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Hayata Destek Derneği 2005 yılından bu yana doğal ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden
etkilenmiş birey ve topluluklara yönelik insani yardım çalışmaları yürütüyor. Acil Yardım, Mevsimlik
Tarımda Çocuk Koruma, Mülteci Destek ve Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme program başlıkları altında
Türkiye’nin 8 ilinde, yaklaşık 350 kişilik profesyonel bir ekiple hayata destek oluyor. Mevsimlik tarımın
olumsuz koşullarında yaşamak ve/veya çalışmak zorunda kalan, eğitim, güvenli ve sağlıklı bir ortamda
büyüme, barınma, gelişme gibi temel haklarına erişemeyen çocuklar ile savaş nedeniyle çıktıkları göç
yolunda şiddet, ihmal ve istismara açık hâle gelen mülteci çocukların haklarının korunması için çalışıyor.
Risk altındaki mültecilerin yasalarla korunan temel haklarına erişimlerini destekliyor. Kadınların
insan hakları bağlamında adalet, eğitim, sağlık, korunma gibi haklarına erişimi için çalışmalar yapıyor.
Tasarladığı projelerle geçim kaynaklarına erişimi herkes için kolaylaştırmayı hedefliyor. Çocuk işçiliğinin
ve çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için kamuoyuna yönelik kampanyalar düzenliyor; ayrıca sahada
ailelerle, kamu kurumlarıyla ve ilgili paydaşlarla birlikte çalışıyor. Öte yandan toplumsal alanda etkili bir
iyileşme için etkili bir sivil topluma ihtiyaç olduğu bilinciyle, uzmanlık alanlarında sivil topluma yönelik
kapasite geliştirme faaliyetleri yürütüyor.
Tüm bu çalışmalarını hak temelli yaklaşımla ve insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık
ve hesap verebilirlik ilkelerini benimseyerek hayata geçiriyor. Çok sayıda projeye imza atan Hayata
Destek; yayımladığı raporlar, kitaplar, infografikler ve rehberlerle de ilgili başlıklarda nitelikli bir literatür
oluşmasına da katkı sağlıyor.

2. Giriş
Hayata Destek Derneği, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti (TCDŞ) önlemek ve riskleri azaltmak,
TCDŞ’ye maruz bırakılanlara destek sağlamak üzere bir dizi çalışma yürütmektedir. Bu çalışmalardan
biri olan okumakta olduğunuz kolaylaştırıcı rehberi ise kadınların adalete (hak ve hizmetlere)
erişiminin güçlenmesine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu rehberin hazırlanma sürecinde Kadının
İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği tarafından geliştirilen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı
(KİHEP) Eğitici El Kitabı’nın içeriğinden yararlanılmıştır. Bu katkıları için KİH-YÇ’ye çok teşekkür
ederiz.
Rehber, “Kadınların Adalete Erişiminin Güçlenmesi Programı” modüllerinin uygulanmasını ve
toplumsal cinsiyet, kadın hakları, insan hakları, kadına karşı şiddetle mücadele, kadının sağlık,
cinsel ve ekonomik hakları gibi alanlardaki mesajlarının farklı kesimlere ulaştırılması konusunda
katılımcılara temel bilgiler verip onlarla bu konuları tartışmayı hedeflemektedir. UNHCR desteğiyle
yürütülen Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ) ile Mücadelede Kapasite Geliştirme Programı
kapsamında çoğaltılıp yaygınlaştırılmaktadır.
Hayata Destek ekibi tarafından Suriyeli ve Türkiyeli kadınların ihtiyaçlarını saptamak amacıyla
bir dizi çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmalar sırasında gerek ihtiyaç analizi sonuçları gerekse saha
ekibinin deneyimleri bir araya getirilerek belirlenen ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi
için program şekillendirilmiştir. Suriyeli ve Türkiyeli kadınların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan
kolaylaştırıcı eğitimi önce Hayata Destek Derneği ekibine verilmiş sonra da programın
sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı gözetilerek, farklı kurumlardan katılımcılara kolaylaştırıcı
eğitimleri uygulanmıştır. Kolaylaştırıcı eğitimi katılımcılarının geri bildirimleri dâhil edilerek
rehber güncellenmiştir.
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3. Bu Programı Neden Hazırladık?
Bu programın temel amacı kadınlarla yeni bilgiler paylaşmak kadar, kadınlarda hali hazırda var
olan bilgileri, onların deneyimleri üzerinden yaptığımız çalışmalar aracılığı ile ortaya çıkarmak.
Peki bu deneyimleri ve bilgileri konuşmaya neden ihtiyacımız var? Çünkü biz kadınların kendi
arasında sohbet etmesinin bir dayanışma yarattığını, kendinde olanın farkına varmasının ve
yeni bilgiler edinmesinin kadınlar için bir güçlenme süreci başlatacağını düşünüyoruz. Özetle, bu
programda kadınlarla birlikte güçlenmeyi, bir dayanışma ağı kurmayı, ihtiyacımız olan bilgiye
erişebilme cesaret ve merakına ulaşabilmeyi hedefliyoruz.

• Kadınların bir araya geldiği yerde dayanışma başlar. Program boyunca, kadınların bir araya

gelerek birbiriyle bağ kurması ve kurdukları bağlarla birbirine iyi gelebilmeleri için alanlar
oluşturmak akılda tutulması gereken en önemli konudur.

• Programın bir diğer amacı, kadınları güçlenmesi ve bu güçlenme sürecinde tüm kadınların
birbirini desteklemeye açık olmasıdır. Bu amacı atölye uygulamalarında arada bir tekrarlamak,
kadınlara bazı konularda “imkânın olsa sen bir kadını bu konuda nasıl desteklerdin” diye sormak
önemlidir.

4. Atölye Yönergeleri
4.1 Kadının İnsan Hakları

Toplam Süre
4 saat 5 Dk.

Bölüm 1: 2 saat 20 dk.

Bölüm 2: 1 saat 45 dk.

1. Ayrımcılık-Cinsiyet Temelli
Ayrımcılık Çalışması (20 dk.)
2. “Kadın Doğulmaz, Kadın Olunur”
Çalışması (40 dk.)
3. “Tersine Dünya” Çalışması (40 dk.)
4. “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin
Sonuçları” Çalışması (40 dk.)

5. Neden Kadının İnsan Hakları? (30 dk.)
6. Temel İnsan Hakları (30 dk.)
7. Haklar Özelinde Kadının İnsan
Hakları (45 dk.)

Atölye Mekanı

• Program çevrimiçi ya da yüz yüze atölye olarak tasarlanmıştır.

• Kadınları kendi hayatları, arkadaşları, gündelik hayatlarındaki rutinleşmiş uygulamalar

• Çevrimiçi uygulamak için ‘Zoom’ adlı program atölye boyunca kullanılacaktır.

• Kadınların gündelik rutinleri üzerine düşünürken, neleri sevdikleri, neyi tercih ettikleri, neleri

• Yüz yüze atölyelerde, kadınların kendini güvende hissetmelerine olanak tanıyan,

hakkında düşündürmek çok önemlidir. Bunu yapabilirsek, her kadının kendisi için bir şey
yaptığının farkına varma ve güçlenme imkânı artar.

sevmedikleri gibi soruları kendilerine sormalarını sağlamak önemlidir. Sevmenin tesadüfi bir
şey olmadığını, neyi neden sevdiğimizin/istediğimizin arkasında toplumsal yargılar olduğunu
kavramak da bu programın önemli amaçlarından biridir. Bunun için de kadınların birbirileri ile
konuşmasını, deneyimlerini paylaşmasını sağlamalıyız.

• Biliyoruz ki bireysel bir davranış değişikliği olmadan toplumsal bir değişim yaratabilmek
mümkün değil. Bu yüzden bireysel değişim de bu programın ayrılmaz bir parçasıdır.

Kolaylaştırıcı eğitimlerinde kullandığımız sunumlara erişmek için aşağıdaki QR kodunu
taratabilirsiniz.

Bu uygulamada ‘Zoom break-out room’ (odalara ayırma) ya da ‘Zoom-beyaz tahta’
(annonate) seçeneğinden faydalanılacaktır.
kapısı kapanabilen ve kadınların dışarıdan kolaylıkla görünmediği, seslerinin
dışarıdan duyulmadığı bir mekân tercih edilmelidir.

Ekipman

•
•
•
•

Taşınabilir ya da masa üstü bilgisayar
İnternet bağlantısı
Güncel bir Zoom Programı
Dış etkilerden mümkün olduğunca arındırılmış, iyi aydınlatılmış bir oda

Atölye Materyalleri

•
•
•
•
•

‘Power Point’ sunumu
Görseller
Kolaylaştırıcı Rehberi
Geri bildirim ve Şikâyet kutusu
Hayata Destek’in “Kadının İnsan Hakları” videosu

Kolaylaştırıcılar İçin Arka Plan Okuma

• dergipark.org.tr/tr/download/article-file/207491
• https://docplayer.biz.tr/49395761-Toplumsal-cinsiyet-tartismalari.html
(Kitap: Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, Haz. Feryal Saygılıgil. Dipnot Yayınevi)

• https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/50367

İngilizce okuyabilenler için: https://www.ohchr.org/en/women
Öğrenme Hedefleri

Kadınların Adalete Erişiminin Güçlenmesi Programı Kolaylaştırıcı Rehberini Nasıl Kullanırız?

•
•
•
•

Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet arasındaki farkı anlama
Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yarattığı olumsuz sonuçları görme
Neden insan haklarına değil, kadının insan haklarına ihtiyacımız olduğunu anlama
Temel insan hakları ve kadının insan hakları özelindeki haklarla ilgili bilgi sahibi olma

8

9

İlk Gün Tanışma & Grup Sözü Oluşturma Aktivitesi

Yüz Yüze Atölyeler İçin Örnek Tanışma Aktiviteleri

Kadınlarla ilk gününüz ise aktivitelere geçmeden evvel aşağıdaki tanışma yönergesini uygulayın

Tanışma
• Kendinizi Tanıtın: “Merhaba. Benim adım……….Kendimden biraz bahsedecek olursam, ………”

(Bu kısımda bu çalışmaya nasıl dahil olduğunuzdan, bu atölyenin sizin için ne ifade ettiğinden, bu
çalışmayı kadınlarla yürütmenin size ne hissettirdiğinden bahsedebilirsiniz).

• 2. Kolaylaştırıcı da aynı şekilde kendinden bahseder.
• Atölyenin genel amacını paylaşın (Atölyenin genel amacı kadınlar olarak birlikte güçlenmek,
haklarımızla ilgili bilgilenmek ve deneyimlerimizi paylaşarak birbirimizden öğrenmektir.)

• Bugün yapacağınız çalışmanın başlıklarını/gündemini ve amaçlarını paylaşın.
• Geri Bildirim ve Şikâyet Kutusu hakkında bilgi paylaşın. “Atölyemiz süresince burada bir kutumuz
olacak. Atölye boyunca eğer bir şikâyetiniz veya geri bildiriminiz olursa (okuma yazma bilenler
için) yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Tüm grupla paylaşmamızı istemediğiniz paylaşımlarınız
için yazdığınız kâğıdı katlayıp kutuya atabilirsiniz. Atölye sonunda okumamızı isterseniz kâğıdı
katlamadan kutuya atabilirsiniz.”

• Katılımcıları tanımak isteğinizi belirtin. Katılımcılarla tanışmak için 4 örnek aktivite aşağıda
yer almaktadır.

Aşağıdaki soruyu sorun ve düşünmeleri için vakit verin.
Herkes yapmaktan çok hoşlandığı bir şeyi ve kendisini tanımlayan iki sıfat düşünsün. Grupla bu
sıfatları, ismini ve yapmaktan hoşlandığı şeyi paylaşsın (Örneğin, Ben Naime, şakacı ve sevecenim.
Çiçek yetiştirmeyi çok severim). Grupta 10’dan fazla kişi varsa sadece isim ve sevdiği şeyi söylemesini
isteyebilirsiniz.
Katılımcılardan isimlerini ve onları simgeleyen bir nesne/sembol düşünmelerini isteyin.
Kadınlar isimlerini ve onları simgeleyen şeyi paylaşırken 2. Kolaylaştırıcı zoom-beyaz tahta
uygulaması ile kadınların isimlerini ve sevdikleri şeyi beyaz tahtaya yazsın ve beyaz tahtanın
fotoğrafını çekerek kadınlarla paylaşsın.
Kadınlardan kendileri için bir hareket bulmalarını isteyin.
Bu parmak şıklatma ya da kahkaha atmak olabilir. Hareket ve isimleri bağlantılı olmak zorunda değil.
Şimdi kadınlardan isimlerini söyleyerek bu hareketi tüm gruba göstermelerini isteyin. Kadınlar
bedenlerini kullanırken çekinebilirler, onları zorlamayın. Yüksek bir motivasyon yaratmak için her
hareketten sonra o kişiyi hep birlikte alkışlayın. Zamanınız varsa iki tur dönün, herkesin ismini ve
sembolünü öğrenmeye çalışın.
Kadınlardan bu atölyeye katılış hikâyelerini anlatmalarını isteyin.
Katılımcılar öykülerini anlatmaya şu şekilde başlamalı “Buraya gelmeye şu şekilde karar verdim: ya
da bu atölyeye katılmaya karar verdim, çünkü…”. (Bu çalışmanın zaman alan bir aktivite olduğunu
unutmayalım. 8-10 kişilik bir grupta yapılıyorsa herkesten öyküsünü bir cümle ile özetlemesi
istenebilir).

Top Atma
• Hep birlikte bir çember oluşturun
• Katılımcılara yönergeyi verin: “Ben topu ismini söylediğim kişiye atacağım. Benim topu attığım

kişi de başkasının ismini söyleyerek topu ismini söylediği kişiye atsın. Ama topu her seferinde
yeni birine atmalıyız, yani daha önce top atılan kişiye top atmayacağız.” (Topu birine atarak
örnek gösterin)

• Top herkesin ismi en az bir kez söylendikten sonra top kolaylaştırıcıya gelir ve kolaylaştırıcı aynı
şekilde başka birinin ismini söyleyerek oyuna devam eder.

• Top grup içinde atılmaya devam ederken, 2. Top da devreye sokulur ve aynı şekilde kolaylaştırıcı
topu ismini söylediği kişiye atar.

“İç İçe Çemberler” Oyunu
• Büyük grup iki küçük gruba ayrılarak, bir grubun içeride bir grubun dışarıda yüzleri birbirine
dönük olarak iç ve dış grup oluşturmaları istenir.

• Her katılımcı karşısında biri olacak şekilde durur.
• Her katılımcının karşısındaki kişi ile tanışarak iki ortak nokta bulması istenir.
• Katılımcılar bir süre karşısındaki ile sohbet ettikten sonra dış grubun bir sıra kaymaları ve yeni
kişi ile ortak iki nokta bulmaları istenir, tüm grup birbirleri ile tanışıncaya kadar dönüşler devam
eder.

“Tanışalım mı?” Oyunu
• Katılımcıların üçerli eşleşmelerini isteyin (Gruptaki kişi sayısı 8’den azsa 2’şerli eşleşmelerini
isteyelim)

• Kadınlara şu yönergeyi verin. “Şimdi size bir konu söyleyeceğim ve kendi aranızda bu konuyu

tartışmanızı isteyeceğim. Siz bu konuyu paylaştıktan sonra ben size başka bir konu vereceğim
ve bu konuyu daha önce eşleşmediğiniz başka birinin yanına giderek onunla konuşmanızı
isteyeceğim. Böyle 3 tur yapacağız.”

• Katılımcılara her bir tur için 5 dakika verin. 5 dakikadan sonra katılımcıların başka biriyle
eşleşmelerini isteyin ve 2. tur sorularına geçin.

1. tur soruları: Kendinizde sevdiğiniz herhangi bir şey; sahip olduğunuz için şükrettiğiniz bir şey.
2. tur soruları: Yaparken zorlandığınız bir şey; iyi yaptığınızı düşündüğünüz bir şey.
3.tur soruları: Etrafınızda değiştirmek istediğiniz bir şey; bu atölyeye katılma sebebiniz.
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Grup Sözünü (Kurallarını) Oluşturmak
• Grup sözünün amacı; atölyeler süresince katılımcıların o grubun parçası olduklarını ve kendilerini

güvende hissedebilmesi; atölyenin aksamadan işleyebilmesi için birtakım beklenti ve ihtiyaçları
birlikte belirlemektir.

• Oluşturulan grup sözü hem atölyelerin uygulandığı zamanı hem de atölyeler sonrasındaki
gelişebilecek güvenli alan ve ilişkileri destekleyecektir.

• Katılımcılara hep birlikte grup sözünü oluşturacağımızı söyleyin ve grup sözünün amacını
paylaşın.

• Katılımcılara şu yönergeyi verelim: “Keyifli bir atölye yapabilmemiz için mutlaka kendimizi

güvende hissetmemiz gerekiyor. Konuşurken ‘acaba bunu söylersem beni ayıplarlar mı?
Yargılarlar mı?’ diye düşünürsek çalışmaya odaklanamayız, içimizden geleni söyleyemeyiz. Bu
yüzden güven bizim için çok önemli. Şimdi size şu soruyu sormak istiyorum. Burada kendimizi
güvende hissetmek için nelere ihtiyacımız olabilir? Birbirimize nasıl davransak daha güvende
hissederiz? Nasıl bir iletişim olsa bir birimizle bağımız gelişir?”

Kolaylaştırıcı İçin Ön Bilgilendirme Notları
• Bu modül, bundan sonra gelecek tüm modüllerinin bel kemiğini oluşturmaktadır.

Kadınların kadın oldukları için eşitsizliğe maruz bırakıldıklarını ve bunun toplumsal
cinsiyete dayalı ayrımcılıkların sonucunda olduğunu fark etmeleri, sonraki bölümlerde
örneğin ekonomik hakları ya da şiddeti konuşurken konular arasındaki bağlantıyı
kurmalarına yardımcı olacaktır.

• Kadının insan Hakları Modülü’nün 1. kısmının temel amacı, kadınların toplumsal
cinsiyet ve cinsiyet arasındaki farkı tamamen anlaması ve toplumsal cinsiyet
normlarıyla bağlantılı roller ve beklentilerin toplumsal koşullar çerçevesinde
oluştuğunu ve değişebilir nitelikte olduğunu fark etmeleridir.

• Bu yüzden buradaki tüm örnekleri verirken kadınların bu farkı anlayıp anlamadığından
emin olalım. Ve hatta yönergede yoksa dahi, yeterince anlaşılır olduğumuzdan şüphe
duyduğumuz kısımlarda kadınlara “peki bu örnek biyolojik cinsiyetle mi ilgili, toplumsal
cinsiyetle mi?” diye sorabiliriz.

• Kadınlardan güvenle ilgili yanıtları alalım. Bu yanıtlar içinde şu öneriler yoksa önerileri biz
getirip önerimizi onayına sunalım.

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Birbirimizi yargılamadan/ayıplamadan dinlemek;
Burada konuşulan şeyler burada kalsın;
Başkasının adına konuşmamak sadece kendi adımıza konuşmak - genelleme yapmamak;
Farklı görüşlere saygı duymak;
Birbirimizi dinlemek;
Kimseyi konuşmak konusunda zorlamamak;

Grup çalışmayı yaparken başkalarının da konuşmasına müsaade etmek.
• Şimdi kadınlara şu soruyu soralım: “Peki güven ihtiyacımız haricinde aynı zamanda bu atölyenin
iyi bir şekilde işlemesi için birbirimize başka ne gibi sözler verebiliriz? Mesela atölyeye zamanında
gelmek de atölyeyi tamamlayabilmemiz için önemli. Bunun gibi başka ne tür ihtiyaçlarımız
olabilir?”

• Kadınlardan yanıtları alalım. Bu yanıtlar içinde şu öneriler yoksa önerileri biz getirip önerimizi
onaylarına sunalım:

◊ Atölye boyunca cep telefonlarımızın sesini kısmak/gelen mesajları bir süre yanıtlamamak;
◊ Atölye aralarından sonra vaktinde dönmek;
◊ Atölye sonrasında odayı, materyalleri birlikte toparlamak (yüz yüze atölyeler için).
• Kadınlardan yanıtları alırken 2. kolaylaştırıcı gelen cevapları zoom-share (ekran paylaşımı) ile

Kadının İnsan Hakları - Bölüm 1
Giriş (5 Dk.)
Atölyenin amacını ve gündemi paylaşalım. Kadınlara geçen haftadan akıllarında kalanları sorabiliriz ya da
‘haftanız nasıl geçti?’ diye sorarak bir sohbet ortamı oluşturabiliriz.

1. Ayrımcılık Çalışması (20 Dk.)
Aşağıda yer alan ayrımcılık tanımını okuyalım. Sonra kadınlardan ayrımcılıkla ilgili örnekler isteyelim.
Kadınlardan örnek gelmezse biz birkaç örnek verebiliriz.
Ayrımcılık; Ayrımcılık, aynı ya da benzer durumdaki kişilere farklı davranmaktır. Bir kişiye ya da gruba
ırk, din, cinsiyet, yaş veya cinsel yönelim gibi farklılıklarından dolayı ön yargılı davranmak ya da haksızlık
yapmaktır. Cinsiyete dayalı ayrımcılık; kişilerin cinsiyetlerinden dolayı haklara ve hizmetlere erişememesi
ve ötekileştirilmesi, güçsüzleştirilmesi yani ayrımcılığa uğraması olarak ele alınabilir. Bu aktivitede cinsiyete
dayalı ayrımcılığın odağını, kadınların kadın oldukları için uğradıkları ayrımcılık olarak ele alacağız.
Kolaylaştırıcının verebileceği örnekler;
• Bir iş ilanında açıkça Suriyelilerle çalışılmayacağının belirtilmesi;

• Bu çalışmayı bitirirken şunu vurgulayalım: Grup sözümüz konusunda hepimiz hemfikir miyiz?

• Gebe bir kadının, gebe olduğu için işten çıkarılması;
• Bir üniversitenin ilanında, okulun fiziki şartlarının uygun olmadığı için engellilerin üniversitelerine

• Grup sözünün yaşayan bir doküman olması önemlidir. Bu sebeple çalışmaları yürütürken arada

• Bir devlet dairesinde işlem yaparken, sadece Suriyeli olduğu için kötü muamele görmesi;
• Suriyeli çalışanların, Türkiyeli çalışanlara göre daha az maaş alması;
• Yaşlılara ve çocuklara kendileri ile ilgili kararlarda fikirlerinin sorulmaması.

• Yüz yüze atölyelerde bu çalışmayı kadınları gruplara bölerek yapabilirsiniz ve oluşturdukları

Bu örnekleri topladıktan sonra toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık tanımını okuyalım. Ve kadınlara şu
soruyu soralım: Sadece kadın olduğunuz için ayrımcılığa uğradığınızı düşünüyor musunuz?

paylaştığı bir Word belgesine yazar ve sonrasında fotoğrafını çekerek tüm katılımcılara gönderir.
Aynı fikirde olmamız çok önemli, çünkü bu bir sözleşme. Eğer verdiğimiz sözlerden herhangi
birine uymazsak ya da herhangi birini değiştirme ihtiyacı hissedersek konuyu gruba getirip
tartışabiliriz, bu konuda anlaşma yapabilir miyiz?
bir grup sözünü hatırla(t)mak, zoom çalışmasında oturuma ara verdiğinizde ya da beklemedeyken
ekran görüntüsü olarak grup sözünü paylaşmak önemlidir.
grup sözünü büyük bir kartona yazmalarını isteyebilirsiniz.

başvuramayacağını belirtmesi;

Kadınlardan yanıtları aldıktan sonra; “Şimdi kadınlara uygulanan ayrımcılık üzerine biraz da sizin
deneyimlerinizi dinlemek isterim ve şimdi sizin deneyimlerinizle ilgili bir aktivite yapacağız” diyerek bir
sonraki yönergeye geçelim.
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• Seçtiğimiz örnekleri paylaşıp katılımcılara şu soruları soralım:

Aktiviteye İlişkin Ek Not
• Slaytlardaki tanımları okurken tanım cümlesi olarak okumayalım. Okuduğumuz

şeyi kendi cümlelerimizle söylemeye, ardından da tanımla ilgili bir örnek vermeye
çalışalım.

2. “Kadın Doğulmaz, Kadın Olunur” Çalışması (40 Dk.)
Aşağıdaki cümleleri katılımcılara okuyalım. (Eğer okuma yazma bilen bir grupla çalışıyorsanız ve
atölye mekânında tahta veya poster kağıdı varsa ve bu cümleleri katılımcıların göreceği şekilde
yazabilirsiniz). Önce biz bu cümlelere birer örnek vererek açıklayalım. Kadınlara 5 dakika bu konu
üzerine düşünüp, hepsi için birer örnek belirlemesini isteyelim.

“Sizce kadının………bunu yapamıyor olmasının sebebi ne? Peki sizce bir erkek bunu yapabilir mi?”
“Sizce erkeğin……….bunu yapabiliyor olmasının sebebi ne? Peki sizce bir kadın bunu yapabilir mi?”

• Kadınlardan cevapları aldıktan sonra tüm bunların yine toplumun kadın ve erkekle ilgili

yargılarından ve onlardan beklentilerinden kaynaklı olduğunu söyleyelim ve “bu durumun bir
ismi var. Sizinle bu duruma ne deniyormuş onu paylaşacağım” diyerek, yukarıda tanımları yer
alan “biyolojik cinsiyet” ile “toplumsal cinsiyet” arasındaki farkı açıklayın.

• Bu tanımları verirken, «toplumsal roller», «toplumun kurucu unsurları», «imaj» gibi terminolojileri

kullanmayalım. Sadece tanımları okuyalım. Buraya kadar konuştuklarımızın tam da toplumsal
cinsiyet ile ilgili olduğunun altını çizelim. Kadınların bu aktivite sırasında, yapamayacaklarını
belirttikleri, toplumsal cinsiyet ile ilgili örnekleri burada tekrar edelim.

Aktiviteye İlişkin Ek Not

Bir erkek olsaydım………………yapabilirdim.
Bir erkek olsaydım………………yapamazdım.
Kadın olduğum için………….…yapamıyorum.

• Bu çalışmanın amacı, kadınları toplumsal cinsiyet- cinsiyet arasındaki farka ilişkin

düşündürmek; kafalarında soru işareti oluşmasını sağlamak. Kadınlar bu çalışmadan
sonra “erkeğin yaptığını ben neden yapamıyorum ki? Bunun benim biyolojik
kadınlığımla ne ilgisi var” diye düşünmeye başlamalı.

• Her katılımcıdan sadece bir cümle için birer örnek alalım (katılımcı sayısı az ise, tüm

katılımcılardan 2 ya da 3 örnek alınabilir), her birinden dikkat çekici bir örneği sonra tüm grupla
konuşmak üzere not edelim.

Önemli Not:
Gelen cümleler arasında cinsiyete ve toplumsal cinsiyete dair örnekleri seçmemiz
gerekiyor. Herhangi biri yoksa o örneği biz yaratabiliriz. (Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet
arasındaki fark için aşağıdaki bilgilere bakınız)
Biyolojik Cinsiyet: Kadın ve erkeklerin fiziksel ve biyolojik olarak farklı olması ile ilgilidir.
(Kadınların ve erkeklerin cinsel organlarının farklı olması, bazı kadınların doğurabilmesi,
erkeklerin vücudunun daha kıllı olması, seslerinin kalın olması vb.
Toplumsal Cinsiyet: Toplumun erkek ve kadınlardan beklentilerinin farklı olmasıdır.
(erkeklerin futbol oynarken kadınların oynayamaması, kadınların etek giyerken erkeklerin
giyememesi, kadınların erkeklere göre daha rahat ağlayabilmesi)
Özetle, biyolojik cinsiyet, biyoloji ve fizyolojimizle ilgilidir. Toplumsal cinsiyet ise,
toplumla ve toplum tarafından belirlenmiş kültürel değerlerle ilgilidir.

• Kadınlara bu çalışmadan sonra, cevaplarda dikkatlerini çeken bir şey olup olmadığını soralım.
Yanıtları alalım. Gelen yanıtlarda arasında yer almıyorsa, kadınların yapamadıkları şeylerin
birçoğunun toplumun kadınla ilgili yargılarından dolayı olduğunu biz ekleyelim.

Zamanı Olanlar İçin Ek Çalışma: Erkek ve Kadından Beklentiler
• “Bakalım toplum erkek ve kadınlardan nasıl olmalarını bekliyor?” diyerek aşağıdaki maddeleri

okuyalım/tabloyu anlaşılır bir şekilde tahtaya veya poster kağıdına çizelim. Atölyeyi küçük
ve okuma yazma bilen bir grupla yapıyorsanız tabloyu katılımcıların göreceği şekilde tutarak
aktarım yapabilirsiniz.

• Kadınlarla

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Narin
Yumuşak
Güçsüz
Sabırlı
Uysal
Fedakar
Korkak
Edilgen
İtaatkar
Bağımlı
Uzlaşmacı
Dış Görünüşü
Önemli

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaba
Sert
Güçlü
Sabırsız
Dikkafalı
Kendini Düşünen
Cesur
Girişken
Asi
Bağımsız
Uzlaşmacı
Dış Görünümü
Önemsiz

şu
bilgileri
paylaşabiliriz:
“Gördüğünüz gibi, narin, kaba, yumuşak,
cesur olmak gibi şıklar var burada. Oysa
ben çok narin erkekler, çok cesur kadınlar
tanıyorum. Mesela sizler cesur kadınlarsınız.
Aranızdan bazı kadınların itaatkâr olmayı
kabul etmediğini biliyorum. Bazı babalar
tanıdım, çok fedakârlardı. Demek ki bunların
biyolojik cinsiyet ile ilgisi yok.”

• “Kadından ve erkekten beklenen roller

toplumdan topluma farklılık gösterir.
Tarihe baktığımızda da toplumun kadın ve
erkeklerden beklentilerinin farklı olduğunu
görürüz. Aynı zamanda köyde yaşayan bir
kadınlardan beklenenle, büyük şehirlerde
yaşayan
kadınlardan
ve
erkeklerden
beklenenler de farklıdır. Dolayısıyla bu roller,
kadın ve erkeğe özgü durumlar değildir,
toplumsal koşullar çerçevesinde oluşmuştur
ve değişebilir niteliktedir.”

14

15

3. “Tersine Dünya” Çalışması (40 Dk.)
• Katılımcılara aşağıdaki fotoğrafları gösterelim.

Zamanı Olanlar İçin Ek Çalışma: Çocukluktan Yetişkinliğe
Toplumsal Cinsiyetin Sonuçları
• “Şimdi hep birlikte toplumsal cinsiyetin hayatımızı nasıl şekillendirdiğine bakacağız” diyerek

yukarıda paylaşılan, sizin çizdiğiniz veya sözlü olarak aktardığınız tabloyu hatırlatalım.Kadınlara
şu soruları yöneltelim;

◊ Mesela kız çocuğunuz olsa ne isim koyarsınız, oğlan çocuğunuz olsa ne isim koyarsınız?
◊ Oğlan çocuklarının ya da erkeklerin daha koyu renkler seçmesi, açık renk giymemesi
hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi hep birlikte erkeklerin de pembe, sarı, yeşil giyebildiği
bir dünya hayal edelim. Bunun nesi kötü ki?

◊ Çocuklarınıza nasıl hitap ediyorsunuz? Aranızda kızımla farklı, oğlumla farklı konuştuğumu
fark ettim diyen var mı? Kim örnek vermek ister?

• Fotoğraflarda şaşırdıkları ya da alışılmadık duran bir şey var mı diye soralım. Fotoğrafta olup

bitenleri betimlemelerini isteyelim. (1. fotoğrafta kadın hem çocuğa bakıyor hem yemek yapıyor
vb.) Kadınlardan gelen yanıtlar üzerine yorum yapmayalım.

• Şimdi katılımcılara aşağıdaki gösterelim.

Aktiviteye İlişkin Ek Not
Çocukluktan Yetişkinliğe Toplumsal Cinsiyetin Sonuçları

• Bebeklere isim verme: Erkeklere Zeki, Mert, Kudret gibi güç ve başarı çağrıştıran isimler
verilirken, kadınlara Gül, Eda, İnci gibi narinlik, incelik çağrıştıran isimler verilir. Not:
Mülteci kadınlarla bu çalışmayı yaparken katılımcıların anadillerindeki isimlerde
de bunlara denk gelen örnekleri yazalım. Böyle örnekler yoksa Türkiye’deki isimler
üzerinden ilerleyelim.

• Bebeklerin kıyafet seçimi: Oğlan çocuklarının mavi, kız çocuklarının pembe giymesi
örneğini verip bunun cinsiyetle değil, toplumsal cinsiyetle ilgili olduğunu söyleyelim.

• Çocukların oyun ve oyuncak seçimi: Oğlanlara araba, tamir aleti gibi oyuncaklar
alınırken, kızlara ev ve çocuk bakımına yönelik oyuncaklar alınması

• “Fotoğraflarda görmeye çok alışık olmadığınız bir şey var mı?” diye soralım. Kadınlardan yanıt
gelmezse “mesela erkeklerin cam silmesi, temizlik yapması çok sık rastladığımız bir şey mi,
sizce kadınlar neden futbol oynamaz?” gibi fotoğraflar üzerinden sorular yöneltelim.

• Not: Bu çalışmayı yüz yüze yaptığımızda, fotoğrafların çıktılarını alıp, atölye öncesi odanın 2
farklı yerine asalım. Katılımcıların fotoğraflara sergi gibi bakacakları bir ortam hazırlayalım.

• Çocuklarla iletişim: Oğlan çocuklarına “Aslan oğlum”, “bak nasıl da tuttuğunu koparıyor”,

”sus bakayım, erkek adam ağlamaz”; “bu çocuk büyüyünce çok kızın gönlünü yakacak”
gibi ifadeler söylenirken kız çocuklarına yönelik olarak “düzgün otur, uslu ol, edepsiz
derler sana sonra”, “kız çocukları kahkaha atmaz, ayıp” gibi ifadelerin kullanılması

• Meslek seçimi: Erkekler: mühendis, tamirci, futbolcu, aşçı; kadınlar: öğretmen, hemşire

• Şimdi tekrar toplumsal cinsiyet- biyolojik cinsiyet arasındaki farka dönelim ve bu fotoğrafları

biyolojik cinsiyet—toplumsal cinsiyet üzerinden tekrar yorumlamalarını isteyelim. Ve şu soruyu
soralım: ”Peki toplumun erkek ve kadınlardan beklentilerinin farklı olmasının ne gibi bir zararı
var?”

Kadınlardan gelen yanıtlarda, toplumun beklentilerinin kadınları da erkekleri de kısıtladığını ama
özellikle kadınların sömürülmesine sebep olduğunu vurgulayalım. Bu beklentilerin sonuçlarına bir
sonraki çalışmada bakacağız.

Önemli Not:
Kadınların futbol oynamamalarının, erkeklerin temizlik yapmamalarının, tamir işinin
erkeklerde olmasının biyoloji ile ilgisi yoktur. Bunlar toplumun belirlediği şeylerdir. Bir
kadının tamir yapabilmesinin önünde fiziki olarak hiçbir engel yoktur. Bu yüzden mesela
yemek işi evde kadınların yapması gereken bir şey olarak görülürken, aşçıların birçoğu
erkektir.

4. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Sonuçları Çalışması (40 Dk.)
“Buraya kadar kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin aslında toplum yargılarından kaynaklandığını
öğrendik. Şimdi bu eşitsizliğin detaylarına bakacağız. Bakalım, bu eşitsizlik hayatımıza nasıl
yansıyor. Şimdi toplumsal cinsiyet diye öğrendiğimiz şeyin kadınların hayatına nasıl bir etkisi
olduğuna bakacağız birlikte.”

• Katılımcıları 4 farklı gruba bölelim. Grup isimleri: eğitim, çalışma, siyaset, aile hayatı.
• Her gruptan, aşağıda bulunan “Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Sonuçları” başlığında paylaşılan
örneklerle ilgili deneyimlerini birbirleriyle paylaşmalarını isteyelim. (“Okula gidebildiniz mi,
çalışabiliyor musunuz, kaç yaşında evlendiniz?” gibi sorular üzerinden katılımcıları tartışmaları
için yönlendirelim.)

Not: Katılımcıları gruplara ayıramadığınız durumlarda katılımcılarla sırayla bu başlıkları
konuşabilirsiniz.
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Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Sonuçları
Eğitim
• Kız çocuklarının okutulmaması.

• Kız çocuklarının sosyal bilimlere, oğlan çocuklarının sayısal bilimlere yönlendirilmesi.
Ücret karşılığı çalışma- gelir elde etme
• Erkeklerin çalışma oranının kadınlardan çok daha yüksek olması.

• İşyerlerinde yönetici konumunda çoğunlukla erkeklerin çalışması.
• Çalışan kadınların onlarla aynı pozisyonda çalışan erkeklere göre daha düşük maaş alması.
Siyasi alana katılım
• Kadınların siyasete katılımının düşük olması.

• Kadınlarla ilgili siyasi ve hukuki kararların erkekler tarafından verilmesi.
• Kadınların siyasetle ilgili konuşmalarının dikkate alınmaması.
Aile Hayatı/ Hane içi Yaşam
• Kız çocuklarının oğlan çocuklarına göre daha güçsüz ve bağımlı yetiştirilmesi.

•
•
•
•
•

Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi.
Kadınların mirastan pay alamamaları.
Kız çocuklarının kısıtlanması; özgüvensiz ve erkeklere bağımlı yetiştirilmesi.
Kadınların boşanmasının ayıp karşılanması, kadının ailesinin boşanmaya karşı çıkması.
Oğlan çocuklarını bu eşitsiz sistemi devam ettirecek şekilde yetiştirilmesi.

• Oğlan çocuklarının beslenmesinin, sağlığının, giyiminin önceliklendirilmesi.
Şiddet

• Kadına yönelik şiddet oranlarının erkeklere kadınlar tarafından uygulanan şiddet oranlarından
kıyaslanamaz ölçüde çok daha yüksek olması

• Kadın sığınma merkezi sayısı yetersiz olduğu için, kadınlar şiddete uğrasalar da şiddete maruz
bırakıldıkları yerde yaşamaya devam etmeleri.

