Mesleki ve Teknik Eğitimin sosyo- ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda
modernize edilmesi ve Mesleki ve Teknik Eğitimde

hayat boyu öğrenme

prensiplerinin yerleştirilmesidir. Bu projelerde kızlar içinde eğitim öğretim
programları geliştirilmiştir.

“Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu” projesi de AB fonları tarafından
finanse edilmiştir. Proje Haziran 2003 de başlamış Eylül 2007 de sona ermiştir. Bu
projenin amacı Türk otoritelerinin iş öncesi modern öğretmen eğitiminde yapılan
düzenlemeler ile mevcut kapasitelerini güçlendirmektir.

Cinsiyet Eşitliğini Teşvik Eden İkili İşbirliği Projesi
Bu projenin 1. bileşeni “Cinsiyet eşitliğini teşviktir”. “İkili” kelimesi AB üye ülkeler
ile aday ülkeler arasındaki kurum ve kuruluşların ilişkilerinin güçlendirilmesi
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anlamına gelmektedir. İkili projeler aday ülkelerin üye ülkeler gibi etkin yönetim
yapılarının

olmasına,

becerilerinin

üye

insan

ülkeler

kaynaklarının
seviyesine

iyi

yönetilmesine

çıkartılmasına

katkı

ve

yönetim

sağlamak

için

yapılmaktadır. Bununla birlikte yenilik transferini hedefleyen bir projedir.
“Cinsiyet eşitliğini teşvik” ikili projesi Başbakanlık Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü ve Hollanda sosyal işler ve istihdam bakanlığı tarafından Mart 2007 de
başlatılmış olup, Kasım 2008 de tamamlanmıştır. Projenin amaçları aşağıdaki
gibidir:



Türkiye’de eğitim, iletişim ve diğer araçları kullanarak cinsiyet eşitliğini
teşvik etmektir.



Cinsiyet

eşitliğini

teşvik

etmek

için

Kadının

Statüsü

Genel

Müdürlüğünün kapasitesini güçlendirmektir.


Cinsiyet eşitliği prensiplerinin bütün kamusal düzenlemelerde yer
almasını sağlamaktır.



Cinsiyet eşitliği ile ilgili yasaların merkezi hükümet, yerel yönetimler ve
sivil toplum örgütleri vasıtasıyla yerleştirilmesini desteklemek.



Bir cinsiyet eşitliği için AB uygulamaları çizgisinde

bir tasarı modeli

oluşturmak için katkıda bulunmak.

“Kadın Girişimciliği Destekleme” projesi
01 Ağustos 2007 de, ECORYS ve ortakları UNIDO (Avusturya), CUAO derneği
(İtalya) ve COTECNO R.r.l (İtalya) projeyi başlattılar. Girişimcilik, kadınların
desteklenmesi ve yönetim eğitimi için teknik destek Türkiye’deki eğitim merkezleri
tarafından sağlanacaktır.

Projenin hedefi 9 eğitim merkezi ve vardiya usulü

çalışan 16 eğitim kurumu oluşturmaktır.

Yaklaşık 5000 kadını bu merkezlerde

eğitilecektir.
Son zamanlarda kadın girişimcilerin ekonomiye olan katkıları artmaktadır. Kadın
girişimciler iş nüfusunun en hızlı gelişen kısmını oluşturmaktadır. Gelişen bir
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ekonomi için bu çok önemlidir. Küresel Girişimcilik İzleme verilerine göre
ekonomik büyüme ile kadın girişimcilerin sayısı arasında sağlam bir korelasyon
bulunmaktadır.
Kadının iş hayatına katılımındaki ekonomik ve sosyal problemler,
hükümetinin

aşması

gereken

önemli

sorunlardandır.

Eğitimin

Türk

ayrımcılığı,

girişimcilikte örneklerin azlığı, cinsiyetten dolayı zayıf olan sosyal statü, aşırı
rekabet ve finans kaynaklarına erişim zorluğu kadın girişimcilerin Türkiye’deki en
önemli engelleridir. Eğitim dokümanlar ve etkinlikler kadın ile ilişki kurulabilecek
alanlara aktarılmıştır. Yaptırımlar vardır, ama bunları gerçekleştirmek için sağlam,
güvenilir ölçümlerin ortaya konulmasına gereksinim vardır. Biz projeyi ihtiyaçların
dile getirilmesi olarak görüyoruz. Projenin başarısı ise ülke için çok önemli bir
örnek teşkil edecektir. Belki daha büyük boyutlarda başarıların tekrarlanmasına
sebep olacaktır.
Bu proje Türkiye’de kadının ekonomik hayata olan katkısının azlığına işaret
etmektedir. Küçük aile işletmelerinin kurulması ve yürütülmesinde aktif rol alan
kadınlar arasında girişimciliği teşvik etmek ve yapılan çalışmalara katkıda
bulunmayı hedeflemektedir. Bu proje Türkiye’deki resmi ekonomiyi ve kadınlar
için gelişme fırsatlarını desteklemek ve toplumdaki rollerini genişletmek için
vardır.
Bu projenin ana yararlanıcısı Türkiye Esnaflar ve Sanatkarlar Konfederasyonudur
(TESK; www.tesk.org.tr). TESK Türkiye’deki en büyük sivil toplum kuruluşudur. 4
milyondan fazla üyesi, 3169 odası, 82 birliği ve 13 federasyonu vardır. TESK bu
yapısıyla projenin başarısında rol alan en büyük pay sahibi olacaktır.
Proje iş hayatında kadın girişimcilerin

daha etkili rol almasını hedeflemesinin

yanında onlar için eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

Projenin

amaç ve hedefleri aşağıdaki önemli sonuçlara erişmek için planlanmıştır.
TESK’in

kurumsal

kapasitesi

ve

bölgesel

büroları

eğitim

merkezlerinin

güvenilirliğine bir dayanak oluşturacak ve başarılı kadın girişimci örneklerinin
ortaya çıkmasına sebep olacaktır.
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Ankara, Antalya, İstanbul, Konya, Adana, Malatya, Manisa, Nevşehir ve
Samsunda kurulacak 9, Düzce, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Tekirdağ, Kırklareli,
Hatay, Tunceli, Sivas, Erzurum, Balıkesir, Uşak, Yozgat, Amasya, Ordu, Tokat
illerinde kurulacak vardiyalı 16 merkez için teknik asistanlık sağlanması.
Proje sonunda en az 4500 kadına eğitim ve 1500 kadına danışmanlık hizmeti
verilecektir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi
2005 yılı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında,
Türkiye’de

kadınların

toplumsal

fırsatlardan

erkeklerle

eşit

biçimde

yararlanmalarının sağlanması ve kadının insan haklarının korunması hedeflerine
dönük olarak hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” iki
bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi”, ikincisi ise “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle
Mücadele Projesi”dir.
“Toplumsal

Cinsiyet

Eşitliğinin

Geliştirilmesi

Eşleştirme

Projesi”

Avrupa

Komisyonunun mali katkısı ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü ve Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı Dış İlişkiler
Direktörlüğü tarafından ortaklaşa yürütülmüştür. 24 Nisan 2007 tarihinde açılış
toplantısı gerçekleştirilen ve 23 Ekim 2008 tarihindeki kapanış toplantısı ile sona
eren söz konusu Proje'nin amaçları:


İletişim, eğitim ve diğer araçlarla Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğini
geliştirmek,



Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü'nün kurumsal kapasitesini güçlendirmek,



Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin tüm kamu politikalarına dahil
edilmesini sağlamak,
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Merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının desteği
ve

katılımıyla

toplumsal

cinsiyet

eşitliği

ile

ilgili

kanunların

uygulanmasını desteklemek,


AB uygulamaları ve müktesebatına uygun olarak bir Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Kurumu Taslak Modelinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Birinci Bileşen: KSGM'nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Kurumsal

kapasiteyi

güçlendirmeye

yönelik

çalışmalar

kapsamında

Genel

Müdürlüğümüz personeline kurumsal gelişim, kurum içi ve dışı iletişim, proje
yönetimi ve kaynaklarının kullanımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, Avrupa Birliği
müktesebatı ve Avrupa Birliği politikaları konularında eğitim programları
düzenlenmiştir.

İkinci Bileşen: Dokümantasyon Merkezinin Güçlendirilmesi ve Web
Sitesinin Geliştirilmesi
Bu bileşen kapsamında iç ve dış paydaşlar ile görüşmeler yapılmış, ayrıca, ilgili
kurum personelinin katılımı ile Hollanda hükümeti deneyimlerinin paylaşıldığı bir
çalıştay gerçekleştirilmiştir. "Dokümantasyon Merkezinin Güçlendirilmesi ve Web
Sitesinin Geliştirilmesi için Yapılan Analiz ve Değerlendirme Çalışmaları ile
Öneriler"

başlıklı

taslak

rapor

hazırlanmıştır.

Kadının

Statüsü

Genel

Müdürlüğünden iki uzman yardımcısının katılımıyla Hollanda’da bu alanda yapılan
uygulamaların incelenmesi amacıyla bir staj programı düzenlemiştir.

Üçüncü Bileşen: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu Taslak Modelinin
Oluşturulması
Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve İnsan Hakları Başkanlığı
temsilcilerinin katılımı ile bir Çalışma Grubu oluşturulmuş, belirli aralıklarla
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toplantılar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu gruba, AB müktesebatına ilişkin bir
seminer verilmiştir. Ayrıca, Haziran 2007 tarihinde kamu kurum ve kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları, üniversite ve baro temsilcilerinin katılımlarıyla bir Ulusal
Seminer düzenlenmiş olup Seminerden elde edilen veriler çalışma grubunda
tartışma dokümanına yansıtılmak üzere ele alınmıştır. Ulusal Seminer Raporunu
görmek için tıklayınız. Kasım 2007'de, AB'ye üye olan Hollanda, Macaristan ve
İrlanda'daki Eşitlik Kurumlarına çalışma grubu üyelerinin katıldığı bir çalışma
ziyareti düzenlenmiştir. Çalışma Ziyareti Raporunu görmek için tıklayınız. Ayrıca
Adalet Bakanlığından ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden birer temsilcinin,
Hollanda'daki Eşit Muamele Komisyonunu incelemeleri amacıyla yine Kasım
2007'de bir staj programı gerçekleştirilmiştir. 2008 yılında paydaşların görüşlerini
almak üzere Gaziantep, Antalya, Samsun ve Bursa'da, çevre illerin de katılımıyla
bölgesel seminerler gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmalardan elde edilen
sonuçlar

ile

Tartışma

Dokümanı

hazırlanmış

olup,

dokümanın

basımı

gerçekleştirilmiştir.

Dördüncü Bileşen: Ulusal Eylem Planı Taslağının Oluşturulması
Kamu politikalarına temel teşkil edecek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasına yönelik "Ulusal Eylem Planı Taslağı"nın hazırlanması çalışmaları
kapsamında girdi olarak kullanılmak üzere 7 kritik alana ilişkin politika dokümanı
hazırlanmıştır:


Kadınların Eğitimi ve Öğretimi



Kadın ve Sağlık



Kadın ve Ekonomi



Yetki ve Karar Alma Sürecinde Kadın



Kadın ve Yoksulluk



Kadın ve Medya



Kadın ve Çevre
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Beşinci Bileşen: İletişim Stratejisinin Oluşturulması
Söz konusu bileşen kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının
uygulanmasına yönelik olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü için "Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği İletişiminde Liderliği Ele Almak" başlıklı bir İletişim Stratejisi
hazırlanmıştır. Bu İletişim Stratejisi kapsamında İletişim Koordinasyon Komitesi
oluşturulmuştur. Komite, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile
belirli aralıklarla toplanmıştır. Bileşen kapsamında hazırlanmış olan diğer iletişim
stratejisi ise Ulusal Eylem Planına aittir.

Altıncı Bileşen: Eğitim Programı
Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim programları gerçekleştirilmesini hedefleyen
altıncı bileşen kapsamında, eğitimlerde kullanılmak üzere bir "Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği El Kitabı" hazırlanmıştır.
Haziran-Eylül 2007 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları ve üniversitelerden yaklaşık 100 kişinin katıldığı "Eğiticiler Eğitimi"
programı

gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca

kamu

kurumlarında

görevli

politika

uzmanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan
"Uzmanlara Yönelik Eğitimler" kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında görev
yapmakta olan yaklaşık 120 kişiye eğitim verilmiştir. Yine Ekim 2007 tarihinde üst
düzey kamu yöneticileri, Belediye Başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları ve
diğer Yerel Yönetim Temsilcilerine yönelik olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Seminerleri düzenlenmiştir. Proje kapsamında, proje pilot illeri olan Ankara,
Gaziantep, Antalya, Samsun ve Bursa'da yaklaşık 470 politika uygulayıcısına
toplumsal

cinsiyet

eşitliği

eğitimi

verilmiştir.

Bu

bileşen

gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 783 kişiye ulaşılmıştır.

Referans : http://www.ksgm.gov.tr/Projeler_tamam_eslestirme.php
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Kadin Girişimciliğini Destekleme Projesi
Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi, amacı kadınların girişimci olarak iş
hayatında ve ekonomik kalkınmada daha aktif rol almalarına destek vermek olan
bir projedir. Projenin finansmanı, sürdürülebilir kalkınmanın kadınlara eşit
ekonomik fırsatların sunulması ile gerçekleşeceği ve böylece refahın artacağı
temel varsayımı ile, Avrupa Birliği tarafından sağlanmaktadır. 24 Temmuz 2007
tarihinde başlayan ve 30 Kasım 2008 tarihine kadar sürecek olan proje, Türkiye
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından, 25 ilde (9 Merkez ve 16
Bağlı Merkez olmak üzere) Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri (ESOB) vasıtası
ile yürütülmektedir. Projeye teknik destek, ECORYS liderliğindeki uluslararası
konsorsiyum tarafından sağlanmaktadır.

Hedefler
Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi’nin iki ana hedefi vardır. İlki, kadın
girişimcilere destek vermek üzere, TESK ve ESOB’ların kurumsal yapılarına uygun,
sürdürülebilir bir Kadın Girişimciliği Destekleme Merkez Modeli geliştirmek ve
uygulamaktır. Merkez Modelinin proje tamamlandıktan sonra ve proje illerinin
dışındaki bölgelerde de uygulanabilir olması amaçlanmaktadır. Merkezlerin
sürdürülebilirliğini sağlamak üzere TESK ve ESOB’larda sorumlu personel için
kapasite geliştirme eğitimleri yapılması öngörülmektedir.Proje’nin ikinci ana hedefi
ise, kendi işlerini kurmak isteyen kadınlar için girişimcilik eğitim ve danışmanlık
hizmetleri ile küçük işletme sahibi girişimci kadınlar için iş geliştirme eğitim ve
danışmanlık hizmetleri sunulmasıdır.

Beklenen Çıktılar
Projenin uygulanmasıyla,


Sürdürülebilir

bir

Kadın

Girişimciliğini

Destekleme

Modelinin

geliştirilmiş,
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Kadın Girişimciliğini Destekleme Merkez Modelinin kurumsal yapısının
oluşturulmuş ve Model kapsamında Kadın Girişimciliğini Destekleme
merkezlerinin hayata geçirilmiş,



TESK

ve

ESOB’ların

Girişimciliğini

Proje

Destekleme

illeri

dışındaki

Merkezleri

yörelerde

kurabilme

de

Kadın

kapasitelerinin

geliştirilmiş,


Türkçe eğitim materyallerinin hazırlanmış ve kullanılmış,



Kadın girişimciliği ile ilgili destek programlarının ve başarı örneklerinin
yer aldığı bir web portalı kurulmuş,



Kadın Girişimciliğini Destekleme Merkezleri kurmak için rehber el kitabı
hazırlanmış,



Kadın girişimciliği konusunda hem kadınlar arasında hem de genel
kamuoyunda farkındalık yaratılmış,



Yerel eğitmen ve danışman veri tabanı oluşturulmuş,



4.500 kadının girişimcilik eğitim

ve danışmanlık hizmetlerinden

faydalanmış
olması öngörülmektedir.

Ana Faaliyetler
Proje’nin hedeflerine ulaşılması için yürütülecek ana faaliyetler şöyle sıralanabilir:


Kadın

girişimcilerin

eğitim

ve

danışmanlık

ihtiyaçlarının

analizi

çalışmaları,
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Yerel eğitmen ve danışman veritabanının oluşturulması çalışmaları,



Eğiticilerin eğitiminin verilmesi,

Mesleki ve Teknik
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Eğitim materyallerinin hazırlanması, basılması ve 25 ilde kadınlara
dağıtılması,



Kadın girişimciliği konusunda farkındalık yaratma, savunuculuk ve
tanıtım faaliyetleri yürütülmesi,



Kadın Girişimciliğini Destekleme Merkez Modeli geliştirilmesi çalışmaları,



Kadın

Girişimciliğini

Destekleme

Modeli

uygulamalarının

yerinde

izlenmesi amacıyla yurt dışı çalışma ziyaretleri yapılması,


Kadın girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması

kaynak: http://www.kadindestek.org/content/view/1/2/

6 . 3

K r i t i k

b i l g i l e r

Potansiyel bir AB üyesi olan Türkiye kendi eğitim, finans, enerji, sosyal hayat,
çevre,

Mesleki

ve

teknik

eğitimde

cinsiyet

ve

çeşitlilik

gibi

konularda

düzenlemelerini yapmak için AB kriterlerine çok önem vermektedir.
2008 yılına ait bazı istatistikler,
Kaynak :Türkiye İstatistik Kurumu ,( http://www.tuik.gov.tr)



2008 de kadın işgücü oranı %23 tür,



Özel sektörde kadın işgücü oranı %26dır,



Eğitim kurumlarında öğrenim gören kız öğrenci oranı %43,



Mesleki ve Teknik eğitimde kız/kadın oranı %36,
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Akademik personelde kadın oranı %39,



Türk Üniversitelerinde kadın profesör oranı %25,



Kadın mimar oranı %36,



Erkekler

ortalama 6.8 yıl eğitim alırken, kadınlar ise 5.3 yıl eğitim

almaktadır.


Türkiye’de kadınların %20.1 i okuma-yazma bilmemektedir. Erkeklerde
ise bu oran %4.7 dır.



Türkiye’de çalışabilir durumdaki kadınların istihdam oranı %46.9 iken
bu oran AB de % 62.9 dur.
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7

S ü r e ç

O r g a n i z a s y o n u

Süreç organizasyonu iş süreçlerinin tasarımını içermektedir.
halinde

parçalanması,

sıralanmasını,

fonların

ve

İşlerin içerikler

materyallerin

kullanımını

içermektedir. İlgili tüm farklılıkların dengeli ele alınması ve çalışanların hepsi bir
birey olarak kabul edilmesiyle motivasyon kayıplarının önüne geçilmektedir.
Birbirleri ile ve işin bitirilme süreçleri ara kademelerdeki bağlantılar ile stratejik
olarak bağlanmalıdır.
Başarılı bir yerleştirme için bilgi ve deneyim çok önemlidir. Süreç organizasyonu
olarak çalışanların aileleri ile ilgilenmek bireysel ihtiyaçları imkanlar dahilinde
karşılamak gerekir. Bu işlem hayatını dengeli hale getirmekte ve çalışanlara iş
hayatı dışında da mesleki alanlarında uğraşmaya fırsat tanımaktadır.
İşin başarıyla tamamlanması iyi yönetim örneklerini ve entegre bilgi çevrelerini
ortaya çıkaracaktır. Kabiliyet temelli planlama, Aktivite-bazlı yönetim ve
performans ölçüm araçları daha da geliştirilecektir. Bilgi yönetimi, güçlü geri
besleme mekanizmaları olan öğrenme çevreleri teşvik edilecektir.
Kısacası başarılı süreç organizasyonu şu adımları içerir.



Sürecin içeriğinin hazırlanması ve bölümlere ayrılması.



İşin yapılma sırasının olması.



Fonların ve materyallerin kullanılması.



Yerleştirme

ve

işin

tamamlanmasının

reorganizasyon

süreciyle

bağlanması.


Bilgi ve deneyimin yönetimi.
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8

Y ü r ü t m e

S ü r e c i

Cinsiyet eşitliği bütün çalışanların cinsiyet eşitliğine ve çeşitlilik yönetimine
entegre olması ve farklı karakterdeki insanlara eşit şanslar verilmesi anlamına
gelmekle birlikte bu bir gecede olmamaktadır. Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik
yönetimi uzun dönemli bir eğitim ve değişim sürecidir. Yani yerleştirme süreci
açık, net ve etkin sorumluluklar içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
Sistemin yerleştirilmesi bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile bitmeyecektir.
Dolayısıyla planlanlı ve düzenli işleyen yürütme metotları tesis etmek gerekir.
İdare etmek bir çeşit yürütme sürecidir. Yönetim kurumun bilimsel çevresi olan
enstrümanlara, düzenlemelere, ve süreçlere uygulanır. İdare bilgisi kurum için
uygun bir rehberlik mekanizması belirlemekle kalmaz aynı zamanda aşağıdaki
konuları da düzenler:



Kurumun çalışmasında bakış açılarının koordinasyonu.



Organizasyonda sendeleme olursa bunun ele alınmasını.



Problem reformülasyonu için ortak bir dil imkanı veren analitik çerçeve
oluşturulması ve,



Sosyal yapı ve kurumsal problemlerin çözümünde alternatif bakış açıları
oluşturabilmek, problemleri çözmek ve daha derin ve yeni

bakışlar

ortaya çıkarmak için bir araç oluşturulması.

Projenin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak ve önemli üyelerin katılımını
garanti etmek için hedef gruplardan önemli üç tanesinin katılımcıları da işin içine
dahil edilmelidir. Bu üç grup politikaların oluşturulması (Hükümet ofisleri ,
bakanlıklar ile ilişkiler gibi) aşamasında , şemsiye organizasyonlarda (İstihdam
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ajansları, eğitim sağlayıcılar v.s.) ve eğitim organizasyonlarında ve kendi
çalışanlarının oluşturulmasında görev alabilirler.
Projenin yürütülmesi için aşağıdaki birimlerin oluşturulması tavsiye edilir.



Ulusal Yürütme Komitesi,



Odak gruplar,



Çalışma Grupları.