Önemli Not:
Toplumsal Cinsiyet ve LGBTİ+’lar.
Toplumsal cinsiyet kavramı, sadece kadın ve erkekler arasındaki ilişkileri tanımlamak için
kullanılmaz. Kadın ve erkek olarak tanımlanan ikili cinsiyet sisteminin görünmez kıldığı
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerini de konuşmamıza imkân tanır.
Cinsiyet Kimliği: Kişinin kendi cinsiyetinin içsel tecrübesi ve anlamlandırılmasıdır. Atanmış
cinsiyetle aynı olabilir ya da olmayabilir. Kadın, erkek, transeksüellik, trans erkek, trans kadın,
trans, natrans, travesti, interseks, cinsiyetsiz ve akışkan cinsiyet olarak ifade edilmektedir.
Bu ifadelerin tamamı eşit derecede geçerli ve değerlidir.

Cinsel Yönelim: Cinsel çekimi (ya da bu çekimin yokluğunu) ifade eden kimlik ya da
etiketlerdir. Heteroseksüel/düzcinsel, eşcinsel, panseksüel, bi+ gibi. Cinsel yönelim kavramı
kadın/erkek ikili sistemi üzerinden tanımlanmış olduğu için günümüzde farklı tartışmalarla
da beslenmekte ve değişmektedir.
Heteroseksüellik: İkili cinsiyet sistemi içerisinde yer alan kişinin diğer cinsiyetten birine
ilgi ve çekim duyması.
Eşcinsellik: Kişinin kendi cinsiyetinden/hemcinslerinden birine ilgi ve çekim duyması.
Gey: Eşcinsel erkek.
Lezbiyen: Eşcinsel kadın.
Biseksüellik: Kişinin her iki cinsiyetten olan kişilere ilgi ve çekim duyması.
Trans/Transgender (Trans Kadın ve Trans Erkek): Cinsiyet kimliği, doğumda atanan ve
varsayılan cinsiyetle uyumlu olmayan kişilerin tümünü ifade etmektedir. Şemsiye bir terim
olarak da kullanılır. Bu anlamda bireyler kendilerini hissettikleri cinsiyet kimliğine uyumlu
olmak için “cinsiyet değiştirme” olarak adlandırılan trans geçiş ameliyatı olabilir ve farklı
hormon tedavileri uygulayabilir. Ama bu bireyin kendini trans olarak tanımlaması için
gerekli bir koşul değildir.
Transgender cinsiyete dair kimliği ifade eder; bireylerin cinsel yönelimi ile alakası yoktur.
Trans Kadın: Doğum sırasında bedensel (atanmış) cinsiyeti erkek olarak belirlenmiş ama
kendini kadın olarak tanımlayan/hisseden kişi.
Trans Erkek: Doğum sırasında bedensel (atanmış) cinsiyeti kadın olarak belirlenmiş ama
kendini erkek olarak tanımlayan/hisseden kişi.
Natrans: Trans olmayan birey.
Bütün trans kadın ve trans erkekler kendilerini “trans” kelimesini kullanarak tanımlamayabilir
ve sadece “kadınım” veya “erkeğim” diyebilir. Trans ibaresi bazı bireyler tarafından politik
görünürlülük kazanmak ve/veya hormon terapisi, beden uyum operasyonu, mastektomi gibi
tıbbi müdahalelere başvuran ya da buna niyetli kişilerin geçiş sürecini vurgulamak için de
ifade edilebilir. Bütün bu kavramlarda bireylere yönelik en doğru yaklaşım bireyin kendisini
nasıl tanımladığına bakmak, eğer belirtmemişse kendisine danışmaktır.
LGBTİ+ların hakları var olan uluslararası insan hakları hukuku tarafından korunsa da
lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseksler (LGBTİ+lar) zulüm, ayrımcılık, zorbalık ile
aralarında işkence ve cinayete veren aşırı şiddet türlerinin de olduğu, kabul edilemez kötü
muamelelerin mağdurları olmayı sürdüren bir toplumsal kesimi oluşturmaktadır. LGBTİ+lara
yönelik ayrımcılık ve şiddet, toplumsal normlardan ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini
devam ettiren belirli rollerden kaynaklanmaktadır. LGBTİ+ları ayrımcılıktan ve nefret
suçlarından koruyan yasal çerçeve pek çok ülkede mevcut değildir; gerçek ya da algılanan
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılık, LGBTİ+lar iş, sağlık hizmetleri ve
eğitime erişmeyi denediklerinde, neredeyse tüm dünyada yaşanmaktadır.
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metinlerinde, ev işlerinin kadınlar tarafından, ev dışındaki işlerin ise erkekler tarafından
yapıldığı görülmektedir.

Aktiviteye İlişkin Ek Not
1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçları
• Sağlık: • Cinsiyetin anne karnında belli olmasıyla birlikte cinsiyete dayalı kürtaj.

• Annenin beslenme ve sağlığının ihmal edilmesi. • Doğum sonrası yeterli sağlık hizmeti
alamama. • Kırsal bölgede ve yoksul ailelerde kız çocukların beslenme ve sağlığına daha
az özen gösterilmesi. • Kız çocukların verem, çocuk felci, kızamık ve karma aşılarda oğlan
çocuklara göre geride olması.

• Eğitim: • Kırsal kesimde kız çocuklarının okula devam ettirilmemesi ve ergenlikle

birlikte okuldan alınması. • Kız çocuklarından ücretsiz aile işçisi olarak hane üretimine
katkıda bulunmalarının beklenmesi. • Çocukların aileleriyle birlikte ücretli tarım
işçisi olması. • Kız çocuklarından küçük kardeşlerine bakmalarının beklenmesi.
• Erken/çocuk yaşta evlendirilme, okula erişim zorluğu, resmi kuruluşlarda yalnızca
Türkçe hizmet sunulması gibi nedenlerle, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde
kız çocuklarını eğitime yönlendirmede güçlük yaşanması.

• Çalışma: • Esnek çalışma biçimleri, güvencesiz çalışma, ev eksenli çalışma gibi emek

biçimlerinde kadınların çalışmasının yaygınlığı • Kadının gündelikçi olarak temizlik
işçiliği, çocuk ve yaşlı bakımı gibi toplumsal cinsiyet rolleriyle bağlantılı işlerde kayıt dışı
çalışması. • Kaza, hastalık, gebelik ve yaşlılık gibi durumlarda güvenceden yoksun olma
nedeniyle kadınların erkeklere bağımlı hale gelmesi. • Teknik bilgi ve beceri gerektiren
mesleklerin kadınlara uygun görülmemesi. (Yükseköğrenimde teknik bölümlerde eğitim
alanların çoğu erkektir.) • Kadının yaptığı ev işlerinin, yani ev içi emeği “görünmeyen
emek” olarak adlandırılması. (Çünkü kadının doğal olarak yerine getirmesi gereken işler
olarak görülür.)

2. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin aile ve çocuk açısından değerlendirmesi
• Toplumsal cinsiyet rollerinin benimsetilmesi; cinsiyete uygun davranışların sergilenmesi

halinde, kabul, yönlendirme, pekiştirme, ödüllendirme, uygun olmayan davranışların
sergilenmesi halinde ise ayıplama, cezalandırma ve dışlama gibi yöntemlerle gerçekleşir.

• Sünnet, oğlan çocukların cinsiyetlenme sürecinde önemli bir törendir. “Erkek olmanın ilk
adımı” sayılan sünnet töreninde, çocukların prens/şehzade gibi giydirilmesi ve sünnet
düğünü yapılması gibi adetler erkekliği yüceltir.

• Askerlik, geleneksel olarak erkek olmanın en önemli koşullarından biridir. Katı bir

hiyerarşi, disiplin ve kimliksizleşme süreci olan askerlikte, erkekler hem şiddete maruz
bırakılmakta hem de şiddet bilgisiyle donanarak şiddet uygulayabilmektedir. Bu süreçte
erkeklik ve şiddet özdeşleştirilir, gerekli görülen durumlarda erkeğin şiddet uygulaması
meşruiyet kazanır.

•

“Ata”sözleri ve deyimler, tarih boyunca kadının nasıl aşağılandığı ve ezildiği bilgisini
yansıtan kültürel öğelerdir. “Kızını dövmeyen dizini döver”, “kadının sırtından sopayı,
karnından sıpayı eksik etmeyeceksin” gibi atasözleri, “saçı uzun aklı kısa”, “kaşık
düşmanı” gibi deyimler, kadının geleneksel toplumsal konumunu tanımlar ve devamına
katkı sağlar.

• Medya, sunduğu rollerle toplumsal cinsiyet rollerinin ve eşitsizliğin devamını sağlayan
bakış açısının sürdürülmesini sağlayabilmektedir. Özellikle evlilik programları, (şiddet
içeren) diziler ve yarışma programları eşitsizliği yeniden üretmektedir. Belirli işlerin
erkeklere, belirli işlerin ise kadınlara uygun görülmesi, yönetici konumların ağırlıklı olarak
erkeklerden oluşması, kayıt dışı ekonomide kadınların yaygın oluşu gibi etkenlerle emek
gücünü cinsiyetler üzerinden yapılandırır ve medya da toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını
maalesef bu bakış açısıyla sürdürmektedir. (KADAV, 2015)

Değerlendirme ve Kapanış
Bu çalışmadan sonra bugünkü modülümüzü tamamlayabiliriz.
Katılımcılara eklemek istemedekileri bir şey olup olmadığını soralım.
Bugünle ilgili öğrendikleri/akıllarında kalan bir şeyi ve duygularını paylaşmalarını rica edelim, tek
tek cevapları alalım. Herkese katılımları için teşekkür edelim.

• Ailenin, cinsiyetlendirme sürecindeki işlevi çok etkilidir. Anne-baba, kardeş ve geniş akraba
çevresiyle ilişkiler, çocukların cinsiyet rollerini gözlemlemesi, model alarak öğrenmesi,
olumlu ve olumsuz yöntemlerle benimsemesi açısından önemli bir role sahiptir.

Kapatırken şu bilgileri paylaşalım:
◊ Atölye sonrasında destek almak istediğiniz veya paylaşmak istediğiniz bir konu varsa bize
ulaşabilirsiniz.

• Oyunlar, bilgisayar oyunları ve oyuncaklar, kız ve oğlan çocuklar için farklıdır. Kız

◊ Hayata Destek Derneği’nin haklarınız ve hizmetler konusunda bilgi alabileceğiniz Ücretsiz

çocuklar için ev içi toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üreten evcilik oyunu ve bebeklerle
oynamak, oğlan çocuklar için ise askercilik, silah ve araba oyunları ön plandadır. Bilgisayar
oyunlarında strateji gerektiren ve şiddet içeren oyunlar oğlan çocuklara hitap eder.

• Masallar, özellikle kız çocuklarına yönelik olarak mesajlarla örülüdür. Kadınların bakım

veren, fedakâr, sabırlı ve güzel olarak sunulduğu masallarda, genellikle bu özellikleri
karşılığında kendilerini kurtaran bir “beyaz atlı prens”le ödüllendirildikleri dikkat
çeker. Diğer taraftan kötülük timsalleri, genellikle yaşlı ve çirkin cadı kadınlardır. Erkek
karakterler ise güçlü ve fedakâr kahramanlar olarak resmedilir.

•

Çizgi filmler, büyük ölçüde kız ve oğlan çocuklar için farklılaşmıştır. Oğlan çocuklar için
sertlik ve şiddet içeren çizgi filmler tasarlanır. Şiddet içermeyen ve toplumsal cinsiyet
rolleri arasındaki farkın fazla olmadığı çizgi filmlerde ise başkahramanın oğlan olduğu
görülmektedir.

• Ders kitapları, cinsiyetçi kalıplardan bir miktar arındırılmış olsa da toplumsal cinsiyet

rollerinin, geleneksel kalıplara uygun şekilde resmedildiği görülmektedir. Özellikle okuma

Bilgi ve Destek hattı bulunmaktadır.

◊ BİLGİ ve DESTEK HATTI: 0800 670 1010
◊ Bu atölye ve kolaylaştırıcı ile ilgili fikir veya şikâyetleriniz olursa Fikir ve Şikâyet Hattımızı
arayarak fikir, bildirim ve şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

◊ FİKİR ve ŞİKÂYET HATTI: 0850 441 0043.
(Bu iki hattı Türkiye genelinden mülteciler ve göçmenler arayabilirler. Atölye uygulayıcıları
farklı bir kurum temsilcisi ise bulundukları bölgede/ilde ücretsiz bir bilgi ve destek hattı varsa
paylaşabilirler.)

◊ Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet veren UNHCR DANIŞMA HATTI’na 444
48 68 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Danışma Hattı, Pazartesi- Perşembe 09:00-17:00,
Cuma günleri ise 09:00 – 16:00 arası hizmet vermektedir. Talep üzerine Fransızca, Urduca,
Kürtçe ve Somalice dillerinde de danışmanlık sağlanmaktadır.
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Kadının İnsan Hakları - Bölüm 2
5. “Neden Kadının İnsan Hakları?” Çalışması (30 Dk.)
• Katılımcılara “sizce bu modülün adı neden insan hakları değil de kadının insan hakları?” diye soru
yöneltelim. Soruyu netleştirmek için “yani sizce burada neden kadın başlığını da ekledik?” diye soralım.

• Şimdi kadınlara şu soruyu yöneltelim: “Buraya kadar paylaştıklarımızı da dikkate alarak cevaplayalım.
Sizce kadın ve erkek eşit mi? Eşitlik var mı?”

• Aslında buraya kadar işlediklerimiz neden kadınlar için hakları vurgulamamız gerektiğini anlatıyor bize.
Kadınların futbol oynamasının, tamircilik yapmasının, yönetici olmasının önünde yasal olarak hiçbir engel
yokken, yine de bu eşitsizliklere maruz bırakılıyoruz.

Aktiviteye İlişkin Ek Not
İşçi hakları senelerdir var, ama sadece son 30 yıldır kadınlar neden erkekler kadar çalışamıyor
diye soruluyor. Kadınlar, insan haklarından eşit bir biçimde yararlanmamaktadır. Bildiğimiz
tarih boyunca, hiçbir zaman erkekler dünyayı kadınlarla eşit bir biçimde paylaşmadı. Bu
yüzden insan hakları kadar, kadının insan haklarının vurgulanmasına ihtiyacımız var.
Kadının burada vurgulanması, kadınların yasalardan ve sosyal hayatın imkânlarından
erkekler kadar eşit yararlanamadığını anlatıyor. Özetle kadının insan hakları, kadının sadece
insan olmaktan doğan haklarıdır.

Önemli Not:
Göçmen (Migrant): Ekonomik nedenlerle ülkesinden ayrılan kişiler olarak tanımlanabilir
Sığınmacı (Asylum-seeker): Mülteci statüsü almaya yönelik başvurusu bulunan fakat bu
başvurusu, henüz karara bağlanmamış kişiler için kullanılmaktadır.
Mülteci (Refugee): Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi
düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı
olduğu ülkenin ya da vatandaşlığı yoksa ikamet ettiği ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin
korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen;
oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişi.

» Şimdi aşağıdaki hakları bir kez yüksek sesle katılımcılara okuyalım. Kadınlara “Bu haklar

içinde sizin için en önemlisi hangisi ve neden?” diye soralım. Kadınlardan cevap aldıktan sonra
“Bu hakların hepsi, bizim onurlu bir yaşam sürmemiz için çok önemli, bu yüzden bu oturumların
hepsinde haklarınızla ilgili aklınıza bir şey takılırsa paylaşmanızı çok isterim” diyebilirsiniz.
Temel İnsan Hakları

• Hepimizin yaşama hakkı vardır.
• Haksızlığa uğradığımızda hak arama özgürlüğümüz vardır.
• Haksızlığa uğradığımızda adaletin yerine gelmesi için mahkemelere, devlet kurumlarına
başvurabiliriz

6. Temel İnsan Hakları (30 Dk.)
“Şimdi hep birlikte kadınların yasalardan kaynaklanan temel haklarına bakalım. Haklarımızı güvence altına
alan ulusal ve uluslararası belgeler var.” (Kadınların bu belgelerin isimlerine hâkim olmalarını beklemiyoruz,
sadece duymaları yeterlidir.)
Uluslararası Belgeler
• 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

•
•
•
•

1951 Mültecilerin Statüsüne İlişkin BM Sözleşmesi (Cenevre Sözleşmesi) ve 1967 tarihli Protokol
1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

seçimler hür ve adil olmalıdır.

• Bir suç işlediğimiz düşünülüyorsa adil ve açık bir şekilde yargılanma hakkımız var. Kimse bizi
açık ve adil şekilde yargılamadan hapishaneye gönderemez.

• Dernek, parti gibi örgütler kurma özgürlüğümüz var.
• Vicdan, din ve inanç özgürlüğümüz var
• Bir dine bağlanma ve dini inancını taşıma özgürlüğümüz var.

1979 Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi
2011 İstanbul Sözleşmesi

Ulusal Belgeler
• T.C. Anayasası

•
•
•
•
•

• Hepimizin düşünce özgürlüğü vardır.
• Hangi haklarımıza sahip olduğumuzu öğrenme özgürlüğümüz var.
• Muhtar, milletvekili gibi görevler yerine getirmek için seçimlere katılma hakkımız var ve bu

Medeni Kanun
6284 Sayılı Kanun
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (2014)
Geçici Koruma Yönetmeliği (2014)
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (2016) (Ülkelerinden
ayrılmak zorunda kalarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilere sağlanan korumanın adı “geçici koruma”dır.
Geçici koruma altında bulunan kişiler, YUKK 91. maddede; “ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı
ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya
sınırlarımızı geçen yabancılar” olarak tanımlanmıştır.)

Aktiviteye İlişkin Ek Not
Temel İnsan Hakları
• Yaşam hakkı

•
•
•
•
•
•
•
•

Hak arama özgürlüğü ve adalete erişim hakkı
Düşünce özgürlüğü
Haklarını bilme, öğrenme özgürlüğü
Hür ve adil seçimlere katılma hakkı
Adil ve açık bir şekilde yargılanma hakkı
Dernek, parti vb örgütler kurma özgürlüğü
Vicdan, din ve inanç özgürlüğü
Bir dine bağlanma ve dini inancını taşıma özgürlüğü
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Bu evrensel haklar;
• insanın insan olmasından kaynaklanan,

• vazgeçilmez,
• devredilmez haklardır.
Yukarıdaki haklar bir cümle şeklinde değil, kanunda belirtildiği şekilde yazılmıştır. Bu şeklini
kadınlarla paylaşmamıza gerek yok. Fakat kadınların bilgilerinin iyi seviyede olduğunu ve
bunları paylaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorsanız kadınlarla bu notu paylaşabilirsiniz.

Zamanı Olanlar İçin Ek Çalışma:
Kadınlara sırasıyla aşağıdaki cümleleri okuyalım ve bu cümlelerin yukarıda söz ettiğiniz haklardan hangisine
denk geldiğini/hangi hakkın ihlal edildiğini soralım:

◊ Esma, ülkesine ihanet ettiği gerekçesiyle, hakkında herhangi bir mahkeme kararı olmadan 3 aydır
gözaltında tutulmaktadır.

◊ Mevlide, tuttuğu siyasi parti ile ilgili fikirlerini açıkladığı gerekçesiyle okuduğu okuldan atılmıştır.
◊ Ayşe, üniversitede mühendislik okumaktadır. Üniversite yönetimine haklarını bilmek istediğine dair bir
dilekçe vermiştir.

◊ Kadriye, mahalle muhtarlığı seçimlerine girmek istemektedir.
◊ Sultan’ın kızı, okulda bir erkekle dolaştığı gerekçesiyle okuldan atılmıştır. Sultan bunun insan haklarına
aykırı bir uygulama olduğunu düşünüp mahkemeye başvurmuştur.

◊ Serpil, şiddet gören bir kadın arkadaşı ile birlikte polise giderek, kadın arkadaşının yaşamının tehlikede
olması sebebiyle uzaklaştırma talep etmiştir.

Yanıtlar
◊ Esma, ülkesine ihanet ettiği gerekçesiyle, hakkında herhangi bir mahkeme kararı olmadan 3 aydır
gözaltında tutulmaktadır.- Adil ve açık bir şekilde yargılanma hakkı

◊ Mevlide, tuttuğu siyasi parti ile ilgili fikirlerini açıkladığı gerekçesiyle okuduğu okuldan atılmıştır.- Düşünce
Özgürlüğü

◊ Ayşe, üniversitede mühendislik okumaktadır. Üniversite yönetimine haklarını bilmek istediğine dair bir
dilekçe vermiştir.- Haklarını bilme, öğrenme özgürlüğü

◊ Kadriye, mahalle muhtarlığı seçimlerine girmek istemektedir.- Hür ve adil seçimlere katılma hakkı
◊ Sultan’ın, kızı okulda bir erkekle dolaştığı gerekçesiyle okuldan atılmıştır. Sultan bunun insan haklarına
aykırı bir uygulama olduğunu düşünüp mahkemeye başvurmuştur.- Hak arama özgürlüğü ve adalete
erişim hakkı

◊ Serpil, şiddet gören bir kadın arkadaşı ile birlikte polise giderek, kadın arkadaşının yaşamının tehlikede
olması sebebiyle uzaklaştırma talep etmiştir.- Yaşam hakkı

“Şimdi bu sözleşme ve yönergelere bir de Suriyeli kadınlar açısından bakalım” diyerek aşağıdaki kanunları
okuyalım:
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

• Bütün insanların özgür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğar. (Madde 1)

• Herkes ayrım gözetilmeksizin Beyanname’de yer alan hak ve özgürlüklerden yararlanabilir. (Madde 2/1)
• Her bireyin yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği hakkı vardır (Madde 3)
• Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz
(Madde 5)

• Herkes kanun önünde eşittir ve herkesin kanunun korumasından eşit şekilde yararlanma hakkı vardır.
(Madde 7)

• Evlenme ancak serbest ve tam rıza ile yapılabilir. (Madde 16/2)
1948 tarihli Beyannamede bir mülteci tanımı verilmemiş ancak 14. maddesinde “Herkes zulüm karşısında
başka ülkelerde sığınma talebinde bulunma ve sığınma olanağından yararlanma hakkına sahiptir” ifadesiyle
iltica hakkı temel bir insan hakkı olarak ilan edilmiştir.
Mültecilerin Statüsüne Dair BM Sözleşmesi (1951 Cenevre Sözleşmesi) ve 1967 tarihli Mültecilerin Statüsüne
Dair Protokol
Türkiye Cenevre Sözleşmesi’ni coğrafi çekince koyarak imzalamıştır. Bu çekinceye göre Türkiye, Avrupa
dışından gelenleri mülteci olarak kabul etmemektedir. Bu nedenle Türkiye’de mültecilik statüsü almış kişi sayısı
çok çok azdır. Afganistan, Irak, İran gibi Avrupa dışından gelenler ise üçüncü bir ülkeye yerleştirilinceye kadar
şartlı mülteci statüsünde geçici olarak Türkiye’de kalabilmektedirler. Bu sebeple 2011 yılından sonra kitlesel
olarak Türkiye’ye gelen Suriyeliler de mülteci statüsünde değil geçici koruma statüsünden yararlanmaktadır.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)

• YUKK 2014’te yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda yabancılarla ilgili temel esaslar, yabancıların hangi
hizmetlerden nasıl yararlanabileceği gibi esaslar düzenlenmiştir. Bu kanunla, yabancılarla ilgili tüm işleri
düzenleyecek olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) kurulmuştur. Müdürlüğün yapısı, 2022 yılında
değiştirilerek ismi Göç İdaresi Başkanlığı yapılmıştır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

• Bu yönetmelik YUKK hükümlerinin nasıl uygulanacağını göstermektedir.
Geçici Koruma Yönetmeliği (Şu anda Türkiye’de Bulunan Suriyeli Mültecilere Uygulanan Yönetmelik)
2004 yılında yürürlüğe giren bu Yönetmelik, acil ve geçici koruma amacıyla Türkiye’ye gelen ve uluslararası
koruma talebi bireysel olarak değerlendirilemeyen kişiler için düzenlenmiştir. Yönetmeliğin geçici 1. maddesine
göre 2011 yılından sonra Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye sığınan kişilere geçici koruma statüsü
verilir. Bu yönetmelikle geçici koruma statüsüne alınacakların hak ve yükümlülükleri de düzenlenmiştir. Bu
yönetmelikte geçici koruma statüsündekilere aşağıdaki haklar tanınmıştır:

• Sağlık hizmetlerine, eğitim, sosyal yardım ve işgücü piyasasına erişim hakkı,
• Sınır dışı edilmeye karşı korunma hakkı
• Türkiye’de yasal olarak kalma hakkı
Katılımcılarınızın okuma-yazma ve toplumsal cinsiyetle ilgili meraklarına göre sadece bu kanunların
isimlerine değinip geçebilirsiniz. Kadınların bu kanunlara aşina olmaları yeterli.

7. Haklar Özelinde Kadının İnsan Hakları-1 (20 Dk.)
“Şimdi haklara biraz da kadınlar özelinde bakalım” diyerek aşağıdaki 4 maddeleri okuyalım ve şimdi bu
maddelerin ne anlama geldiğini aşağıdaki şekilde özetleyelim:
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• Bedeni ile ilgili haklar: Bir kadının rızası olmadan o kadının bedeni ile ilgili müdahalede bulunamazsınız.
• Evlilikle ve boşanma ilgili hakları: Kadınların boşanırken de evlenirken de bazı hakları korunmuştur.
• Kamu yaşamındaki hakları: Evden dışarısı olan her yer kamudur. İşe gittiğinizde, bir devlet kurumunda
işlem yaptığınızda, pazarda alışveriş yaptığınızda, okula gittiğinizde, haksızlığa uğrarsanız ya da haksızlığa
uğramamanız için yararlanabileceğiniz haklarınız vardır.

Şimdi hep birlikte bu haklara bakacağız.

• Kadınlara aşağıdaki cümleleri okuyalım ve bu cümlenin hangi hakka denk geldiğini soralım. (Cümlelerle
hakları eşleştirme sürecinde şu 3 kategori yeterlidir: Beden üzerindeki haklar, evlilik-boşanma ile ilgili haklar
ve kamusal haklar).

Cümleleri tek tek okuyup, her seferinde 3 kategoriyi hatırlatalım, kadınlar hangi hakka denk geldiğini
bulduktan sonra bir sonraki cümleye geçelim. (Cümlelerin hangi hak ile ilgili olduğu aşağıdaki cümlelerin
yanında, parantez içinde belirtilmiştir)

◊
◊
◊
◊
◊

Bir kadın istediği kişiyle evlenebilir. (Evlilikle ilgili haklar)

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Kadın boşanmak için mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. (Boşanma ile ilgili haklar)

Kadınlar erkeklerle eşit eğitim alma hakkına sahiptir. (kamusal haklar)
Bir erkek ve bir kadın aynı işte çalışıyorsa ikisi de aynı ücreti almalıdır. (Kamusal haklar)
Kadın kumayı reddetme hakkına sahiptir (Evlilikle ilgili haklar)
Kadın daha fazla çocuk doğurmak istemiyorsa doğum kontrolünü kullanma hakkına sahiptir. (Evlilikle
ilgili haklar)
Boşanırken nafaka isteyebilir. (Boşanma ile ilgili haklar)
İstediği zaman kocasından izin almadan istediği işte çalışabilir. (Kamusal haklar)
Kadın tecavüze, tacize uğramadan yaşayabilmelidir. (Evlilikle ilgili haklar)
Kadın boşanırken çocuklarının velayetini alma hakkına sahiptir. (Boşanma ile ilgili haklar)
Her kadının sağlıklı yaşama hakkı vardır. (Kamusal haklar)
Sadece dini nikâh değil, kadınların resmi nikâh kıydırma hakkı da vardır. (Evlilikle ilgili haklar)

Aktiviteye İlişkin Ek Not
Bu çalışmanın amacı, kadınların hangi hakkın hangi cümleye ait olduğunu ezberlemeleri değil, hakların
gündelik yaşamlarında nereye denk geldiğini görmeleri ve haklarına aşina olmalarıdır.
Yukarıda cümle şeklinde iletilen hakların kanundaki yer alış şekilleri aşağıdaki gibidir:

• İstediği kişiyle evlenme hakkı (evlilikle ilgili haklar)
• Eşit ücret hakkı (kamu yaşamındaki hakları)
• Eşit eğitim hakkı (kamu yaşamındaki hakları)
• Kumayı reddetme hakkı (evlilikle ilgili haklar)
•
•
•
•
•

Doğum kontrolünü kullanma hakkı (kadının bedeni üzerindeki hakları)

•
•
•
•

Siyasi partiye katılma hakkı (kamu yaşamındaki hakları)
Tecavüzsüz, tacizsiz yaşama hakkı (kadının bedeni üzerindeki hakları)
Çocuklarının velayetini alma hakkı (evlilikle ilgili haklar)
Sağlıklı yaşama hakkı (kadının bedeni üzerindeki hakları)

8. Haklar Özelinde Kadının İnsan Hakları -2: Mücadele Planı Çalışması (25 Dk.)
• Şimdi kadınları 5 gruba bölelim. (zoom-break out programı kullanarak)
• Grup içinde 2 şeyin tartışılmasını/yapılmasını isteyelim:
1. Şu ana kadar öğrendikleri haklar içinde kendileri için en önemli hakkı ve o hakkın onun için neden önemli
olduğunu konuşmalarını isteyelim.
2. Grupça karar verdikleri bir hak ile ilgili bir mücadele çalışması planlamalarını isteyelim. Bu mücadele
planı sokağa çıkıp eylem yapmak da olabilir, devlet kurumları ile işbirliği yaparak bir farkındalık çalışması
geliştirmek de, Hayata Destek’te danışmanlık hizmeti vermek de olabilir… İstediklerini hayal etmekte ve
planlamakta özgürler.
Örnek verecek olursak;
Hak: Kadının yaşam hakkı ile ilgili bir çalışma yapılacak
Amaç: Kadın cinayetlerine tepki göstermek
Yapılacak aktivite: Kahvehane gibi erkeklerin yoğun bulunduğu yerlere kadın cinayetleri ile ilgili afiş asmak

Değerlendirme ve Kapanış
Bu çalışmadan sonra bu günkü modülümüzü tamamlayabiliriz. Katılımcılara eklemek istedikleri bir şey olup
olmadığını soralım. Bugünle ilgili öğrendikleri/akıllarında kalan bir şeyi ve duygularını paylaşmalarını rica
edelim, tek tek cevapları alalım. Herkese katılımı için teşekkür edelim.
Kapatırken şu bilgileri paylaşalım:

◊ Atölye sonrasında destek almak istediğiniz veya paylaşmak istediğiniz bir konu varsa bize ulaşabilirsiniz.
◊ Hayata Destek Derneği’nin haklarınız ve hizmetler konusunda bilgi alabileceğiniz Ücretsiz Bilgi ve
Destek hattı bulunmaktadır.

◊ BİLGİ ve DESTEK HATTI: 0800 670 1010
◊ Bu atölye ve kolaylaştırıcı ile ilgili fikir veya şikayetleriniz olursa Fikir ve Şikâyet Hattımızı arayarak fikir
bildirim ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

◊ FİKİR ve ŞİKAYET HATTI: 0850 441 0043.
(Bu iki hattı Türkiye genelinden mülteciler ve göçmenler arayabilirler. Atölye uygulayıcıları farklı bir kurum
temsilcisi ise bulundukları bölgede/ilde ücretsiz bir bilgi ve destek hattı varsa paylaşabilirler.)

Boşanmak için mahkemeye başvurma hakkı (evlilikle ilgili haklar)
Resmi nikâh hakkı (evlilikle ilgili haklar)
Nafaka alma hakkı (evlilikle ilgili haklar)
İstediği zaman kocasından izin almadan istediği işte çalışma hakkı (kamu yaşamındaki hakları)

Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet veren UNHCR DANIŞMA HATTI’na 444 48 68 numaralı
telefondan ulaşabilirsiniz. Danışma Hattı, Pazartesi- Perşembe 09:00-17:00, Cuma günleri ise 09:00 – 16:00
arası hizmet vermektedir. Talep üzerine Fransızca, Urduca, Kürtçe ve Somalice dillerinde de danışmanlık
sağlanmaktadır.
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Kadının İnsan Hakları Modülünü
Telefon Aracılığıyla Uygularken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ekran paylaşımının yapılamayacağı, telefon görüşmesi şeklinde (konferans görüşmesi,
PortGo sistemi vb.) uzaktan yürütülen farkındalık oturumları için hazırlanan modül
notlarını okumadan önce 5. bölümdeki “Kolaylaştırıcılar İçin Notlar” kısmını ve atölye
yönergelerini okuyunuz. Telefon görüşmesi için hazırlanmış modül notları, atölye
yönergelerinin detaylıca okunmasının ardından kolaylaştırıcı olacaktır.

Ayrımcılık Çalışması
Bu çalışma slayt açılmadan, slayttaki tanım katılımcılara sözel olarak aktarılarak
yapılabilir.
Not: Okuduğumuz, paylaştığımız tanım, kanun veya açıklamalar kolaylaştırıcı konuyu
kendi cümleleri ile anlatabilir ve sonrasında katılımcılardan da kendi cümleleri ile ne
anladıklarını anlatmaları istenebilir. Burada önemli konu, slayttaki açıklamanın bir tanım
cümlesi şeklinde verilmemesidir.

“Kadın Doğulmaz, Kadın Olunur” Çalışması
Çalışmada verilen cümleler* katılımcılarla tek tek paylaşılarak aktivite uygulanır. Yani;
“Bir erkek olsaydım……………….yapabilirdim” cümlesini verip, kadınlara “bir erkek olsaydınız
ne yapabilirdiniz?” diye sorarak, cevaplar alınır ve sonra 2. cümleye geçilir.
Yönergenin geri kalanı olduğu gibi uygulanır.
Not: Bu çalışmada ana amaç, kadınların kadın oldukları için yapamadıkları, erkeklerin
erkek oldukları için yapabildikleri şeylerdeki toplum etkisini ortaya çıkarmak. Bu yüzden
cümleler paylaşılırken kadınlara “peki sence bunu biyolojimizden ötürü mü yapamıyoruz?”
gibi ek sorular sorulabilir.

“Tersine Dünya” Çalışması
Bu çalışmada katılımcılara slayttaki fotoğraflar gösterilemeyeceği için fotoğrafları
kadınlara telefondan tanımlayarak aktivite yürütülebilir. Yani katılımcılara, “şimdi
benim size söyleyeceğim cümleleri gözünüzde canlandırmanızı rica ediyorum” diyerek şu
cümleleri aktarabilirsiniz:

•
•
•
•

Bir erkek temizlik yapıyor.
Bir kız çocuğu futbol oynuyor.
Bir erkek bir yandan çocuğa bakarken, bir yandan da yemek yapıyor.
Bir kadın arabayı tamir ediyor.

Çalışmada “Çocukluktan Yetişkinliğe Toplumsal Cinsiyetin Sonuçları” kısmı katılımcılarla
sözel olarak paylaşılır. Fakat slaytta yer alan tüm bilgiler tek seferde paylaşılmaz. Örneğin
katılımcılara atölye başlığındaki sonuçlar aktarılır ve bu başlıktaki deneyimlerini
paylaşmaları istenir, sonra 2. başlığa geçilir ve bu şekilde devam edilir.

Bu çalışma, bir önceki “kadın doğulmaz, kadın olunur” aktivitesini tamamlayıcı bir
çalışmadır. Bu yüzden bu aktivitede katılımcılardan yanıtları alırken, bir önceki oturumda
kadınların örnek verdikleri cümlelere sık sık gönderme yapılabilir.

“Neden Kadının İnsan Hakları?” Çalışması
Aktivite yönergede belirtildiği şekilde uygulanabilir.
Temel İnsan Hakları
• Temel uluslararası belgeler ile temel ulusal belgelerin/kanunların isimleri telefondan
sözel olarak paylaşılır.

• Temel insan haklarına ilişkin maddelerin hepsi katılımcılarla tek seferde paylaşılmaz;

katılımcılara maddeler ikişer ikişer okunur. Yani ilk iki madde okunduktan sonra
katılımcılardan bu maddeyle ilgili bir deneyimlerini paylaşmaları istenir ve bu
maddenin kadın hakları için neden önemli olduğu sorulur. Sonra 3. maddeye geçilir.
Tüm maddeler bu şekilde tamamlanır.

• Tüm maddeler tamamlandıktan sonra katılımcılara “Duyduğunuz haklar içinde sizin
için en önemlisi hangisiydi, neden? “diye sorulur ve aktivite tamamlanır.

Not: Zaman yönetimi bu çalışmada çok önemlidir. Katılımcıların çok katılım göstermesi
durumunda, bir süre sonra katılımcılara “şimdi bir sonraki maddeye devam edelim,
bir sonraki madde için de bu maddede konuşamayan arkadaşlardan bir örnek alalım”
diyebiliriz. Çalışma yetişmez ise, katılımcılara maddenin neden önemli olduğu ve
deneyimleri sorulmadan kalan maddeler okunur ve tüm maddelerden sonra, “duyduğunuz
haklar içinde sizin için en önemlisi hangisiydi, neden? “diye sorulur ve aktivite tamamlanır.
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4. Atölye Yönergeleri
4.2 Medeni Haklar
Oturum Adımları
1. Hakların Bizim İçin Önemi (30 dk.)
2. Medeni Haklara Giriş (15 dk.)
3. Medeni Haklarımızı Biliyor Muyuz? -1 (30 dk.)
4. Medeni Haklarımızı Biliyor Muyuz? -2 (30 dk.)
5. Medeni Haklarımızı Biliyor Muyuz? -3 (45 dk.)
6. Benim Hakkım (30 dk.)
Toplam Süre

• 3 saat
Atölye Mekanı

• Program çevrimiçi ya da yüz yüze atölye olarak tasarlanmıştır.
• Çevrim içi oturumlarda ‘Zoom’ adlı program kullanılacaktır. Bu uygulamada Zoom

break-out room ya da Zoom-beyaz tahta (annonate) seçeneğinden faydalanılacaktır.

İlk Gün Tanışma & Grup Sözü Oluşturma Aktivitesi
Kadınlarla ilk gününüz ise aktivitelere geçmeden evvel aşağıdaki tanışma yönergesini uygulayın.

Tanışma
• Kendinizi Tanıtın: “Merhaba. Benim adım……….Kendimden biraz bahsedecek olursam, ………” (Bu
kısımda bu çalışmaya nasıl dâhil olduğunuzdan, bu atölyenin sizin için ne ifade ettiğinden, bu
çalışmayı kadınlarla yürütmenin size ne hissettirdiğinden bahsedebilirsiniz).

• 2. kolaylaştırıcı da aynı şekilde kendinden bahseder.
• Atölyenin genel amacını paylaşalım. (Atölyenin genel amacı kadınlar olarak birlikte güçlenmek,
haklarımızla ilgili bilgilenmek ve deneyimlerimizi paylaşarak birbirimizden öğrenmektir.)

• Bugün yapacağımız çalışmanın başlıklarını/gündemini ve amaçlarını paylaşalım.
• Geri Bildirim ve Şikâyet Kutusu hakkında bilgi paylaşalım: “Atölyemiz süresince burada bir

kutumuz olacak. Atölye boyunca eğer bir şikâyetiniz veya geri bildiriminiz olursa (okuma
yazma bilenler için) yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Tüm grupla paylaşmamızı istemediğiniz
paylaşımlarınız için yazdığınız kâğıdı kutuya katlayıp atabilirsiniz. Atölye sonunda okumamızı
isterseniz kâğıdı katlamadan kutuya atabilirsiniz.”

• Katılımcıları tanımak isteğimizi belirtelim. Katılımcılarla tanışmak için 4 örnek aktivite aşağıda
yer almaktadır.

• Yüz yüze atölyelerde, kadınların kendini güvende hissetmelerine olanak tanıyan,
kapısı kapanabilen ve kadınların dışarıdan kolaylıkla görünmediği, seslerinin
dışarıdan duyulmadığı bir mekân tercih edilmelidir.

Ekipman

•
•
•
•

Taşınabilir ya da masa üstü bilgisayar,
İnternet bağlantısı
Güncel bir Zoom Programı
Dış etkilerden mümkün olduğunca arındırılmış iyi aydınlatılmış bir oda.

Atölye Materyalleri

•
•
•
•
•

Power Point sunumu
Görseller
Kolaylaştırıcı Rehberi
https://www.youtube.com/watch?v=hDzJqIXdTig&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=TqPY4K1AG20&t=1s

Kolaylaştırıcılar İçin Arka Plan Okuma

• hurriyet.com.tr/gundem/resmiden-once-dini-nik-ha-cezaya-iptal-29136365
• bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/164921-aym-nin-dini-nikah-karari-neanlama-geliyor
• https://www.gazetekadikoy.com.tr/yazarlar/zeynep-direk/toplumsal-cinsiyetadaleti-mi-toplumsal-cinsiyet-esitligi-mi
• esitlikadaletkadin.org/
• www.evrensel.net/haber/324644/esitlik-yoksa-adalet-olmaz
Öğrenme Hedefleri

• Hakların kadınlar için önemini öğrenme
• Kadınların medeni haklarına dair bilgilenme
• Hakların hayatlarındaki etkisini görebilme

Aşağıdaki soruyu soralım ve düşünmeleri için vakit verelim.
Herkes yapmaktan çok hoşlandığı bir şeyi ve kendisini tanımlayan iki sıfat düşünsün. Grupla bu
sıfatları, ismini ve yapmaktan hoşlandığı şeyi paylaşsın (Örneğin, Ben Naime, şakacı ve sevecenim.
Çiçek yetiştirmeyi çok severim) Grupta 10’dan fazla kişi varsa sadece isim ve sevdiği şeyi söylemesini
isteyebilirsiniz.
Katılımcılardan isimlerini ve onları simgeleyen bir nesne/sembol düşünmelerini isteyelim.
Kadınlar isimlerini ve onları simgeleyen şeyi paylaşırken 2. kolaylaştırıcı zoom-beyaz tahta
uygulaması ile kadınların isimlerini ve sevdikleri şeyi beyaz tahtaya yazsın ve beyaz tahtanın
fotoğrafını çekerek kadınlarla paylaşsın.
Kadınlardan kendileri için bir hareket bulmalarını isteyelim.
Bu parmak şıklatma ya da kahkaha atmak olabilir. Hareket ve isimleri bağlantılı olmak zorunda
değil. Şimdi kadınlardan isimlerini söyleyerek bu hareketi tüm gruba göstermelerini isteyelim.
Kadınlar bedenlerini kullanırken çekinebilirler, onları zorlamayalım. Yüksek bir motivasyon
yaratmak için her hareketten sonra o kişiyi hep birlikte alkışlayalım.
Zamanınız varsa iki tur dönün, herkesin ismini ve sembolünü öğrenmeye çalışın.
Kadınlardan bu atölyeye katılış hikâyelerini anlatmalarını isteyelim.
Katılımcılar öykülerini anlatmaya şu şekilde başlamalı “Buraya gelmeye şu şekilde karar verdim: ya
da bu atölyeye katılmaya karar verdim, çünkü…”. (Bu çalışmanın zaman alan bir çalışma olduğunu
unutmayalım. 8-10 kişilik bir grupta yapılıyorsa herkesten öyküsünü bir cümle ile özetlemesi
istenebilir)
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Yüz Yüze Atölyeler İçin Örnek Tanışma Aktiviteleri
Top Atma
• Hep birlikte bir çember oluşturalım.
• Katılımcılara yönergeyi verelim: Ben topu ismini söylediğim kişiye atacağım. Benim topu attığım

kişi de başkasının ismini söyleyerek topu ismini söylediği kişiye atsın. Ama topu her seferinde
yeni birine atmalıyız, yani daha önce top atılan kişiye top atmayacağız. (Topu birine atarak örnek
gösterelim)

• Top herkesin ismi en az bir kez söylendikten sonra top kolaylaştırıcıya gelir ve kolaylaştırıcı aynı
şekilde başka birinin ismini söyleyerek oyuna devam eder.

• Top grup içinde atılmaya devam ederken, 2. top da devreye sokulur ve aynı şekilde kolaylaştırıcı
topu ismini söylediği kişiye atar.

“İç İçe Çemberler” Oyunu
• Büyük grup iki küçük gruba ayrılarak, bir grubun içeride bir grubun dışarıda yüzleri birbirine
dönük olarak iç ve dış grup oluşturmaları istenir.

• Her katılımcı karşısında biri olacak şekilde durur.
• Her katılımcının karşısındaki kişi ile tanışarak iki ortak nokta bulması istenir.
• Katılımcılar bir süre karşısındaki ile sohbet ettikten sonra dış grubun bir sıra kaymaları ve yeni
kişi ile ortak iki nokta bulmaları istenir, tüm grup birbirleri ile tanışıncaya kadar dönüşler devam
eder.

“Tanışalım mı?” Oyunu
• Katılımcıların üçerli eşleşmelerini isteyelim. (Gruptaki kişi sayısı 8’den azsa 2’şerli eşleşmelerini
isteyelim)

• Kadınlara şu yönergeyi verelim: “Şimdi size bir konu söyleyeceğim ve kendi aranızda bu konuyu
tartışmanızı isteyeceğim. Siz bu konuyu paylaştıktan sonra ben size başka bir konu vereceğim
ve bu konuyu daha önce eşleşmediğiniz başka birinin yanına giderek onunla konuşmanızı
isteyeceğim. Böyle 3 tur yapacağız.”

• Katılımcılara her bir tur için 5 dakika verelim. Her 5 dakika tamamlandıktan sonra katılımcıların
başka biriyle eşleşmelerini isteyelim. 2. Tur sorularına geçelim.

1. Tur soruları: Kendinizde sevdiğiniz herhangi bir şey; sahip olduğunuz için şükrettiğiniz bir şey
2. Tur soruları: Yaparken zorlandığınız bir şey; iyi yaptığınızı düşündüğünüz bir şey
3.Tur soruları: Etrafınızda değiştirmek istediğiniz bir şey; bu atölyeye katılma sebebiniz

Grup Sözünü (Kurallarını) Oluşturmak
• Grup sözünün amacı; atölyeler süresince katılımcıların o grubun parçası olduklarını ve kendilerini

güvende hissedebilmesi; atölyenin aksamadan işleyebilmesi için birtakım beklenti ve ihtiyaçları
birlikte belirlemektir.

• Oluşturulan grup sözü hem atölyelerin uygulandığı zamanı ve atölyeler sonrasındaki gelişebilecek
güvenli alan ve ilişkileri destekleyecektir.

• Katılımcılara hep birlikte grup sözünü oluşturacağımızı söyleyin ve grup sözünün amacını

paylaşalım.

• Katılımcılara şu yönergeyi verelim: “Keyifli bir çalışma yapabilmemiz için mutlaka kendimizi

güvende hissetmemiz gerekiyor. Konuşurken “acaba bunu söylersem beni ayıplarlar mı?
Yargılarlar mı? diye düşünürsek atölyeye odaklanamayız, içimizden geleni söyleyemeyiz. Bu
yüzden güven bizim için çok önemli. Şimdi size şu soruyu sormak istiyorum. Burada kendimizi
güvende hissetmek için nelere ihtiyacımız olabilir? Birbirimize nasıl davransak daha güvende
hissederiz? Nasıl bir iletişim olsa bir birimizle bağımız gelişir?”

• Kadınlardan güvenle ilgili yanıtları alalım. Bu yanıtlar içinde şu öneriler yoksa önerileri biz
getirip önerimizi onayına sunalım.

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Birbirimizi yargılamadan/ayıplamadan dinlemek
Burada konuşulan şeyler burada kalsın
Başkasının adına konuşmamak sadece kendi adımıza konuşmak - genelleme yapmamak
Farklı görüşlere saygı duymak
Birbirimizi dinlemek
Kimseyi konuşmak konusunda zorlamayalım
Grup çalışmayı yaparken başkalarının da konuşmasına müsaade ettiğimizden emin olalım.

• Şimdi kadınlara şu soruyu soralım: “Peki güven ihtiyacımız haricinde aynı zamanda bu atölyenin

iyi bir şekilde işlemesi için birbirimize başka ne gibi sözler verebiliriz? Mesela atölyeye zamanında
gelmek de atölyeyi tamamlayabilmemiz için önemli. Bunun gibi başka ne tür ihtiyaçlarımız
olabilir?”

• Kadınlardan yanıtları alalım. Bu yanıtlar içinde şu öneriler yoksa önerileri biz getirip önerimizi
onaylarına sunalım.

◊ Atölye boyunca cep telefonlarımızın sesini kısmak/gelen mesajları bir süre yanıtlamamak;
◊ Atölye aralarından sonra vaktinde dönmek;
◊ Atölye sonrasında odayı, materyalleri birlikte toparlamak (yüz yüze atölyeler için)
• Kadınlardan yanıtları alırken 2. kolaylaştırıcı gelen cevapları zoom-share (ekran paylaşımı) ile

paylaştığı bir Word belgesine yazar ve sonrasında fotoğrafını çekerek tüm katılımcılara gönderir.

• Bu çalışmayı bitirirken şunu vurgulayalım: Grup sözümüz konusunda hepimiz hem fikir miyiz?

Aynı fikirde olmamız çok önemli, çünkü bu bir sözleşme. Eğer verdiğimiz sözlerden herhangi
birine uymazsak, ya da herhangi birini değiştirme ihtiyacı hissedersek konuyu gruba getirip
tartışabiliriz, bu konuda anlaşma yapabilir miyiz?

• Grup sözünün yaşayan bir doküman olması önemlidir. Bu sebeple çalışmaları yürütürken arada

bir grup sözünü hatırla(t)mak, zoom çalışmasında oturuma ara verdiğinizde ya da beklemedeyken
ekran görüntüsü olarak grup sözünü paylaşmak önemlidir.

• Yüz yüze atöyelerde bu çalışmayı kadınları gruplara bölerek yapabilirsiniz ve oluşturdukları
grup sözünü büyük bir kartona yazmalarını isteyebilirsiniz.
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Giriş (5 Dk.)
Atölyenin amacını ve gündemini paylaşalım. Kadınlara geçen haftadan akıllarında kalanları
sorabiliriz ya da haftanız nasıl geçti diye sorarak bir sohbet ortamıyla başlayabiliriz.

1. Hakların Bizim İçin Önemi (30 Dk.)
Kadınlarla birlikte bir canlandırma-meditasyon çalışması yapacağız. Bu yüzden kadınların rahat
bir pozisyonda oturduklarından emin olalım ve mümkünse bulundukları ortamda en sakin ya da
rahat edecekleri yere geçmelerini rica edelim.

bazen çok zor. Ama kadınlar bu zorlukları aşarak zaman içinde dünyayı değiştirdi. Demek ki
haksızlıklar, eşitsizlikler değişebilir şeyler.”
Aşağıdaki cümleleri sırasıyla okuyun ve soruları büyük grupta birlikte tartışın.
Sorular:

◊ Kadınlar boşanma hakkına sahip. Sizce her kadın ihtiyaç duyduğunda boşanabiliyor mu?
Boşanamıyorsa neden?

◊ Tüm kadınlar eşinden izin almadan işe başvurma ve çalışma hakkına sahip, bu uygulanabiliyor
mu? Çalışamıyorsa neden?

Kadınlardan gözlerini kapatmalarını isteyelim. Ve sırasıyla aşağıdaki yönergeleri verelim. (10 dk.)
(Aşağıdaki yönergeleri aralarında biraz zaman bırakarak verelim, kadınların durumu gözlerinde
canlandırmak için yeterli zamanları olduğundan emin olalım.)

◊ Türkiye kanunlarına göre 18 yaşından önce herkes çocuktur ve bu yüzden evlenme yaşı

◊ Üç kez derin nefes alalım. Şimdi hep birlikte bir dünya hayal edeceğiz. Bu dünyada tüm

• Bu tartışmada amaç, kanunların varlığı kadar, onların uygulanmasını engelleyen unsurları

haklara sahibiz ve bu haklardan herkes faydalanabiliyor.

◊ Bir fabrikada çalışıyorsunuz. Çalıştığınız yeri hayal edin. İçerisi oldukça ferah, çalışanların
yorulduklarında dinlenebilecekleri yeşil alanlar var, su-tuvalet gibi temel ihtiyaçlar kolaylıkla
erişilebilecek yerlerde.

◊ Günde en fazla 6 saat çalışıyorsunuz, iş arkadaşlarınızla sohbet edebilecek yeterli ara veriliyor.
İşten ayrılmak istediğinizde tüm haklarınızı alıp çıkabiliyorsunuz. İş yeri sahibi size kötü
muamelede bulunamıyor çünkü mahkemeye gitmenizden korkuyor. Çünkü bu dünyada işçiye
kötü muamelede bulunmak, haklarını vermemek fabrikanın kapatılmasına sebep oluyor.

◊ İşten çıktınız, eve döndünüz. Eşiniz sizden önce eve dönmüş. Yemeği yapmış, çocukların

yemeklerini yedirmiş, ortalığı toplamış. Eşinizle yemek yiyip oturma odasına geçiyorsunuz.
Ayaklarınızı uzatıp dinleniyorsunuz.

◊ O sırada en yakın arkadaşınız Esma’dan telefon geliyor. Esma eşi onu aldattığı için eşinden
ayrılacağını söylüyor. Arkadaşınız için hiç endişelenmiyorsunuz. Çünkü eşinden tazminat
alacağını, çocuklarının velayetinin Esma’da kalacağını biliyorsunuz. Eşi bu karara sinirlense
de Esma’ya hiçbir şiddet uygulayamaz. Çünkü kanunlara göre eşe ve çocuklara şiddet
uygulamak da işten atılma gerekçesi. Bu konuda Esma’nın da içi çok rahat olduğu için
boşandığında neler yapmak istediği hakkında konuşuyorsunuz.

◊ İlk fırsatta Esma ve çocuklarla birlikte pikniğe gidiyorsunuz. Yeşil çimenlerin üzerine

uzanmışsınız. Su sesi kulağınıza geliyor. Kendinizi güvende hissediyorsunuz. Arkadaşınız
Esma’nın da mutlu olduğunu görmek sizi çok mutlu ediyor. Esma’ya dönüp şöyle diyorsunuz.
“Esma iyi ki varsın arkadaşım. Seni çok seviyorum.” Esma’nın mutluluktan gözleri doluyor.
İkiniz de sakince uzanmaya devam ediyorsunuz.

• Şimdi katılımcılardan gözlerini açmalarını isteyelim. Hayal ettikleri dünyanın onlara nasıl
hissettirdiğini soralım. Kadınlardan yargısızca yanıtlarını alalım (10 dk.)

Şimdi kadınlarla şu cümleyi paylaşalım. “Bizi koruyan kanunların olması çok önemli. Ama adaletin
tamamen uygulanması için yeterli değil. Haklardan hepimizin yararlanabilmesi gerekiyor. Ancak,
hepimiz bu haklardan faydalanabilirsek dünya bu hayal ettiğimiz gibi bir yer olabilir. Bu yüzden
mücadeleye devam etmemiz lazım. Hakların uygulanması için mücadele etmek kolay değil, hatta

18’dir. Sizce 18 yaşından önce de çocuklar evlendiriliyor mu? 18 yaşından küçük çocuklar
evlendiriliyorsa neden?

ortadan kaldırmak için birlikte çalışmamız gerektiğinin vurgulanması. Kanunlar, onu
destekleyici bir ortam olmadan herkes için ulaşılabilir olamaz. Bazı kız çocukları okurken, bazı
kız çocukları bu haklarından mahrum kalır. Bizler her kız çocuğu eğitim hakkına ulaşıncaya
kadar, her çocuk 18 yaşından sonra rızası ile evleninceye kadar mücadele etmeliyiz. Hem kendi
haklarımız hem de başka kadınların hakları için.

Büyük gruba dönerek, tüm grupların yanıtlarını dinleyelim.

Zamanı Olanlar İçin Ek Çalışma:
Aşağıdaki sorularla grubu yönlendirebilirsiniz:

• Peki boşanma hakkımız olmasaydı ne olurdu?
• Peki çalışma hakkımız olmasaydı ne olurdu?
• Peki 18 yaşından önce evlenmek yasak olmasaydı ne olurdu?
Bu yasalar olmasaydı, bu imkânlara sahip olmayan kadınlar için kanuni olarak yapabileceğimiz
neredeyse hiçbir şey olmayacaktı. Bir kadının haksızlığa uğraması durumunda başvurabileceğimiz
hiçbir kurum olmayacaktı. O zaman ilk önce kanunun değişmesi için mücadele vermek zorundaydık.
Ne kadar şanslıyız ki kadınları koruyan kanunlar var. Biz herkesin bu kanunlardan faydalanması
için mücadele edeceğiz.
Kanunların kadınları korumadığı yerlerde de her zaman yapabilecek bir şey vardır. Kadınlar bu
durumda da kanunların değişmesi için mücadele verir. Nitekim Türkiye’de de kadınların mücadelesi
ile 2002 ve 2012 yıllarında Medeni Kanun’da önemli değişiklikler yapılmıştır.
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2. Medeni Haklara Giriş (15 Dk.)
Medeni Kanun (MK), kişilerin aile, eşya, miras gibi konulardaki hakları ile ilgili kanunlar içerir.
Kadına karşı toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve kadın-erkek eşitliği ile ilgili en temel kanunlardan
biridir. Medeni hukuk, kişilerin aile, eşya, miras gibi konulardaki hakları ile ilgili kanunlar içerir.
Suriyeli kadınların Suriye’deki medeni durumları (evli, bekar) Türkiye tarafından tanınır.
Suriyeli kadınların Türkiye’de evlenmeleri veya boşanmaları ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu
uygulanır.Medeni durum belge ile ispatlanmalıdır. Eğer menşe ülkede getirilen ve medeni durumu
ispatlayacak bir belge yoksa o zaman başvurulan İl Göç İdaresi’nin verdiği belge dayanak olarak
gösterilebilir. Gelinen ülkede dini nikâh resmi nikâh olarak kabul ediliyorsa bu Türkiye’de resmi
evlilik olarak tanınır.

Aktiviteye İlişkin Ek Not-1
Medeni Kanuna İlişkin Not
Medeni Kanun’da kadınların çabaları sayesinde 2002 yılında önemli değişiklikler yapıldı.
Değişikliklerin birkaçına şöyle bir göz atalım.
* Kadın için 15, erkek için 17 olan evlenme yaşı, Yeni MK ile değiştirilmiş; hem kadın hem
erkek için 17 olarak belirlenmiştir.
*Eski MK’da yer alan “koca evlilik birliğinin reisidir” hükmü kaldırılmış; aile birliğini
temsil, çocukların eğitimi ve bakımı, aile konutunun seçimi konusunda eşlerin ortak karar
verecekleri düzenlenmiştir.
* Yeni MK ile çalışmayan kadının evlilik birliğine, çocukların yetiştirilmesi, evin ihtiyaçları
konusunda gösterdiği emek “maddi katkı” olarak değerlendirilmiştir.
* Bir de olumsuz bir değişiklikten bahsedelim. Eski kanunda resmi nikâh yapılmadan
dini nikâh yapılması suç olarak tanımlanmaktaydı. (bu maddede kanunun kadınların
dini nikah yaptırmasına karşı çıkmadığının, dini nikah yanında resmi nikahı zorunlu
kıldığının altını çizelim). Fakat 2015 yılında resmi nikah olmaksızın dini nikah yapılması
suç olmaktan çıkartıldı. Bu da çocuk yaşta evliliklerin, bir erkeğin birden fazla kadınla
evlenebilmesinin önünü açtı. (Grupta bu konuda tartışmalar olabilir. Bu tartışmaları
yürütebilmek için aşağıdaki “Aktivite İçin Ek Not- 2” kısmına bakınız ve eski düzenlemenin
dini nikâha karşı olmadığını vurgulayınız)
Kadınlara şu soruyu yöneltelim: Sizce bu kanunların kadınlara faydası nedir?
• Bu kanunlar bir ihtiyaçtan doğmuştur. Kadınların çocuk yaşta evlendirilmesi, çocuk
yaşta evlenen kadınların daha çok sömürülmesine, erken yaşta doğum yaptığı için
hayatını kaybetmesine, gelin gittiği evdeki ailenin hizmetçisi gibi görülmesine, kısaca
sömürülmesine sebep olmuştur.

• Kadınların resmi nikâh kıyılmadan birlikte yaşamaları, boşanmaları ya da eşlerinin

vefat etmeleri durumunda hiçbir maddi talepte bulunamamalarına sebep olmuştur.
Kadınların ev içi emekleri umursanmadığında, eve bir katkı olarak görülmediğinde,
kadınlar boşandıklarında maddi bir talepte bulunamıyordu. Fakat bu değişiklikle
birlikte kadınlar “maddi katkı” talebinde bulunabiliyorlar.

Aktiviteye İlişkin Ek Not-2
01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 Sayılı Yeni Türk Medeni Kanunu da çağın
gereklerine göre yeniden düzenlenmiş, kadın lehine çok önemli değişiklikler getirmiştir.
Öncelikle eski (MK)’da kadın için 15, erkek için 17 olan evlenme yaşı, Yeni MK ile değiştirilmiş
hem kadın hem erkek için 17 (17 yaşını doldurmuş olmak) olarak belirlenmiştir. Olağanüstü
durumlarda ve hâkimin izniyle kız ve erkek çocukların 16 yaşında evlenmesine karar
verilebileceği de düzenlenmiştir. Eski MK’da evlenmek için kocanın (eşin) ikametgâhının
bulunduğu nikah memurluğuna başvurulurken yeni MK’ya göre kadının yaşadığı yerdeki
nikah memurluğuna başvurulması imkânı getirilmiştir. Resmi nikâh yapılmadan
dini nikâh yapılması suç olarak nitelendirilmiş, dini nikâhı kıyan ve kıydıranın cezai
sorumlulukları olacağı düzenlenmiştir. Yine “kadının ikametgâhı kocanın ikametgâhıdır”
hükmü kaldırılmış, evli kadına yasal ikamet seçme hakkı tanınmıştır. Eski MK’da yer alan
“koca evlilik birliğinin reisidir” hükmü kaldırılmış; aile birliğini temsil, çocukların eğitimi
ve bakımı, aile konutunun seçimi konusunda eşlerin ortak karar vermeleri düzenlenmiştir.
Eşlerin ortak karara varamaması durumunda Aile Mahkemesi’ne başvurularak hâkimin
müdahalesi istenebilir.
Yeni MK ile yasal mal rejimi de değişmiştir. Eski MK döneminde “mal ayrılığı” olarak
kabul edilen mal rejimi yeni MK döneminde “edinilmiş mallara katılma rejimi” olarak
değiştirilmiştir. Burada getirilen düzenlemedeki sıkıntı şudur; yeni mal rejimi 01.01.2002
tarihinden sonra gerçekleşen evliliklerde aynen uygulanmaktadır; ancak 01.01.2002’den
önce yapılan evliliklerde 01.01.2002 tarihine kadar edinilen mallar için “mal ayrılığı” rejimi bu
tarihten sonra edinilen mallar için ise “edinilmiş mallara katılma rejimi” uygulanmaktadır.
Dolayısıyla yeni MK’dan önce yapılan evliliklerde, toplumumuzdaki uygulamada mallar
genellikle erkek üzerine yapıldığı için kadının mağduriyeti giderilmemiştir. Yeni MK
ile çalışmayan kadının evlilik birliğine, çocukların yetiştirilmesi, evin ihtiyaçları
konusunda gösterdiği emek “maddi katkı” olarak değerlendirilmiştir. Böylece kadının ev
dışında çalışması olmasa dahi edinilmiş mallar üzerinde “katkı payı davası” açma hakkı
doğmuştur. Kanunumuza yeni giren bir düzenleme de “aile konutu şerhi” dir. Ailenin
oturmakta olduğu ev “aile konutu” sayılmış ve özel statüye konmuştur. Eşlerden biri aile
konutu olarak kullanılan evin maliki ise, diğer eş muhtardan alınacak ikametgâh belgesi,
evlenme cüzdanı ya da aile nüfus kayıt örneği ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü’ne giderek
konutun üzerine şerh koydurabilir. Hal böyle iken diğer eşin rızası olmadan aile konutu
olarak kullanılan ev satılamaz ya da bu ev üzerindeki haklar sınırlandırılamaz. Kiralık
bir ev söz konusu olduğunda, eşlerden biri diğer eşin rızası olmadıkça kira sözleşmesini
feshedemez. Kira sözleşmesine taraf olmayan eş, kiralayana yapacağı tek taraflı bir
bildirimle kira sözleşmesinin tarafı haline gelir. Kendisinden habersiz bir şekilde kira
sözleşmesinin feshedildiğini öğrenirse hâkimin bu duruma müdahalesini isteyebileceği
gibi kira sözleşmesine devam etmek istediğini kiraladığı kişiye bildirebilir. Yeni MK’nın
Miras Hukuku ile ilgili getirmiş olduğu önemli bir düzenleme vardır. Sağ kalan eş, miras
hakkına mahsuben ölen eşiyle birlikte yaşadığı konutu ve ev eşyalarının mülkiyet hakkının
kendisine bırakılmasını isteyebilir. (Yasal Düzenlemelerde Kadın Hakları, Ayşegül Demir,
Mart 2011)
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Aktiviteye İlişkin Ek Not-3
Resmi nikâhın zorunluluk olmaktan çıkartılmasının sonuçları şunlardır:

◊ Çocuk Yaşta Evlendirmelerde Artış: Çocuk yaşta evlendirmelerin sayısında ciddi bir
artış meydana gelecektir. Zira İslam hukukuna göre bir kadının evlenebilmesi için
buluğ çağına girmesi yeterli görülmüştür. Türkiye hukuk sistemi ise kadın ve erkeğin
olağanüstü haller dışında ancak 17 yaşını doldurmaları halinde evlenebilmelerinin
önünü açmıştır. Görüleceği üzere ortada ciddi bir çelişki söz konusudur. İlgili Ceza
Kanunu ortadan kaldırılmazdan önce din görevlileri ceza almaktan kaçındıkları
için çocuk yaşta imam nikâhlarını kıymaktan kaçınmaktaydı. Ancak bu hüküm
kaldırıldıktan sonra din görevlilerini çocuk yaşta nikâhları kıymamaları için
herhangi bir nedenleri bulunmamaktadır.

◊ Çok eşlilik: Çok eşlilik durumu artış gösterecektir. İslam hukuku erkek için çok

eşliliğe müsaade etmektedir. Bu kanun maddesinin ortadan kaldırılması ile artık
erkekler dini nikâh ile birden çok kadın ile evlenebilecekler ve bu konuda herhangi
bir manileri olmayacaktır. Din görevlileri de çok eşlilik için nikâh kıymak zorunda
kalacaktır.

◊ Kadının mal paylaşım hakkı: Kadının nafaka, tazminat, miras ve mal paylaşımı

hakları ortadan kalkacaktır. Zira hukuk sistemimiz dini nikâhı tanımamaktadır. Bu
nedenle dini nikâhlı eşin miras payı, tazminat hakkı, nafaka hakkı ve mal paylaşımı
hakkı bulunmamaktadır. Dini nikâh sayısı artış gösterdikçe kadınların işte bu maddi
hakları kanun nazarınca korunamayacaktır.

◊ Soy bağı sorunu: Soy bağı konusunda ciddi problemler ortaya çıkacaktır. Dini nikâhın

artış göstermesi ile çocukların soy bağı konusunda ortaya önemli sorunlar çıkacaktır.
Zira gerek şiddet müddeti gerekse babalık karinesi gibi soy bağı açısından oldukça
hayati öneme sahip hususların uygulama imkânı ortadan kalkacaktır.

Kaynak: (Halil İbrahim Çelik, 2019, (çevrimiçi) https://www.hurriyet.com.tr/aile/yazarlar/
halil-ibrahim-celik/anayasa-mahkemesi-nin-imam-nikahi-karari-418873

3. Haklarımızı Biliyor Muyuz?-1 (30 Dk.)
Aşağıdaki hakları katılımcılara okuyalım.

• Nişanlı olmak evlenmeye zorlamak için bir gerekçe olamaz.
• Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez.
• Kanuna göre bazı kişilerin evlenmesi yasaktır.
◊ Kardeşler evlenemez
◊ Amca, dayı, yenge, hala yeğeniyle evlenemez
◊ Akıl hastaları, evlenmelerinde bir sakınca olmadığı tıbbi raporla ispatlanmadıkça evlenemez
•
•
•
•

Hiç kimse zorla evlendirilemez. Zorlandığı durumda savcılığa suç duyurusunda bulunabilir.
Zorla evlendirilmiş kişi «evliliğin iptali» davası açabilir (evlendikten sonra 5 yıl içinde açmalıdır)
Başlık parası yasal değildir.
Kadınlar 3 farklı nafakadan faydalanabilir. Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak
nafakası

Şimdi kadınları, her bir gruba en fazla 6 kişi düşecek şekilde gruplara bölelim ve aşağıdaki
cümlelerin bu haklardan hangileri ile ilgili olduklarını bulmalarını isteyelim. Hakları katılımcılar
gruplara bölünmeden evvel chat (konuşma kutusu) kısmından veya yüz yüze atölyede isek çıktı
alıp paylaşalım.
Aşağıdaki örnekleri de grup katılımcıları ile paylaşalım. (Eğer grup okuma yazma biliyorsa, atölye
öncesi çıktısını alıp paylaşalım. Atölyeyeyi çevrimiçi araçlarla yapıyorsak ekrana yansıtabilir veya
çevrimiçi dokümanı paylaşabiliriz. Grup okuma yazma bilmiyorsa, kolaylaştırıcı her örneği tek tek
okumalı ve cevaplarını büyük grupta tartışmalıdır.)

◊ Ayşe 17 yaşında. Ayşe’nin sevgilisi Emrah, Ayşe’nin babasına Ayşe ile evlenmek istediğini

açıklıyor. Ayşe’nin babası ise Emrah’tan başlık parası istiyor ve Ayşe’yi en yüksek başlık
parası verenle evlendireceğini söylüyor.

◊ Nesrin’in kocası öldü. Nesrin’in ailesi Nesrin’i yabancıyla evlendirmemek için abisiyle
evlendirmek istiyor.

◊ Sinem’in çok sevdiği biri var. Fakat Sinem’in annesi, Sinem’in başka biriyle evlenmesini
istiyor. Sinem bir gün eve döndüğünde ailelerin artık karar verdiklerini, Sinem’i bu sevmediği
erkekle evlendireceklerini öğreniyor.

◊ Selime 25 yaşında bir genç kadın. Fakat zekâ yaşı 14. Selime’yi amcasıyla evlendirmek

istiyorlar. Ailesi, Selime’nin başkasıyla evlenme olasılığı olmadığını düşündükleri için
amcasının Selime’yi kabul etmesinden oldukça memnun ve Selime’ye çok iyi davranacağını
düşünüyor.

◊ Nuran 12 senedir evli kaldığı eşinden şiddet gördüğü için boşanmak istiyor. Fakat boşanırsa,
çocuklarını geçindirebilmek için kocasından hiçbir şey talep edemeyeceğini düşünüyor.

◊ Aysel iki yıldır nişanlı olduğu Halim’den ayrılmak istediğinde Halim “İki senedir benimle
gönül mü eğlendirdin? O kadar nişanlı kaldık, herkes biliyor. Benden ayrılamazsın” diyor.

Aktiviteye İlişkin Ek Not
Kadınlardan haklara ilişkin örneklerle tanımları eşleştirmelerini beklemiyoruz.
Örneğin “Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez ve başlık parası yasal
değildir” diyemeyebilir ama “18 yaşında evlenebilir. Başlık parası diyor, o doğru değil”
diyebilir. Kadınları bu şekilde, anladıkları ve istedikleri gibi konuşmaları konusunda
cesaretlendirelim.

• Kadınlar küçük gruplar halinde bu tartışmayı yürüttükten sonra büyük gruba dönelim ve
gruplardan cevapları alalım. Cevaplar aşağıda yer almaktadır.

Cümlelerin cevapları:

◊ Ayşe 17 yaşın. Ayşe’nin sevgilisi Emrah, Ayşe’nin babasına Ayşe ile evlenmek istediğini

açıklıyor. Ayşe’nin babası ise Emrah’tan başlık parası istiyor ve Ayşe’yi en yüksek başlık parası
verenle evlendireceğini söylüyor. (Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez ve
başlık parası yasal değildir.)

◊ Nesrin’in kocası ölmüş. Nesrin’in ailesi Nesrin’i yabancıyla evlendirmemek için abisiyle
evlendirmek istiyor. (Kardeşler evlenemez)
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◊ Sinem’in çok sevdiği biri var. Fakat Sinem’in annesi Sinem’in başka biriyle evlenmesini istiyor.
Sinem bir gün eve döndüğünde ailelerin artık karar verdiklerini, Sinem’i bu sevmediği erkekle
evlendireceklerini öğreniyor. (Hiç kimse zorla evlendirilemez. Zorlandığı durumda savcılığa
suç duyurusunda bulunabilir.)

◊ Selime 25 yaşında bir genç kadın. Fakat zekâ yaşı 14. Selime’yi amcasıyla evlendirmek

istiyorlar. Ailesi, Selime’nin başkasıyla evlenme olasılığı olmadığını düşündükleri için
amcasının Selime’yi kabul etmesinden oldukça memnun ve Selime’ye çok iyi davranacağını
düşünüyor. (Akıl hastaları, evlenmelerinde bir sakınca olmadığı tıbbi raporla ispatlanmadıkça
evlenemez ve Amca, dayı, yenge, hala yeğeniyle evlenemez)

◊ Nuran 12 senedir evli kaldığı eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istiyor. Fakat
evlenirse çocuklarını geçindirebilmek için kocasından hiçbir şey talep edemeyeceğini
düşünüyor. (Kadınlar 3 farklı nafakadan faydalanabilir. Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası
ve iştirak nafakası)

◊ Aysel iki yıldır nişanlı kaldığı Halim’den ayrılmak istediğinde Halim “İki senedir benimle

gönül mü eğlendirdin? O kadar nişanlı kaldık, herkes biliyor. Benden ayrılamazsın” diyor.
(Nişanlı olmak evlenmeye zorlamak için bir gerekçe olamaz.)

4. Haklarımızı Biliyor Muyuz?-2 (30 Dk.)
Aşağıdaki hakları okuyalım.

◊ Kadınların boşanma hakları vardır ve eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası
açabilir.

◊ Eşlerden biri, onur kırıcı davranış, şiddet, hayata kastetme, kendisine kötü davranılması
gerekçesiyle boşanma davası açabilir.

◊ Evliliğin boşanma veya vefat ile sona ermesi halinde evlilik birliği içerisinde edinilen

malvarlığının yarısı kadına aittir. Bu yarım paydan sonra kalan pay üzerinden miras payları
hesaplanır

◊ 15 yaşından küçük çocukların velayetleri genellikle annelerine verilir.
◊ Adalet Bakanlığı’na bağlı adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvurarak
çocuk teslim emri çıkarttırabilir, çocuğunuzu görebilir ve babanın cezalandırılmasını da
sağlayabilirsiniz.

◊ Eğer boşandığınız eşiniz nafaka ödemiyorsa, icra takibi yapabilir ve hapis cezası almasını da
sağlayabilirsiniz.

• Şimdi kadınları, bir önceki aktivitedeki gibi her bir gruba en fazla 6 kişi düşecek şekilde

gruplara bölelim ve aşağıdaki cümlelerin bu haklardan hangileri ile ilgili olduklarını bulmalarını
isteyelim.

Aşağıdaki örnekleri de grup katılımcıları ile paylaşalım. (Eğer grup okuma yazma biliyorsa atölye
öncesi çıktısını alıp paylaşalım. Atölyeyi çevrimiçi araçlarla yapıyorsak ekrana yansıtabiliriz veya
çevrimiçi dokümanı paylaşabiliriz. Grup okuma yazma bilmiyorsa, kolaylaştırıcı her örneği tek tek
okumalı ve cevaplarını büyük grupta tartışmalıdır.)