Ulusal yürütme komitesi bölgesel ve ulusal seviyede tavsiyelerde bulunabilir.
Kritik gözlemlerini aktarabilir. Cinsiyet ve çeşitlilik konusundaki fikir ve kavramları
ulusal stratejilere aktarabilir.
Odak grubu da özel bazı konuları, ölçümleri ve bakış açılarını öne çıkarabilir.
Dolayısıyla çalışmalarda hedef grupların birçok üyesinin katkısı olabilir. Bu gruba
karmaşaya sebep olacak çoklukta üye de almamak gerekir. Bu grubun esas işi
gözlemlerin geri beslemesi, uzman kişilerin katkısı ve tamamlanmış ölçümlerin
değerlendirmesidir.
Çalışma grubunda gerçekten katkıda bulunabilecek kaynakları, zamanı ve bilgi ve
isteği olan kişiler olmalıdır. Böylece çalışma gurubu üyeleri içerikleri rahat
çalışabilir, ölçümleri yönetebilir, araçları ve enstrümanları sisteme yerleştirerek ve
tüm yerleştirme sürecini koordine edebileceklerdir.
Sürekli bilgi alış verişi ve haberleşmeyi sağlamak için gruplar arasında önceden
linkler oluşturulmalı ve belli iletişim yazılımları hazır tutulmalıdır. Proje yöneticisi
bütün gruplarla irtibatlı olmalı ve yerleştirme sürecini aktif olarak takip
etmelidirler.
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Mevcut projede Türkiye’deki Yürütme grubu organizasyonu (Ulusal Stratejik
Ortak) şu şekilde olabilir.



Milli eğitim bakanlığı, Türk İş Kurumu ve Başbakanlık Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğünden politika yapıcılar.



Teknik ve eğitim fakültelerinden araştırmacılar.



Sivil toplum örgütleri.

Yürütme komitesi (Ulusal Stratejik Ortak) proje ürünlerinin etkin olarak
kullanılması konusunda ulusal ve kurumsal düzeyde tavsiyelerde bulunacaktır.
Projenin hedef gurubu Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarındaki öğretim
elemanları ve öğretmenlerdir.
Çalışma grubu üyeleri olarak Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulundan 3
öğretim görevlisi, Gazi Üniversitesinden 1, Çankaya Üniversitesinden 1 öğretim
elemanı seçilmiştir. Çalışma gurubu üyeleri proje ürünlerini pilot uygulama olarak
derslerinde kullanacak ve yürütme kuruluna geri besleme yapacaklardır.
Türkiye’de yürütme kurulu üyelerinin C&C aktivitelerinde ayrı ayrı görevleri ve
sorumlulukları
Araştırmacılar

olacak ve her ortak neye ihtiyacı varsa onu kullanmışlardır.
proje

ürünleri

kullanarak

ve

bunlar

üzerindeki

görüş

ve

düşüncelerini hatta tavsiyelerini yürütme komitesine ulaştırmışlardır. Bu şekilde
yüksek kalitede ürünlerin ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır.
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Z a m a n

Ç i z e l g e s i

Proje için bir zaman planlaması ve çizelgesi olmalıdır. Zaman çizelgesi kısa, orta
ve uzun vadeli hedefleri içermelidir. Çünkü Cinsiyet ve Çeşitlilik çalışmaları çok
uzun süre alabilirler. Zaman çizelgesi gerçekçi değerlere dayanmalıdır. Aksi
takdirde başarı tesadüfe, şansa ve rastlantılara kalmaktadır. Yani zaman çizelgesi
hedefler, araçlar, belirleyici bazı maddeler, değerlendirme kriterleri, kaynaklar,
dönüm noktaları gibi gerçekçi faktörlerle hazırlanmalıdır. Her işin gerçekten ne
kadar zaman alacağı gerçekçi olarak hesaplanmalıdır.
Dahası, ölçülebilir, zamanlaması yapılmış ve ulaşılabilir amaçlar belirlenmelidir.
Böylelikle proje katılımcıları neyi ne zaman ve hangi kriterler çerçevesinde
yapacaklarını bilecek ve gerektiğinde bulundukları noktayı değerlendirmek için
referans noktaları olacaktır.
Amaçların

belirtilmesi

yanında

iş

politikalarına

göre

zaman

çizelgesi

oluşturulmalıdır. Her iş paketinin başlama ve bitiş zamanları bilinmelidir.
Değerlendirmenin kolay olması, kalitatif ve kantitatif değerlendirme yapabilmek
için olayların da belirtilmesi önemlidir.
Genel olarak zaman çizelgesinde değişik ölçümler, özel hedefler, kaynaklar,
araçlar ve enstrümanlar kullanılabilir. Her olay ve süreç tamamlanacak ve uygun
ölçme kriterleri ile değerlendirilecektir. Bütün bir zaman çizelgesini ele alarak
aşağıdaki şekil tipik proje fazlarını ve olaylarını göstermektedir.
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Proje fikrinden ……..

……...proje
sonuçlarına

Zaman çizelgesi

Aktiviteler
başlamak
için fikirler
ve
kararlar
ön-faz

Kavramların ve
aksiyon planının
geliştirilmesi;
ilgililerin ve
kaynakların dahil
edilmesi,
ölçümlerin
tasarımı, araçlar,
değerlendirme
kriterleri v.s..

Kavramaların
yerleştirilmesi ve
realizasyonu,
Birlikte
değerlendirme/k
ontrol ve
yürütme
aktiviteleri

Düzenlemelerden sonra final
değerlendirme
fazı

Projenin geneli parçalara ve fazlara ayrılabilir. Aşağıdaki örnek tamamlama ve
gerçekleştirme fazını göstermektedir.:

Tamamlama ve gerçekleştirme

Ölçme
Î
Î
Î

1
Hedefler
Kaynaklar
Araçlar/enstrüm
anlar
Î Değerlendirme
unsurları
Î …

Ölçme 2
Î Hedefler
Î Kaynaklar
Î Araçlar/
enstrümanlar
Î Değerlendirme
unsurları
Î …

Î
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Ölçme “n”
Î Hedefler
Î Kaynaklar
Î Araçlar/enstrüman
lar
Î Değerlendirme
unsurları
Î …

Î
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Bitiş noktasında esneklik olmamakla birlikte iç birimlerde esneklik her zaman
olabilir. Esneklik sayesinde çok değişik çözümler üretilebilir ve zaman içinde
düzenlemeler yapılabilir. Eğer bir faaliyet süresi içinde gerçekleştirilemez ise genel
çerçeveyi aşmamak şartıyla ek bir süre ilave edilebilir. Kolay olmayan süreçlere
özel dikkat gösterilmesi kaçınılmaz olacaktır. Başarılı bir zaman çizelgesi kısa, orta
ve uzun vadede ölçümler içerecektir. Her bir proje bileşenini zaman çizelgesinin
yapılması da önemlidir.
Herhangi bir süreçte olabilecek değişmeler, zamanlama düzenini de etkileyecektir.
Dahası,

sürekli

değerlendirme

ve

kontrol

zaman

planlamasını

olumlu

etkileyecektir (Detaylar bu dokümanın ileriki sayfalarında olacaktır).
C&C (Cinsiyet ve Çeşitlilik) projeleri için Türkiye’nin kısa ve uzun vadeli amaçları
vardır. Benzer amaçlara ve hedeflere haiz kurslar yoktur.
Projenin kısa vadeli hedefi proje dokümanlarının pilot olarak Meslek Yüksekokulu
seviyesinde kullanılmasıdır. Öğretim elemanları Meslek Yüksekokullarında eğitimi
geliştirecekler ve diğer eğiticileri ve hedef grupları eğiteceklerdir.
Uzun vadeli hedefi ise cinsiyet eşitliği eğitiminin devlet ve sivil toplum örgütleri
tarafından desteklenmesidir. Bu da kanuni düzenlemeler ve finansal kaynakların
temini ile mümkündür.
İnternet üzerinden online kurslar düzenlemek de mümkündür. Dolayısıyla Meslek
Yüksekokulları,

belediyelerin

eğitim

birimleri,

resmi

veya

sivil

eğitim

organizasyonları gibi birçok kurum ve organizasyon bu imkanları internet
üzerinden kullanabilirler.
Bu yol belki de Türkiye için projenin yaygınlaştırılması ve kullanılması açısından en
iyi metot olacaktır. Çankırı Karatekin Üniversitesinin internet tabanlı kurslar
tasarlama ve

eğitim verme hakkında çok ciddi tecrübeleri vardır ( OBELFA

sitesine bakınız ). Bu deneyim Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve
Çeşitlilik çalışmasında da kullanılabilecektir. Çankırı Karatekin Üniversitesi C&C
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projesini başından beri desteklemektedir. Bu destek proje süresince de devam
edecektir.
http://obelfa.ankara.edu.tr/moodle

Projenin Türk Ortakları

TEK-SAV ve Global şirketi proje ürünlerini etkin kullanımı konusunda politika
üreticilerine, araştırmacılara ve MTE öğretmenlerine 1 veya 2 günlük bir
seminerler vereceklerdir. Daha sonra . Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu internet tabanlı ortamı kullanmak için desteğini verecektir.
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1 0

Ö l ç ü m l e r

Proje hedeflerine ulaşmak için ölçümlerin yapılması ve kavramların yerleştirilmesi
çok önemlidir. Bazı potansiyel ölçümler ve kavramlar aşağıda verilmiştir.



MTE öğretmenleri ve danışmanlarının cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik
konusunda sürekli eğitilmeleri ulusal eğitim sistemine de dahil
edilmelidir.



Eğitim öğretim materyallerinin cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik açısından
geçerliliğini kontrol etmek için standart bir prosedür tesis edilmelidir.
Mevcut materyallerin ıslahıda aynı şekilde yapılmalıdır.



Diğer bir uygulama okul kitaplarının ve eğitim materyallerinin cinsiyet
ve çeşitlilik noktasından sürekli denetlenmesidir.



Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konusunun eğitim her aşamasına nasıl dahil
edileceği konusunda öğretmenlere tavsiyeler, rehberlik hizmetleri
verilmeli ve kılavuzluk yapılmalıdır.



Mesleki ve teknik eğitimde cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik bakışı sistematik
olarak yer almalıdır.

Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik kriterlerinin yerleştirilmesi her ülkenin kendi şartları
açısından farklı olabileceği kanısına rağmen hedef ülkelerdeki cinsiyet eşitliği ve
farklılığın yerleştirilmesi örnekleri aşağıdaki sayfalarda listelenecektir.
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Türkiye’de aşağıda belirtilen hususlar

kullanılırsa cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğin

yerleştirilmesine yardımcı olabilir.



Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

el kitabı

Türkiye’de cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik açısında önemli bir eğitim ve
öğretim kaynağı olacaktır. Bu bizim için çok önemli bir şanstır. Ancak bazı
riskleri de vardır. Öğretmenlerin ve politika oluşturucuların konuyu
kabullenmesi ve derslerde kullanması uzun zaman alabilir.


Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik kriterleri kanun ve yasalarda da açık ve net
şekilde yer almalıdır. İş başvurularında, iş ilanlarında, kamu alanlarında bu
ayrımı ifade eden noktalar kaldırılmalıdır.



Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik hususlarının desteklenmesi ve etkin hareket
edilmesi için kamu ve özel kurumlar arasında güçlü ve güvenilir bir ağ
oluşturulmalıdır.



Avrupa Birliği Türkiye’de konu çerçevesinde yapılacak her türlü çalışmayı
sonuna kadar desteklemelidir.