◊ Günseli kocası tarafından sürekli aşağılanıyor. Kocası Günseli’ye sürekli güzel olmadığı
ve beceriksiz olduğu için ikinci bir kadınla evleneceğini söyleyerek duygusal bir şiddet
uyguluyor.

◊ Aylin kocasından boşanmak istiyor. Fakat kocası hem ondan maddi olarak daha güçlü olduğu,
hem de etraf tarafından iyi bilinen biri olduğu için çocuklarının velayetini alamayacağını
düşünüyor.

◊ Şükran’ın mutlu bir evliliği var. Fakat bir gün kocasının onu başka biriyle aldattığını öğreniyor.
Bunun üzerine boşanmak istediğinde herkes mutlu bir evliliği olduğu için boşanmaması
gerektiğini, zaten başka hiçbir sorunları olmadığı için hâkimin boşamayacağını söylüyor.

◊ Sema iki yıl önce kocasından boşanmış. Fakat kocasının maddi imkânlarından dolayı
çocuklarına daha iyi bakabileceğini düşündüğü için, onların geleceğini düşünerek velayetin
babasında kalmasına müsaade etmiştir. Fakat eski eşi çocuklarını görmesine müsaade
etmiyor.

◊ Gülperi’nin eşi vefat etmiş. Vefat eden eşinin ailesi Gülperi’ye hiçbir mal varlığını vermeyeceğini
söylüyor.

Cümlelerin cevapları:

◊ Günseli kocası tarafından sürekli aşağılanıyor. Kocası Günseli’ye sürekli güzel olmadığı ve

beceriksiz olduğu için ikinci bir kadınla evleneceğini söyleyerek duygusal bir şiddet uyguluyor.
(Eşlerden biri, onur kırıcı davranış, şiddet, hayata kastetme, kendisine kötü davranılması
gerekçesiyle boşanma davası açabilir.)

◊ Aylin kocasından boşanmak istiyor. Fakat kocası hem ondan maddi olarak daha güçlü olduğu,
hem de etraf tarafından iyi bilinen biri olduğu için çocuklarının velayetini alamayacağını
düşünüyor. (15 yaşından küçük çocukların velayetleri genellikle annelerine verilir.)

◊ Şükran’ın mutlu bir evliliği var. Fakat bir gün kocasının onu başka biriyle aldattığını öğreniyor.

Bunun üzerine boşanmak istediğinde herkes mutlu bir evliliği olduğu için boşanmaması
gerektiğini, zaten başka hiçbir sorunları olmadığı için hâkimin boşamayacağını söylüyor.
(Kadınların boşanma hakları vardır ve eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası
açabilir.)

◊ Sema iki yıl önce kocasından boşanmış. Kocasının maddi imkânlarından dolayı çocuklarına

daha iyi bakabileceğini düşündüğü için, onların geleceğini düşünerek velayetin babasında
kalmasına müsaade etmiştir. Fakat eski eşi çocuklarını görmesine müsaade etmiyor.

◊ Gülperi’nin eşi vefat etmiştir. Vefat eden eşinin ailesi Gülperi’ye hiçbir mal varlığını

vermeyeceğini söylemiştir. (Evliliğin boşanma veya vefat ile sona ermesi halinde evlilik
birliği içerisinde edinilen malvarlığının yarısı kadına aittir. Bu yarım paydan sonra kalan
pay üzerinden miras payları hesaplanır)

5. Haklarımızı Biliyor Muyuz?-3 (45 Dk.)
Aşağıdaki hakları okuyalım:

• Medeni kanuna göre eşler evlerini birlikte seçerler
• Eşlerden biri akıl hastası ise ve bu hastalığın geçmeyeceği resmi raporla teyit edilirse diğer eş
boşanma davası açabilir

• Her kadın, eşinin soyadıyla birlikte, dilerse kendi soyadını da resmi olarak kullanabilir
• Kadın, eşiyle birlikte yaşadığı ev üzerindeki haklarını korumak isteyebilir. Bu nedenle ev için

tapuda “aile konutu şerhi” koydurmalıdır. Bu işlem yapıldığında koca kadının izni olmadan evi
kiralayamaz, satamaz, ipotek ettiremez, satamaz.

• Boşanma davalarında, şiddet gören kadının, aldatılan kadının tazminat talep etme hakkı vardır.
• Ayrı yaşama halinde boşanma olmasa dahi evine bakmayan eşten nafaka talep edilebilir
• İçki içen, şiddet uygulayan eşinizin mahkeme kararı ile tedavi edilmesi için mahkemeye
başvurabilirsiniz
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• Şimdi kadınları, her bir gruba en fazla 6 kişi düşecek şekilde gruplara bölelim. Bu bölümde bir

önceki çalışmadan farklı bir şey yapacağız. Kadınların bu haklara dair örnek cümleler bulmasını
isteyeceğiz. Gruplar grup içinden bir kişiyi seçmeli, o kişi gruptan çıkan örnek cümleleri, sonra
büyük grupta tartışmak üzere not etmeli.

• Grupların bu çalışma için 15 dakika süresi vardır. 15 dakika tamamlandığında büyük gruba
dönerek her gruptan ikişer, üçer örnek alınabilir. (1. gruptan 1.ve 2. hakka dair örnek alınırken,
2. gruptan 3. ve 4. haklara dair örnek alınarak devam edilmeli. Yani her grup tüm haklara dair
bulduğu tüm cümleleri paylaşmayacak, her gruptan grup sayısına göre 2-3 örnek alınacak.)

• Kolaylaştırıcı de kendi örnek cümlelerini önceden hazırlamalı ve gruptan bir örnek gelmemesi
durumunda kendi örneğini paylaşmalıdır.

6. Benim Hakkım (30 Dk.)
• Çalışmayı bitirirken tüm katılımcıların tüm hakları şöyle bir düşünmesini ve onlar için en
önemli olan üç hakkı bir yere yazmalarını ya da akıllarında tutmalarını isteyelim.

• Tüm “Haklarımızı biliyor muyuz?” başlıklarının üzerinden tekrar geçelim. Bu hak yakın zamanda
kullanabilecekleri ya da geçmiş zamanda ihtiyaçları olan bir hak olabilir.

• Kadınların hepsinden ilk şıklarını alalım. Ve o hakkın onun için neden önemli olduğunu grup
içinden konuşmak isteyen en az 4-5 kişiye soralım.

• Bu çalışma için 30 dakika süreniz var. Zamanınız artarsa daha fazla kadından yanıt almaya
çalışın.

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi
(CEDAW)
İngilizce baş harflerinden oluşan CEDAW olarak bilinen sözleşme 1986 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. CEDAW kadınlara karşı her türlü ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin hükümler içeren,
kadınlar için özel koruma mekanizmaları öneren önemli bir sözleşmedir. Sözleşmede ayrıca,
kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklamak ve ortadan kaldırmakta devletin sorumluluğunun
altı çizilir.
Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa
Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)1
Türkiye bu sözleşmeyi 2011 yılında imzalamıştır. İstanbul Sözleşmesi, özel olarak kadınlara
ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konusunda hazırlanmıştır. Bu
konuda Avrupa çapında hazırlanmış ilk ve tek sözleşmedir.
Sözleşmenin Göç ve İltica başlıklı bölümünde sığınma ve iltica talebinde bulunan kadınlarla
ilgili özel hükümler (Madde 60 ve Madde 61) bulunmaktadır.
İstanbul Sözleşmesi’ne göre;
• Göçmen kadınlarla iltica talebinde bulunan kadınlara yönelik şiddetle mücadele toplumsal
cinsiyete duyarlı bir şekilde yürütülmelidir.

• Toplumsal cinsiyet temelli şiddet fiillerine maruz kalmış göçmen kadınlara bağımsız
ikamet statüsü tanınmalı.

• Göçmen kadınlarla iltica talebinde bulunan kadınlara yönelik şiddetle mücadele toplumsal

Aktiviteye İlişkin Ek Not
İnsan Hakları Beyannamesi (İHEB)
1948 yılında imzalanmıştır. Beyannamede yer alan eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı, yaşama
hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerden kadınlar da, özellikle şiddetle mücadele ederken
faydalanabilmektedir. Ama bu beyannamede kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin
ayrı bir düzenleme yoktur.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Sözleşmede yer alan yaşam hakkı, işkence ve eziyet yasağı, ayrımcılık yasağı ve özel hayatın
gizliliğinin korunmasına ilişkin hükümler kadınlara karşı şiddetle mücadele açısından
önemli hükümlerdir.

İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında imzalanmasının ardından 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Mevzuatı bu sözleşme referans alınarak hazırlanmış ve uygulamaya geçmiştir. Bu rehberin
hazırlanma sürecinde Türkiye, Mart 2021’de Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmi olarak 1 Temmuz
2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı almıştır. İstanbul Sözleşmesi’nin özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına
yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konusunda Avrupa çapında hazırlanmış ilk ve tek sözleşme olması nedeniyle kolaylaştırıcılar
tarafından kapsamının bilinmesi önemlidir.

1

cinsiyete duyarlı bir şekilde yürütülmelidir.

• Toplumsal cinsiyet temelli şiddet fiillerine maruz kalmış göçmen kadınlara bağımsız
ikamet statüsü tanınmalıdır.

• Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet bir zulüm çeşidi olarak görülmelidir
ve iltica nedenlerinden sayılmalıdır.

• Sığınmacı statüsü belirlenirken toplumsal cinsiyete duyarlı bir yorum yapılmalıdır.
• Sığınma işlemlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı usuller, kılavuzlar ve destek hizmetleri
geliştirilmelidir.

• Geri göndermeme ilkesi şiddet mağduru kadınlar için de uygulanmalıdır. Devlet iltica

talebinde bulunan veya sığınan şiddet mağduru bir kadını yaşamının veya özgürlüğünün
tehlikede olduğu herhangi bir ülkeye geri göndermemeli veya iade etmemelidir.

Ulusal Düzenlemeler
Anayasa
• Anayasa’nın 10. maddesine göre “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.”

• Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere
sahiptir. (Madde 12)
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• Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi

zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz.
Kişinin rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz ve kimseye işkence ve
eziyet yapılamaz. (Madde 17)

• Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. (Madde 19)
• Herkes özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. (Madde 20)
• Aile eşler arası eşitliğe dayanır. (Madde 41)
Türk Medeni Kanunu
• Medeni Yasa, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet
temelli şiddetin önlenmesinde önemli araçlardan biridir.
Türk Ceza Kanunu
• Türk Ceza Kanunu’nda kadına karşı şiddetle ilgili maddeler şunlardır.
(İ)ntihara yönlendirme (madde 84), kasten yaralama suçu (madde 86), eziyet suçu (madde
96) ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen cinsel saldırı (madde 84), kasten yaralama suçu
(madde 86), eziyet suçu (madde 96) ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen cinsel saldırı
(madde 102), cinsel istismar (madde 103) ve cinsel taciz (madde 105) suçları kadınlara yönelik
işlenen suçların en yaygın olanlarıdır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (madde 109), fuhuşa
zorlama (madde 227/4) kötü muamele suçu (TCK 232) ve aile hukukundan kaynaklanan
yükümlülüğün ihlali (madde 233) ile çocuğun kaçırılması (madde 234)

• Yukarıda belirtildiği üzere Medeni Yasa’da belirtilen evlilik yaşının altında başka ülkelerde
yapılan evlilikler Türkiye’de tanınmaz ve çocukla yapılan evlilik ceza yasasına göre çocuk
istismarıdır (cinsel istismar) ve failler cezalandırılır.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284 Sayılı Yasa)
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 2012 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla ilk defa toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılığın bir
insan hakkı ihlali olduğunun altı çizilmiştir.

• Kanun, sadece vatandaş kadınları değil şiddet uygulayan ile resmi evlilik bağı

aranmaksızın kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet mağduru olan geçici koruma
kapsamındaki Suriyeliler dahil tüm mülteci kadınları da koruması altına almıştır.

• Yasa ile, ısrarlı takip de bir şiddet türü olarak kabul edilerek bu şiddetin tüm mağdurları da
koruma altına alınmıştır. Ancak ısrarlı takibin ceza kanununda suç olarak tanımlanmamış
olması önemli bir eksikliktir.

Yasada yer alan koruyucu tedbirler ve önleyici tedbirler şunlardır:
Mağdur için koruyucu tedbirler:
• Geçici koruma altına alınması,

•
•
•
•

Barınma yeri (Örneğin, sığınmaevine yerleştirilmesi) sağlanması,
Geçici maddi yardım yapılması,
Kişinin işyerinin değiştirilmesi,
Kişinin evli olması durumunda müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yeri belirlenmesi

Şiddet uygulayan failler için alınabilecek önleyici tedbirler:
• Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi
içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,

• Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,
• Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun
korunan kişiye tahsis edilmesi,

• Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,
• Çocuklarla ilgili daha önce verilmişbir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin
refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,

• Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına,
tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına
yaklaşmaması,

• Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,
• Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,
• Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde
bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,

• Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde

kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların
bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak
dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması. Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi
için başvurması ve tedavisinin sağlanması. (Kaynak: KADAV)

6284 sayılı Yasa, şiddet uygulayana yönelik önleyici ve şiddete maruz kalana yönelik koruyucu
her türlü tedbir kararı verme yetkisini kural olarak Aile Mahkemesi hakimine tanımıştır.
Bazı hallerde mülki amir tarafından da mağdur için koruyucu tedbir kararı verilebilir. Ayrıca
gecikmesinde sakınca bulunan acil hallerde hakim veya mülki amir tarafından alınacak
koruyucu ve önleyici tedbirlerden bir kısmını geçici olarak kolluk amiri de alabilir. Kolluk
amiri aldığı geçici tedbir kararlarını niteliğine göre süresi içerisinde hakimin veya mülki
amirin onayına sunar.
Alınan tedbir kararlarının takibi ve uygulanması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’nın ilgili kuruluşları olan ŞÖNİM veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü’nün koordinasyonunda kolluk ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından
yapılır. Örneğin sağlık tedbirine ilişkin bir karar Sağlık Bakanlığı ile işbirliğini, eğitim ile ilgili
bir karar Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğini gerektirir. Aynı şekilde Suriyeliler dahil göçmen
ve mültecilerin tamamına ilişkin alınan bir tedbir kararının takibi ve uygulanmasında
İçişleri Bakanlığı ve İl Göç İdareleri ile işbirliği ve koordinasyon içinde olunması gerekir.
Tedbir kararlarına uymayan faillere karşı zorlama hapsi uygulanabilir. Bunun için tedbir
kararlarının ihlal edildiğini kolluk, Savcılık ya da Aile Mahkemelerine bildirmek önemlidir.
Zorlama hapsine ancak hâkim karar verebilir.
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◊ Bu atölye ve kolaylaştırıcı ile ilgili fikir veya şikayetleriniz olursa Fikir ve Şikâyet Hattımızı

Önemli Not:

arayarak fikir bildirim ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

◊ FİKİR ve ŞİKAYET HATTI: 0850 441 0043.

• Türkiye’de verilen temel eğitim ve sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinden mültecilerin de
yararlanma hakları vardır.

• Türkiye’ye sığınan ve uluslararası koruma başvuru sahibi, mülteci, şartlı mülteci veya

geçici koruma statüsü olan kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin alarak
çalışabilirler.

(Bu iki hattı Türkiye genelinden mülteciler ve göçmenler arayabilirler. Atölye uygulayıcıları
farklı bir kurum temsilcisi ise bulundukları bölgede/ilde ücretsiz bir bilgi ve destek hattı varsa
paylaşabilirler.)

• Tüm mülteci kadınlar da Türkiye’de zorla ve erken yaşta evlendirilemez. Bu kişilerin

◊ Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet veren UNHCR DANIŞMA HATTI’na 444

geldikleri ülkelerindeki medeni durumları Türkiye’de de tanınmaktadır ancak mültecilerin
Türkiye’de evlenmeleri veya boşanmalarında Türk Medeni Kanunu uygulanır. Medeni
durum belge ile ispatlanmalıdır.

48 68 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Danışma Hattı, Pazartesi- Perşembe 09:00-17:00,
Cuma günleri ise 09:00 – 16:00 arası hizmet vermektedir. Talep üzerine Fransızca, Urduca,
Kürtçe ve Somalice dillerinde de danışmanlık sağlanmaktadır.

• Eğer menşe ülkede getirilen ve medeni durumu ispatlayacak bir belge yoksa o zaman
başvurulan İl Göç İdaresi’nin verdiği belge dayanak olarak gösterilebilir. Gelinen ülkede dini
nikah resmi nikah olarak kabul ediliyorsa bu Türkiye’de resmi evlilik olarak tanınır.

Medeni Haklar Modülünü Telefon Aracılığıyla Uygularken
Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Ülkesinde reşit olmadan evlenmiş ve bu evliliği ülkesinin resmi belgeleriyle ispatlayan
kişiler açısından Türk Medeni Kanunu’nun 124. maddesinde düzenlenen “olağanüstü
durum”un veya “pek önemli sebebin varlığı”nın olup olmadığına göre ilgili mahkemece
değerlendirme yapılır. Başvurucunun 16 yaşını doldurmadığı hallerde yasal şart yerine
gelmediğinden evlenme izni verilmeyecektir.

Hakların Bizim İçin Önemi
Bu çalışma yönergede yer aldığı şekliyle uygulanır.

• Türk Medeni Hukuku çok eşliliği tanımamaktadır. Bu nedenle çok eşli olup ülkesinde

bu durumları yasal kabul edilen kişiler evliliklerini resmi belgelerle kanıtlayabilseler de
Türkiye’de sadece bir eşin evliliği kabul edilecektir. Diğer eşler açısından evlilik hukukundan
kaynaklı haklar (boşanma, nafaka, velayet vb.) geçerli olmayacaktır.

Medeni Haklara Giriş
Modülün “Medeni Haklara Giriş” başlıklı aktivitesinin ilk kısmındaki bilgiler sözel olarak
telefon aracılığı ile paylaşılır.

• Türkiye’de bulunan mülteciler kendilerini bir avukatla mahkemelerde temsil ettirebilirler.

Koşulları uygunsa adli yardımdan ücretsiz avukat talep edebilirler. Ceza yargılamasında
zorunlu avukat yardımından ücretsiz yararlanabilirler ve mahkemelerde tercüman
desteğinden yararlanabilirler. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilirler.

Haklarımızı Biliyor Muyuz? - 1 ve 2

• Aktivite yönergesinde yer alan haklar sözel olarak paylaşılır. Fakat her haktan sonra,

• Tüm mülteci kadınlara yönelik şiddet Türkiye’de de bir suçtur ve ceza yasasına göre bu

aşağıda belirtilen ona karşılık cümle söylenir. Mesela;

suçları işleyenler cezalandırılır. 6284 sayılı Yasa kapsamında ise şiddet mağdurları için
koruyucu ve failler için önleyici tedbir kararı verilmesi ilgili aile mahkemesi hakimi, mülki
amir veya kolluk amirinden istenebilir.

• “Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Başlık parası yasal değildir”

hakkını okuduktan sonra, örnek cümleyi paylaşacağız. “Ayşe 17 yaşındadır. Ayşe’nin
sevgilisi Emrah, Ayşe’nin babasına Ayşe ile evlenmek istediğini açıklamıştır. Ayşe’nin
babası ise Emrah’tan başlık parası istemiş ve Ayşe’yi en yüksek başlık parası verenle
evlendireceğini söylemiştir.”2

• Tüm cümleler ve haklar paylaşıldıktan sonra katılımcılara “şimdi sizlere haklarınızı

tekrar okuyacağım; sizin için en önemli 3 hakkı seçmenizi, bir yere yazmanızı ya da
aklınızda tutmanızı istiyorum” diyerek katılımcılara hakları okunur (cümleler değil).
Ve her katılımcıdan seçtiği 3 hakkın hangisi olduğu dinlenir.

Değerlendirme ve Kapanış
Bu çalışmadan sonra bu günkü modülünüzü tamamlayabilirsiniz.
Katılımcılara eklemek istedikleri bir şey olup olmadığını soralım.
Bugünle ilgili öğrendikleri/akıllarında kalan bir şeyi ve duygularını paylaşmalarını rica edelim, tek
tek cevapları alalım. Herkese katılımı için teşekkür edelim.

Haklarımızı Biliyor Muyuz? - 3

• Bu çalışmadaki haklar katılımcılarla tek tek paylaşılır. Her hak söylendikten sonra bir

ara verilir ve katılımcılardan bu hakla ilgili bir örnek cümle istenir. (Yani haklarımızı
biliyor muyuz 1 ve 2’de haklarla birlikte verdiğimiz örnek cümleleri bu seferden
kadınlardan isteyeceğiz.) Kadınlardan yanıt almakta zorlanırsanız örnek cümlelerinizle
onları yönlendirebilirsiniz. Bu örnek cümleler yönergede yer almaktadır.

Kapatırken şu bilgileri paylaşalım:
◊ Atölye sonrasında destek almak istediğiniz veya paylaşmak istediğiniz bir konu varsa bize
ulaşabilirsiniz.

◊ Hayata Destek Derneği’nin haklarınız ve hizmetler konusunda bilgi alabileceğiniz Ücretsiz

Benim Hakkım

Bilgi ve Destek hattı bulunmaktadır.

Bu çalışma yönergede yer aldığı şekliyle uygulanabilir.

◊ BİLGİ ve DESTEK HATTI: 0800 670 1010
2

Her hak ve bu hakka karşılık gelen örnek cümle yönergede belirtilmiştir.
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4. Atölye Yönergeleri
4.3 Şiddetten Korunmada Haklar

Toplam Süre
3 saat 45 dk.

Bölüm 1: 2 saat

Bölüm 2: 1 saat 45 dk.

1. Giriş (30 dk.)
2. Şiddet Nedir? (15 dk.)
3. Şiddet Türleri (30 dk.)
4. Şiddet Döngüsü (15 dk.)
5. Şiddet Neden Ortaya Çıkar ve
Sonuçları Nelerdir? (30 dk.)

6. Kadınların Şiddete Uğradıkları Ortamı Terk
Edememe Sebepleri: Kal-Ayrıl Aktivitesi (30 dk.)
7. Güvenlik Planı Oluşturmak (60 dk.)
» Acil destek numaraları ve uygulamaları
» Şiddetten korunmada yasal haklarımız (6284
sayılı kanun)
8. Oturum değerlendirilmesi (15 dk.)

Eğitim Mekanı

• Program çevrimiçi ya da yüz yüze atölye olarak tasarlanmıştır.
• Çevrimiçi oturumlarda ‘Zoom’ adlı program kullanılacaktır. Bu uygulamada Zoom

break-out room ya da Zoom-beyaz tahta (annonate) seçeneğinden faydalanılacaktır.

• Yüz yüze atölyeler için, kadınların kendini güvende hissetmelerine olanak tanıyan,
kapısı kapanabilen ve kadınların dışarıdan kolaylıkla görünmediği, seslerinin
dışarıdan duyulmadığı bir mekân tercih edilmelidir.

Ekipman

•
•
•
•

Taşınabilir ya da masa üstü bilgisayar,
İnternet bağlantısı
Güncel bir Zoom Programı
Dış etkilerden mümkün olduğunca arındırılmış iyi aydınlatılmış bir oda.

Atölye Materyalleri

•
•
•
•
•
•

Hayata Destek ‘Şiddetten Korunmada Haklarımız’ videosu
“Şiddetten Korunmada Haklar” Sunumu (ihtiyaç halinde kullanılabilir)
Kolaylaştırıcı Rehberi
Geri bildirim ve Şikâyet kutusu
Acil durum ped cüzdanı/çantası
Hayata Destek’in “Cinsel Şiddet Suçlarında Haklarımız”

Kolaylaştırıcılar İçin Arka Plan Okuma

• TCDŞ Cep Rehberi - Bölgenizde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda
uzman yoksa toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılanlara nasıl destek
olabilirsiniz?

• Erkek Şiddetini Önlemede 6284 Saylı Kanun Broşürü, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
(broşür Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizce dillerinde bulunmaktadır.)
• Güvenlik Planım (UNWomen broşürü)
Öğrenme Hedefleri

•
•
•
•
•
•

Şiddet türlerini tanımlayabilir ve ayırt edebilir;
Şiddetin sonuçları hakkında bilgi edinir;
Kendisi için güvenlik planı yapmayı öğrenir;
Diğer şiddete uğrayanlarla dayanışma ve başa çıkma yöntemleri hakkında fikir geliştirir;
Şiddetten korunma acil telefonlarını ve diğer mekanizmaları bilir;
Şiddetten korunmada yasal haklarını öğrenir.

İlk Gün Tanışma & Grup Sözü Oluşturma Aktivitesi
Kadınlarla ilk gününüz ise aktivitelere geçmeden evvel aşağıdaki tanışma yönergesini uygulayın.

Tanışma
• Kendinizi Tanıtın: “Merhaba. Benim adım……….Kendimden biraz bahsedecek olursam, ………” (Bu
kısımda bu çalışmaya nasıl dâhil olduğunuzdan, bu atölyenin sizin için ne ifade ettiğinden, bu
çalışmayı kadınlarla yürütmenin size ne hissettirdiğinden bahsedebilirsiniz).

• 2. kolaylaştırıcı da aynı şekilde kendinden bahseder.
• Atölyenin genel amacını paylaşalım. (Atölyenin genel amacı kadınlar olarak birlikte güçlenmek,
haklarımızla ilgili bilgilenmek ve deneyimlerimizi paylaşarak birbirimizden öğrenmektir.)

• Bugün yapacağımız çalışmanın başlıklarını/gündemini ve amaçlarını paylaşalım.
• Geri Bildirim ve Şikâyet Kutusu hakkında bilgi paylaşalım. “Atölyemiz süresince burada bir

kutumu olacak. Bu kutuya atölye boyunca eğer bir şikâyetiniz veya geri bildiriminiz olursa (okuma
yazma bilenler için) yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Tüm grupla paylaşmamızı istemediğiniz
paylaşımlarınız için yazdığınız kâğıdı katlayıp atabilirsiniz. Atölye sonunda okumamızı
isterseniz kâğıdı katlamadan kutuya atabilirsiniz.”

• Katılımcıları tanımak isteğinizi belirtin. Katılımcılarla tanışmak için 4 örnek aktivite aşağıda
yer almaktadır.

Aşağıdaki soruyu soralım ve düşünmeleri için vakit verelim.
Herkes yapmaktan çok hoşlandığı bir şeyi ve kendisini tanımlayan iki sıfat düşünsün. Grupla bu
sıfatları, ismini ve yapmaktan hoşlandığı şeyi paylaşsın (Örneğin, Ben Naime, şakacı ve sevecenim.
Çiçek yetiştirmeyi çok severim)
Grupta 10’dan fazla kişi varsa sadece isim ve sevdiği şeyi söylemesini isteyebilirsiniz.
Katılımcılardan isimlerini ve onları simgeleyen bir nesne/sembol düşünmelerini isteyin.
Kadınlar isimlerini ve onları simgeleyen şeyi paylaşırken 2. kolaylaştırıcı zoom-beyaz tahta
uygulaması ile kadınların isimlerini ve sevdikleri şeyi beyaz tahtaya yazsın ve beyaz tahtanın
fotoğrafını çekerek kadınlarla paylaşsın.
Kadınlardan kendileri için bir hareket bulmalarını isteyin.
Bu parmak şıklatma ya da kahkaha atmak olabilir. Hareket ve isimleri bağlantılı olmak zorunda değil.
Şimdi kadınlardan isimlerini söyleyerek bu hareketi tüm gruba göstermelerini isteyin. Kadınlar
bedenlerini kullanırken çekinebilirler, onları zorlamayın. Yüksek bir motivasyon yaratmak için her
hareketten sonra o kişiyi hep birlikte alkışlayın. Zamanınız varsa iki tur dönün, herkesin ismini ve
sembolünü öğrenmeye çalışın.
Kadınlardan bu atölyeye katılış hikâyelerini anlatmalarını isteyin.
Katılımcılar öykülerini anlatmaya şu şekilde başlamalı “Buraya gelmeye şu şekilde karar verdim: ya
da bu atölyeye katılmaya karar verdim, çünkü…”. (Bu çalışmanın zaman alan bir çalışma olduğunu
unutmayalım. 8-10 kişilik bir grupta yapılıyorsa herkesten öyküsünü bir cümle ile özetlemesi
istenebilir)
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Yüz Yüze Atölyeler İçin Örnek Tanışma Aktiviteleri
Top Atma
• Hep birlikte bir çember oluşturalım.
• Katılımcılara yönergeyi verelim: Ben topu ismini söylediğim kişiye atacağım. Benim topu attığım

kişi de başkasının ismini söyleyerek topu ismini söylediği kişiye atsın. Ama topu her seferinde
yeni birine atmalıyız, yani daha önce top atılan kişiye top atmayacağız. (Topu birine atarak örnek
gösterin)

• Top herkesin ismi en az bir kez söylendikten sonra top kolaylaştırıcıya gelir ve kolaylaştırıcı aynı
şekilde başka birinin ismini söyleyerek oyuna devam eder.

• Top grup içinde atılmaya devam ederken, 2. Top da devreye sokulur ve aynı şekilde kolaylaştırıcı
topu ismini söylediği kişiye atar.

“İç İçe Çemberler” Oyunu
• Büyük grup iki küçük gruba ayrılarak, bir grubun içeride bir grubun dışarıda yüzleri birbirine
dönük olarak iç ve dış grup oluşturmaları istenir.

• Her katılımcı karşısında biri olacak şekilde durur.
• Her katılımcının karşısındaki kişi ile tanışarak iki ortak nokta bulması istenir.
• Katılımcılar bir süre karşısındaki ile sohbet ettikten sonra dış grubun bir sıra kaymaları ve yeni
kişi ile ortak iki nokta bulmaları istenir, tüm grup birbirleri ile tanışıncaya kadar dönüşler devam
eder.

“Tanışalım mı?” Oyunu

• Katılımcılara şu yönergeyi verin. “keyifli bir çalışma yapabilmemiz için mutlaka kendimizi

güvende hissetmemiz gerekiyor. Konuşurken “acaba bunu söylersem beni ayıplarlar mı?
Yargılarlar mı? Diye düşünürsek konuya odaklanamayız, içimizden geleni söyleyemeyiz. Bu
yüzden güven bizim için çok önemli. Şimdi size şu soruyu sormak istiyorum. Burada kendimizi
güvende hissetmek için nelere ihtiyacımız olabilir? Birbirimize nasıl davransak daha güvende
hissederiz? Nasıl bir iletişim olsa bir birimizle bağımız gelişir?”

• Kadınlardan güvenle ilgili yanıtları alalım. Bu yanıtlar içinde şu öneriler yoksa önerileri biz
getirip önerimizi onayına sunalım.

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Birbirimizi yargılamadan/ayıplamadan dinlemek;
Burada konuşulan şeyler burada kalsın;
Başkasının adına konuşmamak sadece kendi adımıza konuşmak - genelleme yapmamak;
Farklı görüşlere saygı duymak
Birbirimizi dinlemek;
Kimseyi konuşmak konusunda zorlamamak;
Grup çalışmayı yaparken başkalarının da konuşmasına müsaade ettiğimizden emin olmak.

• Şimdi kadınlara şu soruyu soralım: Peki güven ihtiyacımız haricinde aynı zamanda bu atölyenin

iyi bir şekilde işlemesi için birbirimize başka ne gibi sözler verebiliriz? Mesela atölyeye zamanında
gelmek de atölyeyi tamamlayabilmemiz için önemli. Bunun gibi başka ne tür ihtiyaçlarımız
olabilir?

• Kadınlardan yanıtları alalım. Bu yanıtlar içinde şu öneriler yoksa önerileri biz getirip önerimizi
onaylarına sunalım.

◊ Atölye boyunca cep telefonlarımızın sesini kısmak/gelen mesajları bir süre yanıtlamamak;
◊ Atölye aralarından sonra vaktinde dönmek;
◊ Atölye sonrasında odayı, materyalleri birlikte toparlamak (yüz yüze atölyeler için).

• Katılımcıların üçerli eşleşmelerini isteyelim. (Gruptaki kişi sayısı 8’den azsa 2’şerli eşleşmelerini

• Kadınlardan yanıtları alırken 2. kolaylaştırıcı gelen cevapları zoom-share (ekran paylaşımı) ile

• Kadınlara şu yönergeyi verelim: “Şimdi size bir konu söyleyeceğim ve kendi aranızda bu konuyu

• Bu çalışmayı bitirirken şunu vurgulayalım: Grup sözümüz konusunda hepimiz hem fikir miyiz?

• Katılımcılara her bir tur için 5 dakika verelim. Süre tamamlandıktan sonra katılımcıların başka

• Grup sözünün yaşayan bir doküman olması önemlidir. Bu sebeple çalışmaları yürütürken arada

isteyelim)

tartışmanızı isteyeceğim. Siz bu konuyu paylaştıktan sonra ben size başka bir konu vereceğim
ve bu konuyu daha önce eşleşmediğiniz başka birinin yanına giderek onunla konuşmanızı
isteyeceğim. Böyle 3 tur yapacağız.”
biriyle eşleşmelerini isteyelim. 2. tur sorularına geçelim.

1. Tur soruları: Kendinizde sevdiğiniz herhangi bir şey; sahip olduğunuz için şükrettiğiniz bir şey
2. Tur soruları: Yaparken zorlandığınız bir şey; iyi yaptığınızı düşündüğünüz bir şey
3.Tur soruları: Etrafınızda değiştirmek istediğiniz bir şey; bu atölyeye katılma sebebiniz.

Grup Sözünü (Kurallarını) Oluşturmak
• Grup sözünün amacı; atölyeler süresince katılımcıların o grubun parçası olduklarını ve kendilerini

güvende hissedebilmesi; atölyenin aksamadan işleyebilmesi için birtakım beklenti ve ihtiyaçları
birlikte belirlemektir.

• Oluşturulan grup sözü hem atölyelerin uygulandığı zamanı ve atölyeler sonrasındaki gelişebilecek
güvenli alan ve ilişkileri destekleyecektir.

• Katılımcılara hep birlikte grup sözünü oluşturacağımızı söyleyin ve grup sözünün amacını
paylaşın.

paylaştığı bir Word belgesine yazar ve sonrasında fotoğrafını çekerek tüm katılımcılara gönderir.
Aynı fikirde olmamız çok önemli, çünkü bu bir sözleşme. Eğer verdiğimiz sözlerden herhangi
birine uymazsak, ya da herhangi birini değiştirme ihtiyacı hissedersek konuyu gruba getirip
tartışabiliriz, bu konuda anlaşma yapabilir miyiz?
bir grup sözünü hatırla(t)mak, zoom çalışmasında oturuma ara verdiğinizde ya da beklemedeyken
ekran görüntüsü olarak grup sözünü paylaşmak önemlidir.

• Yüz yüze atölyelerde bu çalışmayı kadınları gruplara bölerek yapabilirsiniz ve oluşturdukları
grup sözünü büyük bir kartona yazmalarını isteyebilirsiniz.
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Kolaylaştırıcı İçin Ön Bilgilendirme Notları
duyacaksa tercüme desteği alabileceği hatların veya kurumların bilgisini paylaşın.
(Örneğin 157 Yabancılar İletişim Merkezi)

Şiddetten korunmada haklar oturumuna başlamadan önce bilmemiz ve dikkat etmemiz
geren tutum ve davranışlar ve iletişim öneri için ‘TCDŞ Cep Rehberi’ni (Bölgenizde
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda uzman yoksa, toplumsal cinsiyete dayalı
şiddete maruz bırakılanlara nasıl destek olabilirsiniz?) okumanızı öneriyoruz. Bu rehber,
olası bir şiddete uğramış bir kadın ile nasıl iletişim kurabileceğinize dair yol haritası
oluşturmanızda size kolaylık sağlayacaktır.

• Atölye sürecinde size sorulabilecek soruları kısa bir listesini hazırlamak iyi olabilir.

Bu süreçte yanıtlamakta zorlanabileceğiniz sorular olacaksa saha süpervizörünüzden
ya da ekibinizdeki kişilerden destek isteyebilirsiniz. Yine zorlu bir soru geldiğinde
tarafsızca yanıtlamakta zorlanacaksanız, soruyu genel gruba yöneltebilirsiniz. Ortaya
çıkan yanıtlarla birlikte kendi yanıtınızı kimseyi dışında bırakmadan oluşturabilirsiniz.
Son olarak doğruluğundan emin olmadığınız hiçbir bilgiyi paylaşmayın. Bilmediğinizi
kadınlara açıkça söyleyin ve gerekiyorsa yanıtı öğrenip yeniden onunla paylaşacağınızı
belirtin.

• Bu atölye boyunca şiddete maruz bırakılan, şiddete uğrayan ya da hayatta kalan
ifadeleri kullanılabilir. “Mağdur”, “kurban”, “şiddet mağduru”, ifadeleri hukuk ve tıp
alanında veya kanunlarda yazılı ve sözlü olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

• Şiddetle mücadeleyi anlatırken, kadının insan hakları modülünde anlatılan kadına
karşı ayrımcılıkla şiddete maruz kalma arasındaki bağı kurun.

• Hayatta Kalan: Hayatının bir döneminde şiddetin herhangi bir biçimine maruz
bırakılmış̧ olan. İngilizce’de “survivor” kelimesinden gelmektedir. Şiddete maruz
bırakılan bireyler için “mağdur” ya da “kurban” yerine daha güçlendirici olan “hayatta
kalan” kelimesinin kullanılması tercih edilebilir. Hangi tanımı kullanılacağına en iyi
kişinin kendisi karar verir.

◊ İhtiyaç halinde kolaylaştırıcı Geçici Koruma Yönetmeliği hakkında bilgi paylaşabilir.
◊ Geçici Koruma Yönetmeliği’nde4 şiddete maruz bırakılan kişiler “özel ihtiyaç
sahipleri” tanımı içerisinde yer almaktadır.