Kamu ve özel sektör çalışanları arasında cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik
konularında gerekli hassasiyetler her fırsatta işlenmeli ve duyarlılık
oluşturulmalıdır.



Araştırmacılar ve yazarlar bu konularda sürekli araştırmalar yapmalı ve
konu her zaman işlenmeli ve taze tutulmalıdır.



Kamu ve özel sektörde oluşturulan karar mekanizmaları, çalışma grupları,
yürütme kurulları ve diğer yönetim organlarında kadın ve erkekler eşit
sayıda yer almalıdırlar.

Yasalarda yapılacak değişiklikler ve eğitim programlarında oluşacak yenilikler
vasıtasıyla kadının rekabet gücü artırılabilir. Bu şekilde cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik
problemlerinin çözümüne yardımcı olunabilir. Özellikle kamu kurumları bu konuda
daha fazla sorumluluk almalıdırlar.
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11

A r a ç l a r v e

e n s t r ü m a n l a r

Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik kriterlerini iyileştiren ve insanların oryantasyonunda
kullanılan her türlü kaynak, araç olarak kullanılabilir. İnternet siteleri, kontrol
listeleri, rehberlik dokümanları, el kitapları, broşürlerde eğitim araçları olarak dahil
edilebilir.
Projenin en önemli ürünü olarak ele aldığımız “Mesleki ve Teknik Eğitimin Günlük
Uygulamalarında Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik” el kitabının “Araçlar” kısmında MTE
için bir çok aktivite ve ölçümler bulunmaktadır. Burada bulunan materyaller diğer
bir çok alanda ve cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik eğitimi uygulamalarında kullanılabilir.
İlgililerin katılımıyla bu araçlar sürekli geliştirilmeli ve her fırsatta referans
gösterilmelidir.
Organizasyonlarda bu araçların etkin şekilde kullanılabilmesi için bazı kriterlerin
olması gerekir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:



Üst kademe yöneticiler resmi seviyelerin üzerine bağlayıcı ve nüfuz
ettirici uygulamalar getirmelidirler. Çalışanları bu etkinliklerin içine dahil
etmelidirler.



Eski eşitlik politikaları ve unsurlar yenileri ile rekabet ve karşılaştırma
yapmadan değiştirilmelidir.



Kullanılan araçların yenilenmesi ve optimizasyonunu garanti etmek için
gerekli denetim ve değerlendirme yapıları oluşturulmalıdır.

Araç seçimleri hedefler, hedef gruplar, kaynaklar ve zaman çizelgesiyle el ele
gitmelidir.
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Türkiye’de birçok konu ile ilgili bir çok bilimsel yayın yapılmıştır. Bunlar:


“Türkiye’de kadın ve erkek için eşit fırsatlar” Vladimir Spidla, İstihdam,
sosyal işler ve eşit fırsatlardan sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi. 06
Mart 2006, Ankara.



“Lizbon kriterleri ülke raporu Türkiye” Ms Milena Corradini, ETF ülke
Türkiye ve diğerleri müdürü . www.referenet.org.uk.



“Nüfus/Gelişme stratejisi ve kadının eğitimi” raporu, Prof Dr Mine
Göğüş Tan, Türkiye Bilim Akademisi. http://www.tuba.gov.tr.



“Anayasal açıdan Cinsiyet ve Eşitlik-Türkiye durumu” Hilal Elver,
Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara, USA, sayfa 39, 2006.



“Türkiye’de cinsiyet eşitliği çabaları “ Lisa Pavon-Woolf , Director of
Employment and Social Affairs European Commission Horizontal and
International Affairs, May 2005, Elazığ- Türkiye



“Türkiye’

cinsiyet

eşitliği

açısından

son

gelişmeler”

http://www.turkemb.se/default.asp?id=36&ACT=5&content=74&mnu
=36 ,İsveç Türk Büyük Elçiliği (Stockholm)


“Türkiye’de non-formal eğitimde kadının yerleştirilmesi”

Prof. Dr

Yüksel Kavak, Milli Eğitim Bakanlığı dergisi , sayı 144, sayfa: 31-38


“Türk eğitim ve öğretim sisteminde Cinsiyet ve Gelişme verileri, TEKSAV ve GLOBAL firmasının ortak ülke raporu”



“Türk toplumunda cinsiyet eşitliği” Türkçe sunum
Fatma KARAKOÇ, Kadının statüsü genel müdürlüğü, Haziran 2008



“Cinsiyet eşitliği ikili projesi” http://www.ksgm.gov.tr/twinning.html



“Kadının

statüsü

konusunda

49.

oturum

komisyon

raporu”

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



“Pekin platformunun yerleştirilmesi konusunda Türkiye Cumhuriyetinin
anket cevapları “ http://www.ksgm.gov.tr
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1 2

K a y n a k l a r

Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik yönetiminin önemli kısımlarından birisi de kaynakların
bir araya getirilmesidir. Bu para, zaman ve insan demektir. Bağlayıcı taahhütler
sağlanmalıdır. Kaynakların nasıl kullanılacağı açık seçik ortaya konulmalıdır. Bu
kaynakların takibi ve kontrolü proje boyunca yapılmalıdır. Sonraki ünitelerde bu
konularda ayrıntılı bilgi verilecektir. Daha detaylı bilgi için lütfen “Mesleki ve
Teknik Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik El Kitabı” na başvurunuz.

1 2 . 1

İ n s a n

K a y n a k l a r ı

Bir organizasyonun en önemli kaynağı insandır. Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik
yönetiminde görev ve sorumlulukların verileceği, istişare edilecek insanı seçmek
çok

önemlidir. En üstten en alta doğru düşünecek olursak, işi yapmak veya

yaptırmak için gerekli

otorite, yetenek ve sorumluluklarla mücehhez insanları

seçmek tam anlamıyla bir avantajdır. Bu konudaki yetenekler ve sorumlulukların
tanımı için ileriki ünitelere başvurunuz.
Giriş kısmında da bahsedildiği üzere, insan kaynakları sadece çalışanları değil bu
konuda katkısı olan herkesi içermektedir. Dolayısıyla kamu kurumları, bakanlıklar,
sosyal ortaklar Cinsiyet eşitliği

ve çeşitlilik çalışmalarında ne tür insanlarla

çalışacakları konusunda yeterli zaman harcayıp çok dikkatli seçimler yapmalıdırlar.
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E ğ i t i m l e r

Az önce de belirtildiği üzere,

sorumluluk alan insanların Cinsiyet eşitliği ve

çeşitlilik projesini başarılı bir şekilde tamamlayacak biçimde gerekli becerilere
sahip olmaları çok gereklidir. Bunu yapmadan önce,

mevcut eğitim öğretim

sisteminde bu özelliklerin var olup olmadığına bakılmalıdır. Ayrıca kamu ada özel
kurumlar tarafından sağlanan danışmanlık hizmetlerinde de bu özellikler
aranmalıdır.
Öğretim elemanları ve öğretmenlerinde gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalarını
garanti etmek için bunlar ve çalışanlar içinde eğitim kursları düzenlenmelidir.
Ayrıca çalışanların kalitesini teyit için iyi bir ölçme sistemi de olmalıdır. Aynı şeyler
danışmanlar ve bakanlıklardaki personel içinde geçerlidir. Ayrıca cinsiyet eşitliği
ve çeşitlilik fikir ve kavramlarının yerleştirilmesinde önemli yeri olan rehberlik ve
diğer organizasyonlarda da bu düzeni oluşturmak çok önemlidir.
İş bulma kurumu rehberleri, danışmanlar, işveren arabulucuları kişiler için bilgi ,
tavsiye, rehberlik, kadın ve erkeği birbirinden ayırmadan, eşit muamele ederek,
insanlar arasındaki diğer farklılık noktalarına da bakmadan istihdamda, mesleki
ve teknik eğitimde aktif destek yardımı yapmalıdırlar. Dolayısıyla ilişki kurdukları
talep sahiplerine, cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik prensiplerini uygulamaya hazır
olmalıdırlar. Yönetim ve politika belirleyen yöneticilerde stratejilerinde, hareket
planlarında, ölçümlerde cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik prensiplerini uygulamalıdırlar.
Eğitim merkezlerinin çok amaçlı, her an ulaşılabilir, çok değişik özelliklere sahip
hedef gruplar karşısında gayet toleranslı öğrenim merkezleri haline getirilmeleri
gerekir. Kadınlara, eğitimsizlere, engelli insanlara, yaşlılara ve azınlıklara öncelik
vererek bilgi-tabanlı olan toplumumuzda insanların sistem dışına itilmelerinin
önüne geçilmelidir.
Danışmanlar, iş bulma kurumu rehberleri ve işçi-işveren arabulucuları talep
sahiplerinin cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik dokümanlarına ulaşabilmelerine yardımcı
olmalıdırlar. Bu sayede yapılan her türlü çalışmalarda kalite, düzen ve verimlilik
daha da artmış olur.
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Çeşitlilik yönetimi çalışanlar üzerinde bazı yeni uygulamaları ortaya koymaktadır.
Genel eğitim safhalarında cinsiyet konularına neredeyse hiç girilmemektedir.
Çalışanlardan önemli bir kısmı cinsiyet ve çeşitlilik kavramlarından haberdar
olmayabilir. Bu nedenle çalışanların işlerini yaparken konu ile ilgili olarak
desteklenmesi ve yardım edilmesi cinsiyet ve çeşitlilik kavramlarının yerleşmesi
için hayati öneme sahiptir. Bunu yapmanın en iyi yolu çalışanları da bu konularda
eğitmektir.
Kurslar danışmanlara, yöneticilere, iş sağlayıcılara, ve ilgili olan diğerlerine
cinsiyet ve çeşitlilik konularında duyarlılık kazandıracak şekilde tasarlanmalıdırlar.
Cinsiyet ve çeşitlilik projesinin en önemli ürünlerinden biri olan “Mesleki ve Teknik
Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik El Kitabı” bu tür kursların tasarlanması için
oluşturulmuştur. Bu kitap cinsiyet ve çeşitlilik eğitimlerinde kullanılabilecek çok
çeşitli aktiviteler ve ölçümler içermektedir.
Türkiye’de kadının eğitimi için özel eğitim ve öğretim metotları vardır. Bunlar
örgün veya uzaktan eğitim şeklinde olmaktadır. Kadınlar aynı zamanda mesleki ve
teknik eğitime de yönlendirilmektedir. Fakat bu konuda daha güçlü ve etkin
hareketler ihtiyaç vardır.
Türkiye’de özellikle cinsiyet eşitliği ve çeşitlilikle ilgili fazla kurs yoktur. Fakat
hükümetleri etkileyen kamu adına iş yapan kurumlar ve sivil toplum kuruluşları
vardır. Bunlar:



Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.



Çeşitli Türk üniversitelerinde kadının toplumdaki yerini yükseltmek ve
cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik hakkındaki duyarlılığı artırmak için

13

enstitü ve araştırma merkezi vardır.


Kadın girişimciler derneği (KAGİDER) . Bu dernek kadın girişimcileri
desteklemek ve aktiviteler oluşturmak, eğitim faaliyetleri düzenlemek
için oluşturulmuştur.
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Türkiye’de birçok kadın kuruluşları kadının konumunu geliştirmek için
bir baskı oluşturmaktadır.

Bu konuda gayet ılımlı ortak bir kanaat vardır. Kamu yöneticilerine, karar
vericilere ve politika üreticilerine atölye çalışması veya kurs şeklinde cinsiyet
eşitliği ve çeşitlilik konularında en azından 1 günlük eğitim verilmesi bir ihtiyaç
olarak ortadadır.

Milli eğitim bakanlığı nezdinde eğitim programlarının yenilenmesi, cinsiyet eşitliği
ve çeşitlilikle ilgili eğitim ve öğretim yapılanmasına gidilmesi için girişimler vardır.

1 2 . 2

M a d d i

K a y n a k l a r

Para birçok şeyin yapılmasına sebep olabilir…
Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik faaliyetlerinin ve çeşitlilik yönetimi projelerinin finanse
edilmesi bir kurum yapısı içinde veya kurum dışındami fonlar kullanılarak
yapılabilir.
Dikkate alınması gereken önemli finans kaynaklarından birisi bağışlar olabilir.
Bağışlar kamu fonlarının ödülü olarak düşünülebilir. Bunlar geri ödemeli veya
belirli şartlarda geri ödemesiz olabilir.Bu fonlar yerel bazda, il bazında ve ülke
bazında olabilirler. Yani finansal problemlerin çözümünde yerel,bölgesel ve ülke
bazında yöneticilerin önemli rolleri vardır. Bunlar cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik
projelerinin ilk safhalarından itibaren faaliyetlere katılmalıdırlar ve fonların
kullanılmasında dikkate alınmalıdırlar.
Bu fonların yanında uluslar arası kaynaklar da bazı durumlarda kullanılabilir. Bu
konuda ulusal otoriteler ciddi anlamda yardımcı olabilirler. Uluslar arası fonlara
örnekler olarak AB fonları , Dünya Bankası Fonları gösterilebilir. Aynı zamanda bu
kurumlar teknik destek de sağlamaktadırlar.
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Finansal destek sağlayan kuruluşlar bütün planlamalardan açık ve net olarak
bilgilendirilmelidirler. Gerektiğinde tekrar bilgilendirme ve uyarılar yapılmalıdır.
Kurumların yapıları yukardan aşağı ele alınarak özellikle cinsiyet eşitliği ve
çeşitlilik yönetimi konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik, projenin hedef ülkelerindeki özel durumlar göz önüne
alınarak hazırlanmış dokümanlarının örnekleri projenin el kitabında görülebilir.
Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, iş hayatında ve günlük hayatta kadın haklarının
geliştirilmesi ve cinsiyet eşitliğine son derece önem vermektedir. 1990 yılında
Kadının

Statüsü

Genel

Müdürlüğü

kurulmuş

ve

2004

de

yeniden

yapılandırılmıştır. Sivil toplum örgütleri kadın hakları ve cinsiyet eşitliği faaliyetleri
açısından desteklenmiş ve cesaretlendirilmişlerdir. Bazı üniversitelerde Kadın
Araştırmaları Merkezleri kurmuşlar ve hükümetlerde bunları desteklemiştir. Diğer
taraftan Avrupa Birliği birçok proje desteği ile kadının gelişimine yardımcı
olmaktadırlar. Hükümetler de cinsiyet eşitliği açısından yapılan çalışmalara maddi
ve manevi destek sağlamaktadır.

http://www.avrupa.info.tr/AB_Mali_Destegi/AB_Program_Bilgileri,Programprojem
erge.html
Reference: http://www.kadindestek.org/

1 2 . 3 S o r u m l u l u k l a r ı n A ç ı k
v e N e t Ş e k i l d e Ta n ı m l a n m a s ı
Zaman ve insanlara bir çeşit kaynak olarak bakarsak bu ünite ek kaynakların ve
sorumlulukların etkin kullanımı konusunda ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Bir toplumda veya kurumda çeşitlilik prensiplerinin yerleşmesi bir değişim sürecini
içermektedir. Planlamada konuya duyarlılık ilk ve en önemli adımdır. Önce en
üstten yani politika oluşturan, inisiyatif alan, karar verici durumdaki üst
yöneticilerden başlanılmalıdır. İkinci adımda aşağıdan yukarı bir değişim süreci
başlamalıdır. Sonuçta da bütün toplumda ortak bir duyarlılığa erişilmelidir.
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Eğer üst kademe yöneticileri çeşitlilik yönetimi ve cinsiyet eşitliği konularında
ikna edilemezse , cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik yönetiminde belirlenen hedeflere
erişilmesi zor ve karmaşık bir hale gelecektir.
Değişim süreçleri uzun süreli ve sancılı olur. Bu nedenle süreç içinde hiyerarşik bir
sorumluluk yapısı olmalıdır. Kim, ne zaman ne yapacak açık bir şekilde belli
olmalıdır. Önemli ve üst kademe ilgililer burada görev almalıdırlar. En azından
Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri, Belediye Başkanları, Üniversiteler, ilgili Sivil
Toplum Örgütleri

veya bu amaçla kurulmuş birimler (T.C Başbakanlık Kadın

Statüsü Genel Müdürlüğü gibi) bu işin içinde olmalıdırlar. Mümkün olan yerlerde
sinerjiler tanımlanmalı ve kullanılmalıdır.
Planlanan adımların icra edilme zamanı geldiğinde karşımızda bireyler, gruplar
veya planın unsurlarını yürütmekle görevli birimler olacaktır. Bunların yanında
esas işleri yapan diğer sorumlular da olacaktır. Birinci kısım insanlar sorumlular,
ikinci kısımda olanlarda etkin ve uygulayıcı kısım olarak isimlendirilebilirler. Bu iki
kısım arasındaki ilişkilerin çok net olarak tanımlanması gerekir.

Kurum ve kuruluşların çoğunda benzer projelerde çeşitlilik yönetim sorumlusu ile
cinsiyet eşitliği sorumlusu ayrı ayrı atanmışlardır. Hatta bu insanlar kurum
dışından gelmelidirler. Bu insanların kurum dışından olmaları onların kurum
içindeki aksaklıkları daha iyi görmelerine imkan verecektir. Kurum içindeki
insanlar zamanla alışkanlık nedeniyle meydana gelen kusurları görememekte
görse de onu kusurdan saymamaktadır. Yani her iki sorumlu sadece bir uzman
olarak kalmayacak, aynı zamanda rehber ve danışman olarak da

çalışmak

durumunda kalacaktır (Daha detaylı bilgi için “ Mesleki ve Teknik Eğitimde
Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik El Kitabı” na başvurabilirsiniz.
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Eğer

projenin

normal

süresi

içerisinde

hedeflenen

amaç

ve

hedeflere

ulaşılamazsa, bundan sorumlular bir sonuç çıkarmalıdır. Bu sonuçlar bir kısım
dürtülerin azalmasına veya ters yönde dürtülenmesine neden olabilir. Bu nedenle
insanların kontrolü kaybetmemeleri için

en

başından alınacak önlemler

belirlenmelidir. Meydana gelen sarsıntı insanların taşıyabilecekleri kadar olmalı ki
projenin tamamlanması devam edebilsin. Çünkü bu durumdaki insanlar zor bir
duruma girecekler, istekleri azalacak , belki değişime direnç göstereceklerdir. Bu
nedenle uygun ve tolere edilebilir riskler ve belirleyiciler sistemi kontrol edebilmek
için ele alınmalıdırlar. Sonuçta değerlendirme ve kontrol işlemlerinde bazı
göstergeleri dikkate almak önemilidir.

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretimden yüksek öğrenime kadar bütün
eğitim öğretim işlerinden sorumludur. Yüksek Öğretim Kurumu da 2547 sayılı
kanun çerçevesinde yüksek öğretimden en üst düzeyde sorumlu kurumdur.
Üniversitelerin Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulları ile doğrudan
işbirliği yapılabilir.
Ulusal stratejik ortaklar cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik projelerine olan desteklerini
açıklamalarına

rağmen

MEB

nın

geliştirilen

öğrenim

malzemelerinden

yararlanması ve tavsiyede bulunması projenin başarısını artırır. Bu destek çok
önemlidir. Özellikle Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün işbirliği başarı için
önemlidir.
Türkiye

Cumhuriyeti

Başbakanlık

Kadının

Statüsü

Genel

Müdürlüğü,

Üniversitelerin Kadın sorunları ile ilgili Araştırma Merkezleri ve KAGIDER gibi etkin
dernekler cinsiyet eşitliği ve farklılık yönetimi konusunda önemli katkılar
sağlayabilecek kurumlardır.
Yukarıdaki kurumların aralarında irtibat ve iletişimin sağlanabilmesi için cinsiyet
eşitliği ve çeşitlilik konusunda ortak bir ağ oluşturulması yararlı olur.
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1 2 . 4

B e c e r i l e r

Bilimsel yazılarda en az üç değişik beceriden bahsedilmektedir7:



Süreç yönetme becerisi,



Uzmanlık becerisi,



Uzmanlık süreç becerisi,

Yetenekler öyle olmalı ki sürecin yürütülmesinde ve her seviyedeki yönetim
kademesinde işlerin yürütülmesini sağlanmalıdır. Bazı işlerin resmi şekilde
kurallarına uygun yapılmaya çalışılması süreci yavaşlatabilir. İşleri ve yetenekleri
düzenlerken organizasyon içinde en üst kademeden en alt kademeye kadar
yönetim kademelerinde fonksiyonel ve hiyerarşik görev dağılımına dikkat
edilmelidir. Görev dağılımının yetki ve yeteneklere göre düzenlenmelidir.
Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik için yetenek yapıları oluşturulduktan sonra, eşitliğin
bölgeler arası bir iş olduğu unutulmamalı, yani sadece bir alanda eşitlik önemli
değildir. Sonuç olarak , çok özel yapılar oluşturmaktan ziyade mevcut yapılar
üzerinde iyileştirmeler yapılmalıdır.
Cinsiyet

eşitliği ve çeşitlilik esaslarının yerleşmesi için çalışanların yetenek ve

becerileri geliştirilmelidir. Hiç kimse kendi kendine bir gelişme kaydedemez.
Ancak yapacağı iş hakkında eğitim alırsa bu gerçekleşir. Dolayısıyla cinsiyet
eşitliği ve çeşitlilik konusunda gereken beceri ve yetenekler bir eğitimle
kazanılmalıdır. Çok özel beceri ve yetenek kazanımları için dış uzmanlardan
yardım alınabilir.
Eğer cinsiyet

eşitliği ve çeşitlilik bütün çalışanlar için bir iş tanımı olacaksa,

çalışanların iş ve sorumluluk tanımları yapılmalıdır. Kurum düzeyinde cinsiyet

7

http://www.genderkompetenz.info/eng/gendermainstreaming/implementation/competencies/
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eşitliği

ve

çeşitlilik

kavramları

kurumun

yayınlarında,

misyonunda,

yıllık

raporlarında v.s. görülmelidir.
Cinsiyet

eşitliği ve çeşitlilik kavramları kişilerin işlerini yaparken akıllarından

çıkarmamaları gereken kavramlardır. Bu yaklaşım cinsiyet

eşitliği ve çeşitlilik

esaslarının yerleşmesi için önemli bir ön şarttır. Aynı zamanda cinsiyet eşitliği ve
çeşitliliğin yerleşmesiyle yeni yetenekler de ortaya çıkmaya başlayacaktır.
Cinsiyet

eşitliği ve çeşitlilik çalışmalarında edinilen tecrübeler özellikle kamu

yönetimindeki çalışanların günlük hayatlarında bu kavramları yaşama entegre
edebilmeleri için desteğe ihtiyaçları olduğu görülmektedir. Çoğu zaman ortaya
çıkan durumlarda ne yapılacağı konusunda bir boşluk oluşmaktadır. Kimin ne
yapacağı ve hangi alanlardan görev alacağı sorumluluklarının ne olacağı
belirlenmelidir. Görevlendirmelerde kişilerin yetenekleri dikkate alınmalıdır.
Çeşitlilik prensiplerinin yerleşmesi için her çalışanda aşağıdaki yeteneklerin asgari
düzeyde olması gerekir.