◊ Bu yönetmelik kapsamındaki yabancılardan özel ihtiyaç̧ sahibi olanlara sağlanacak

• Hayatta kalmak: Yaşanılan şiddet ve yarattığı travmanın ölçüsü ne olursa olsun,

başta sağlık hizmetleri, psiko-sosyal destek, rehabilitasyon olmak üzere her tür
yardım ve destek imkânlar ölçüsünde öncelikli ve bedelsiz olarak sağlanır.

içimizdeki güçle, kendimize tutunarak, çevremizden destek alarak şifa bulabileceğimiz,
daha tatminkâr ve üretken bir hayat yasayabileceğimizi bize anlatır.3 “Hayatta Kalan”,
psikolojik ve sosyal destek sektörlerinde dayanıklılığı ifade ettiği için genellikle tercih
edilen terimdir. Yine de tüm bu terminoloji içerisinde şiddete maruz bırakılan kadınlar
kendilerini nasıl ifade etmek isterlerse kendileri karar vereceklerdir. Atölye boyunca bu
terminolojileri kadınların ifadeleri ve diliyle uyumu sağlanacak çeşitlilikte kullanmayı
seçebilirsiniz.

◊ Çocuklarla ilgili tüm işlemlerde çocuğun yüksek yararı gözetilerek ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.

◊ 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin

Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında şiddet mağduru olduğu
değerlendirilen yabancılar hakkında derhal önleyici ve koruyucu tedbirler alınır.

◊ Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan insan ticareti mağduru olabileceği

• Hayatta kalan odaklı yaklaşım: Hayatta kalan odaklı yaklaşım, toplumsal cinsiyete

dayalı şiddete (TÇDŞ) maruz bırakılan kişinin haklarına saygı duyulduğu, güvenliğinin
sağlandığı ve hayatta kalana onuru zedelenmeden ve saygıyla muamele edildiği
destekleyici bir ortam yaratmayı hedefler. Yaklaşım, hayatta kalanın iyileşmesini teşvik
etmeye, ihtiyaçlarını ve isteklerini belirleme ve ifade etme yeteneğini güçlendirmeye
destek olur; aynı zamanda kişinin seçenekleri hakkında karar verme kapasitesini de
güçlendirir.

• Şiddetten Korunmada Haklar oturumunda kadınlar isterlerse kendi hikâyelerini

paylaşabilirler. Fakat kadınların başkalarının hikayelerini paylaşmaları ya da örnek
göstermeleri durumunda, paylaşacakları hikayelerdeki kadınların kimliklerinin diğer
katılımcılar tarafından anlaşılmayacağı biçimde anonimleştirilerek paylaşılmasının
önemini nazikçe hatırlatınız; bu, kadınların mahremiyetinin gözetilmesi için önemlidir.
Diğer kadınlara konuşmaları, hikâyelerini paylaşmaları konusunda baskı yapmamanın
önemi de “Grup Sözü” oluşturma aşamasında konuşulmalıdır.

• Atölye sırasında ya da sonrasında sizden destek isteyen biri olursa önce kısaca

dinleyin, sözünü kesmeyin. Paylaştıkları için teşekkür edin. Bu konuda uzman
olmadığınızı hatırlatarak (sosyal çalışmacı vb. uzmanı değilseniz) destek alabileceği
hizmetlere yönlendirebilmek için hangi konuda desteğe ihtiyacı olduğunu öğrenerek
doğruluğundan emin olduğunuz bilgileri paylaşın. Hayata Destek (ya da en yakın
destek sağlayabilecek kurum) irtibat telefonlarını ve adres bilgilerini verin. Kadın acil
bir desteğe ihtiyaç duruyorsa iznini isteyip onayını alarak hızlıca Hayata Destek vaka
ekibine (ya da en yakın/ulaşılabilir kuruma) yönlendirin. Tercüme desteğine ihtiyaç

3

Kaynak; Kavramlar Sözlüğü, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 2019

değerlendirilenler hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli tedbirler derhal
alınır.

Şiddetten Korunmada Haklar - Bölüm 1
Giriş (5 Dk.)
Atölyenin amacını ve gündemini paylaşalım. Kadınlara geçen haftadan akıllarında kalanları
sorabilir ya da haftanız nasıl geçti diye sorarak bir sohbet ortamıyla başlayabiliriz.

1. Şiddet Nedir? (15 Dk.)
• Gruptan daire şeklinde oturmasını ve şiddetin onlar için ne anlama geldiği hakkında birkaç̧
dakika sessizce düşünmelerini isteyelim.

• Her bir katılımcıdan şiddetin kendilerini ya da çevrelerindeki kişileri nasıl etkilediğini ve

bunun ne anlama geldiğini paylaşmasını rica edelim. Kadınlar isterlerse kendi hikâyelerini,
isterlerse çevrelerinde tanık oldukları şiddet olaylarını paylaşabilir. Paylaştıkları şiddet
türlerinin neler olabileceğini birlikte konuşalım. Burada dikkat edilmesi gereken, başkalarının
başına gelenleri paylaşırken kişilerin izni olmadan örnek olarak göstermemeleri ve isimlerini
paylaşamamalarıdır.

4

Geçici Koruma Yönetmeliği; bağlantı: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.20146883.pdf
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• Yanıtlarındaki bazı ortak noktaları ve kendine özgü noktaları tartışalım. Verdikleri yanıtlar

üzerinden şiddet türleri ile ilgili örneklerini gözden geçirelim ve katılımcılara şiddetin genellikle
açık veya basit bir tanımının olmadığını aktaralım.

kaçınmak; partnerin ekonomik hayata katılımı ile ilgili baskı uygulamak ve sınırlar koymak;
kadının kazancına el koymak; aile geçimi için gerekli kaynakları kendisi için harcamak ve
kontrol etmek...gibi.

• Kaynaklara ve fırsatlara erişimin kısıtlanması: Kadının çalışmasına izin verilmemesi, eğitimine

2. Şiddet Türleri (20 Dk.)
• Önce başlıklar olarak aşağıda yer alan başlıca şiddet türlerinin adı söyleyelim ve açıklamaları
okumayalım.

devam etmesine izin verilmemesi, sağlık veya diğer sosyal hizmetlere erişme hakkından
mahrum bırakma gibi. Örnek olarak dul kalan kişinin miras almasının engellenmesi, kazancın
eş veya bir aile üyesi tarafından zorla alınması, bir kadının doğum kontrol hapı kullanmasının
engellenmesi, kürtaj olmasının engellenmesi, resmi nikâhla evlenmesinin önüne geçilmesi, bir
kız çocuğunun okula gitmesinin engellenmesi sayılabilir.

• Aşağıda yer alan şiddet türlerinin açıklama kısmında yer alan örnekleri paylaşarak bu örneğin
hangi şiddet türüne girdiğini soralım. Örneğin: “bir kadının kazancına eşinin el koyması sizce
şiddet midir? Sizce ne tür şiddettir?” diye sorabiliriz.

• Ayrıca çoklu şiddet türleri slaytını kullanarak tek tek çoklu şiddet türleri için örnekler isteyebiliriz.
Kadınlar örnek vermekte zorlanırlarsa siz örnek vererek şiddet türleri ile bağlantı kurabilirsiniz.
Şiddet türleri ve örnekleri şunlardır:

• Fiziksel şiddet: Vurma, tokatlama, itme veya bir aletle yaralama gibi fiziksel güç̧ kullanma.
• Psikolojik şiddet: Genellikle tanımlanması en zor şiddet türüdür. Aşağılamak, tehdit etmek, baskı,

kıskançlık, kararların, davranışların ve genel olarak yaşantının kontrol edilmesi gibi ifadeleri ve
eylemleri içerebilir. Örneğin tehdit edilmek, aşağılanmak; yaptıklarının ve emeğinin görmezden
gelinmesi/değersizleştirilmesi; yaptıklarının ya da bedeninin, görüntüsünün beğenilmemesi;
düşüncelerinin, paylaştıklarının önemsenmemesi dinlenmemesi; kimseyle görüşmesine izin
verilmemesi, sokağa çıkmasının engellenmesi; korkutma (eşyalara zarar verme, kırp dökme,
sağa sola vurma); “sen anlamazsın, sen bilmezsin” gibi ifadelerle karar süreçlerine katılımının
engellenmesi aşağılanması… gibi.

• Cinsel şiddet: Birisine kendi isteği dışında cinsel eylemde bulunmak (istenmeyen bir dokunuş,

öpme veya cinsel ilişkiye zorlama, mecbur bırakma, tecavüz), bu tür eylemleriçin baskı yapmak
veya bunlara zorlamak ya da birisini aşağılanmış̧ veya rahatsız hissettirecek cinsel yorumlar
yapmak. Örnek olarak tecavüz girişimi, istenmeyen öpme, sarılma; cinsel organlar ve kalçalara
dokunma; istenmeyen cinsel içerikli konuşma; istenmediği halde zorla cinsel içerikli görüntü
(porno) izletme; gebeliğe zorlanma; istenmediği zamanlarda ve biçimlerde cinsel ilişkiye
zorlanma (evlilik içi vurgusu yapılacaktır) …. gibi.

Zamanı Olanlar için Ek Çalışma
Kadınları üç gruba ayıralım ve her bir gruba belirlediğiniz şiddet türlerini verelim. Her grubun
bu şiddet türlerine örnek oluşturmasını isteyelim. Konuştukları şiddet türlerinin kimlerin
başına gelebileceğini ve nerelerde şiddete uğrayabileceklerini konuşmalarını isteyelim.
Aşağıdaki başlıca şiddet türleri açıklamalarından grup çalışması başlarken gruplara birkaç
örnek verebiliriz. Mekân örnekleri: Pazar, devlet dairesi, ev, okul veya iş yeri.
Grup çalışması sonunda kadınlar aralarında konuştukları konuları paylaşırlar. Kolaylaştırıcı
şiddeti çok çeşitli biçimlerde ve her yerde karşımıza çıkabildiğini söyler.
Atölye sırasında şu bilgiyi ekleyebiliriz: “En yaygın görülen şiddet türleri hakkında konuştuk
ama sizlerin de daha fazla duyduğu bazı şiddet türleri var. Bazılarıyla ilgili atölyenin başında
örnekler verdiniz. Eş şiddeti, aile içi / ev içi şiddet gibi, zorla evlilik/çocuk yaşta evlilik,
çocukların cinsel istismarı gibi. Bunlara biz çoklu şiddet türleri diyoruz. Çünkü bu şiddet
türlerinde az önce bahsettiğimiz şiddet türleri bir arada görülebiliyor. Nasıl mı? Hadi gelin
birlikte bakalım.” Her bir çoklu şiddet türü için sorun: örneğin eş şiddeti için; bir kadın
eşinden şiddet görüyorsa ne tür şiddet görüyor olabilir? Çoklu şiddet türlerinden örnek olarak
bahsedilmiş olabilir. Yine de tüm çoklu şiddet türleri üzerinden kısaca geçilebilir.

• Cinsel şiddetin kanunlar kapsamında, cezai yaptırımları açısından bağlayıcı olan farklı türleri
vardır.

◊ Tecavüz/cinsel saldırı: Vajina, anüs veya ağza, penisle veya vücudun başka bir kısmıyla (ne
kadar az da olsa) onay verilmeksizin girilmesidir. Vajina veya anüse bir nesneyle girilmesini
de içerir.

◊ Cinsel taciz: Cinsel birleşme ile sonuçlanmayan her türlü istenmeyen cinsel temas / dokunma

(yani tecavüze teşebbüs). Bu olay türü, cinsel birleşmenin meydana geldiği tecavüzü
kapsamaz.

◊ Çocuğun cinsel İstismarı: Genellikle bir çocuk ile yakın akraba, aile üyesi (ensest; kan bağı
olan aile üyesi) veya bir çocuk ile aile dışından bir yetişkin ve çocuk arasındaki herhangi
bir cinsel aktiviteyi ifade etmek için kullanılır. Ya açık güç ya da dolaylı zorlamayı ve iknayı
içerir. Çocuk yaşta evlendirmeleri kapsar ve farklı cinsel şiddet biçimlerini içerir.

• Ekonomik şiddet: Koşullar elverdiği halde partnerin ve/veya ailenin geçimi için katkıda
bulunmamak; ortak hayatın devamlılığı için yapılması gereken harcamaları yapmaktan

Aktiviteye İlişkin Ek Not-1
Yakın partner/eş şiddeti, temel şiddet türünün bir arada görülebildiği bir şiddet türü olarak
karşımıza çıkabilir. Burada failin; eş, eski eş, sevgili, eski sevgili gibi kişiler olduğunda yakın
partner şiddeti; baba, abi, akraba vb. kişilerin faili olduğu durumlarda ise ev içi şiddet diyoruz.
Bu şiddet türü aile içi ya da ev içi şiddet olarak nitelendirilebiliyor fakat maalesef her gün
tanık olduğumuz şekliyle evde, sokakta, işyerinde kısacası her yerde karşımıza çıkabiliyor.
(Kadın cinayetleri örnek olarak verilebilir.)
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Önemli Not:
Aile içi şiddet ve ev içi şiddetin farkını açıkladığımızdan emin olalım. Ev içi şiddet ile aynı
evde yaşayan kişilerin şiddetine maruz bırakılmak kastedilmektedir.

◊ Çocuklar yani 18 yaş altı bireyler cinsel saldırı ya da tecavüze maruz bırakıldığında
çocuğun cinsel istismarı ortaya çıkmaktadır.

◊ Zorla evlilik: Bir kişinin kendi isteği dışında evlenmesidir. Çocuk yaşta evlendirmeler,
erken ve zorla evlilikler kapsamında tanımlanmaktadır.

◊ Cinsel Sömürü ve Çıkar Amaçlı Seks: Şiddete maruz bırakılan kişi ve fail arasındaki

güç ilişkisiyle ve şiddet olayının kendisi yerine (yani tecavüz veya cinsel saldırı)
olayın gerçekleştiği durumla tanımlanır. Cinsel sömürü, İhtiyaç duyduğu malzemeye,
hizmetlere erişmek, işini kaybetmemek için fail tarafından sekse zorlanmaktır. Sivil
toplum örgütlerinin hizmetleri ücretsizdir, bir insani yardım çalışanı hizmet ya da
yardım karşılığında hiç kimseden cinsel içerikte fayda sağlayamaz. Fail bir insani
yardım çalışanı ise mutlaka danışanın zarar görmemesi için önlemler alınarak ve
gizlilik çerçevesinde kuruma bildirilmelidir.

◊ Cinsel Kölelik: Pek çok cinsel şiddet olayının ve şeklinin bir süre içinde yaşandığı olaylar
olarak tanımlanır. Burada bakacağımız kıstaslar şunlardır:

◊ Hayatta kalan a) Zorla göç ya da yerinde edilme durumunda kaçırıldı mı? b) Bir silahlı
güce katılmaya zorlandı mı? (zorla askere alma); c) Kendi isteği dışında tutuldu mu,
alıkonuldu mu? Bu bilgiler alınarak değerlendirme yapılır.

◊ Zararlı verici geleneksel uygulamalar: Olayın gerçekleştiği yerdeki yerel, sosyal, kültürel

ve dini değerlerle tanımlanır. Örneğin; kadın sünneti olarak bilinen, kadının cinsel
organlarının sakatlanması; çocuk yaşta evlilikler; kız çocuğu olduğu için çocuğun okula
gönderilmemesi; kadınların eşi/babası/abisi tarafından çalışmasına izin verilmemesi;
eşi ölmüş kadının aile içinde ya da eşin kardeşi ile evlendirilmesi…gibi.

3. Şiddet Döngüsü (15 Dk.)
• Her ilişkide aynı biçimde olmasa da, şiddet içeren ilişkilerin önemli bir bölümünde, kadınların
şiddet yaşantısının içinden çıkmalarını zorlaştıran bir döngü bulunur. Şiddet döngüsü adı
verilen bu döngüyü tanımak, kadın olarak yaşadıklarımızı anlamlandırmamıza yardımcı olur.
Aşağıda detayları bulunan şiddet döngüsü bilgisini kadınlarla paylaşalım ve varsa bu konudaki
geri bildirimlerini alalım.

Şiddet Döngüsünde üç aşamadan söz edebiliriz:

• 1. Aşama - Gerginliğin tırmanması aşaması: ‘Fırtına öncesi sessizlik dönemi’ olarak tarif

edilebilir. Şiddet uygulayan erkek gerilim yaratır, kıskançlık gösterir, küçük şeylerden kavga
çıkarır, kadının tüm yaşamını kontrol etmeye çalışır, psikolojik şiddet uygular. Kadın ise bu
aşamada, elinden geldiğince gerginliği azaltmaya çalışır.

• 2. Aşama - Şiddet aşaması: Kendisi ya da diğer kişilerle ilgili sebeplerle şiddet uygulayan erkeğin

öfkesi birdenbire tırmanır. Erkek öfkesini kontrol etmez, fiziksel şiddet uygular ve şiddeti
uyguladıktan hemen sonra bahaneler sunmaya başlar. Fiziksel şiddetin başladığı bu aşamada
şiddetin boyutları değişebilir. Bu dönemde, kadının erkeğin öfkesini yatıştırabilmesi mümkün
değildir. Tek yapabileceği, kendisinin ve çocuklarının yaşadıkları şiddetten en az zararla
çıkmalarını sağlamak olabilir. Biraz sonra bahsedeceğimiz ‘Güvenlik Planı’nı yaparak en az
zararla şiddetten korunabiliriz.

3. Aşama - Balayı aşaması: Şiddet uygulayan erkek, kadının gönlünü almaya çalışır, pişmanlığını
dile getirir, özür diler, değişeceğine ilişkin sözler verir, hediyeler alır, durumun “normale” dönmesi
için ilgili, sevecen ve yapıcı bir tutum sergiler. Kadın ise erkeğin bu tutum ve davranışlarına inanmak
ister, yeni bir şans verir. Fakat bu dönemden sonra erkek tekrar gerilimi arttırıcı davranışlarda
bulunur ve yeniden birinci aşama olan, gerginliğin tırmanması aşamasına geçilir.

• Katılımcılarla şu bilgiyi paylaşalım:
Her türlü şiddet, öğrenilmiş, seçilmiş, kontrol edilebilen bir davranış biçimi olmasına rağmen,
hem şiddet uygulayan kişi hem de erkek egemen toplum tarafından yaygın bir biçimde “kontrol
edilemeyen ve irade dışı” bir davranış gibi gösterilmeye çalışılır. Oysa şiddet seçilmiş, yani iradi bir
davranış biçimidir.
Bu uygulamada aşağıdaki üç maddenin vurgulanması önemlidir:

◊ Şiddet uygulamak failin seçimidir.
◊ Şiddete uğrayanın hiçbir suçu yoktur.
◊ Kimse ne yapmış olursa olsun şiddete uğramayı hak etmez.

4. Şiddet Neden Ortaya Çıkar ve Sonuçları Nelerdir? (30 Dk.)
• Grubu ikiye ayıralım.
İlk gruptan “Şiddet neden olur/ortaya çıkar? (Şiddetin etkenleri ya da sebepleri nelerdir diye de
sorulabilir?)” sorusuna yanıt aramalarını isteyelim. İkici gruba ise “şiddetin sonucunda şiddete
uğrayan kişiye ne olur? Ne yaşar? Ne şekilde zarar görür, hasar alır?” sorularını sorarak şiddetin
fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal sonuçları hakkında konuşmalarını isteyelim.

• Her iki grubun konuştuklarını kısaca özetlemesi isteyelim. Kadınların verdiği yanıtlar üzerinden
kısa bir toparlama yapalım.

• Burada çıkan sonuçlarda dikkat edilmesi gereken; şiddetin bahanesinin olmadığının altının
çizilmesi ve şiddetin şartlar ne olursa olsun failin, yani şiddet uygulayan kişinin seçimi
olduğudur. Şiddete uğramak, şartlar ne olursa olsun hayatta kalanların suçu veya onların sebep
olduğu bir şey değildir, vurgusu yapılmalı.

• Şimdi kadınlardan alınan yanıtlar ışığında şiddet ve güç arasındaki ilişkiyi birkaç cümle ile
değinmek istediğimizi belirtelim ve aşağıdaki bilgileri birkaç cümle ile özetleyelim.

◊ Toplumsal

cinsiyete dayalı
kullanılmasından ortaya çıkar.

şiddet

güç

dengesizliklerinden,

yani

gücün

kötüye

◊ Güç çok farklı şekillerde tanımlanabilir ve karşımıza çıkabilir. Birinin diğerinden fiziksel

olarak güçlü olması; aileye gelir getirdiği için ekonomik gücü elinde tutması; politik olarak
karar verici olması; sosyal statüsünden (işinden, pozisyonundan) dolayı karar verici olarak
görülmesi ya da karar verici olarak kendini tanımlaması; eğitimli olduğu için ya da sadece
erkek olduğu için güçlü olduğunun düşünülmesi; bir dine mensup olduğu için ya da yaşça
büyük olduğu, yani yetişkin olduğu için gücünün olduğunun düşünülmesi… gibi. Bazen bu
tanımlamalar bize bazı kişilerin güçlü olduğunu düşündürebilir ya da bu özellik ya da unvanlara
sahip oldukları için öyleymiş gibi algılayabiliriz. Bu tanımlamalar ya da algılar gündelik
hayatta güç dengesizlikleri olarak ortaya çıkabilir. Mesela, sadece kadın ya da kız çocuğu,
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oğlan çocuğu olduğu için şiddet gören insanlar olduğu gibi, erkekler arasında beklenildiği gibi
davranmayan, yaşamayan ve dışlanan erkekler de olabilir. Engeli olan bireyler ya da kadın ve
kız çocukları gibi kaynaklara erişim konusunda zorluklar yaşayan bireyler bu eşitsizliklerden
daha fazla zarar görür.

◊ Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplumsal hayatta kadınlarla erkekler arasındaki güç

dengesizliği nedeniyle ortaya çıkmıştır ve hala devam etmektedir. Örneğin, kadınların
iş imkânlarına erişememesi, eğitim haklarından mahrum bırakılmaları, haklarını
öğrenmelerinin engellenmesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonucudur. Bu eşitsizlik aynı
zamanda şiddeti de ortaya çıkartır ve kadınların, sahip oldukları cinsiyet özellikleri nedeniyle
fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik vb. şiddete maruz bırakılmalarına yol açar.

Değerlendirme ve Kapanış
Bu çalışmadan sonra bu günkü modülümüzü tamamlayabiliriz.
Katılımcılara eklemek istedikleri bir şey olup olmadığını soralım.
Bugünle ilgili öğrendikleri/akıllarında kalan bir şeyi ve duygularını paylaşmalarını rica edelim, tek
tek cevapları alalım. Herkese katılımı için teşekkür edelim.
Kapatırken şu bilgileri paylaşalım:
◊ Atölye sonrasında destek almak istediğiniz veya paylaşmak istediğiniz bir konu varsa bize
ulaşabilirsiniz.

◊ Hayata Destek Derneği’nin haklarınız ve hizmetler konusunda bilgi alabileceğiniz Ücretsiz
Bilgi ve Destek hattı bulunmaktadır.

◊ BİLGİ ve DESTEK HATTI: 0800 670 1010
◊ Bu atölye ve kolaylaştırıcı ile ilgili fikir veya şikayetleriniz olursa Fikir ve Şikâyet Hattımızı
arayarak fikir bildirim ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

◊ FİKİR ve ŞİKAYET HATTI: 0850 441 0043.
(Bu iki hattı Türkiye genelinden mülteciler ve göçmenler arayabilirler. Atölye uygulayıcıları
farklı bir kurum temsilcisi ise bulundukları bölgede/ilde ücretsiz bir bilgi ve destek hattı varsa
paylaşabilirler.)

◊ Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet veren UNHCR DANIŞMA HATTI’na 444
48 68 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Danışma Hattı, Pazartesi- Perşembe 09:00-17:00,
Cuma günleri ise 09:00 – 16:00 arası hizmet vermektedir. Talep üzerine Fransızca, Urduca,
Kürtçe ve Somalice dillerinde de danışmanlık sağlanmaktadır.

Şiddetten Korunmada Haklar - Bölüm 2
5. Kadınların Şiddete Uğradıkları Ortamı Terk Edememe Sebepleri:
“Kal-Ayrıl” Aktivitesi (30 Dk.)
• Çevirimiçi atölyelerde aşağıdaki yönergeyi kadınları ‘Zoom breakout’ üzerinden 2 gruba bölerek
uygulayalım.

Gruplardan şu konuları tartışmalarını isteyelim:
1. grup katılımcılarından: Bir kadının şiddete uğradığı bir ilişkide kalmasının nedenleri nelerdir?
2. grup katılımcılardan: Bir kadının şiddete uğradığı bir ilişkiden gitmesinin/ayrılmasının nedenleri
nelerdir?

Aktiviteye İlişkin Ek Not-1
Ortada bir kadın sembolü / figürü olan iki büyük boy kâğıt hazırlayalım. (Mekân uygunsa
bunları duvara asabilirsiniz)
• Bunlardan birinin üst kısmına “KAL” yazalım. Diğerine “AYRIL” yazalım. (Okuryazar
olmayan kadınlar için yazdıklarınızı her zaman okuyun) Kağıtları yan yana duvara
asalım. Kadın karakterlere bir isim bile verebiliriz. (Gruptan herhangi bir kadının adını
kullanmamaya dikkat edin)

• Kadınları iki gruba ayıralım. İlk grup “AYRIL” kağıdının önünde diğer grup “KAL” kağıdının
önünde yer alsınlar.

• Birinci grup; “AYRIL” kağıdının önünde yer alır. Katılımcılardan bir kadının şiddete

uğradığı bir ilişkiden gitmesinin/ayrılmasının nedenlerini konuşmalarını ve kâğıdın
üstüne yazmalarını isteyelim. “Bir kadının şiddet gördüğü bir ilişkiden ayrılması için ne
olması gerekir?” sorusu da örnek bir soru olarak sorulabilir. (Gruplarda okuryazar olan
kadınların olduğundan emin olun ve bu kadınların not alma konusunda gönüllü olması
için destekleyin.) (Süre 10 dk.)

• İkinci grup; “KAL” kağıdının önünde yer alır. Bir kadının şiddete uğradığı bir ilişkide neden
kaldığının sebeplerini yazarlar. (Gruplarda okuryazar olan kadınların olduğundan emin
olun ve bu kadınların not alma konusunda gönüllü olması için destekleyin.) (Süre 10 dk.)

• Süre tamamlandığında kadınların yer değiştirmesini ve birlerinin çalıştıkları kağıtlara
bakmalarını isteyelim. Eklemek istedikleri varsa ekleyebilirler. (Süre 5 dk.)

• Daha sonra katılımcılardan oluşturduğu posterler üzerine düşünmelerini isteyelim. Fark
ettikleri bir şey var mı? Yorumlamalarını isteyebilirsiniz.

• Bu çalışmanın sonucunda katılımcıların; şiddete uğrayan kadınların ilişkilerinde kalmak

için ayrılmaktan daha fazla nedenleri olmasa da -muhtemelen aynı olacak- şiddete
uğradığı bir ilişkiyi bırakmanın kolay bir seçim olmadığını fark etmeleri ve bu mesajla
evlerine dönmeleri beklenmelidir. Şiddete uğrayan kadınların içinde bulundukları
ilişkiden ayrılma kararlarının kendine ait bir karar olduğu vurgulanmalıdır.
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Aktiviteye İlişkin Ek Not-2
Kolaylaştırıcılar olarak bir kadının şiddete uğradığı ilişkiden ayrılmasının en iyi seçenek
olduğunu asla varsaymayalım veya hayatta kalanlara ne yapacaklarına dair herhangi bir
tavsiye vermediğimizden emin olalım. Gruptan gelmezse bu mesajı mutlaka söyleyelim.
Şiddete uğrayan bir kişiye ne yapması gerektiğini söylemeyelim, tavsiye vermeyelim,
ikna etmeye çalışmayalım. Sadece hakları ve ulaşabileceği hizmetlerle ilgili doğru bilgi
verdiğinizden emin olalım ve bu konuda uzman kişilere ulaşmasına destek olalım. Eğer
süren bir şiddet durumu varsa “Güvenlik Planı” yapmasına destek olabiliriz.
Katılımcıların etraflarında (isim vermeden, kişinin kimliğini açığa çıkaracak şekilde tarif
etmeden) örnekler vermeleri için onları destekleyelim. Kadınların yanıtları üzerinden “bilgi
notundan (ve slayttan) faydalanarak kadınların şiddet ortamını terk etmeme/edememe
sebeplerini birlikte konuşalım.
Aşağıda kadınların şiddet gördükleri ilişkilerinden ayrılamama sebeplerine örnekler
verilmiştir:

sosyal normlar; kaynak eksikliği (ekonomik, fiziki), kadınların güvenli bir şekilde
yer değiştirmeleri için güvenli bir kalacak yer (barınak) olmaması, boşanma sonrası
çocuklarıyla tek başına geçinme, kimliğini gizleme, failden izini gizleme, işe girme,
çocuklarını okula yerleştirme vb. şiddet ortamından ayrılma kararı verme sürecinde
üzerinde düşünülen riskler veya engeller olarak karşımıza çıkıyor. Dahası, birçok kadın
şiddete uğramanın normal ve kadın olarak hayatın bir parçası olduğuna inanmak için
sosyalleştirildikleri için ayrılmayı bile düşünmeyebilir. Ayrılmak isteseler bile, bunu
yapmanın önünde birçok engel var.

◊ Bir failden kaçmak, hayatta kalan ve hayatındaki diğer kişiler için (aile üyeleri,

arkadaşları, çocukları) son derece tehlikeli olabilir. Failler genellikle hayatta kalanları
takip eder, izini sürer ve onları destekleyebilecek herkesi tehdit eder. Kadınlar, ayrılmaya
çalışırken veya ayrıldıktan sonra fail tarafından öldürülme korkusu yaşayabilir.

◊ Ortalama bir kadının gerçekten bir ilişkiden ayrılmadan önce 7 kez ayrılmaya çalıştığını

anlamak da önemlidir. (bu ABD’den bir istatistiktir, ancak paylaşılabilir- başka yerlerde
daha yüksek olabilir.)

6. Güvenlik Planı Oluşturmak (60 Dk.)
• Katılımcılara güvenlik planı dediğimizde ne anladıklarını soralım. “Güvenlik planı, şiddet

DUYGUSAL SEBEPLER

◊

Faili değiştirebileceğine inancı (ona yardım
edebileceğine inanma)

◊
◊
◊

Evliliği sürdürme sorumluluğu hissetmesi
Partnerine /eşine bağlılığı- sevgisi
Çocuklarının bir babasının olmasını istemesi/
aile bütünlüğünü bozmak istememesi

◊

◊
◊
◊
◊
◊

Umutsuz, kapana sıkışmış hissetme
Eğer ayrılırsa öldürüleceğinden korkma

Sosyal dışlanma
Faile ekonomik ve diğer bağımlılıklar
Aile ve toplum baskısı
Becerileri ve donanımı konusunda yetersiz
bilmemek, iş bulamamak)

◊
◊
◊

anında kişinin önce kendini varsa çocuklarını, bu süreçte destek aldığı kişileri koruması için
kullanabileceği bir plandır.”

• Yanıtları aldıktan sonra katılımcılardan güvenlik planı oluşturmanın kendileri ve etrafındaki
Gidecek güvenli bir yerinin olmaması

hissetme, ne yapacağını bilememe (dil

Yaşadığı şiddetten kendisini sorumlu
hissetme/kendini suçlama

◊
◊

DURUMSAL SEBEPLER

Yardım alabileceğinin farkında olmama
Hukuki uygulamalardan korkmak
Hizmet sağlayanlara güvenmemek

kadınlar için faydalarını düşünmelerini isteyelim ve yanıtları alalım. (Şiddet öncesinde, şiddet
anında ya da sonrasında kimlerden destek alabileceği, ev içinde en güvenli alanları belirlemesi,
nereye gidilebileceği, yanına neler alınmasına ihtiyaç duyabileceği ile ilgili bir hazırlanma
sürecidir.)

• Güvenlik planının faydalarından bahsederken şunu vurgulayalım. “Siz şiddet riski altında
olmasanız da şiddet riski altında olabilecek kişilerle, kadınlarla bu bilgileri paylaşarak şiddetten
zarar görme risklerini azaltabilmeleri için destek sağlayabilirsiniz.”

• Şimdi kadınlardan iki gruba ayrılmalarını isteyelim.(Çevrimiçi atölyelerde ‘Zoom breakout’
aracılığı ile iki gruba ayırarak uygulayabilirsiniz.)

• Birinci gruptan, şiddet öncesinde şiddetten korunmak için neler yapabileceğimize dair
konuşmalarını ve not almalarını isteyelim.

• İkinci gruba ise şiddet anında (varsa çocuklarıyla) şiddetten korunmak için neler yapabilecekleri
◊ Ortak sebepler; eşe duyulan sevgi ve değişeceğinin umut edilmesi, daha fazla şiddete

uğramaktan korkma, başka ekonomik kaynakların ve desteklerin olmayışı, güvenli bir
şekilde yaşayacağı yerin olmayışı, aile ya da arkadaşlardan destek alamama, dışlanma,
çocuklarından ayrı düşeceğinden (velayetini kaybedeceğinden) korkma, ailenin,
arkadaşların ve toplumun bu ilişkide kalması ve şikayetçi olmaması yönündeki
baskıları.

◊ Hayatta kalanlar, sürekli olarak yaşadıkları ilişkilerinde kalma ve bu ilişkiyi bitirme/
ayrılma risklerini değerlendirir.

◊ Hayatta kalanlar genellikle slayttaki tüm faktörleri hesaba katarak hesaplanmış
bir riske göre şiddete uğradıkları ortamda kalmayı seçerler. Geleneksel, kültürel ve

ile ilgili konuşmalarını ve not almalarını isteyelim. (Grupta okuryazar yoksa kolaylaştırıcılar
gruplara not almak için dâhil olabilirler.)

• Gruplar bir araya geldiğinde konuştuklarını bütün gruba aktarmalarını isteyelim ve eksik kalan
maddeler varsa aşağıdaki “bilgi notundan” yararlanarak tamamlayalım.
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Aktiviteye İlişkin Ek Not
Şiddet öncesinde neler yapabilirsin?
Bir çanta hazırlayıp, onu çabuk ve kolay ulaşabileceğin bir yerde saklayabilirsin.
• Çantada şunlar olmalı:

◊ Evin ve varsa arabanın anahtarları, para, nüfus cüzdanın, çocuklarının nüfus cüzdanları,
banka kartların, pasaportlar, ehliyetin, adres defterin, varsa mahkeme belgelerin ve şiddeti
kanıtlayacak belgelerin (darp raporu, fotoğraf vb.), ilaçlar, giysiler.

◊ Hazırlayacağın çantada kendin ve çocukların için maske ve dezenfektan saklayabilirsin.

• Mahallende ve yaşadığın şehirde gidebileceğin aile/göçmen sağlığı merkezleri, hastaneler,

eczaneler, polis karakolları, jandarma, belediyeler ve dernek, vakıf gibi sivil toplum örgütlerinin
yerlerini ve ne zaman açık olduklarını öğrenebilirsin. İhtiyacın olduğunda güvenliğin için geceyi
karakol, jandarma, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) veya hastanelerde geçirebilirsin.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışan kadın örgütlerine/sivil toplum kurumlarına ulaşıp
durumundan haberdar edebilir, destek isteyebilirsin.

• Yaşadığın ilde ŞÖNİM’in yerini ve ne zaman açık olduğunu öğrenebilirsin.
• Engellilik durumun nedeniyle evden çıkamıyorsan, şiddet uygulayan kişi orada değilken
ulaşımının sağlanması için güvendiğin kişilerle ya da Acil Çağrı Merkezi 112 ile konuşup ayarlama
yapabilirsin.

• Sokakta şiddete uğrarsan bağırmaya ve hızla daha kalabalık bir ortama doğru uzaklaşmaya
çalışabilirsin. (Market, eczane, açık olduğunu gördüğün dükkânlar gibi)

• Ev dışında çocuklarınla buluşmak için güvenli bir yer belirleyebilir ve oraya nasıl gidebileceklerini

onlara öğretebilirsin. Örneğin eczane, aile sağlığı merkezi/göçmen sağlığı merkezi ya da karakol
olabilir. Böylece ortam güvenli hale geldikten sonra onlarla buluşabilirsin.

Şiddet sonrasında neler yapabilirsin?
• Polis çağırabilir veya ŞÖNİM’e gidebilirsin.
• Destek alabileceğin kişilere erişebilir ve güvenli bir geçici kalacak yer bulabilirsin.
• Yaraların veya morlukların varsa hastaneye gidebilir, darp raporu alabilirsin. Yanında bir
arkadaşın ile birlikte gitmek sana daha iyi hissettirebilir.

• Cinsel şiddete uğradıysan en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna gidebilir, adli muayene ile bir sağlık

raporu alabilirsin. İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan
korunmak için tıbbi müdahale talep edebilirsin.

• Tüm bu konularla ilgili yapabileceklerini öğrenmek için Hayata Destek Derneği’ni arayabilir ve
destek isteyebilirsin. Hukuki ve Psikolojik destek alabilirsin.

Şiddete tanık olursan neler yapabilirsin?
• Eğer oturduğun binada ve/veya mahallede bir şiddet vakasına tanıklık edersen;
• Alo 183’ü ya da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi verebilirsin.
• Kendinin ve yakınlarının can güvenliğinden emin olacak şekilde şiddetin yaşandığı daireyi

biliyorsan, telefonu varsa arayabilir ya da kapı zilini çalıp ortamdan hızlıca uzaklaşabilirsin.
Böylece dikkat dağıtıp şiddetin seviyesinin azalmasını sağlayabilirsin.

• Komşuna evinden bağrışma veya kavga sesleri gelmesi halinde polisi aramasını söyleyebilirsin.
• Acil telefon numaralarını yazıp yanında taşıyabilirsin.

• Şiddete uğrayan tanıdığın kadın arkadaşına bu durumla başa çıkabilmesi ve destek arayabilmesi

Şiddet sırasında neler yapabilirsin?

Şimdi tüm grupla bir şiddet olayına tanık olursak neler yapabileceğimizi konuşalım. Şiddete tanık
olduğumuzda yapabileceklerimiz:

• Şiddet ortamından çok hızlı bir şekilde uzaklaşmaya çalışmalısın. Eğer sana şiddet uygulayan

kişi ne yaptığını, nereye gittiğini sorarsa ona daha önce belirlemiş olduğun bir cevabı verebilirsin.
Komşuna, markete ya da arkadaşına gittiğini söyleyebilirsin.