Sosyal Yetenek



Kültürler arası iletişim. Hem iş arkadaşlarına, hem de dış çevredeki
muhataplara uygulanabilir.



Kültürel çevre ile bağlantılı zaman yönetimi



Farklı ortama ve kültürlere uyum

Profesyonel yetenekler



Dil eğitimi, ülke ve iş yerinde kullanılan dil’e hakimiyet,



Yetenekleri geliştirme,



Mesleki ve yüksek öğretim.
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Çeşitlilik yönetimin ilk başlarında çeşitlilik yönetimi müdürünün pozisyonu
oluşturulmalıdır. Böyle bir müdür çok geniş yeteneklere sahip olmalıdır. Bunlardan
bazıları şunlar olabilir:



İletişim yeteneği



Çeşitliliğe uyum



Yüksek duyarlılık. Fertlerin ve grupların ihtiyaçlarına anında tespit
edebilme ve tanımlayabilme.



Çeşitliliğin bir avantaj olduğu konusunda muhataplarını ikna edebilme.
Çalışanların eline uygun argümanlar verebilmeli aksi takdirde çalışanlar
işi ciddiye almazlar.

Sonuçta fertlerin davranışlarını ve düşüncelerini

etkileyen ana beceriler ve

yetenekler, kültürler arası iletişim, karmaşa yönetimi, dil becerisi ve diğerleri gibi
sosyal yetenekler ile birlikte cinsiyet, yaş, sosyal geçmiş, din, etnik yapı da
fertlerin davranış ve düşüncelerini etkilemektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi
Cinsiyet ve çeşitlilik el kitabında bulunabilir(“Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet
Eşitliği ve Çeşitlilik El kitabı”).
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Cinsiyet ve çeşitlilik yönetiminin yerleşmesinden katkı sağlayabilecek bazı
kurumlar:



Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü



Üniversiteler (Eğitim Fakülteleri ve Meslek Yüksekokulları)



Kız teknik eğitim genel müdürlüğü



Erkek teknik eğitim genel müdürlüğü



Ticaret ve turizm eğitimi genel müdürlüğü



Çıraklık ve yaygın eğitimi genel müdürlüğü



Özel eğitim rehberlik ve danışmanlık hizmetleri genel müdürlüğü



Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı,



Türk iş kurumu,



Belediyeler ve



Sivil toplum örgütleri (Dernek ve Vakıflar)
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1 3

D e ğ e r l e n d i r m e

v e

K o n t r o l

İyi sonuçlar ancak sağlam planlama ve destek ile elde edilir. Cinsiyet ve çeşitlilik
esaslarının yerleştirilmesi de sağlam planlama ve destek gerektirmektedir.
Yerleştirme süreci dinamik bir süreç olduğundan dolayı gözlem ve elde edilen
birikimlerin

ve uygulamaların sisteme geri beslemelerinin yapılmasını ister.

Dolayısıyla

ne çeşit bir değerlendirme ve izleme yapılacağının planlanması

gerekir.
Düzenli toplantılar yerleştirme süreci içine serpiştirilmelidir ki edinilen tecrübeler,
koordinasyon ve rapor için kullanılabilsin. Bu toplantılar aynı zamanda gözlem,
koordinasyon hatta projenin nihai değerlendirmesi için de kullanılabilir. Sürekli
gözlem başarı için çok kritiktir. Sistemin plan dışına çıkmasına karşılık erken uyarı
sağlar. Gözlem hedeflere zamanında ulaşılıp ulaşılmadığını veya yeni bir zaman
çizelgesine olan ihtiyacın görülmesini sağlar.
Uyarlayarak yerleştirme gözlem yöntemlerinden biri sayılır. Öncelikle gözlemi
yapan ve parasal destek veren kurumlar belirlenmelidir. Gözlem niteliksel ve
sayısal veriler içerebilir ve çok çeşitli değerlendirme formlarını kullanabilir
(anketler, mülakatlar, gözlemler, hedef grupları, toplantılar,araştırmalar...).
Kullanılan metodolojinin yanında yerleştirme sürecinin başarısını ölçmek üzere için
hangi belirleyiciler ve dönüm noktalarının kullanılacağı da belirlenmelidir.

Bunlar

Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik projesinin planlama aşamasında yapılmalıdır. Bir
sonraki sayfadaki kavramlar değerlendirmede kullanılacak belirleyiciler ve köşe
taşlarına örnek oluşturacaktır.

Göstergeler
Projeniz

hakkında

bilgilendirmek

amacı

ile

üst

yönetimlerinize

davetiye

gönderdiğinizde katılım ve destek sayısı sizin başarınızın bir belirleyicisidir.
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Dönüm Noktaları
Yerleştirme planında yer verilen en önemli noktalarından birisi de Mesleki ve
Teknik eğitim eğiticilerinin ve danışmanların Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik
konusunda sistematik eğitimidir. Belli sayıda çalışanın bu eğitimlerden geçmesi
bir dönüm noktası olarak ele alınabilir.
Hangi başarının bir dönüm noktası olacağı da kesin olarak tespit edilmeye
çalışılmalıdır. Yani davetiyelere olan cevabın %10 olması bir başarımıdır? veya
çalışanların %50 si şu süreyle filan eğitimi aldı demek bir başarımıdır. Üstelik
davetiyelerin resmi veya özel kuruluşlardan gelmesi bile icabet oranını
değiştirecektir. Bu nedenle özel kuruluşlar her fırsatta kamu kurumları ile ortak
çalışma imkanını araştırmalıdırlar. Herhangi bir olayda davetlere %10 katılım olsa
bile bir başarı olarak değerlendirilmelidir.
Yukarıdaki noktalara bakarak ülkede eğitilecek çalışanların sayısı eğitim verecek
resmi ve özel kurumların sayısı ve buralarda görev yapan eğitici sayılarıyla orantılı
olacaktır. Hedef ülkelerden gelen güncel bilgiler ışığında bakılırsa bu tip
profesyonellerin bu ülkelerde fazla olmadığı da anlaşılacaktır. Bir dönüm noktası
belirlenirken bütün bunlar akılda tutulmalıdır.
“Sosyal Denetim” başka bir çeşit gözlemdir. Bu bir kurumun değerlerine ve üst
birimlerine karşı performansını ölçmek için gerçekçi bir gelişme ve diyalog
sürecidir. Özellikle dış denetim olmasından dolayı itibarı da yüksek olacaktır.
Bu süreç kurumları üstlerinin kendilerini nasıl gördüklerine dairde açık bir resim
verecektir. Ve üstleriyle daha iyi ilişkiler kurmaya yöneltecektir.
Türkiye’de ilköğretim ve orta öğretim seviyesindeki eğitimde erkek ve kadın
arasındaki cinsiyet eşitliği ve eşit muamele konularını Milli Eğitim Bakanlığı takip
ve kontrol etmektedir.
Üniversiteler özerk yapıya sahip olduklarından buradaki denetimler ise üniversite
yönetimleri tarafından sağlanmaktadır.
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İllerde valiler de bu konuda sorumlu yöneticilerdir. Türkiye’de hemen hemen her
ilde bir kadın derneği vardır. Kadının haklarını gözetmek ve korumak için dernek
yönetimleri ve üyeleri oldukça etkin faaliyetler göstermektedirler.

81

82

Mesleki ve Teknik
Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

1 4

O n a y

i ç i n

Ö l ç ü m l e r

Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik planlamalarında kabul edilebilirliğin oranını yüksek
tutmak için bir bölüm olmalıdır. En başarılı yerleştirmeler üstten alta doğru
olanlardır. Üst ve orta yönetim ikna olursa süreç daha kolay olacaktır.
Uygulamayı yukarıdan aşağı doğru ele almak üst ve orta derecedeki yönetimin
yapılacak çalışmalarda önemli rol oynamalarındandır. Çünkü üst yöneticiler aynı
zamanda kurumların politikalarını üreten otoritelerdir. Üst yönetimin konuya
sahiplenmesi aşağılarda çarpan etkisi yapacaktır.
Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik uygulamalarının başarılı olması için aşağıdaki 4
maddelik başlıklar dikkate alınmalıdır.

1. Amaçların birbiriyle sıkı sıkıya ilgili olması için çok iyi iletişim .
Cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğin bağlayıcı ve birçok alanı içine alan bir çalışma olduğu
anlaşılmalıdır. Konuya kanuni ve kurumsal bir statü verilmelidir. İşin içinde olanlar
neyi ne zaman yapacağını bilmelidirler. Yöneticiler kendi yaptıklarını örnek olarak
gösterebilir ve imkanlarını kullanıma açabilirler.

2. Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik hakkında bilgi
Cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğin neyi işaret ettiği ve çalışmanın stratejik amacı
hakkında çalışanlar net bilgi sahibi olmalıdır. Kullanılabilir iyi araçlar hakkında da
bilgi sahibi olunulmalıdır.
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3. Eğitim ve Danışmanlık
Kısa süreli kurslar cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik hakkında bilgi aktarmak için
kullanılabilir. Danışmanlıkta mevcut belirsizliklerin giderilmesi ve uygulama
desteği sağlamak için etkin olabilir.

4. İyi bir örnek
Özel çalışma alanları hakkında uygulama örnekleri verilerek başarılı uygulamaların
işin kalitesini nasıl artırdığı anlatılabilir. Başarılı örnekler bir çok insanı hatta
çekinceli olanları bile ikna ve motive etmekte başarı sağlayabilir. Başarılı örnekler
kişilerin kendi kurumları ile ilişkilendirilirse daha çok ikna edici olmaktadır.
İnsanlar bu çalışmaları kendi kurumlarında da yapılabileceklerine inanmakta,
daha üretken ve rekabetçi düşünceler ortaya koyabilmektedirler.
Çünkü projenin başarısı ilgili olan herkesin imkanlar dahilinde katkısını
gerektirmektedir. Personele proje hakkında ayrıntılı bilgi verilmeli ve sürece
neden katılmaları gerektiği anlatılmalıdır. Dolayısıyla bütün personelin ve özellikle
yöneticilerin bilgilendirilmeleri ve katılımları önemlidir.
Kabul şartlarının

sağlanmasında başka bir önemli nokta ise kişileri kurumun

cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik çalışmalara katkılarından dolayı
ödüllendirmektir. Ödüllendirmek başarıyı teşvik eder.
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İ l e t i ş i m

İletişim, kabulün sağlanması kadar bütün yerleştirme çalışmalarının başarısı için
de çok önemlidir. Bir sonraki ünitede bu alana uygulanabilecek değişik iletişim
yöntemleri açıklanacaktır.
Yukarıdan aşağıya olacak şekilde sorumlulukları sıralayacak olursak, en üst
derece yöneticiler yani politika üretenler ve Meslek ve Teknik Eğitimde çeşitlilik
ve/veya cinsiyet eşitliği yöneticileri, cinsiyet eşitliği ve farklılık yönetiminin
yerleştirilmesi için sürekli bilgi sağlamalıdırlar. İletişimin tüm araçları ( sonuçlar, iç
anonslar, İntranet, Internet v.s. ) bunun için kullanılmalıdır. Özel ve kamu
kurumlarının cinsiyet eşitliği konusunda birbirleri arasında iletişimi ve bilgi
değişimini canlı tutmaları da son derece önemlidir.
Bütün alanlarda olduğu gibi kurumlarda başarılı bir değişim sağlamak için iletişim
çok önemlidir. İletişim her seviyede ve özellikle üst makamlarla olan iletişim daha
önemlidir. Bu amaçlara ulaşmak için bir iletişim planı bile yapılabilir.
İletişim planı şunun için kullanılabilir:



Başarılı bir proje için ne tür bir iletişim mekanizması kullanılması
gerektiği hakkında düşündürmek,



Aktif iletişimle katılımcılar arasına pozitif hava oluşturmak,



Durum raporlarını yazılı doküman haline getirmek,



Toplantılarda ve diğer faaliyetlerde şeffaflığı sağlamak. Toplantılara
kimin katılacağı ve gündemin önceden bildirilmesi verimliliği artırır.