• Ailene veya arkadaşlarına haber vererek, yardım çağırmaları için önceden belirlediğiniz kodu/
mesajı söyleyebilirsin.

• Banyo, mutfak gibi, içinde bıçak vs. olan, zarar görebileceğin odalardan uzak durmalısın.
• Bulunduğun ortamda en iyi kaçış yerini belirleyebilirsin.
• Can güvenliği riski yüksek olan durumlarda: Eğer senin ve çocuklarının can güvenliği tehlikedeyse

(örneğin şiddet uygulayan o anda elinde silahla, bıçakla sana zarar vermeye çalışıyorsa ve kaçmaya
çalışırken yaralanma olasılığın yüksekse) şiddet uygulayanı sakinleştirmeye çalışabilirsin. Onu
nasıl sakinleştireceğine dair önceden kendine bir yöntem belirleyebilirsin.

Çocuklarının güvenliği için neler yapabilirsin?
• Çocuklarınla bir kaçış planı yapabilirsin. Onlara 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 183 telefon
numaralarını ezberletebilirsin. Telefonda nasıl konuşabileceklerini önceden onlarla prova
yapabilirsin. Adresinizi ezbere bildiklerinden mutlaka emin olmalısın.

• Önceden belirlediğin bir yakınından acil durumlarda çocuklarına bakmasını isteyebilirsin.
• Şiddet sırasında çocuklarının yapabileceği en iyi şey kaçıp kendilerini korumalarıdır. Onlara şiddet
başladığında hemen kilidi olan ve içinde telefon olan bir odaya kaçmalarını tembihleyebilirsin.

• Telefonla yardım istemelerini, eğer evde güvenli şekilde telefona ulaşma imkanları yoksa,
komşunun telefonunu ya da en yakındaki telefonu kullanmalarını söyleyebilirsin.

için bildiklerini paylaşabilirsin. Destek araması için cesaretlendirebilirsin.

1. Şiddetten Korunmak İçin Destek Hatları ve Uygulamaları
Güvenlik Planı çalışmasında kadınlar şiddetten korunmak için acil destek numaralarını paylaşmış
olabilir. Bu aşmada kadınların bahsetmediği acil numaralar, başvurulacak kurumlar ve akıllı telefon
uygulamaları varsa bu bölümde lütfen üzerinden geçiniz.
2. Şiddete uğrama/tanık olma durumunda yapılacak başvuru ile ilgili bilgiler
◊ Başvuru yaşanılan ilçenin Polis Merkezi’ne yapılabilir.

◊ Başvuru yaşanılan bölgenin Adliyesi’ne yetkili Cumhuriyet Savcısı’na yapılabilir.
◊ Başvuru yaşanılan bölgenin Adliyesi’ne Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne yapılabilir.
◊ 6284 Sayılı Kanun kapsamına giren bir fiilin varlığının öğrenilmesi halinde kolluk kuvvetleri
olayı araştırmakla ve delilleri toplayıp kişi hakkında tedbirlerin alınmasını sağlamakla
yükümlüdür.

3. Acil ve telefonla konuşamayacağın durumlarda yardım çağırabilmek amacıyla aşağıdaki
uygulamaları önceden telefonuna indirebilir, nasıl kullanabileceğini öğrenebilirsin.
KADES: Kadın Destek Sistemi: T.C. kimlik ya da 99 ile baslayan yabanci kimlik numaranı girerek
kullanabildiğin bir akıllı telefon program olarak üretilmiştir. Bu uygulamayı cep telefonunuza indirip
kurabilirsiniz. Böylece şiddet adında hemen bulunduğunuz yere polis çağırabilirsiniz. Bu uygulama
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, Özbekçe, Kırgızca, Kürtçe, Almanca
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dillerinde kullanılabilir.
KIRMIZI IŞIK: Bu uygulama da telefonunuza indirip kurarak kullanabildiğiniz bir uygulamadır. Aynı
şekilde çalışır ve Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Ruşça, Farsça, Kürtçe, İspanyolca, Özbekçe,
Kırgızca ve Almanca (11 dilde) hizmet vermektedir.
4. Şiddetten korunmak için başvurulabilecek kurumlar:
◊ Polis, Jandarma, Acil Çağrı Merkezi 112

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Alo 183 Sosyal Destek Hattı
Alo 112 Acil Çağrı Merkezi
Alo 157 Yabancı İletişim Merkezi
Sosyal Hizmet Merkezleri
Belediye Kadın Dayanışma Merkezleri
Baroların Kadın Dayanışma Merkezi ve Adli Yardım Kuruluşları
Kadın çalışmaları yapan Sivil Toplum Kuruluşları
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
Sağlık Kuruluşları, hastaneler
Valilik ya da Kaymakamlık
Savcılık
Aile Mahkemesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü

5. Bir çocuğun şiddete uğradığına tanık olursan ne yapmalısın?
Çocuğun dövülmesi TCK’da düzenlenen yaralama suçunun nitelikli hallerinden birini oluşturur.
Kasten yaralama suçunun beden veya ruhsal bakımdan kendisini savunamayacak durumda
bulunan kişiye karşı işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Dolayısıyla bu suçun
işlenmesine tanıklık eden biri işlenmekte olan suçu yetkili makama bildirmekle yükümlüdür.
Bildirmemesi suç oluşturur.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90/1-a maddesine göre “Kişiye suçu işlerken rastlanması” halinde
herkes, yani vatandaş da yakalama yapabilir. Dolayısıyla (örneği pek nadir olsa da) kişi çocuğun
dövüldüğünü görüyorsa faili kolluğa teslim edene kadar yakalayabilir.
Aynı kanun maddesinin 3. fıkrasında da devamla şöyle debnmektedir: “...çocuklara, beden veya akıl
hastalığı, malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen
suçüstü hallerinde kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir.”
Çocuğun suçun mağduru olması dolayısıyla alınabilecek koruma tedbirleri açısından ise Çocuk
Koruma Kanunu çerçevesinde tedbirlere (mesela danışmanlık) başvurulabilir. 6284 sayılı kanun
kapsamında da hem çocuğun korunması hem de şiddet failinin şiddet uygulamasının önüne
geçilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirlere başvurulabilir.

» Son olarak, kadınlarla 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun’a ve bu kanunun şiddetten korunmada önemine dair konuşalım. Şöyle bir yönerge
ile konuya giriş yapabilirsiniz: “Oturumumuzun sonuna geldik. Bu oturumun son konusu olarak
2012 yılından beri yürürlükte olan Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlemesi

Kanunu’ndan sizlere bahsedeceğiz.”
Aşağıdaki bilgileri özetleyelim ve kapanış aktivitesine geçelim.

6284 sayılı kanun hakkında bilgiler
Kanuni haklarımızı elde etmek için bir avukatımızın olması gerekmiyor ama bir avukattan yardım
almak sonuç almamızı kolaylaştırabilir. Avukat desteği için yaşadığımız ildeki baronun adli yardım
servisine ikametgâh belgesi, fakirlik belgesi ve kimlik fotokopisiyle başvurulabiliriz. Bu belgeleri elde
edemiyor olsanız dahi yine de baroya başvurun ve destek isteyin. Baro, ihtiyaç̧ haline size ücretsiz bir
avukat tayin edecektir.

6284 sayılı kanun ne işimize yarar?
Resmi ya da dini nikâhlı olduğunuz eşiniz, boşandığınız eşiniz, babanız, abiniz, dayınız, kuzeniniz,
nişanlınız, oğlunuz, eski sevgiliniz, sevgiliniz, kayınpederiniz, kayınbiraderiniz kısaca çevrenizdeki
erkekler ya da tanımadığınız biri size şiddet uyguluyor olabilir. 6284 sayılı Kanun sizi şiddetten
korumak ve size şiddet uygulayan kişileri engellemek için önemli olanaklar sağlıyor. Bu Kanun,
şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve
tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi
amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor.

Bu kanundan nasıl faydalanabilirsiniz?
Kanun’da şiddet, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı
çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre, şiddet sadece dayak yemek değildir;

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Hakaret etmek,
Aşağılamak,
Birilerinin yanında küçük düşürmek,
Öldürmekle, yaralamakla, sakat bırakmakla tehdit etmek,
İstenmeyen zamanlarda ve biçimlerde cinsel ilişkiye zorlamak,
Komşularla, arkadaşlarla, akrabalarla görüşülmesine izin vermemek,
İhtiyaçlar için yeterli para vermemek,
Kazanılan paraya el koymak,
Sürekli nereye kaç lira harcandığını sormak,
Israrla telefonla aramak,
Kimlerle arkadaş olduğunuza karışmak,
Takip etmek

gibi tüm davranışlar kanuna göre şiddettir ve bu davranışlara maruz bırakılmanız durumunda
kanundan faydalanabilirsiniz. Kendinizin yanı sıra, çocuklarınız, anneniz, kız kardeşiniz yani
yakınızdaki kişiler de şiddetten zarar görüyor olabilir. Kanun bu kişileri de koruma altına alır. Ayrıca
Kanundan faydalanabilmek için mutlaka doğrudan şiddete maruz bırakılmış olmanız gerekmez,
bunun tehlikesi ya da tehdidi altında olmanız yeterlidir.
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Kanun kapsamındaki haklarınız neler?
◊ Sığınak talep edebilirsiniz.
◊ Geçici Koruma (yakın koruma) altına alınmayı talep edebilirsiniz.
◊ Şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılmasını isteyebilir ve size yaklaşmasının engellenmesini

Koruma Kanunu çerçevesinde tedbirlere (mesela danışmanlık) başvurulabilir.
6284 sayılı kanun kapsamında da hem çocuğun korunması hem de şiddet failinin şiddet
uygulamasının önüne geçilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirlere başvurulabilir.

talep edebilirsiniz.

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Şiddet uygulayanın sizi rahatsız etmesinin engellenmesini isteyebilirsiniz.
Adresinizin gizlenmesini isteyebilirsiniz.
Kimlik ve ilgili diğer bilgilerinizin değiştirilmesini isteyebilirsiniz.
Şiddet uygulayanın silahını polise teslim etmesini isteyebilirsiniz.
Geçici velayet ve tedbir nafakası talep edebilirsiniz.
Geçici maddi yardım talep edebilirsiniz.
Oturduğunuz eve aile konutu şerhi konulmasını isteyebilirsiniz.
Herhangi bir sağlık sigortasından yararlanmıyorsanız genel sağlık sigortasından
faydalanabilirsiniz.

• Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın çok dilli broşürü basılarak, isteyen kadınların alması için atölye

alanında tutulabilir. Kadınlara dağıtılmaması, isteyen kadınların alması için atölye alanında
bulundurulmalıdır. Bu atölyenin sonunda kadınlara içinde acil telefon numaralarının işlendiği ve
içerisinde hijyenik pedlerin olduğu küçük cüzdanlar/çantalar dağıtılacaktır.

“Aslında bu son konumuzla tüm oturumu da özetlemiş olacağız. Kanunla ilgili sorularınız olursa sizleri
avukatlarımıza yönlendirebiliriz. Oturum sonunda bizden bu konuda destek talep edebilirsiniz.” (Bu
oturumda şiddetten korunmada hukuki hakları konusunda tüm soruları cevaplayamayabilirsiniz.
Tüm soruları cevaplayacak uzmanlığınızın olmadığını, hukuki destek için avukatlarımıza veya
sosyal çalışmacılara yönlendirebileceğinizi lütfen oturum sırasında ve sonunda hatırlatınız.)

“Bir çocuğun şiddete uğradığına tanıklık ettiğimizde şiddet olayını çocuğun
korunması için bildirme sorumluluğmuz bulunmaktadır.”
Çocuğun dövülmesi TCK’da düzenlenen yaralama suçunun nitelikli hallerinden birini oluşturur.
Kasten yaralama suçunun beden veya ruhsal bakımdan kendisini savunamayacak durumda
bulunan kişiye karşı işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Dolayısıyla bu suçun
işlenmesine tanıklık eden biri işlenmekte olan suçu yetkili makama bildirmekle yükümlüdür.
Bildirmemesi suç oluşturur.

7. Değerlendirme ve Kapanış (15 Dk.)
• Değerlendirme oturumunun amacı, bütün gün yapılan etkinliklerle ilgili katılımcıların
duygularını ve fikirlerini almak, katılımcıların en çok hangi etkinliğe yakın hissettiklerini
anlamaktır.

• Şimdi katılımcılarla aşağıdaki cümleyi paylaşalım. (Cümleyi aynen paylaşmamıza gerek yok,
ana fikrini verelim)

• “Bugün birlikte oldukça verimli bir atölye yaptık. Son olarak ayağa kalkalım ve daire oluşturalım.

Dairenin etrafında yürürken bugün konuşulanlar arasında aklınızda kalanları yüksek sesle
paylaşmanızı istiyorum.” (Zoom ya da telefon aracılığı ile yaptığınız aktivitelerde çember
oluşturamayacağınız için büyük grupta katılımcılara bu paylaşımı yapalım) Mesela, bugün
yaptıklarımız arasında en çok hangisini sevdiniz? Hiç sevmediğiniz bir şey var mıydı? Neler
öğrendiniz? Başlarken neler hissediyordunuz, şimdi ne hissediyorsunuz? Özellikle ilginizi çeken
bir şey oldu mu? Aklınıza takılan başka soru var mı? (Bu sorular üzerine kadınların yorumlarını
aldıktan sonra) Paylaşımlarımızın sonuna gelirken grupça birbirimize tüm paylaştıklarımız için
teşekkür edip hoşça kalın diyeceğiz. Ben de hepinize çok teşekkür ederim. (Bu soruları sorup,
katılımcılara düşünmesi için süre verip, yanıtları aldıktan sonra bir sonraki soruya geçelim.
Tüm soruları tek seferde paylaşmayalım)

Kapatırken şu bilgileri paylaşın:

◊ Atölye sonrasında destek almak istediğiniz veya paylaşmak istediğiniz bir konu varsa bize
ulaşabilirsiniz.

◊ Hayata Destek Derneği’nin haklarınız ve hizmetler konusunda bilgi alabileceğiniz Ücretsiz
Bilgi ve Destek hattı bulunmaktadır.

◊ BİLGİ ve DESTEK HATTI: 0800 670 1010
◊ Bu atölye ve kolaylaştırıcı ile ilgili fikir veya şikayetleriniz olursa Fikir ve Şikâyet Hattımızı
arayarak fikir bildirim ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

◊ FİKİR ve ŞİKAYET HATTI: 0850 441 0043.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90/1-a maddesine göre “Kişiye suçu işlerken rastlanması” halinde
herkes, yani vatandaş da yakalama yapabilir. Dolayısıyla (örneği pek nadir olsa da) kişi çocuğun
dövüldüğünü görüyorsa faili kolluğa teslim edene kadar yakalayabilir.

(Bu iki hattı Türkiye genelinden mülteciler ve göçmenler arayabilirler. Atölye uygulayıcıları
farklı bir kurum temsilcisi ise bulundukları bölgede/ilde ücretsiz bir bilgi ve destek hattı varsa
paylaşabilirler.)

Aynı kanun maddesinin 3. fıkrasında da devamla şöyle debnmektedir: “...çocuklara, beden veya akıl
hastalığı, malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen
suçüstü hallerinde kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir.”

◊ Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet veren UNHCR DANIŞMA HATTI’na 444

Çocuğun suçun mağduru olması dolayısıyla alınabilecek koruma tedbirleri açısından ise Çocuk

48 68 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Danışma Hattı, Pazartesi- Perşembe 09:00-17:00,
Cuma günleri ise 09:00 – 16:00 arası hizmet vermektedir. Talep üzerine Fransızca, Urduca,
Kürtçe ve Somalice dillerinde de danışmanlık sağlanmaktadır.
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Şiddetten Korunmada Haklar Modülünü Telefon Aracılığıyla
Uygularken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Telefonla yapılacak farkındalık oturumlarında bu modül yönergede planlandığı şekilde 2 oturum
olarak yapılabilir. Kolaylaştırıcı için ön bilgilendirme notları dikkate alınarak kadınların şiddet deyince
akıllarına gelenleri ifade etmeleri ile oturuma giriş yapılır. Kadınların yanıtlarının ardından “Şiddet
Türleri” bölümüne geçiş yapılabilir.
• Aile içi şiddet ve ev içi şiddetin farkını açıkladığınızdan emin olun. Ev içi şiddet ile aynı evde yaşayan
kişilerin şiddetine maruz bırakılmak kastedilmektedir.

• Şiddet döngüsünden bahsedilerek aşağıdaki temel mesajları vurgulamak önemlidir.
Her türlü şiddet, öğrenilmiş, seçilmiş, kontrol edilebilen bir davranış biçimi olmasına rağmen hem şiddet
uygulayan kişi hem de erkek egemen toplum tarafından yaygın bir biçimde “kontrol edilemeyen ve irade
dışı” bir davranış gibi gösterilmeye çalışılır. Oysa şiddet seçilmiş yani iradi bir davranış biçimidir.
Bu bölümde aşağıdaki üç maddenin vurgulanması önemlidir.
• Şiddet uygulamak failin seçimidir.

• Şiddete uğrayanın hiçbir suçu yoktur.
• Kimse ne yapmış olursa olsun şiddete uğramayı hak etmez.

Kadınların Şiddete Uğradıkları Ortamı Terk Edememe Sebepleri:
Kal-Ayrıl Aktivitesi (30 Dk.)
Gruplardan aşağıdaki iki soruya yanıtlar vermesi istenir:
◊ Grup katılımcılarından bir kadının şiddete uğradığı bir ilişkide kalmasının nedenleri nelerdir?

◊ Katılımcılardan bir kadının şiddete uğradığı bir ilişkiden gitmesinin/ayrılmasının nedenleri
nelerdir?
• Şiddete uğrayan kadınların ilişkilerinde kalmak ya da ayrılmak için çokça nedenleri vardır.
Bu çalışmanın sonucunda katılımcıların, kadınların şiddet yaşanan bir ilişkiyi bırakmalarının
kolay bir seçim olmadığını fark etmeleri ve bu mesajla evlerine dönmeleri beklenmelidir. Şiddete
uğrayan kadınların içinde bulundukları ilişkiden ayrılma kararlarının kendine ait bir karar olduğu
vurgulanmalıdır.

Güvenlik Planı Oluşturmak (60 Dk.)
Yönergede bahsedildiği şekliyle oturuma başlanabilir,
• Katılımcılara güvenlik planı dediğimizde ne anladıklarını soralım. “Güvenlik planı, şiddet anında
kişinin önce kendini varsa çocuklarını, bu süreçte destek aldığı kişileri koruması için kullanabileceği
bir plandır.”

• Güvenlik planı, şiddet öncesinde, şiddet anında ya da sonrasında kimlerden destek alabileceğini,
ev içinde en güvenli alanları belirlemesini, nereye gidilebileceğini, yanına neler almasına ihtiyaç
duyabileceği ile ilgili bir hazırlanma sürecidir.

• Güvenlik planının faydalarından bahsederken şunu vurgulayalım. “Siz şiddet riski altında olmasanız
da şiddet riski altında olabilecek kişilerle, kadınlarla bu bilgileri paylaşarak şiddetten zarar görme
risklerini azaltabilmeleri için destek sağlayabilirsiniz.”

Aktiviteye ilişkin ek notlarda yer alan başlıklarda “Güvenlik Planı”nın hangi zamanda yapıldığını ve
diğer kadınlarla nasıl dayanışabileceklerini konuşabilirsiniz. Türkçe ve Arapça ‘UNWomen Güvenlik
Planım’ ses kayıtlarını paylaşabilirsiniz.

• Son olarak yine oturum yönergesinde yer alan, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun’a ve bu kanunun şiddetten korunmada önemine dair konuşun

4. Atölye Yönergeleri
4.4 Kadınların Ekonomik Hakları

Toplam Süre
2 saat 30 dk.

Oturum Adımları
1. Ekonomi Denince Aklımıza Neler Geliyor? (10 dk.)
2. 24 Saat Etkinliği - İş Yaşam Dengesi (60 dk.)
3. Sıfatlar Beklentiler Meslekler (20 dk.)
4. Cinsiyet Eşitlikçi İş Bölümü- Değiştirmek Mümkün mü? (10 dk.)
5. Ekonomik Haklarımız (20 dk.)
Atölye Mekanı
• Program çevrimiçi ya da yüz yüze atölye olarak tasarlanmıştır.

• Çevrimiçi oturumlarda Zoom adlı program kullanılacaktır. Bu uygulamada Zoom breakout room ya da Zoom-beyaz tahta (annonate) seçeneğinden faydalanılacaktır.

• Yüz yüze atölyelerde, kadınların kendini güvende hissetmelerine olanak tanıyan, kapısı
kapanabilen ve kadınların dışarıdan kolaylıkla görünmediği, seslerinin dışarıdan
duyulmadığı bir mekân tercih edilmelidir.

Ekipman

•
•
•
•

Taşınabilir ya da masa üstü bilgisayar,
İnternet bağlantısı
Güncel bir Zoom Programı
Dış etkilerden mümkün olduğunca arındırılmış iyi aydınlatılmış bir oda.

Atölye Materyalleri

•
•
•
•
•

Power Point sunumu
Kolaylaştırıcı Rehberi
Hayata Destek Derneği’nin Kadınların Ekonomik Hakları başlıklı videosu
Geri bildirim ve Şikâyet kutusu
Görseller

Kolaylaştırıcılar İçin Arka Plan Okuma

• Atölyeye hazırlanırken kadınların ekonomik haklarına ilişkin şu kaynakları okuyunuz:
• Ekonomik Haklarımız Var, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği.
İstanbul: Haziran, 2017.

• kadinininsanhaklari.org/wp-content/uploads/2018/08/EkonomikWeb-yeni.pdf
• https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/cedaw.pdf
Öğrenme Hedefleri

•
•
•
•

Evde ve istihdamda cinsiyete dayalı iş bölümünün ne olduğunu anlama
Cinsiyete dayalı iş bölümünün sonuçlarının (cinsiyet eşitsizliğinin) farkına varma
Ekonomik haklarımızı öğrenme
Ekonomik haklarımızın hayatımıza etkisinin farkına varma
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İlk Gün Tanışma & Grup Sözü Oluşturma Aktivitesi

Yüz Yüze Atölyeler İçin Örnek Tanışma Aktiviteleri

Kadınlarla ilk gününüz ise aktivitelere geçmeden evvel aşağıdaki tanışma yönergesini uygulayın

Tanışma
• Kendinizi Tanıtın: “Merhaba. Benim adım……….Kendimden biraz bahsedecek olursam, ………”

(Bu kısımda bu çalışmaya nasıl dâhil olduğunuzdan, bu atölyenin sizin için ne ifade ettiğinden, bu
çalışmayı kadınlarla yürütmenin size ne hissettirdiğinden bahsedebilirsiniz).

Top Atma
• Ufak bir top kullanabilir veya atık kâğıtları elinizde yuvarlayarak bir kâğıt topuna
dönüştürebilirsiniz.

• Hep birlikte bir çember oluşturun
• Katılımcılara yönergeyi verin: Ben topu ismini söylediğim kişiye atacağım. Benim topu attığım

• 2. kolaylaştırıcı da aynı şekilde kendinden bahseder.
• Atölyenin genel amacını paylaşalım. (Atölyenin genel amacı kadınlar olarak birlikte güçlenmek,

kişi de başkasının ismini söyleyerek topu ismini söylediği kişiye atsın. Ama topu her seferinde
yeni birine atmalıyız, yani daha önce top atılan kişiye top atmayacağız. (Topu birine atarak örnek
gösterin)

• Bugün yapacağınız çalışmanın başlıklarını/gündemini ve amaçlarını paylaşın.
• Geri Bildirim ve Şikâyet Kutusu hakkında bilgi paylaşın. “Atölyemiz süresince burada bir kutumu

• Top herkesin ismi en az bir kez söylendikten sonra top kolaylaştırıcıya gelir ve kolaylaştırıcı aynı

haklarımızla ilgili bilgilenmek ve deneyimlerimizi paylaşarak birbirimizden öğrenmektir.)

olacak. Bu kutuya atölye boyunca eğer bir şikâyetiniz veya geri bildiriminiz olursa (okuma
yazma bilenler için) yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Tüm grupla paylaşmamızı istemediğiniz
paylaşımlarınız için yazdığınız kâğıdı katlayıp atabilirsiniz. Atölye sonunda okumamızı
isterseniz kâğıdı katlamadan kutuya atabilirsiniz.”

• Katılımcıları tanımak isteğinizi belirtin. Katılımcılarla tanışmak için 4 örnek aktivite aşağıda
yer almaktadır.

şekilde başka birinin ismini söyleyerek oyuna devam eder.

• Top grup içinde atılmaya devam ederken, 2. Top da devreye sokulur ve aynı şekilde kolaylaştırıcı
topu ismini söylediği kişiye atar.

“İç İçe Çemberler” Oyunu
• Büyük grup iki küçük gruba ayrılarak, bir grubun içeride bir grubun dışarıda yüzleri birbirine
dönük olarak iç ve dış grup oluşturmaları istenir.

Aşağıdaki soruyu sorun ve düşünmeleri için vakit verin.
Herkes yapmaktan çok hoşlandığı bir şeyi ve kendisini tanımlayan iki sıfat düşünsün. Grupla bu
sıfatları, ismini ve yapmaktan hoşlandığı şeyi paylaşsın (Örneğin, Ben Naime, şakacı ve sevecenim.
Çiçek yetiştirmeyi çok severim) Grupta 10’dan fazla kişi varsa sadece isim ve sevdiği şeyi söylemesini
isteyebilirsiniz.
Katılımcılardan isimlerini ve onları simgeleyen bir nesne/sembol düşünmelerini isteyin.
Kadınlar isimlerini ve onları simgeleyen şeyi paylaşırken 2. Kolaylaştırıcı Zoom-beyaz tahta
uygulaması ile kadınların isimlerini ve sevdikleri şeyi beyaz tahtaya yazsın ve beyaz tahtanın
fotoğrafını çekerek kadınlarla paylaşsın.
Kadınlardan kendileri için bir hareket bulmalarını isteyin.
Bu parmak şıklatma ya da kahkaha atmak olabilir. Hareket ve isimleri bağlantılı olmak zorunda değil.
Şimdi kadınlardan isimlerini söyleyerek bu hareketi tüm gruba göstermelerini isteyin. Kadınlar
bedenlerini kullanırken çekinebilirler, onları zorlamayın. Yüksek bir motivasyon yaratmak için her
hareketten sonra o kişiyi hep birlikte alkışlayın. Zamanınız varsa iki tur dönün, herkesin ismini ve
sembolünü öğrenmeye çalışın.
Kadınlardan bu atölyeye katılış hikâyelerini anlatmalarını isteyin.
Katılımcılar öykülerini anlatmaya şu şekilde başlamalı “Buraya gelmeye şu şekilde karar verdim: ya
da bu atölyeye katılmaya karar verdim, çünkü…”. (Bu çalışmanın zaman alan bir çalışma olduğunu
unutmayalım. 8-10 kişilik bir grupta yapılıyorsa herkesten öyküsünü bir cümle ile özetlemesi
istenebilir)

• Her katılımcı karşısında biri olacak şekilde durur.
• Her katılımcının karşısındaki kişi ile tanışarak iki ortak nokta bulması istenir.
• Katılımcılar bir süre karşısındaki ile sohbet ettikten sonra dış grubun bir sıra kaymaları ve yeni
kişi ile ortak iki nokta bulmaları istenir, tüm grup birbirleri ile tanışıncaya kadar dönüşler devam
eder.

“Tanışalım mı?” Oyunu
• Katılımcıların üçerli eşleşmelerini isteyin (Gruptaki kişi sayısı 8’den azsa 2’şerli eşleşmelerini
isteyelim)

• Kadınlara şu yönergeyi verin. “Şimdi size bir konu söyleyeceğim ve kendi aranızda bu konuyu
tartışmanızı isteyeceğim. Siz bu konuyu paylaştıktan sonra ben size başka bir konu vereceğim
ve bu konuyu daha önce eşleşmediğiniz başka birinin yanına giderek onunla konuşmanızı
isteyeceğim. Böyle 3 tur yapacağız.”

• Katılımcılara her bir tur için 5 dk. verin. Süre tamamlandıktan sonra sonra katılımcıların başka
biriyle eşleşmelerini isteyin 2. Tur sorularına geçin.

1. Tur soruları: Kendinizde sevdiğiniz herhangi bir şey; sahip olduğunuz için şükrettiğiniz bir şey
2. Tur soruları: Yaparken zorlandığınız bir şey; iyi yaptığınızı düşündüğünüz bir şey
3.Tur soruları: Etrafınızda değiştirmek istediğiniz bir şey; bu atölyeye katılma sebebiniz
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Kolaylaştırıcı İçin Ön Bilgilendirme Notları

Grup Sözünü (Kurallarını) Oluşturmak

Atölyeye hazırlanırken kadınların ekonomik haklarına ilişkin şu kaynakları okuyunuz:
1. Ekonomik Haklarımız Var, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği.
İstanbul: Haziran, 2017.
2. CEDAW III. Bölüm- Madde: 10, 11 ve 13.
3. İdil Soyseçkin. Kadın İstihdamı. Feminist Bellek. Yayınlanma Tarihi: 26.01.2021

• Grup sözünün amacı; atölyeler süresince katılımcıların o grubun parçası olduklarını ve kendilerini

güvende hissedebilmesi; atölyenin aksamadan işleyebilmesi için birtakım beklenti ve ihtiyaçları
birlikte belirlemektir.

• Oluşturulan grup sözü hem atölyelerin uygulandığı zamanı ve atölyeler sonrasındaki gelişebilecek
güvenli alan ve ilişkileri destekleyecektir.

• Katılımcılara hep birlikte grup sözünü oluşturacağımızı söyleyin ve grup sözünün amacını
paylaşın.

• Katılımcılara şu yönergeyi verin. “keyifli bir atölye yapabilmemiz için mutlaka kendimizi güvende

hissetmemiz gerekiyor. Konuşurken “acaba bunu söylersem beni ayıplarlar mı? Yargılarlar mı?
Diye düşünürsek konuya odaklanamayız, içimizden geleni söyleyemeyiz. Bu yüzden güven bizim
için çok önemli. Şimdi size şu soruyu sormak istiyorum. Burada kendimizi güvende hissetmek
için nelere ihtiyacımız olabilir? Birbirimize nasıl davransak daha güvende hissederiz? Nasıl bir
iletişim olsa bir birimizle bağımız gelişir?”

• Kadınlardan güvenle ilgili yanıtları alalım. Bu yanıtlar içinde şu öneriler yoksa önerileri biz
getirip önerimizi onayına sunalım.

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Birbirimizi yargılamadan/ayıplamadan dinleyelim.
Burada konuşulan şeyler burada kalsın.
Başkasının adına konuşmamak sadece kendi adımıza konuşmak - genelleme yapmayalım.
Farklı görüşlere saygı duyalım.
Birbirimizi dinlemek
Kimseyi konuşmak konusunda zorlamayalım
Grup çalışmayı yaparken başkalarının da konuşmasına müsaade ettiğimizden emin olalım.

• Şimdi kadınlara şu soruyu soralım. Peki güven ihtiyacımız haricinde aynı zamanda bu atölyenin

iyi bir şekilde işlemesi için birbirimize başka ne gibi sözler verebiliriz? Mesela atölyeye zamanında
gelmek de atölyeyi tamamlayabilmemiz için önemli. Bunun gibi başka ne tür ihtiyaçlarımız
olabilir?

• Kadınlardan yanıtları alalım. Bu yanıtlar içinde şu öneriler yoksa önerileri biz getirip önerimizi
onaylarına sunalım.

◊ Atölye boyunca cep telefonlarımızın sesini kısmak/gelen mesajları bir süre yanıtlamamak
◊ Atölye aralarından sonra vaktinde dönmek
◊ Atölye sonrasında odayı, materyalleri birlikte toparlamak (yüz yüze atölyeler için)
• Kadınlardan yanıtları alırken 2. Kolaylaştırıcı gelen cevapları zoom-share (ekran paylaşımı) ile

paylaştığı bir Word belgesine yazar ve sonrasında fotoğrafını çekerek tüm katılımcılara gönderir.

• Bu çalışmayı bitirirken şunu vurgulayalım: Grup sözümüz konusunda hepimiz hem fikir miyiz?

Aynı fikirde olmamız çok önemli, çünkü bu bir sözleşme. Eğer verdiğimiz sözlerden herhangi
birine uymazsak, ya da herhangi birini değiştirme ihtiyacı hissedersek konuyu gruba getirip
tartışabiliriz, bu konuda anlaşma yapabilir miyiz?

• Grup sözünün yaşayan bir doküman olması önemlidir. Bu sebeple çalışmaları yürütürken arada

bir grup sözünü hatırla(t)mak, zoom çalışmasında oturuma ara verdiğinizde ya da beklemedeyken
ekran görüntüsü olarak grup sözünü paylaşmak önemlidir.

• Yüz yüze atölyelerde bu çalışmayı kadınları gruplara bölerek yapabilirsiniz ve oluşturdukları
grup sözünü büyük bir kartona yazmalarını isteyebilirsiniz.

Giriş (5 Dk.)
Atölyenin amacını ve gündemini paylaşalım. Kadınlara geçen haftadan akıllarında kalanları
sorabilirsiniz ya da haftanız nasıl geçti diye sorarak bir sohbet ortamı oluşturarak başlayabilirsiniz.

1. Ekonomi Denince Aklımıza Neler Geliyor? (15 Dk.)
Tüm katılımcılara “Ekonomi denince aklımıza neler geliyor?” diye soralım. Bu soru ile konuya
giriş yapmış olacağız. Kadınların yanıtlarından grubun konuyla ilgili bilgi ve farkındalık düzeyini
anlayabilir, buradan yola çıkarak sunumun geri kalan kısmında başlıkları detaylandırma veya
detaylandırmama kararı alabilirsiniz. Kadınların katılımını sağlamak için aşağıdaki sorular
sorulabilir. Fakat bu soruların hepsini tek seferde sormayalım. Soruları kadınları başka alanlarda
düşünmeye yönlendirici bir araç olarak kullanalım ve kadınlar fikirlerini beyan ederken, sohbetin
arasına ekleyelim.

◊ Ekonomi hakkında kimler daha çok konuşur, bilgi paylaşır, önerilerde bulunur?
◊ Yaşamımızdaki erkekleri düşünelim: Para ile nasıl bir ilişkileri var? Biz kadınların para ile olan
ilişkilerinden farklılık gösteriyor mu?

◊
◊
◊
◊

Parayı sadece erkekler mi kazanmalıdır?
Evin geçiminden asıl sorumlu olan kişi kimdir?
Bir ev veya araba aldığımızı düşünelim, mülkün tapusu kime ait olur?
Hane içinde paranın nereye harcanacağına kim karar verir? Bu hane içinde yaşayan kadın ve
kız çocuklarını nasıl etkiler?

◊ Erkekler, hane içinde gelirin/ paranın nasıl kullanılacağına karar verirken kadın ve kız
çocuklarının gereksinimlerini dikkate alıyor mu?

◊ Kadınlar neden bir iş yerinde ücret karşılığı çalışma konusunda sıkıntılar yaşıyor?
Soruların cevaplarını aldıktan sonra, katılımcıların söylediklerini özetleyerek bir sonraki aktiviteye
geçelim.

Aktiviteye İlişkin Ek Not
Bu aktiviteyi yüz yüze uygularken kadınları her gruba 5-6 kişi gelecek şekilde bölerek tartışmalarını
ve sonrasında konuşulanları büyük gruba dönerek özetlemelerini isteyebilirsiniz. Fakat bu durumda
bu aktiviteye en az 30 dakika ayırmanız gerektiğini unutmayın. Ayrıca kadınların okuma-yazma
seviyesinin düşük olması durumunda, grupta konuşulanları simgeler ya da resimler aracılığı ile bir
resim kâğıdına yansıtmalarını da isteyebilirsiniz.
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2. 24 Saat - İş Yaşam Dengesi

• Formu doldurmaları için 15-20 dakika süre tanıyalım. Aralarından bir sözcü seçmelerini

• Grubu sayısına göre 5-6 kişilik ekipler oluşturacak şekilde bölelim. Her ekibe bir çift gelecek

• Formu doldururken çiftlerin beraber ya da ayrı ayrı oldukları saatlerde neler yaptıklarını kısaca

hatırlatalım.

şekilde aşağıdaki çiftleri paylaştıralım ve aşağıdaki formu gruplara verelim.

◊ Ekiplerden “Hangisi erkek, hangisi kadın?”, “Kaç çocukları var?” gibi sorular gelecektir.

Çiftler:
• 1. Grup: 22 yaşında temizlik işçisi, 24 yaşında kapıcı

•
•
•
•
•

Cevaplamayalım, seçimi ekibin kendisine bırakalım.

◊ Çiftlerin arasına bir öğretmen mutlaka koyalım. Buradan toplumsal cinsiyet rollerine göre

2. Grup: 38 yaşında öğretmen, 45 yaşında devlet memuru

erkek mesleği, kadın mesleği meselesine girebilirsiniz.

3. Grup: 48 yaşında beyin cerrahı, 55 yaşında çocuk doktoru

◊ Ekipler yine toplumsal cinsiyet rollerine göre genç olanı kadın, yaşlı olanı erkek yapacaklardır.

4. Grup: 17 yaşında işsiz, 26 yaşında garson

Ancak daha itibarlı olarak gördükleri meslekleri genç yaşına rağmen erkek yapma
eğilimindeler. (Örnekteki beyin cerrahı, çocuk doktoru gibi) Bu durumda yine cinsiyet - yaş ve
cinsiyet - meslek konularında grubunuzda sorgulamaya ve tartışmaya zemin hazırlayacaktır.

5. Grup: 46 yaşında tarlada aile işçisi, 52 yaşında tarlada aile işçisi
6. Grup: 42 yaşında akademisyen, 42 yaşında işsiz, aktivist

◊ 15-20 dakikanın sonunda büyük gruba dönerek gruplara şu soruları sorun.

Kadınlarla Paylaşılacak 24 Saat Formu
Saat
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00

ilgili sütuna not etmelerini isteyelim.

Kadın

Erkek

Kimin erkek, kimin kadın olduğuna nasıl karar verdiniz?
Çalışmada kadın emeği açısından dikkatinizi ne çekti?
Bu çalışmayı yaparken nasıl hissettiniz? Neler hissettiniz? Neden?
Bu çalışma sonrasında evde kadının harcadığı emek (ev içi emek) hakkında ne düşündünüz?

◊ Sunumlar sonrası özel alanda verilen emek eşit paylaşılmadığı sürece kamusal alanda eşitliği
sağlamanın mümkün olamayacağına vurgu yaparak egzersizi tamamlayalım.

12.00
13.00

Aktiviteye İlişkin Ek Not-1

14.00

• Bu çalışmayı yüz yüze uygularken 24 Saat Formu’nun grup sayısı kadar çıktısını alıp,

15.00

gruplarla paylaşalım.

16.00

• Çalışmayı uygularken, katılımcılar bazı saat aralıklarını ihtiyaçlarına göre birleştirebilir.

17.00

• Katılımcıların kendi gündelik deneyimleri üzerinden konuşmalarını, örneklendirmelerini

18.00
19.00

Formu çok detaylı doldurmalarına gerek yok.

destekleyelim, katılımcılara “kendi hayatlarınızı da düşünerek cevaplayabilirsiniz” gibi
sorular sorabiliriz.

20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00

Aktiviteye İlişkin Ek Not-2
Okuma yazma bilmeyen veya okuryazarlık seviyesi düşük gruplarla yüz yüze çalışırken,
gruplara birer poster kâğıdı ve renkli boya kalemleri veriniz. Onlardan, bir günü sabah, öğle,
ikindi, akşam, gece gibi aralıklara bölerek tartışmalarını ve çiftlerin bu gün dilimlerinde
yaptıklarını çizmelerini isteyiniz. Çizimler tamamlanınca sunumlarla tartışmayı
sürdürebilirsiniz.
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Aktiviteye İlişkin Ek Not-3
• Kadınların ev dışındaki gelir getirici çalışmada yer almaları, kadınları ev içindeki iş
yükünden kurtarmamış ve yaşamlarının çifte iş yükü altında devamına yol açmıştır.

• Kadının ev içi emeği ücretsiz emektir. Annelik ve ev kadınlığı asli görev olarak görülür.
“Yuvayı dişi kuş yapar”, “Kadının yeri evidir.” Aile içinde ve evde yapılan işler ekonomik
olarak değersizleştirilir, kadınlar bu işleri yaptığı sürece de “yüceltilir”, mesela çok iyi ev
hanımı, yemekleri mükemmel, ev pırıl pırıl gibi.

• Kadının ev içindeki yükümlülükleri, çalışma yaşamına eşitsiz koşullarda katılmasına

neden olur. Üretim anlamında ihtiyaç duyulan dönemlerde kadınlar üretim sürecine
çekilirken, ekonomik daralma ve kriz dönemlerinde yeniden kadının yerinin aile olduğu
vurgusu ön plana çıkarılarak kadınlar evlerine gönderilirler.

3. Sıfatlar, Beklentiler, Meslekler (20 Dk.)
Tablonun doldurulmamış halini ekrana yansıtalım ve birlikte dolduralım. Tabloyu doldururken
Sıfatlar sütunları için “Kadınlar nasıldır?” ve “Erkekler nasıldır?” diye soralım ve gelen yanıtları
tabloya yerleştirelim. Beklentiler sütunları için katılımcılara “Kadınlar nasıl olmalıdır?” ve “Erkekler
nasıl olmalıdır?” şeklinde soralım ve yanıtları ilgili sütunlara yerleştirelim. Son olarak “Kadınlar
ne iş yaparlar?” ve “Erkekler ne iş yaparlar?” sorularını da kalan iki sütuna (Uygun Görülen İşler)
yerleştirebiliriz. Katılımcılara toplumda genel olarak kadınlar ve erkeklere ilişkin algıdan hareketle
soruları tartışmalarını isteyebiliriz. İdeal olanı, olması gerekeni değil; var olanı, deneyimleneni
ortaya çıkarmalarını istiyoruz. Eğer grup, sorularınıza yanıt vermekte zorlanırsa, ilk örnekleri siz
verebilirsiniz.

• “Kadın”a yüklenen “zayıf”, “duygusal” vb. özellikler iş yerinde yapılan işe göre bir ayrışma

oluşmasına hizmet eder. Kadınlar geleneksel cinsiyet rolleri ile uyumlu, bakım, besleme
gibi işlere yönlendirilirler.

UYGUN

UYGUN

SIFATLAR

SIFATLAR

BEKLENTİLER

BEKLENTİLER

KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

Duygusal

Mantıklı

Namuslu Olmalı

Namus Bekçisi
Olmalı

Çocuk Bakıcısı

Yönetici, Lider

GÖRÜLEN İŞLER GÖRÜLEN İŞLER

• Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların sadece %35’i çalışma

yaşamının içinde yer almakta olup bu oranın yaklaşık yarısı da tarım sektöründe
istihdam edilmektedir. Geriye kalan kadınların da büyük bölümü sigortasız, sendikasız,
iş güvencesizdir. Türkiye’de ücretli çalışan kadınların tarımdan sonra hizmet sektöründe
yoğunlaştığı görülmektedir. Kamu sektöründe çalışan kadınlar da geleneksel rol
kalıplarını devam ettirmekte; evdeki işlerin devamı niteliğindeki işlerde yer almaktadırlar.
Çocuk bakımıyla özdeşleşen öğretmenlik, hasta bakımıyla özdeşleşen hemşirelik gibi.
Kamu sektörü dışında kadınlar büro hizmetleri, sekreterlik ve tezgâhtarlık gibi işlerde
yoğunlaşmaktadır. Yani çalışma yaşamına giren kadın da çeşitli cinsiyete dayalı
ayrımcılık biçimleriyle karşılaşmaktadır. Kadınların “kadınlara özgü” olarak görülen kimi
sektörler ve mesleklerde yoğunlaşması, bunların dışında kalan alanlarda işe almada ve
işte yükseltmede önceliğin erkeklere verilmesi, kadınların yaptıkları işlerin daha düşük
nitelikli addedilerek daha az ücret ödenmesi, işten öncelikle kadınların çıkarılması
bunlardan bazılarıdır.

• Kadınlar ve erkekler, günlük yaşam pratikleri, toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik

emekleri ve kendi aralarında ve birbirleriyle kurdukları ilişkiler aracılığıyla «kadın» ve
«erkek» rollerini pekiştirir ve destekler.

• Dışarıdaki işler, yani ‘piyasa işleri’ erkek işi olarak görülürken, çocuk, hasta ve yaşlı bakımı

kadınların sırtına yüklenmektedir. Cinsiyete dayalı bu iş bölümü kadını kamusal alandan
iyice koparıp ev içine hapseder. Kadının ev içinde ürettiği hizmetler çok çabuk tüketildiği
ve maddi bir karşılığı olmadığı için görünmez ve değersiz kılınmaktadır. Kadınlar bu işler
karşılığında ücret almadıkları gibi, emekleri değersiz bulunur.

• Emeğinin ve emek ürünlerinin değersizleştirilmesi bir yandan da kadını kendine

yabancılaştırmakta, kendini değersiz hissetmesine neden olmaktadır. Ödenmeyen emek,
işverenlerin yanı sıra devletin hizmet sunumunu da ikame eder. Kamu sektörünün
sunması gereken sağlık, eğitim, ulaşım, su, yakacak temini, çocuk bakımı hizmetlerinin
hepsi kadınlar tarafından yerine getirildiğinde, kamu sektörünün hizmetlerinin yerine
konur. Medeni Kanun’daki mal paylaşım düzenlemesi-edinilmiş mallara katılma rejimikadınların ev içi emeğinin görünürlüğü açısından önem taşımaktadır.

Tabloyu doldurduktan sonra katılımcılara tartışmayı başlatmak için aşağıdaki soruları soralım:

•
•
•
•

Sıfatlar ve beklentiler arasında nasıl bir ilişki var?
Bu meslek ayrımlarının temelinde ne var?
Erkekler kadın mesleklerini, kadınlar erkek mesleklerini yapamazlar mı?
Kadınların yaptığı işler erkekler tarafından da yapılıyor mu? Yapıldığında fark ne oluyor?
(Örneğin kadınlar evde yemek yapar ama aşçıların tamamı erkektir, kadınlar evde temizlik
yapar ama temizlik şirketlerinde erkekler de çalışır.)

• Verilen örnekler evrensel mi yoksa kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafyaya, toplumdan
topluma, zamandan zaman, kişiden kişiye değişiyor mu? (Farklı toplumları, bundan 50 yıl
öncesini veya annenizin sizin yaşınızda olduğu dönemleri düşünebilirsiniz.)

• Kadınlardan beklenen işlerin temelinde kadınların çalışması ile ilgili hangi önyargı ve

beklentiler var? (Kadınlar için ücretli işte çalışmak hane gelirini artıran bir ek gelir olarak
algılanır. Kadınların öncelikle ev içi sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenir. Kadınlar için
en uygun görülen meslekleri hatırlatın; öğretmenlik gibi… Yine burada kadınların çalışmasının
uygun bulunduğu çalışma ortamlarını da konuşabiliriz.)
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Aktiviteye İlişkin Ek Not

Aktiviteye İlişkin Bilgi Notu - 1

KADIN

ERKEK

İLIŞKI

Duygusal

Mantıklı

Birbirine zıt ve birbirini
tamamlayan

Hemşire

Doktor

Birbirini tamamlayan

◊ Bu çalışmayı yüz yüze atölyelerde uyguladığımızda, kadınlarla grup çalışması

yapabiliriz. Kadınları 2 gruba bölerek, 1. grubun yukarıdaki ilk iki soruyu, 2. grubun son
2 soruyu tartışmalarını isteyelim.

◊ Sonra büyük gruba dönelim ve gruplardan 1’er kişinin sunum yapmasını isteyelim.
◊ Büyük gruplarda sunum yapılırken, sunumu dinleyen grubun sunum yapan gruba
sorular sorabileceğini hatırlatalım.

Şidden gören/maruz bırakılan

Şiddet uygulayan

Birbirine zıt

◊ Gruplardan soruları aldıktan sonra, soruların cevaplarını yine büyük grupta birlikte
tartışalım.

Yukarıdaki tabloda da örneklendirildiği gibi kadın-erkek ilişkileri birbirine zıt ve birbirini
tamamlayan şeklindedir. Dilimizde de benzer örnekler vardır: elmanın yarısı, tencere kapak,
kedi ile köpek kadın-erkek ilişkilerinde kullanılan tamlamalardır. Tüm bunlar masum
farklılıklar değildir, güç ilişkisi barındırır. Zira kadınlık ve erkeklik kalıpları, bizi basitçe
birbirimizden farklılaştırmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal kaynaklara erişmemizi de
büyük ölçüde etkiler. Yani kaynakların bölüşümünde cinsiyet önemli bir faktördür.

Cinsiyete Dayalı İş Bölümü Neye Neden Olur?
◊ Kadınlar ücretli bir işte çalışsalar da ev işlerinden sorumlu oldukları için mesaileri hiç
bitmez.

Aktiviteye İlişkin Bilgi Notu - 2
◊ Bütün bunlar evrensel değildir, toplumdan topluma, zaman içinde, farklı coğrafyalarda
değişir. En somut kanıtı kendimizin ve etrafımızdakilerin tanıklıklarıdır. Tüm bunları
toplum içinde öğreniriz, çünkü toplum tarafından oluşturulmuştur. Demek ki bunları
değiştirmek, başka türlü kurgulamak da yine biz insanlarca yapılabilir. Kadınlar kadın
olmak üzerine, erkekler erkek olmak üzerine kafa yordukça, konuştukça ve haklarımıza
sahip çıktıkça bütün bu öğrenilenler dönüşebilir ve başka/eşit bir dünya yaratılabilir.

◊ Kadınlar cinsiyetçi önyargılar ve beklentilerden dolayı bazı meslek dallarına
yönlendirilmezler veya kadınlar iş bulamama kaygısıyla bazı meslek dallarını tercih
etmezler.

◊ Kadınlar önyargıların aksine erkeklerin yoğunlukla çalıştığı alanlarda çalışsalar da

onlara verilen görevler erkeklere kıyasla daha farklı olur. Mesela bakan olsalar da
eğitimden veya aileden sorumlu bakan olurlar.

SORU: Sizlerin de bildiği örnekler var mı? Erkeklerin yoğunlukla çalıştığı alanlarda çalışan
kadınların karşılaştıkları engeller var mı? Bunların üstesinden ne şekilde geliyorlar?

5. Ekonomik Haklarımız Nelerdir?
◊ Hiçbir ayrımcılığa uğramadan üretime katılabilir ve gelir elde edebileceğimiz bir işte
çalışabiliriz.

◊ Kadınlar olarak emeğimizin karşılığında ücret aldığımız bir işe sahip olma hakkımız var.
Genel olarak çalışma ile ilgili haklara ekonomik haklar diyoruz.

◊ Ekonomik haklar; iş, gelir ve istihdam fırsatlarından eşit şekilde yararlanma hakkı; beslenme,
barınma, sağlık, eğitim, sosyal güvence/emeklilik hakkı gibi ihtiyaçlarımızı karşılayabildiğimiz
yeterli yaşam standartlarına sahip olma hakkıdır. Bu haklar, gelir karşılığında insana yakışır
bir işte çalışmayı da kapsar.

4. Cinsiyet Eşitlikçi İş Bölümü - Değiştirmek Mümkün Mü?

◊ Bu haklar ister mülteci ister Türkiye Cumuriyeti vatandaşı fark etmeksizin, tüm kadınlar için
koşulsuz şartsız geçerlidir.

Aşağıdaki soruları geniş grupta tartışalım.
1. Eşitlikçi iş bölümü için biz neler yapabiliriz?
2. Yapabileceğimiz ilk ve en küçük şey ne olabilir?
3. Çevremizdeki kadınlara ev içi işlerinin kıymetli olduğunu söylüyor muyuz? Pişirilen yemek,
yapılan temizlik için teşekkür ediyor, bu işlere bizler değer veriyor muyuz?
4. Çevrenizde ev içi işleri yapan erkekler var mı? Nasıl karşılanıyorlar? Ev işlerini yapan erkekler
hakkında sizin düşünceleriniz neler?

Aktiviteye İlişkin Ek Not- 1
Atölyenin bu kısmında, olanağınız varsa, Hayata Destek Derneği’nin “Kadınım Haklarım Var:
Kadınların Ekonomik Hakları” başlıklı videosunu birlikte izleyerek üzerine konuşabilir veya
atölye sonunda katılımcılarla bu videoyu paylaşabilirsiniz.
2013-2019 yılları arasında en az 817 kadın çalışırken yaşamını yitirdi. Sağlıksız ve güvensiz
çalışmayı reddetme hakkımız var.
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“İnsana yakışır iş” nedir?
• Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre insana yakışır iş, üretken, adil bir ücret sağlayan,

güvenli ve yeterli sağlık hizmetlerine erişimi güvence altına alan, sosyal koruma sağlayan,
yeterli serbest zaman ve dinlenme imkânı veren, kişisel gelişim, örgütlenme ve toplumla
bütünleşme fırsatı sunan, tüm kadın ve erkeklere eşit fırsatlar sunup eşit muamelede
bulunan iştir.

• İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre “her türlü kölelik, kulluk ve köle ticareti

yasaktır” . Kölelik, karşılığı olmadan çalışmak, kişinin emeği sonucunda ortaya çıkan
değerin kendisine değil, bir başkasına ait olmasıdır. Anayasamızda da “angarya iş yasaktır”
şeklinde ifade edilir.

• Ekonomik haklarımız biz kadınlar için oldukça önemlidir.

ILO 190: Şiddet ve tacizi ele alan ilk uluslararası sözleşme
25 Haziran 2021’de yürürlüğe giren 190 sayılı Sözleşme, herkesin, şiddet ve tacizden arınmış̧
bir çalışma yaşamı hakkı olduğunu kabul ediyor. Sözleşme, şiddet ve tacizi, “fiziksel, psikolojik,
cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan, bunlarla neticelenen veya neticelenmesi muhtemel
olan, bir dizi kabul edilemez davranış ve uygulamalar” olarak tanımlıyor. ILO 190 Sayılı
Sözleşme ve 206 sayılı tavsiye kararıyla çalışma yaşamında ortaya çıkan her türlü şiddet,
hakaret, tehdit, bağırma, aşağılama, ısrarlı takip, dijital taciz, zorlama gibi insan onurunu
zedeleyen tüm davranışlar ile toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve cinsel tacizin önlenmesi
uluslararası güvence altına alındı. Şimdiye kadar bu sözleşmeyi 6 ülke imzaladı, Türkiye bu
ülkeler arasında yer almamaktadır.
Sözleşmenin önemli bir özelliği de şiddet ve tacizin meydana gelebileceği alanları işyeri
ile sınırlandırmayıp çalışma yaşamının parçası olan her alanı örneğin işe gidip gelinirken
yolda harcanan süre içinde başımıza gelebilecek davranışları, iş seyahatlerini de kapsaması.
Sözleşme statüsüne bakılmaksızın tam zamanlı, geçici, gönüllü ve stajyer vb. tüm çalışanları
koruma altına alıyor. Kaynak:
Sözleşme metnine aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz:
İngilizce Türkçe

Ekonomik Haklarımız
Şimdi ekonomik haklarımızdan ayrıntılı bahsedelim:
• İşgücü piyasasında aranılan becerileri geliştirmek üzere mesleki eğitim ve kurslara
katılma, meslek sahibi olmak için örgün ve yaygın eğitimden faydalanma hakkımız var.

• Kimseden izin almaksızın gelir elde edebileceğimiz bir işte çalışma hakkımız var.
• Gelirimizi ve kazancımızı istediğimiz gibi kullanma hakkımız var.
• Kendi işimizi kurmak istediğimizde girişimcilik eğitimleri, destek programları ve krediye
erişim olanaklarımız var.

• İş arama ve işe yerleştirme hizmetlerinden yararlanma hakkımız var.
• Eşdeğer işe eşit ücret hakkımız var.
• Kadınlar ve erkekler arasında cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği, kadınların ücretli işgücüne

katılmaya başladıkları andan itibaren küresel bir sorun olarak var olmaya devam ediyor.
“Eşit davranma ilkesi” ve “aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük
ücret kararlaştırılamaz” hükmü uluslararası sözleşmelerde ve Türkiye’de yürürlükte olan
İş Kanunu’nda yer alıyor.

• Örgütlenme ve sendikaya üye olma, toplu iş sözleşmesi yapma, greve katılma hakkımız
var.

• İşe alımlarda ve işyerinde çalışırken sadece kadın olduğumuz için ayrımcılığa maruz
bırakılmama, haklarımızın gözetildiği güvenli işyerlerinde çalışma hakkımız var. İş
yerlerimiz neresi olursa olsun ayrımcılık, mobbing, cinsel taciz ve cinsel şiddet suçtur ve
hakkımızı aramak için şikâyet etme, ceza mahkemelerine başvurma hakkımız vardır.

• Sosyal güvenceyle çalışma ve koşulları oluştuğunda emeklilik hakkımız var.
• Çalışan kadınlar olarak gebelik, doğum ve emzirme döneminde kullanabileceğimiz yasal
izin haklarımız vardır.

• Doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplam 16 hafta doğum
iznimiz vardır.

• İş Kanunu’nda babalara doğum izni ise özel sektörde 5, kamuda 10 gün ücretli izin olarak
düzenlenmiştir. Genellikle doğumun olduğu gün başlatılır.

• İşveren gebelik süresince kadın çalışanına düzenli gebe izlem kontrolleri için ücretli

izin vermek zorundadır. Kadın çalışanına bir yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için
günde 1.5 saat ücretli emzirme izni vermelidir.

• Evde ürettiğimiz ürünleri internetten satarak, yıllık toplam 240 bin TL’ye kadar esnaf vergi

muafiyeti hakkımız var. Yaptığımız satışlar için, belge düzenlememiz, defter tutmamız
veya beyanname vermemiz gerekmez. Bu muafiyetten yararlanmak için işyeri açmaksızın
internetten satış yapmak gerekir ve esnaf odalarına kayıt yaptırılmaz. Vergi dairesinden
iki yıl geçerliliği olan “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alarak ve bir banka hesap numarası
açarak bu muafiyetten faydalanabiliriz.

• Kadınların iş hayatına katılımını desteklemek üzere bazı sosyal yardımlar ve destekler

sağlanmaktadır. Bunların bazıları; eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlar, doğum
yardımı, işe yönlendirme yardımı, ücretsiz kreş yardımı, Sosyal ve Ekonomik Destek
Hizmeti (SED), evde bakım yardımı olarak sayılabilir. Bu yardımlara başvurmak için ikamet
ettiğimiz il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ulaşabiliriz.

Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet
• Maddi güç ve üstünlük, bir şiddet aracı olarak kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük

düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa bu ekonomik şiddettir. En
yaygın ekonomik şiddet biçimleri arasında şunlar vardır: Kadının çalışmasına, meslek
edinmesine, okulu ya da kursu bitirmesine veya işinde yükselmesine engel olmak; gelir ve
birikimine el koymak, borçlandırmak (kadının adına kredi çektirmek, senet imzalatmak,
şirket açtırmak ve kredi kartını kullanmak); para biriktirmesine, hesap açmasına ve yatırım
yapmasına engel olmak; oldukça düşük miktar harçlıklarla günlük yaşamını sürdürmesini
istemek ve bu olmadığında ise fiziksel ya da psikolojik şiddet uygulamak; para için
yalvartmak; kadının maddi gelirini sömürmek; maddi ihtiyaçlarını kadını denetlemek
adına keyfi ve tutarsız bir şekilde karşılamak.

Kaynak: morcati.org.tr/siddet-bicimleri
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Ekonomik haklarımıza nasıl erişebiliriz?

• Eğer geçici koruma kapsamında iseniz geçici koruma kayıt tarihinden altı ay sonra kayıtlı

1- Gelir Karşılığı Bir İşte Çalışmak için:
• Okuryazarlık eğitimleri için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim Merkezlerine
başvurulabilir.

• Eğer uluslararası koruma başvuru sahibi veya şartlı mülteci statüsü sahibi iseniz

• Eğitimi engellenen veya okuldan erken ayrılmak zorunda kalan yetişkinler, MEB’e bağlı
açık öğretime kayıt yaptırabilir, öğrenimini tamamlayıp ortaokul, lise, meslek yüksek
okulu ve lisans düzeylerinde diploma edinebilir.

• Yetişkinler için meslek eğitimleri MEB’e bağlı Halk Eğitim Merkezleri, Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) İl Müdürlükleri ve belediyelere bağlı Meslek Edindirme ve Eğitim Şube Müdürlükleri
tarafından sağlanmaktadır.

• İş Arama-Bulma, İşe Yerleştirme Hizmetleri için Türkiye İş Kurumu’na başvurulabilir.
• Ekonomik haklarımıza dair ücretsiz hukuki danışmanlık alabileceğimiz farklı platformlar
bulunuyor. Bunlardan biri de kadın işçilerin iş yerlerinde ayrımcılık ve hak ihlallerine
ilişkin soru ve şikayetlerini iletebilecekleri bir kanal olan ve Pazartesi günleri hizmet
veren Kadınİşçi Hukuk Danışmanlığı Hattı: 0538 223 02 52.
Kolaylaştırıcıya Not: Lütfen, bu atölyeden önce bulunduğunuz ildeki hizmet haritasına ilişkin
detaylı bilgi edininiz.
2- Kendi İşini Kurmak için:
• 1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın
(KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine başvurulabilir

• 2. İŞKUR İşbirliğinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılınabilir.
• 3. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Girişimcilik Eğitimleri
alınabilir.

• 4. KAGİDER’in Kadın Girişimci Geliiştirme Programı’na başvurulabilir.
Eğer geçici koruma altındaysanız kendi iş yerinizi Türk vatandaşları gibi resmi kurumlara
kaydettirebilirsiniz. Kendi iş yerini açmak isteyenler çalışma iznine bireysel olarak
başvurmalıdır. Uluslararası koruma başvuru sahipleri ve şartlı mülteciler ise Bakanlık
internet sitesinde ilan edilen değerlendirme ölçütlerini karşılamak ve çalışma izni almak
koşuluyla kendi iş yerlerini kurabilirler.
Kolaylaştırıcıya Not: Lütfen, bu atölyeden önce bulunduğunuz ildeki hizmet haritasına ilişkin
detaylı bilgi edininiz.

Çalışma İzni
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik

süresi içinde mülteciye Türkiye’de çalışma veren izin belgesidir. Bu belge için işverenin
başvuru yapması gerekir. Geçici koruma kimlik belgesine sahipseniz, Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenen sektörlerde, iş kollarında ve coğrafi alanlarda (il, ilçe veya köylerde)
çalışma izni için sizin adınıza Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapılabilir.
İkamet iznine, uluslararası ya da geçici koruma kaydına sahip olmak yasal olarak
çalışabilmek için yeterli değildir. Geçici koruma statüsündeyseniz, aldığınız çalışma izni,
kanunda düzenlenen ikamet izinleri yerine geçmez.

olduğunuz ikamet ilinde çalışmak üzere çalışma izni başvurunuzu yapabilirsiniz.

uluslararası koruma başvuru tarihinden altı ay sonra kayıtlı olduğunuz ikamet ilinde
çalışmak üzere çalışma izni için başvurabilirsiniz. Farkı bir ilde çalışmak üzere yapılan
çalışma izni başvurularında Bakanlık, İçişleri Bakanlığı’ndan görüş almaktadır.

• Mülteci ve ikincil koruma statü sahiplerinin statülerini gösterir kimlik belgeleri çalışma
izni yerine geçtiğinden, bu kişilerin çalışma izni için ayrıca başvuru yapmaları gerekmez.

İstihdam Kotası:
Geçici koruma sağlanan kişiler için bu kota 1/10’dur. Bir başka deyişle, bir iş yerinde geçici
koruma sağlanan yabancı çalışan sayısının aynı iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının
%10’unu geçmemesi gerekir. Örneğin, 100 Türk vatandaşı çalışanınız varsa geçici koruma
sağlanan 10 kişiyi istihdam edebilirsiniz. Ancak toplam çalışan sayısı 10’dan az olan iş
yerlerinde (hiç Türk vatandaşı çalışan olmaması durumu dâhil), geçici koruma sağlanan en
fazla bir yabancıya çalışma izni verilebilir. Fakat işveren tarafından iş yerinin kayıtlı bulunduğu
ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki
dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak nitelikte Türk vatandaşı
bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir. Kotaların
Bakanlıkça belirlenmesinde çalışma izni talebinde bulunulan sektör ve illere göre açık işler
ve işe yerleştirmeler dikkate alınır. Uluslararası koruma başvuru sahipleri ve şartlı mülteciler
için istihdam kotası beşe birdir; bir iş yerindeki beş Türk vatandaşı çalışana karşılık bir
yabancı istihdamı sağlanabilir. Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak geçici
koruma sağlanan yabancılar ve uluslararası koruma başvuru sahipleri için kota sınırlaması
yoktur.

İŞKUR Kaydı:
En az altı aylık uluslararası koruma veya geçici koruma süresini doldurmuş olan kişiler,
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne başvurarak “iş arayan” olarak kurum hizmetlerinden
yararlanmak amacıyla kayıt yaptırabilirler. Ayrıca yukarıda bahsedilmiş olan kurs ve
programlara katılabilir ve bu kapsamda bir iş yerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimlerden
faydalanabilirler. İŞKUR tarafından “Aktif İş Gücü Hizmetleri Projesi” çerçevesinde düzenlenen
kurs ve programlar kapsamında bir iş yerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi görecekler,
eğitim süresinin sonunda aynı iş yerinde çalışmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
başvuruda bulunabilir. Bu başvurularda, Bakanlıkça iş yeri istihdam kotası farklı uygulanabilir.
“Çalışma İzni” Hakkında Kaynaklar:
https://www.goc.gov.tr/calisma-izni-sss
http://sgdd.org.tr/wp-content/uploads/2017/05/Calisma-Hakki.pdf
https://help.unhcr.org/turkey/tr/information-for-syrians/livelihoods/
https://www.mhd.org.tr/images/yayinlar/MHM-31.pdf
https://help.unhcr.org/turkiye/tr/livelihood-faqs/
https://help.unhcr.org/turkiye/tr/information-for-non-syrians/livelihoods/
https://help.unhcr.org/turkiye/tr/information-for-non-syrians/livelihoods/
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Değerlendirme ve Kapanış
Bu çalışmadan sonra bu günkü modülümüzü tamamlayabiliriz. Katılımcılara eklemek istedikleri bir şey olup
olmadığını soralım. Bugünle ilgili öğrendikleri/akıllarında kalan bir şeyi ve duygularını paylaşmalarını rica
edelim, tek tek cevapları alalım. Herkese katılımı için teşekkür edelim.
Kapatırken şu bilgileri paylaşalım:

◊ Atölye sonrasında destek almak istediğiniz veya paylaşmak istediğiniz bir konu varsa bize ulaşabilirsiniz.
◊ Hayata Destek Derneği’nin haklarınız ve hizmetler konusunda bilgi alabileceğiniz Ücretsiz Bilgi ve
Destek hattı bulunmaktadır.

BİLGİ ve DESTEK HATTI: 0800 670 1010
◊ Bu atölye ve kolaylaştırıcı ile ilgili fikir veya şikayetleriniz olursa Fikir ve Şikâyet Hattımızı arayarak fikir
bildirim ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.
FİKİR ve ŞİKAYET HATTI: 0850 441 0043.
(Bu üç hattı Türkiye genelinden mülteciler ve göçmenler arayabilirler. Atölye uygulayıcıları farklı bir kurum
temsilcisi ise bulundukları bölgede/ilde ücretsiz bir bilgi ve destek hattı varsa paylaşabilirler.)

◊ Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet veren UNHCR DANIŞMA HATTI’na 444 48 68
numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Danışma Hattı, Pazartesi- Perşembe 09:00-17:00, Cuma günleri ise
09:00 – 16:00 arası hizmet vermektedir. Talep üzerine Fransızca, Urduca, Kürtçe ve Somalice dillerinde
de danışmanlık sağlanmaktadır.

Kadınların Ekonomik Hakları Modülünü
Telefon Aracılığıyla Uygularken Dikkat Edilmesi Gerekenler

◊ Kadınların yaptığı işler erkekler tarafından da yapılıyor mu? Yapıldığında fark ne oluyor? (Örneğin
kadınlar evde yemek yapar ama aşçıların tamamı erkektir, kadınlar evde temizlik yapar ama
temizlik şirketlerinde erkekler de çalışır.)

◊ Tartışmayı toparlarken mutlaka bu resmin neye (eşitsizliğe) neden olduğunu açıklayın ve adını

koyun: Cinsiyet Eşitsizliği/Kadın-Erkek Eşitsizliği. Bunun sonucu olarak kadınların genel olarak
daha az paraya, istihdama, kaynağa, mülkiyete, eğitim olanağına, seçme şansına, boş zamana ve
karar alma yetkisine sahip olduğunu vurgulayın.

Cinsiyet Eşitlikçi İş Bölümü - Değiştirmek Mümkün mü?
Telefonla yapılacak farkındalık oturumlarında bu modülün 4. Aktivitesi (“Eşitlikçi İş Bölümü mümkün
mü?”) yönergede belirtildiği şekilde ve sürede uygulanabilir. Bu aktiviteyi kapatırken mutlaka söyleyiniz:
“Bütün bunlar evrensel değildir, toplumdan topluma, zaman içinde, farklı coğrafyalarda değişir. En somut
kanıtı kendimizin ve etrafımızdakilerin tanıklıklarıdır. Tüm bunları toplum içinde öğreniriz, çünkü toplum
tarafından oluşturulmuştur. Demek ki bunları değiştirmek, başka türlü kurgulamak da yine biz insanlarca
yapılabilir. Kadınlar kadın olmak üzerine, erkekler erkek olmak üzerine kafa yordukça, konuştukça ve
haklarımıza sahip çıktıkça bütün bu öğrenilmişlikler dönüşebilir ve başka/ eşit bir dünya yaratılabilir.”

Ekonomik Haklarımız

Haklarımız Hayatlarımız kısmında yer alan ekonomik haklarımızı, ILO’nun “İnsana Yakışır İş” tanımını,
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu/yasasını sözlü olarak kısaca belirtiniz.
Vaktiniz varsa, son olarak, kendi işlerini nasıl kurabileceklerini, örgün ve yaygın eğitimlerden nasıl
yararlanabileceklerini söyleyebilir; çalışma izni ile ilgili hem yönergede hem de sunumda yer alan bilgileri
sözlü olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, bu başlıklara ilişkin ilinizde bulunan hizmet haritası hakkında
önceden bilgi edinmeniz gerekmektedir. Yine, bu konularda bilgi alabilecekleri telefon numaralarını
paylaşabilirsiniz.

Değerlendirme ve Kapanış

Ekonomi Denince Aklımıza Neler Geliyor?

◊ Atölye sonrasında destek almak istediğiniz veya paylaşmak istediğiniz bir konu varsa bize

Telefonla yapılacak farkındalık oturumlarında bu modülün 1. aktivitesi yönergede belirtildiği şekilde
uygulanabilir. Ancak aktivite yönergesinde yer alan tüm soruları yöneltmenize gerek yoktur.

◊ Hayata Destek Derneği’nin haklarınız ve hizmetler konusunda bilgi alabileceğiniz Ücretsiz

ulaşabilirsiniz.

Bilgi ve Destek hattı bulunmaktadır.

24 Saat Etkinliği - İş ve Yaşam Dengesi

◊ BİLGİ ve DESTEK HATTI: 0800 670 1010
◊ Bu atölye ve kolaylaştırıcı ile ilgili fikir veya şikayetleriniz olursa Fikir ve Şikâyet Hattımızı

Aşağıdaki soruları katılımcılara yönelterek birlikte tartışın.

◊ FİKİR ve ŞİKAYET HATTI: 0850 441 0043.

arayarak fikir bildirim ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

◊ Kadınlar ücretli bir işte çalışsalar da ev işleri yapıyorlar mı? Dışarıda çalışan kadınlar, ev içerisinde

(Bu iki hattı Türkiye genelinden mülteciler ve göçmenler arayabilirler. Atölye uygulayıcıları farklı bir kurum
temsilcisi ise bulundukları bölgede/ilde ücretsiz bir bilgi ve destek hattı varsa paylaşabilirler.)

◊ Kadınlar genellikle hangi meslekler uygun görülüyor? Neden? Erkekler ne iş yaparlar, yapmalılar?
◊ Kadınlar erkek işlerini, erkekler kadınlara uygun görülen işleri yaparlarsa ne olur?
◊ Erkeklerin yoğunlukla çalıştığı alanlarda çalışan kadınların karşılaştıkları engeller var mı? Bunların

◊ Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet veren UNHCR DANIŞMA HATTI’na 444 48 68

ne gibi görevleri yerine getiriyorlar?

üstesinden ne şekilde geliyorlar?

◊ Erkekler kadın mesleklerini, kadınlar erkek mesleklerini yapamazlar mı?

numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Danışma Hattı, Pazartesi- Perşembe 09:00-17:00, Cuma günleri ise
09:00 – 16:00 arası hizmet vermektedir. Talep üzerine Fransızca, Urduca, Kürtçe ve Somalice dillerinde
de danışmanlık sağlanmaktadır.

Atölyeden hemen sonra, akıllı telefona sahip katılımcılarla, Hayata Destek’in ürettiği Kadınların
Ekonomik Hakları başlıklı Türkçe/Arapça videoyu paylaşabilirsiniz.
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4. Atölye Yönergeleri
4.5 Kadının Sağlık Hakları
Oturum Adımları

İlk Gün Tanışma & Grup Sözü Oluşturma Aktivitesi
Kadınlarla ilk gününüz ise aktivitelere geçmeden evvel aşağıdaki tanışma yönergesini uygulayın.

Tanışma

1. Meditasyon Çalışması: Bedenimizin Sağlığı İçin Şükran Duymak (20 dk.)
2. İyilik Halimiz = Sağlıklı Olmak (50 dk.)
3. Sağlık Hizmetlerine Erişim İçin Önemli Destek Hatları (15 dk.)
4. Sağlık Haklarımıza Erişmek İçin Neler Yapabiliriz? (20 dk.)
5. Günün Değerlendirmesi (15 dk.)

• Kendinizi Tanıtın: “Merhaba. Benim adım……….Kendimden biraz bahsedecek olursam, ………”
• (Bu kısımda bu çalışmaya nasıl dâhil olduğunuzdan, bu atölyenin sizin için ne ifade ettiğinden,

Toplam Süre

• Bugün yapacağınız çalışmanın başlıklarını/gündemini ve amaçlarını paylaşın.
• Geri Bildirim ve Şikâyet Kutusu hakkında bilgi paylaşın. “Atölyemiz süresince burada bir kutumu

• 2 saat
Atölye Mekanı

• Modül yüz yüze yapılacak interaktif bir atölye olarak tasarlanmıştır. Atölye kadınların
bir araya geldiği herhangi bir ortamda uygulanabilir.

bu çalışmayı kadınlarla yürütmenin size ne hissettirdiğinden bahsedebilirsiniz).

• 2. Kolaylaştırıcı da aynı şekilde kendinden bahseder.
• Atölyenin genel amacını paylaşın (Atölyenin genel amacı kadınlar olarak birlikte güçlenmek,
haklarımızla ilgili bilgilenmek ve deneyimlerimizi paylaşarak birbirimizden öğrenmektir.)

olacak. Bu kutuya atölye boyunca eğer bir şikâyetiniz veya geri bildiriminiz olursa (okuma
yazma bilenler için) yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Tüm grupla paylaşmamızı istemediğiniz
paylaşımlarınız için yazdığınız kâğıdı katlayıp atabilirsiniz. Atölye sonunda okumamızı
isterseniz kâğıdı katlamadan kutuya atabilirsiniz.”