Proje iletişiminde hangi önemli kişilerin dahil edileceğini tespit etmek.
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İletişim kanallarını belirlemek, e-posta mesajları , sesli mailler, SMS
konuşmaları,

sanal

toplantılar,

telekonferanslar,

yazışmalar

v.s.

belirlemek.


Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik projesi süresince proje ortakları

ve ilgili

kişilerle özel iletişim kanalları oluşturmak.

İletişim planı proje süresince iletişimin seyrini belirleyeceği gibi, çekirdek takım
dışındaki insanlarında beklentilerinde isabet sağlayacaktır. Aynı zamanda ilgili
diğer projeler arasında iletişimin dokümanlaştırılmasını da
sağlayacaktır.
En çok kullanılan iletişim kanalları şunlar olabilirler:

İnternet siteleri
Özel internet siteleri ve mevcut kişisel siteler cinsiyet ve çeşitlilik konusunda bilgi
sağlayıcı olabilirler. Konuya ilgi duyan kişiler buralardan bilgi edinebilirler. Bu
sayfalardan diğerlerine ve diğer sayfalardan bu sayfalara bağlantılar konularak
iletişim daha da genişletilebilir. Aynı zamanda internet sitelerinin doküman
indirme çıktı verme imkanları sayesinde daha avantajlı hale gelmektedir.

PP sunuları
Sunumlar genel bilgiler içerebilirler. Bunlar önemli insanları, politikacıları, eğitim
sağlayıcıları, öğretmenleri ve eğiticileri program tasarımı konusunda ve cinsiyet
eşitliği ve farklılık konularında bilgilendirmelidirler. Bu sunumlar çok çeşitli yollarla
yayımlanabilir. En etkililerden birisi power point sunumlardır.

El ilanları ve Broşürler
El ilanları cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konusunda kısa bilgiler içerebilir. Bunlar
dağıtılarak ve internet sitesine konulmak suretiyle dış çevreye bilgilendirme
sağlanabilir.
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Posterler
Bunlar dikkat çekici olabilmek için daha önemlidir. Yine aynı şekilde internet
sitelerine konularak bilgilendirme sağlanabilir.

DVD ve CD-ROM lar
DVD ler ve CD-ROM lar ses ve görüntü içerebilirler. Konferanslarda, tanıtım ve
çalışma toplantılarında katılımcılara ücretsiz dağıtılabilir.

Haber sayfaları
Düzenli yenilemeler ile yazılı veya elektronik ortamda olmak şartıyla haber
sayfaları sunulabilir. Haber sayfalarında proje çalışmaları hakkında genel
bilgilendirmeler yapılabilir.

El kitapları
Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik eğitim materyalleri yetişkin eğitimi sağlayıcılarını,
öğretmenleri, eğiticileri ve kurs tasarımcılarını cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konuları
hakkında duyarlı hale getirmek, değişik öğrenme materyallerini sisteme
uyarlamak için kullanılır.
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Konferanslar
Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konferansları

duyarlılık sağlamak konusunda

kullanılabilecek en etkili araçlardan birisidir. Değişik hedef gruplar için farklı odaklı
konular bu yolla ulaştırılabilecektir. Konferansların yanında yapılacak atölye
çalışmaları ile katılımcılardan geri besleme sağlanabilir.
Her iletişim yolunun avantaj ve dezavantajları vardır. Bir yol bir iş için iyi bir seçim
olabilir ama bir başka işte iyi olmayabilir. İletişim planı bu tür zayıflık ve güçlü
yönleri

ortaya

çıkarmakta

ve

kaynakları

değerlendirmekte

ve

hedefleri

yerleştirmekte yarar sağlayacaktır.
Konferans, seminer ve atölye çalışmaları

gibi yaygınlaştırma aktivitelerinin

düzenlenmesinde iletişim planıyla beraber ele alınması gereken hususlar
aşağıdaki gibidir.



Olayların planlanması (olay içerikleri, fizibilite, basın işleri ve gözlem
v.s.) . Hedefler (Bu toplantı neden gerçekleştirilecek? ), Hedef
grup/yararlanıcılar (bu toplantı kimin için düzenlenecek?)



Olay hazırlığı ve yaygınlaştırma,



Verileri derleyip, sonuçlandırma.

Toplantıların Planlanması
Yaygınlaştırma toplantılarının planlanmasında; olay içeriği, kaynak planlaması,
gözlemleme ve kontrol kavramlarının detaylandırılması gerekir.
Toplantının hedefine erişebilmek için seçilen hedefler için nasıl bir iletişim ortamı
gerektiği net olmalıdır. Hedefler iletişim kanallarının belirlenmesine ve dahil
edilecek kurumların sayısını belirleyecektir. Bazı ortak hedef ve amaçlar şunlar
olabilir.
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Cinsiyet ve çeşitlilik kavramı fikrinin teşvik edilmesi.



Genel olarak toplumu cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik bakışı hakkında
bilgilendirmek.



Cinsiyet eşitliği ve farklılık konusunda uyanıklılığı ve duyarlılığı artırmak.



Yarar sağlayacak haberlerin basında yer almasını sağlamak.



Yararları üst kademe ve üyelere yaymak.

Yaygınlaştırmanın

kimler

için

yapılacağı

olay

netleştirilmelidir. Yukarda da anlatıldığı üzere,

içerikleri

hazırlanırken

seçilen hedef grup istenen

hedeflere çok iyi ulaşabilir. Genel olarak cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik yayınları şu
kişileri hedeflemelidir.



Eğitim ve öğretim politikasını belirleyenler ve yönetenler,



Uluslar arası ve ulusal düzeydeki hayat boyu öğrenme, eğitim
politikaları ve strateji belirleyici kurumların yöneticileri ve yönetim
kurulu üyeleri,



Geniş bir toplum kesimi (STK’lar ve bireyler),



Sponsorlar ve genel destek sağlayıcılar,



Medya,



Öğretmenler, eğiticiler .

El ilanları, posterler, broşürler, DVD ler gibi yaygınlaştırma için seçilen iletişim
kanallarını dikkat çekici özellikleri olmalıdır.
Toplantı yerleri, gündem ve zaman çizelgeleri düzenlenmelidir.
Hazırlığı

yapacak,

yaygınlaştırmada

ve

son

etkinlikte

yer

alacak

kişiler

belirlenmelidir. Bütün bu kalemlerde görev ve sorumluluk alacaklar, neyi, ne
zaman

yapacak,

kim

kiminle

hangi

konuda

iletişim

kuracak

önceden
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belirlenmelidir. Hatta zaman olursa bu konuda yeterliliği olmayan kişiler güvenilir
ve becerikli kişiler tarafından eğitime tabi tutulmalıdır. Tüm görevliler bir ekip
ruhu içinde uyumlu çalışmalıdırlar.
Önemli bir nokta da yaygınlaştırma faaliyetlerinin finansmanıdır. Kaynakların buna
yeterli olup olmayacağı hesaplanmalı gerekirse bir fizibilite yapılmalıdır. Fizibilite
bittikten ve yaygınlaştırma olayı tamamlandıktan sonra gözlem için bir plan
hazırlanmalıdır. Gözlem planı anketler, mülakatlar ve gözlemler gibi çeşitli
değerlendirme yöntem ve araçlarını içermelidir. Başarı tespiti için de bazı
belirleyici ölçümler

konulmalıdır. Bazı tipik belirleyiciler, katılımcıların sayısı,

memnuniyetleri, halkın düşünceleri ve sponsorlukla elde edilen kaynaklar gibi
değerler olabilir. Değerlendirme ek olarak problemleri ve çözümlerini önceden
görebilen bir risk yönetimi planı içermelidir.
Son olarak bir medya için

iş ve PR planı olmalıdır. PR planı imajlarından,

mesajlarından ve ortaya konulan ürünlerden toplumun etkilenmesini hedeflerken,
medya sorumluları da konunun medyada geniş olarak yer almasına katkı
sağlamalıdır.
Medya yazarlarının ilgisini çekmek için basın bildirgeleri dağıtılabilir. Medya
tarzları ülkeden ülkeye değişebilir belki ama tatlı ve güler yüz her zaman işe
yarayabilir. İlk medya yayınları kısa ve basit olmalıdır. Daha ileri

düzeyde

ayrıntılar için özel sayfalar hazırlanır veya röportajlar yapılabilir.
Olay düzenlemesi ve yayma
Olay düzenleme ve yaygınlaştırma iyi hazırlanmış içeriklere

ve gözlemlere

dayanırsa çok problemsiz bir şekilde ilerleme kaydedilir. Sürecin gelişimi daha
heyecanlı olabilir. Dolayısıyla zaman yönetimi ve gözlem süreci başarılı bir
yaygınlaştırma için anahtar elemanlardır. Eğer organizatörler risk yönetimi ile ilgili
bir tedbir almışlarsa problemlerde kolayca ve etkin olarak çözülecektir.
Son Olay (Kapanış faaliyeti)
Kapanış olayı da yaygınlaştırmada önemli bir noktadır. Sonuçlar analiz edilmeli ve
paylaşılmalıdır.
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Finansal

kaynaklar

ve

harcamalar

gözden

geçirilmelidir.
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Katılımcıların tamamı medya

çalışma planı ve iletişim planı vasıtasıyla

bilgilendirilmelidirler.
Her olay bir öğrenme deneyimidir. Ne kadar iyi planlanırsa planlansın görülmeyen
olay ve riskler olabilir. İleriki çalışmalarda da kullanılmak üzere elde edilen her
deneyim ve materyal muhafaza edilmeli, sürecin bir özeti hazırlanmalıdır. İyi
hazırlanmış bir değerlendirme ve kontrol kavramı projede görev alan kişileri çok
iyi destekleyecektir.
Türkiye son yıllarda eğitimde cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konularında çok önemli
birkaç proje tamamlamıştır.
Kadın girişimciliği destekleme projesi
AB destekli olan bu proje kadınların girişimci olabilmesine ve iş sahibi olanlara da
işlerini büyütmesine yardımcı olmak maksadıyla yürütülmektedir. Bu amaç
çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi (TESK) ile Esnaf ve
Sanatkar Odaları Başkanlıkları (ESOB) işbirliği içinde 25 yerleşim merkezinde
eğitim destek merkezleri ve danışmanlık alanları kurmaktadır.
2008-2009 yıllarıı boyunca 4500 kadın girişimcilik ve yönetim kursu, danışmanlık
ve rehberlik hizmeti alacaklardır. Yabancı ve yerli eğitimcilerden oluşan bir teknik
yardım ekibi ve danışmanlar kendi tecrübe ve yeteneklerini, kadının girişimciliğini
desteklemek için harcayacaklardır.

“Cinsiyet Eşitliğini Teşvik” ikili projesi
Bu proje Başbakanlık,Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Hollanda Sosyal işler
ve İstihdam bakanlığı arasında gerçekleştirilmektedir. Mart 2007 başlamış, Kasım
2008 de bitmiştir. Bu proje de şu amaçlar vardır:


İletişim, eğitim ve diğer araçları kullanarak Türkiye’de cinsiyet eşitliğini
sağlamaya çalışmak
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Türkiye’de cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünün kurumsal kapasitesini artırmak.



Kamu yaptırımlarında

cinsiyet eşitliğini prensiplerinin uygulanmasını

garanti etmek.


Merkezi hükümetin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin
katılımıyla

Türkiye’de

cinsiyet

eşitliğini

ile

ilgili

yaptırımları

desteklemektir.

“ H a y d i
Bu proje UNICEF

K i z l a r

O k u l a ”

P r o j e s i

ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Türkiye’nin doğu illerinde kız çocukların bir çoğu kültürel nedenler ve fakirlikten
dolayı okula gönderilmemektedirler. Ulusal kampanya ilk olarak 2003 yılında
başlatıldığında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gelenekler ve fakirlik
sebebiyle kız öğrencilerin çoğu okula gönderilmemekteydi. O günden bu güne
(2009)

600 000 (altı yüz bin ) kız çocuğu okulla tanıştı. Proje bu konuda çok

başarılı oldu. Projenin teşviki için hükümet kız çocuklarının ailelerine bir miktar
yardım yapmakta ve yerel yönetimler ve Milli eğitim il müdürlükleri de gerekli
gözlem ve denetimleri yapmaktadırlar.
Bu ve benzeri projelerin desteklenerek sürdürülmesi kadınların gelecekte toplum
içinde etkin görev alması için çok önemlidir.
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1 5

K a y n a k

Ta r a m a s ı

v e

B a ğ l a n t ı l a r

Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik Projesi
http://www.gender-and-diversity.eu/trkce/ho-geldiniz/682.htm
Gendernet Projesi (Transfer Edilen Proje)
http://www.gendernet.at/opencms/opencms/gnet/de/
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
www.ksgm.gov.tr/
Türkiye de Kadın Bilgi Ağı
http://www.die.gov.tr/tkba/istatistikler.htm
Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi
http://www.kadindestek.org
Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
http://ktogm.meb.gov.tr/
Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü
http://ttogm.meb.gov.tr/
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
http://cygm.meb.gov.tr/
MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı
http://earged.meb.gov.tr/
Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi (MEGEP)
http://megep.meb.gov.tr/indextr.html
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Türk İş Kurumu (İstihdamda Kadınlar ve Bayan destek pojeleri)
http://www.iskur.gov.tr
Türk İstatistik Kurumu (Cinsiyetle ilgili istatistik Bilgiler İçin)
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=25&ust_id=8
Üniversite Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri
http://www.ksgm.gov.tr/uni.html
İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.istanbul.edu.tr/merkezler/webkaum/1htm.html
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi,
http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/Default.php
Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://kasaum.ankara.edu.tr/
EKAM – Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi
http://ekam.ege.edu.tr
İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi
http://www.ikam.org/demo/index.php
KA-DER – Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
http://www.ka-der.org.tr
Kadın Çalışmaları Dergisi
(İBB-KKM İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi)
http://www.kadincalismalari.org
Yurt Dışındaki Bazı Kadın ve Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen Kurumlarının Internet
sitesi
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http://www.ikam.org/demo/default.php?sayfa=linkler
Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://ekam.ege.edu.tr/index2.html , kadsor@bornova.ege.edu.tr
Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği
http://www.kagider.org
Uçan Süpürge
http://www.ucansupurge.org
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html?LanguageID=1
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda Avrupa Komisyonu seçilmiş projeleri
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/gender_mainstreaming/
work_programme_en.html
Avrupa Birliği Toplumsal Cinsiyet Çerçeve Stratejisi
http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c10932.htm
Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliği Yönetim Komitesi
http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality
European Women’s Lobby
http://www.womenlobby.org/site/form_3.asp
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı
Web: www.ankara.edu.tr/institutes/sosyal
Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Adres: Kızılcaşar Köyü İncek /ANKARA
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Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve
Uygulama Merkezi (BUKCAM)

Çankaya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Adres: Çankaya Üniversitesi Öğretmenler Cad. No:14 06530 Balgat/ANKARA
Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Adres: G.Ü. Tıp Fak.E Blok Kat:9 Beşevler/ANKARA P.K. 06500
ODTÜ Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı
Web: www.gws.metu.edu.tr e-mail: gws@metu.edu.tr
Çukurova Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi
Adres: Çukurova Üniversitesi 01330 Yüreğir/ ADANA
Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı
Web: www.sosbilen.ege.edu.tr
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (YUKAM)
Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs / VAN
Muğla Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜKAMER)
Adres: Muğla Üniversitesi Rektörlüğü 48000 Kötekli/MUĞLA
Aktif İş Kadınları Derneği (AKİKAD)
Adres: Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Başkanlığı Piyade Mah.
İstasyon Cad. No:215 Etimesgut/ANKARA
Aktif Kadın Çalışmaları Derneği
Adres: GMK Bulvarı 63/2 Maltepe/ANKARA
Web: www.aktifkadin.org
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Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD)
Adres: Çetin Emeç Bulvarı 1332. Cad.1333. Sok. No: 17-5 06460 Öveçler /
ANKARA
Ankara Soroptimist Kulübü
Adres: Demirfırka Mah. Kale Kapısı Sok. No:11 Ulus / ANKARA
Kadın ve Genç Girişim Merkezi Derneği
Adres: Ziya Gökalp Cad. 28/8 Kızılay / ANKARA
Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği
Adres: Hafta Sok. 12/4 G.O.P/ANKARA web: www.kasaid.org eBaşkent Kadın Platformu Derneği
Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gülseren Sokak No: 22/4 ANKARA
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ümitköy-Çayyolu Şubesi
Adres: 8. Cad. Köyiçi 449/4 Sok No:4/1 06810 Çayyolu/ANKARA
Çamlıca Kız Liseliler Derneği (Çamlıca Girl's School Association)
Adres: Necatibey Cd. Semker Ap. No:44/26 06430 Sıhhiye/ANKARA
Kadınları Koruma ve Dayanışma Derneği
(The Association for the Protection of Women Rights)
Adres: Sedat Simavi Sk. No:8/26 Çankaya/ANKARA
Kız Teknik Öğretmenler Derneği
(Association for the Graduates of Girl's Technical Teachers Schools)
Adres: GMK Bulvarı Yıldız Apt. No: 123/10 Maltepe/ANKARA
Tüm Kadın Lobisi Derneği
Adres: Büklüm Sok. 50/7 Kavaklıdere / ANKARA
Web: www.tukal.org
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Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜDKAD)
Adres: Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:104 A-2 Blok Kat:7 D:44 BalgatANKARA
Web: www.tudkad.org
Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı (The Fondation of Contemporary Women and
Youth)
Adres: Tıp Fakültesi Cad. No:243 Tuzluçayır Mamak/ANKARA
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV)
Adres: Kennedy Caddesi No:53/3 K. Esat /ANKARA
Kadın Dayanışma Vakfı
Adres: Mithatpaşa Cad.No:10/11 Sıhhiye/ANKARA
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara Şubesi
Başkan: Esma Nilgün NAZİLLİ
Adres: Başak Sk. No:43/1 06660 Küçükesat/ANKARA
Web: www.tukd-ankara.org.tr
Türkiye Aile Planlaması Derneği (Family Planing Association of Turkey)
Adres: Cemal Nadir Sokak No:11/4 06680 Çankaya-ANKARA
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)
Adres: Akay Cad. No:15/2 06660-Bakanlıklar/ANKARA
Web: : www.tkdf.org.tr
Türkiye Yardımsevenler Derneği (Turkish Relief Association)
Adres: Dr.Mediha Eldem Sk. No:67 06640 Kocatepe/ ANKARA
Web: www.tyardimsevenlerdernegi.org.tr
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
Adres: Atatürk Bulvarı No:149 06640 Bakanlıklar/ANKARA
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Web: www.kadingirisimciler.org.tr
Aileyi Koruma ve Destekleme Derneği
Adres1: İhlas Marmara evleri I.Kısım 31. Blok D:8 K:3 Yakuplu/İSTANBUL
Adres 2:Çatalçeşme Sok. Üretmen Han No: 26-27 D:219 Cağaloğlu-İSTANBUL
Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AK-DER)
Adres: Millet Cad. Hale Apt. No:21/1 K:5 D:7 Aksaray/İSTANBUL
Web: www.ak-der.org
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği KA-DER
Adres: İrfan Baştuğ Sok. Yuva 5 Apt. D:15/7 80280 Esentepe/İSTANBUL
Web: www.ka-der.org.tr
Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)
Adres: Mecidiyeköy Mah. Derebey Cd. No:41 Kat:2-3 Ortaköy/İSTANBUL
Web: www.kagider.org
Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği (KASAD-D)
Adres: Hoca Üveys Mah. Koca Sinan Cad. Sinan Apt. No:59 D:1 Fatih /İSTANBUL
Web: www.kasad-d.org.tr
Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
Adres: Kurtuluş Cd. Abant Apt. No:82-84 D:1 80240 Kurtuluş/İSTANBUL
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
Adres: Elmadağ Cd.No:12/1 80230 Şişli/İSTANBUL
Web: www.tukd.org
Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)
Adres: Yeni Gelin Sokak No.24 Kat:5 D:14 Dikilitaş-Beşiktaş/İSTANBUL
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Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu (FIFCJ)
Adres: Söğüt Sokak No:3/16 4. Levent 34330 İSTANBUL
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi
Adres: Beyoğlu İstiklal Cad. Orhan Apaydın Sok. Baro Han No:20 Kat:2 80050
İSTANBUL
Web: www.İSTANBULbarosu.org.tr
İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi
Adres: Hamidiye Cad., Çelik Han, No:16, Kat:4, Sirkeci 34155 İSTANBUL
Web: http://www.ikam.org/
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
Adres: Mahmutbey Mah.Halkalı Cad. Atlas Sk. NO:4 İSTANBUL
Web: www.kadingirisimciler.org.tr
Girişimci Kadın Derneği (GİRKADE)
Adres: 848 Sok. No. 80 Kat:2/201 Dr. Şevki Uğur İşhanı Kemeraltı - İZMİR
Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği
Adres: 1382 Sk.37/13 Lozan Apt. Alsancak / İZMİR
web: www.aboutiwsa.com
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği KA-DER Mersin Temsilciliği
Adres: Fatih Mah. Fındıkpınarı Cad. Çamkoru Sit. No:9 Kuyuluk/MERSİN
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Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik
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