• Modül acil durumlarda çevrimiçi araçlar kullanılarak veya telefon üzerinden

• Katılımcıları tanımak isteğinizi belirtin. Katılımcılarla tanışmak için 4 örnek aktivite aşağıda

Ekipman

Aşağıdaki soruyu sorun ve düşünmeleri için vakit verin.
Herkes yapmaktan çok hoşlandığı bir şeyi ve kendisini tanımlayan iki sıfat düşünsün. Grupla bu
sıfatları, ismini ve yapmaktan hoşlandığı şeyi paylaşsın (Örneğin, Ben Naime, şakacı ve sevecenim.
Çiçek yetiştirmeyi çok severim) Grupta 10’dan fazla kişi varsa sadece isim ve sevdiği şeyi söylemesini
isteyebilirsiniz.

uygulanması için “Kolaylaştırıcı Sunumları” ve “Kolaylaştırıcı Rehberi” kullanılarak
iki ayrı oturum olarak planlanabilir.

•
•
•
•

Taşınabilir ya da masa üstü bilgisayar,
İnternet bağlantısı
Güncel bir Zoom Programı
Dış etkilerden mümkün olduğunca arındırılmış iyi aydınlatılmış bir oda.

Atölye Materyalleri

•
•
•
•
•

Hayata Destek Kadının Sağlık Hakkı videosu
Sağlık Hakkı Sunumu (ihtiyaç halinde kullanılabilir)
Kolaylaştırıcı El Kitabı
Geri bildirim ve Şikâyet kutusu
Büyük boy kâğıtlar, boyalar ve kalemler

Kolaylaştırıcılar İçin Arka Plan Okuma

• Gecici koruma altindaki Suriyeliler ve Sağlık Hizmetleri Raporu, Türk Tabipleri Birliği
yayınları; 2014

• ceidizleme.org/ekutuphaneresim/dosya/794_1.pdf
• Türkiye’de kadın Sağlığı Politikaları Forumu, 2014, Mavi Kalem Derneği
• m.bianet.org/bianet/saglik/67207-kadinin-saglik-hakki-ayrimsiz-ve-esit
• korona.hasuder.org.tr/multeciler-ve-gocmenler-icin-covid-19
Öğrenme Hedefleri

• Sağlıklı olmanın ve iyilik halinin bileşenlerini tanır.
• Temel sağlık haklarını bilir
• Sağlık Hizmetlerine erişimi sürecinde destek alabileceği kurumları öğrenir.

yer almaktadır.

Katılımcılardan isimlerini ve onları simgeleyen bir nesne/sembol düşünmelerini isteyin.
Kadınlar isimlerini ve onları simgeleyen şeyi paylaşırken 2. Kolaylaştırıcı zoom-beyaz tahta
uygulaması ile kadınların isimlerini ve sevdikleri şeyi beyaz tahtaya yazsın ve beyaz tahtanın
fotoğrafını çekerek kadınlarla paylaşsın.
Kadınlardan kendileri için bir hareket bulmalarını isteyin.
Bu parmak şıklatma ya da kahkaha atmak olabilir. Hareket ve isimleri bağlantılı olmak zorunda değil.
Şimdi kadınlardan isimlerini söyleyerek bu hareketi tüm gruba göstermelerini isteyin. Kadınlar
bedenlerini kullanırken çekinebilirler, onları zorlamayın. Yüksek bir motivasyon yaratmak için her
hareketten sonra o kişiyi hep birlikte alkışlayın. Zamanınız varsa iki tur dönün, herkesin ismini ve
sembolünü öğrenmeye çalışın.
Kadınlardan bu atölyeye katılış hikâyelerini anlatmalarını isteyin.
Katılımcılar öykülerini anlatmaya şu şekilde başlamalı “Buraya gelmeye şu şekilde karar verdim: ya
da bu atölyeye katılmaya karar verdim, çünkü…”. (Bu çalışmanın zaman alan bir çalışma olduğunu
unutmayalım. 8-10 kişilik bir grupta yapılıyorsa herkesten öyküsünü bir cümle ile özetlemesi
istenebilir)
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Yüz Yüze Atölyeler İçin Örnek Tanışma Aktiviteleri
Top Atma
• Hep birlikte bir çember oluşturun
• Katılımcılara yönergeyi verin: Ben topu ismini söylediğim kişiye atacağım. Benim topu attığım

kişi de başkasının ismini söyleyerek topu ismini söylediği kişiye atsın. Ama topu her seferinde
yeni birine atmalıyız, yani daha önce top atılan kişiye top atmayacağız. (Topu birine atarak örnek
gösterin)

• Top herkesin ismi en az bir kez söylendikten sonra top kolaylaştırıcıya gelir ve kolaylaştırıcı aynı
şekilde başka birinin ismini söyleyerek oyuna devam eder.

• Top grup içinde atılmaya devam ederken, 2. Top da devreye sokulur ve aynı şekilde kolaylaştırıcı
topu ismini söylediği kişiye atar.

“İç İçe Çemberler” Oyunu
• Büyük grup iki küçük gruba ayrılarak, bir grubun içeride bir grubun dışarıda yüzleri birbirine
dönük olarak iç ve dış grup oluşturmaları istenir.

• Her katılımcı karşısında biri olacak şekilde durur.
• Her katılımcının karşısındaki kişi ile tanışarak iki ortak nokta bulması istenir.
• Katılımcılar bir süre karşısındaki ile sohbet ettikten sonra dış grubun bir sıra kaymaları ve yeni
kişi ile ortak iki nokta bulmaları istenir, tüm grup birbirleri ile tanışıncaya kadar dönüşler devam
eder.

“Tanışalım mı?” Oyunu
• Katılımcıların üçerli eşleşmelerini isteyin (Gruptaki kişi sayısı 8’den azsa 2’şerli eşleşmelerini
isteyelim)

• Kadınlara şu yönergeyi verin. “Şimdi size bir konu söyleyeceğim ve kendi aranızda bu konuyu
tartışmanızı isteyeceğim. Siz bu konuyu paylaştıktan sonra ben size başka bir konu vereceğim
ve bu konuyu daha önce eşleşmediğiniz başka birinin yanına giderek onunla konuşmanızı
isteyeceğim. Böyle 3 tur yapacağız.”

• Katılımcılara her bir tur için 5 dk. verin. Süre tamamlandıktan sonra katılımcıların başka biriyle
eşleşmelerini isteyin 2. Tur sorularına geçin.

Grup Sözünü (Kurallarını) Oluşturmak
• Grup sözünün amacı; atölyeler süresince katılımcıların o grubun parçası olduklarını ve kendilerini

güvende hissedebilmesi; atölyenin aksamadan işleyebilmesi için birtakım beklenti ve ihtiyaçları
birlikte belirlemektir.

• Oluşturulan grup sözü hem atölyelerin uygulandığı zamanı ve atölyeler sonrasındaki gelişebilecek
güvenli alan ve ilişkileri destekleyecektir.

• Katılımcılara hep birlikte grup sözünü oluşturacağımızı söyleyin ve grup sözünün amacını
paylaşın.

• Katılımcılara şu yönergeyi verin. “keyifli bir atölye yapabilmemiz için mutlaka kendimizi güvende
hissetmemiz gerekiyor. Konuşurken “acaba bunu söylersem beni ayıplarlar mı? Yargılarlar mı?
Diye düşünürsek konuya odaklanamayız, içimizden geleni söyleyemeyiz. Bu yüzden güven bizim
için çok önemli. Şimdi size şu soruyu sormak istiyorum. Burada kendimizi güvende hissetmek
için nelere ihtiyacımız olabilir? Birbirimize nasıl davransak daha güvende hissederiz? Nasıl bir
iletişim olsa bir birimizle bağımız gelişir?”

• Kadınlardan güvenle ilgili yanıtları alalım. Bu yanıtlar içinde şu öneriler yoksa önerileri biz
getirip önerimizi onayına sunalım.

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Birbirimizi yargılamadan/ayıplamadan dinlemek;
Burada konuşulan şeyler burada kalsın;
Başkasının adına konuşmamak sadece kendi adımıza konuşmak - genelleme yapmamak;
Farklı görüşlere saygı duymak;
Birbirimizi dinlemek;
Kimseyi konuşmak konusunda zorlamayalım;
Grup çalışmayı yaparken başkalarının da konuşmasına müsaade ettiğimizden emin olalım.

• Şimdi kadınlara şu soruyu soralım. Peki güven ihtiyacımız haricinde aynı zamanda bu atölyenin

iyi bir şekilde işlemesi için birbirimize başka ne gibi sözler verebiliriz? Mesela atölyeye zamanında
gelmek de atölyeyi tamamlayabilmemiz için önemli. Bunun gibi başka ne tür ihtiyaçlarımız
olabilir?

• Kadınlardan yanıtları alalım. Bu yanıtlar içinde şu öneriler yoksa önerileri biz getirip önerimizi
onaylarına sunalım.

◊ Atölye boyunca cep telefonlarımızın sesini kısmak/gelen mesajları bir süre yanıtlamamak
◊ Atölye aralarından sonra vaktinde dönmek
◊ Atölye sonrasında odayı, materyalleri birlikte toparlamak (yüz yüze atölyeler için)
• Kadınlardan yanıtları alırken 2. Kolaylaştırıcı gelen cevapları zoom-share (ekran paylaşımı) ile

1. Tur soruları: Kendinizde sevdiğiniz herhangi bir şey; sahip olduğunuz için şükrettiğiniz bir şey
2. Tur soruları: Yaparken zorlandığınız bir şey; iyi yaptığınızı düşündüğünüz bir şey
3.Tur soruları: Etrafınızda değiştirmek istediğiniz bir şey; bu atölyeye katılma sebebiniz

paylaştığı bir Word belgesine yazar ve sonrasında fotoğrafını çekerek tüm katılımcılara gönderir.

• Bu çalışmayı bitirirken şunu vurgulayalım: Grup sözümüz konusunda hepimiz hem fikir miyiz?

Aynı fikirde olmamız çok önemli, çünkü bu bir sözleşme. Eğer verdiğimiz sözlerden herhangi
birine uymazsak, ya da herhangi birini değiştirme ihtiyacı hissedersek konuyu gruba getirip
tartışabiliriz, bu konuda anlaşma yapabilir miyiz?

• Grup sözünün yaşayan bir doküman olması önemlidir. Bu sebeple çalışmaları yürütürken arada

bir grup sözünü hatırla(t)mak, zoom çalışmasında oturuma ara verdiğinizde ya da beklemedeyken
ekran görüntüsü olarak grup sözünü paylaşmak önemlidir.

• Yüz yüze atölyelerde bu çalışmayı kadınları gruplara bölerek yapabilirsiniz ve oluşturdukları
grup sözünü büyük bir kartona yazmalarını isteyebilirsiniz.
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Kolaylaştırıcı İçin Ön Bilgilendirme Notları
bir yerin var mı, nasıl hissediyorsun? Nefesini usulca bileklerinden dizlerine doğru kaydır,
baldırların, dizlerin rahatlasın. Nefesin kalçana doğru giderken oturduğun yeri hisset. Nefes
alırken bir kez kalçanı sıkıp bırak. Ağrıyan bir yerin varsa nefesinin oraya gittiğini hayal et.
Şu an bedenini dinlemek dışında yapman gereken hiçbir şey yok, gitmen gereken bir yer
yok. Sadece burada nefes al. Zihninden düşünceler geliyorsa tutunma onlara, bırak aksınlar.
Nefesinle yardım et düşüncelerine, duygularına. Geçmelerine izin ver ama tutma onları.

Kadının sağlık hakkı atölyesini programdaki atölye sıralamasına göre uygulandığınızdan
emin olalım. 5. modül olan Kadının sağlık hakkı atölyesinde çalışılacak konular öncesinde
uygulanacak atölyelerde işlenen konuları temel alacaktır. Örneğin, kadının insan hakları,
cinsiyet ve toplumsal cinsiyet farklılıkları ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, kadınların
ekonomik hakları ve şiddetten korunmada haklar. Cinsel sağlık ve üreme hakları modülü
ise bu modülün oluşturduğu temel üzerine oturacak şekilde tasarlanmıştır.

Şimdi nefesin ellerinde, tüm gün iş yapmanı sağlayan, seni her zaman destekleyen o güzel
ellerinde. Belki eksikler hissediyorsun bedeninde ama hatırla: bedeninin olduğu haliyle bir
bütün olduğunu, sağlıklı olduğunu.
Nefesin yavaşça kalbine doğru ilerliyor. Aldığın her nefeste sanki göğsün biraz daha açılıyor
ve sana yük olan ne varsa verdiğin nefesle bırakıyorsun. Biraz kal burada, hisset. Nefes
aldığın her anı hisset şükürle, sevgiyle.
Nefesin şimdi kalbinden tüm vücuduna yayılıyor ve geçtiği her yeri şifa veriyor. Artık bedenin
nefes alıyor. Yavaşça ellerini kalbinin önünde birleştir ve teşekkür et nefesine, bedenine
var olduğun her an için. Hazır hissettiğinde çok yavaşça göz kapaklarını arala ve normal
nefeslerine dön.
Şifa olsun!”

Giriş (5 Dk.)
Atölyenin amacını ve gündemini paylaşalım. Kadınlara geçen haftadan akıllarında kalanları
sorabilirsiniz ya da haftanız nasıl geçti diye sorarak bir sohbet ortamı oluşturarak başlayabilirsiniz.

1. Meditasyon Çalışması: Bedenimizin Sağlığı İçin Şükran Duymak (30 Dk.)
Önce kadınlara “Rahat oturuyor musunuz? Rahat değilseniz altınıza bir yastık alın” gibi ifadeler
kullanarak meditasyona hazırlık yapılması için alan açılır. Bu meditasyon sürecinde kolaylaştırıcı
youtube’dan bir meditasyon müziği açabilir. Eğer hiç meditasyon yaptırmamış iseniz; mutlaka
atölye öncesi ekip arkadaşınızla pratik yapın ve geri bildirimlerini alın. Meditasyonu yaptırırken
cümlelerden sonra insanların düşünebilmesi için yeterli aralar vermek, kişilere gözlerini açıpkapama ile ilgili baskı yapmamak, başlangıçta gözlerini kapatmalarını fakat rahat hissetmiyorlarsa
açık tutabileceklerini paylaşmak, meditasyon sırasında ekran görüntülerini kapatabileceklerini
söylemek sizi ve katılımcıları rahatlatabilir.

• Meditasyon sonrasında şu soruyu soralım: “Bu meditasyon size nasıl geldi? Şimdi nasıl
hissediyorsunuz?”

• Yanıtları aldıktan sonra, kadınların yanıtları ile bağlantı da kurarak kadınlarla şu
notları paylaşalım: “Gün içerisinde birçok konuyla aynı anda meşgul olabiliriz. Günün
hızı ve konuları bizi duygudan duyguya geçirir. Tüm bu duygu geçişleri bedenimize
de yansır. Zihnimizle bedenimiz arasında çok yakın bir ilişki var. Korktuğumuzda,
heyecanlandığımızda kalp atışlarımız hızlanır, elimiz titrer, yanaklarımız kızarır mesela.
Meditasyon yapmak kendimizle baş başa kalabileceğimiz bir alan yaratırken, biraz
olsun zihnimizin akışını fark etmeye, bedenimizi fark etmeye ve şu anda burada neler
oluyorsa ona odaklanmayı kolaylaştırıyor. Sadece nefes alıp vermek ve nefesimizi takip
etmek ve nefes alışverişimizi fark etmek, izlemek bile sakinleşmemizi, rahatlamamızı
kolaylaştırıyor. Gün içinde 5 dakikalık kısa molalar bile zorlu bir anda sakinleşebilir, şu
ana dönebilir ve bedenimize odaklanarak zihnimizde akan düşüncelerin kısa bir zaman
bile olsa akıp geçmesine müsaade ederek rahatlayabiliriz. Bu tür kısa iyileştirici aralar
vermek kendimizle ilgilenmemiz, zorlu duygularla başa çıkmamız, rahatlamamız için bir
fırsat yaratabilir.

• “Bugüne bir meditasyon çalışması ile başlayacağız. (Gruptan daire şeklinde ve rahat edecekleri
bir pozisyonda oturmalarını isteyin.) Hazırsanız yavaşça başlıyoruz.”

Bedenimizin Sağlığı İçin Şükran Duymak (Meditasyon Metni):
“Merhaba. Bugün sizlerle nefesimizi ve bedenimizi fark edeceğimiz bir çalışma yapacağız.
Başlamadan önce oturduğunuz yerde mümkün olduğunca rahat olun ama sırtınız dik bir
şekilde yerleşin. İsterseniz belinizi ve ayaklarınızı bir yastıkla destekleyebilirsiniz. Oturmanızı
engelleyecek bir ağrınız varsa yere sırt üstü uzanın ve kollarınızı bedeninizin iki yanında
uzatarak avuç içlerinizi yukarı doğru açık olacak şekilde yerleştirin. Gözlerinizi kapatın ve
nefeslerinizi derinleştirmeye başlayın. Şu anda zihninizden ne geçiyorsa bırakın aksın. Belki
bir niyet var içinizde, hissedin ve bırakın. Şimdi burundan derin nefesler alıp ağızdan sesli
olarak (ah/ sesi gibi rahatlama sesi) vereceğiz. Derin, şifalı nefesler. Her nefeste içiniz iyi,
güzel, sağlıklı olan ne varsa çekin. Ve verirken tüm kaygıyı, korkuyu bırakın. (3 kere nefes
alıp verelim). Şimdi yavaşça nefeslerimizi ağızdan alıp burundan veriyoruz ve bedenimizi
hissetmeye başlıyoruz. Nefes alırken ayaklarının değdiği yeri hisset, ayak parmaklarının tek
tek yere dokunuşunu hisset. Aldığın her nefes bedeninden usulca ilerliyor ve rahatlıyorsun.
Şimdi nefesin ayak bileklerinde, gün boyu seni taşıyan bileklerinde. Bak bakalım ağrıyan

Aktiviteye İlişkin Ek Not
Kolaylaştırıcı meditasyon metninin Arapça kaydını bir meditasyon müziği eşliğinde açarak
kullanabilir. Meditasyonun Arapça kaydı yoksa yönergeden takip ederek uygulamayı kendi
yaptırabilir.

5

Gaye Uğurlu /Hatha Yoga Eğitmeni tarafından Sağlık Hakkı atölyesi için hazırlanmıştır.
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2. İyilik Halimiz = Sağlıklı Olmak (50 Dk.)
Kolaylaştırıcı İçin Ön Bilgilendirme Notları
Yüz yüze atölyelerde ve Zoom vb. program ile uzaktan uygulama sırasında aynı yönerge
kullanılabilir. Zoom programı dışında bir yöntem kullanılıyorsa ve/veya grup çalışması
yapılamıyorsa kadınlara grup çalışmasında yöneltilecek soruları tüm gruba yönelterek
birlikte konuşulabilir.

• Kadınlara şu soruyu yöneltelim: “Sağlıklı olmak sizce sadece fiziksel sağlıkla mı ilgilidir? Hasta
değilsek ve fiziksel olarak sağlık sorunumuz yoksa ‘sağlığım yerinde’ diyebilir miyiz?” (10 dk.)

Katılımcılardan gelen yanıtları alın ve şu bilginin altını çizin. “Sağlıklı olmak sadece hastalığın olmayışı
değil bireyin fiziksel, ruhsal, sosyal, ekonomik açıdan iyilik hali olarak tanımlanır.”

ettirilmesi; doğum kontrol yöntemlerine erişememe ve yöntem kullanımı konusunda kadının karar
vermesinin engellenmesi; zorla düşük; sağlık ve iyilik hali için bilgi ve eğitim alamamak; gebelik,
doğum öncesi ve sonrasında ücretsiz bakım ve danışmanlık hizmetlerine erişememek; şiddete
ve istismara uğrama; sosyal çevreden, toplumdan dışlanma; ayrımcılığa uğrama, dil bilmediği
için hizmetlere ve haklarına erişememe, eğitime erişememe; geçim kaynaklarına erişememe ve
iş bulamama; çalışmasına izin verilmemesi; yaşam koşullarının hem fiziki hem ekonomik olarak
yetersiz olması… gibi.

• Şimdi büyük gruba dönerek, küçük gruplarda alınan notları/çizimleri dinleyelim. (20 dk.)
Bu kısımda kolaylaştırıcılar; verilen tüm örnekleri değerlendirirken sağlıklı olmanın bir bütün olarak
düşünülmesinin önemini vurgulamalı ve ardından bütün grup olarak bu engellerin üstesinden gelmek
için hem bireysel hem de beraber (dayanışarak) neler yapabileceğimizi konuşmalıdır. Kolaylaştırıcı
“İYİLİK HALİ ÇİÇEĞİ”ndeki başlıklar çerçevesinde kadınların yanıtlarını ve önerileri toparlayabilir.
Yüz yüze atölyelerde; kolaylaştırıcılar büyük boy kâğıda atölye sunumunda yer alan ‘İyilik Hali Çiçeği’
görselini çizebilir ve verilen yanıtları gruplayabilir. Çevrimiçi oturumlarda ise ilgili slaytı ekrana
yansıtarak verilen yanıtları gruplayabiliriz.

• Birazdan gerçekleştireceğimiz grup çalışmasına başlamadan evvel çalışmaya şöyle bir giriş yapalım:

“Şimdi bir kadını düşünelim. Hayal edelim... Bu kadın kendiniz ya da herhangi bir kadın olabilir. Bir
zamanlar bu kadın annesinin karnında beslenip büyüyordu, gelişiyordu ve zamanı geldi doğdu. Bir
bebek oldu, sonra küçük bir çocuk, daha sonra yavaş yavaş ergenliğe girdi. Genç kız oldu, genç bir
kadın oldu ve yetişkin bir kadın oldu belki anne oldu ya da olmadı... Yıllar geçtikçe yaş alacak ve
ileri yaşlarda bir kadın olacak... Bu kız çocuğu anne karnından, bebeklikten, çocukluğa, ergenlikten
yetişkinliğe ve ileri yaşlara kadar sağlıklı olabilmek için nelere ihtiyaç duyar? Sağlıklı olması için
nelere sahip olmalı? Yaşamına devam ederken nasıl sağlık riskleriyle karşılaşabilir?”

• Şimdi bu konuda bir grup çalışması yapacağız. (20 dk.)
• Kadınları 2 gruba ayıralım. (Grup Çalışması süresi 20 dakika) Gruplardan aşağıdaki konuları

Fiziksel

Psikolojik

İYİLİK
HALİMİZ

konuşmalarını ve grup çalışmasında konuşulanları gruptan 1 kişinin not almasını ya da resimle/
çizimle ifade etmesini isteyelim.

1. Grup: Bir kadın, anne karnından itibaren yaşamının tüm evrelerinde sağlığını tehdit edebilecek
nasıl engellerle karşılaşabilir? (Kolaylaştırıcı katılımcılara yaşamın gelişim evrelerini başlıklar olarak
verebilir. Örneğin; bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkin olmak ve ileri yaşlar.)
2. Grup: Bir kadın, anne karnından itibaren yaşamının tüm evrelerinde sağlıklı olmak ve sağlığını
sürdürebilmek için nelere ihtiyaç duyar? (Kolaylaştırıcı katılımcılara yaşamın gelişim evrelerini
başlıklar olarak verebilir. Örneğin; bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkin olmak ve ileri yaşlar)

Ekonomik

Sosyal

Çevresel

• Bu çalışma sırasında kolaylaştırıcılar katılımcıları kadın ve kız çocuğu olarak karşılaşılan ya
da karşılaşılabilecek sağlık riskleri ve bu risklerle başa çıkabilmek için nelere ihtiyaç duydukları
konusuna odaklanabilmeleri için yönlendirebilir.

• Katılımcılar bu atölye çalışması sırasında kendilerinin karşılaştığı ve çevrelerinde yaşanan sağlık hakkı

ihlallerine örnekler verebilirler. Bu ihlaller, kültürel normlar ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden
kaynaklanmaktadır. Yine kadınların ve kız çocuklarının haklarına erişiminin artırılması için yapılan
düzenlemelerde karar vericilerin kadınları ve kız çocuklarının özgün ihtiyaçlarına öncelik vermemesi
hak ihlallerinin ve cinsiyete dayalı eşitsizliklerin artmasına sebep olabilmektedir. Örneğin; cinsiyetin
anne karnında belli olmasıyla birlikte cinsiyete dayalı kürtaj; annenin beslenme ve sağlığının ihmal
edilmesi; doğum sonrası yeterli sağlık hizmeti alamama; kırsal bölgede ve yoksul ailelerde kız
çocukların beslenme ve sağlığına daha az özen gösterilme; kız çocukların verem, çocuk felci, kızamık
ve karma aşılarda oğlan çocuklara göre geride olması; HPV aşısının rutin aşılar içerisinde olmaması;
sağlık hizmetlerine erişememe; çocuk yaşta zorla evlendirme, zorla gebelik ve zorla gebeliğin devam

Aktiviteye İlişkin Ek Not - 1
İyilik Hali Çiçeği
Fiziksel: Yeterli beslenmek (oğlan çocuklarıyla aynı oranda), özgürce hareket etmek (spor,
fiziksel aktivite vb.), hastalıklardan korunmak, eğer engeli varsa ihtiyaç duyabileceği araçlara
sahip olmak, sağlık hizmetlerine erişebilmek, bedeniyle ilgili kendi kararlarını verebilmek
(gebelik, doğum, cinsellik vb.).
Sosyal ve Kültürel: Sağlıklı ilişkiler kurabilmek, destekleyici arkadaşların, aile üyelerinin ve akrabaların
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olması, sevildiğini hissetmek, eğlenmek ve dinlenmek için ortamının olması, sosyal yardım ve destek
mekanizmalarının olması, toplanma, örgütlenme haklarını kullanabilmesi, dayanışabileceği sosyal
ortamlara sahip olması. Aynı zamanda kendi başımıza zaman geçirebileceğimiz alanının olması, bir
topluluğun parçası olma, isterse gelenek ve örf ve adetlere uygun giyinme ve yaşamayı seçme hakkının
olması ve bu seçimlerin diğerleri tarafından tanınması.

yaşama hakkının yerine getirilmesi ile mümkündür. Temel insan haklarından olan sağlık hakkı,
doğuştan kazanılan haklar arasındadır. Uluslararası yasalar devletlerin her bireye sağlık hakkını
sağlama konusunda sorumlu olduğunu, sağlık hizmetlerinde kimsenin mahrum bırakılamayacağını
belirtmiştir. Ayrımcılık yasağı ilkesi ile de göçmen ve mültecilerin de herkes gibi sağlık ve tıbbi
bakım olanaklarından “sağlık hakkı” ilkesiyle yararlanma haklarının olduğu belirtilmiştir. Ulusal
ve uluslararası belgelerle korunan sağlık hakkından hiçbir birey mahrum bırakılamaz. Sağlık hakkı
kapsamına; sağlığı bozucu dış tehditleri engellemek için koruyucu hizmetlerin sağlanması, acil
durumlarda tıbbi kaynaklara ulaşmak için gerekli alt yapının hazırlanması, ihtiyacı karşılar nitelikte
sağlık tesislerinin oluşturulması ve ulaşılabilirliğin sağlanması girmektedir. Ayrıca Sosyal Güvenlik
Hukuku’nda sosyal haklar kapsamında her mültecinin hastalık durumlarında sağlık hizmetlerinden
yararlanabileceği açıklanmıştır.8

Çevresel: Güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamak (evde, sokakta, iş yerinde), tehlikeli olmayan çalışma
koşulları ve haklarının işverenleri tarafından gözetilmesi.
Ekonomik: İşinin olması, gelir elde edebilmesi ya da geçim kaynaklarına erişebilmesi, ev içi iş yükünü
paylaşabilmesi, çocukların ya da yaşlı ve hastaların bakımını paylaşabilmesi ya da destek alabilmesi,
haklarının güvence altına alındığı çalışma koşullarına sahip olması, okul öncesi bakım hizmetlerine
erişebilmesi, sosyal yardımlara erişebilmesi.

• Sağlık hakkı çerçevesinde mülteci kadınların doğurganlık haklarına; doğum öncesi ve doğum
sonrası bakım hizmetlerine erişebilmesi, sağlık bilgisine ve hizmetlerine ana dilde (eğitimli tercüme
desteği alarak) erişebilmesi, cinsel sağlık ve aile planlaması danışmanlığına ve doğum kontrol
yöntemleri ile ilgili hizmetlere ücretsiz veya en uygun maliyetle erişebilmesi sağlanmalıdır. Tüm
bu hak ve hizmetlere erişirken cinsiyete, yaşa, etnik köken veya cinsiyet kimliklerine ve statülerine
dayalı ayrımsız ve eşit muamele görmelidirler.

(Duygusal ve Manevi) Psikolojik: Sevilmek, onaylanmak, kendini ifade etmek, kendini gerçekleştirmek,
güvende hissetmek, psikolojik destek alabilmek, dayanışabilmek, zorluklarla başa çıkma süreçlerinde
dayanışma ve destek görebilmek, duygularını ifade edebilmek, (yaşamımız boyunca, her gün ve her an
çeşitli duygular yaşarız ve duygularımız hızla değişebilir.) Dini görüş ve inançlarına göre yaşayabilmek.

◊ Sağlık hakkı, doğumdan itibaren sahip olduğumuz yaşama hakkımızla ilişkili en temel insan

haklarımızdandır. Devletler topraklarında yaşayan tüm insanların hiçbir ayrımcılığa uğramadan,
eşit bir şekilde sağlığını korumak ve sağlığının sürdürebildiğini sağlamak konusunda
yükümlüdür.

Sağlık Hakkı ile kastedilen nedir?

◊ Kadının sağlık hakkı kapsamında karşılaşılan sağlık hakkı ihlalleri toplumsal cinsiyete dayalı
ayrımcılıkların ve eşitsizliklerin sonucu olarak karşımıza çıkar.

◊ Mümkün olan en yüksek sağlık standardına ulaşma hakkı (“sağlık hakkı” olarak bilinir) ilk olarak

◊ Atölye katılımcıları, sağlık hizmetlerine ve sağlıklarını ilgilendiren doğru ve güvenilir bilgiye

1946 yılında Dünya Sağlık Örgütü Tüzüğü’nde yer aldı ve sonra 1978’de Alma Ata Bildirgesi’nde,
1998’de Dünya Sağlık Kongresi’nce kabul edilen Dünya Sağlık Bildirgesi’nde tekrarlandı. Sağlık
hakkı sonrasında çok sayıda uluslararası ve bölgesel insan hakları belgesinde onaylandı. 6

erişimde, dil bariyerinden ve mülteci (geçici ya da uluslararası koruma statüsü, kayıtsız olmak vb.)
olmakla ilişkili karşılaştıkları ayrımcılıktan çokça bahsedebilir. Ne yazık ki mülteci ve göçmen
kadın ve kız çocukları daha fazla koruma riskleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu gibi paylaşım
ortamlarında çaresizlik, güvensizlik gibi çeşitli duygular ve/veya çözümsüzlük, başa çıkmada
zorluklar gibi düşünceler ortaya çıkabilir. Devletlerin sağlık sisteminden yararlanan kişilere
karşı yükümlülüklerini hatırlamak faydalı olacaktır. Ülkenin vatandaşı olan kadınların da sağlık
hizmetlerine erişimi, doğru bilgiye erişimi konularında var olan kısıtlılıklardan örnekler verilebilir
ve birlikte başa çıkma ve dayanışma olanakları üzerine konuşulabilir.

◊ 1979 yılında BM tarafından hazırlanan ve imzalaya açılan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi’nde (CEDAW), tam bir kadın erkek eşitliğine ulaşabilmek için kadın ve
erkeğin toplum ve aile içindeki geleneksel rollerin değişmesi gerektiği de vurgulanmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında CEDAW, üye ülkelerin sağlık bakımı ve aile planlaması da dâhil olmak üzere
sivil, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda kadına karşı ayrımcılığın önlenmesini yasal sorumluluk
olarak kabul ettiği ilk uluslararası sözleşmedir. 7

Türkiye’de kürtaj yasal olmasına rağmen, kadınların karşılaştıkları fiili kısıtlamalar bu duruma
örnek olarak atölyede tartışmaya açılabilir. Türk Ceza Kanunu ya da başka bir kanunda suç olarak
düzenlenmemiş olmasına rağmen Nüfus Planlaması Kanunu’na göre evlilik birliği içinde kürtaj
olmak isteyen kadınlara eşin yazılı rızası tüm sağlık kuruluşları tarafından zorunlu tutulduğu
için mevcut uygulama ile bir fiili kısıtlama ortaya çıkmaktadır. İlgili kanun, 1983 yılından bu
yana yürürlükte olmasına rağmen, son 15-20 yıldır aile planlaması merkezlerinin ve kliniklerinin
kapatılmış, kürtaj hizmetlerine erişim zorlaşmış, kadınların ücretsiz doğum kontrol yöntemlerine
erişimi azaltılmış, kadınlar aile içindeki kadınlık rollerine yönlendirilerek doğum yapmaya, çocuk
ve diğer tüm ev içi bakım işlerine yönlendirilmiştir. Türk Ceza Kanunu ya da başka bir Kanun’da
suç olarak düzenlenmemiş olmasına rağmen Nüfus Planlaması Kanunu’na göre evlilik birliği
içinde kürtaj yapmak isteyen kadınlara eşin yazılı rızası tüm sağlık kuruluşları tarafından zorunlu
tutulduğu için yine mevcut uygulama ile bir fiili kısıtlama ortaya çıkmaktadır.

Uluslararası insan hakları hukukunda mümkün olan en yüksek sağlık standardına ulaşma hakkı, bu
hakkın en iyi biçimde uygulanmasını güvenceye alan bir dizi sosyal düzenlemeler -normlar, yasalar
ve bunların gerçekleşmesini mümkün kılan bir ortam- talebi biçiminde yer alır. Sağlık hakkının en
geçerli açıklaması, Mayıs 2002 itibariyle 145 ülkenin imzaladığı Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Uluslararası Sözleşmesi’nin (ICESCR’nin) 12. maddesinde bulunur. Mayıs 2000’de, Sözleşme’yi gözeten
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, sağlık hakkına ilişkin bir Genel Yorum kabul etti. Genel
Yorumlar bireysel hakların ve Taraf Devletlerin (imza koyan devletlerin) yükümlülüklerinin doğasını
ve içeriklerini açıklarlar. Genel Yorum, sağlık hakkının gıda, barınma, çalışma, eğitim, katılım, bilimsel
ilerlemelerin ve bunların uygulamalarının faydalarından yararlanma, yaşam, ayrımcılığa uğramama,
işkence görmeme, mahremiyet, bilgiye erişim ve örgütlenme, toplanma ve dolaşım hakkı gibi diğer
insan haklarının yaşama geçirilmesi ile yakından ilişkili ve onlara bağımlı olduğunu kabul eder.

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yaşam hakkının maddi ve manevi bütünlük ile temin edileceği

◊ Bu atölyenin sonucunda sağlığımızı korumak için kendimiz neler yapabileceğimiz, birbirimizle

belirtilmiş ve bu durum sağlık hakkı ile doğrudan ilişkilendirilmiştir. Bireye sunulan tüm haklar

Sağlık ve İnsan Hakları üzerine 25 Soru 25 Cevap, DSÖ 2002, Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği, 2007.
Kadının Sağlık Hakkı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’da Kadın Sağlığının İyileştirilmesine yönelik Stratejik Eylem Planı, Prof. Dr.
Ayşe Akın, Çiğdem Esin, Kezban Çelik; 2006

nasıl dayanışabileceğimiz ve var olan haklarımızı birlikte nasıl savunacağımız öğrenilecektir.

6
7

8

Türkiye’de Mültecilere Sunulan Sağlık Hizmetleri’nin Hukuksal Zemini, Melek Kaya, Besey Ören, 2020
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Aktiviteye İlişkin Ek Not - 2
Hayata Destek Sağlık hakkı videosunu izletelim. (Aşağıdaki haklarla ilgili bölüm videoda
bulunmaktadır)

Aktiviteye İlişkin Ek Not - 3

3. Sağlık Hizmetlerine Erişim İçin Önemli Destek Hatları (10 Dk.)
Grup çalışması sonrasında kadınlarla aşağıdaki bilgileri paylaşalım:
Türkiye’de geçici koruma sağlanan kişilerin hakları, yükümlülükleri ve bu kişilere ilişkin
prosedürleri ortaya koyan Geçici Koruma Yönetmeliği, 2014 yılında kabul edilmiştir. Geçici
korunanlar, geçici barınma merkezlerinden ya da geçici barınma merkezleri dışında oluşturulan
Göçmen Sağlığı Merkezlerinden, Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezlerinden, Toplum Ruh
Sağlığı Merkezlerinden, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık hizmeti sunucularından,
Üniversite hastanelerinden, özel hastanelerden ve vakıf/dernekler tarafından gönüllü olarak
sunulan hizmetlerden yararlanabilmektedir. 9

Çevrimiçi atölyelerde: Oturum sunumunda yer alan sağlık haklarını açıklayalım ve Hayata
Destek Sağlık Hakkı videosunu izletelim.

◊ 182 numaralı MHRS Çağrı Merkezi
◊ Uluslararası Hasta Destek Hattı: 444 4728 bu hatta aşağıdaki numaralardan da erişebilmektedir.
(Sağlık Bakanlığı web sitesi: 01.04.2020)

Sağlık hizmetlerine ayrımsız ve eşit şekilde erişebilmek hakkımızdır.
Kadınlar, ayrımcılığa uğramadan ve farklılıkları gözetilerek muamele görebilmeli,
hastalandığında bir bedel ödeme zorunluluğu olmaksızın sağlık hizmeti alabilmelidir.
Kadınlar, kendi sağlığı konusunda karar vermesini sağlayacak düzey ve nitelikte, konuştuğu
dilde bilgi edinebilmelidir. Kadınların sağlık hakları, kırsalda yaşayan, etnik azınlıklara ya da
yerel topluluklardan genç, yaşlı, engeli olan; bazı bulaşıcı hastalıklarla yaşayan tüm kadınlar
ve kız çocukları için geçerlidir. Kadınlar cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunabilmeli,
doğum kontrol yöntemleri hakkında doğru bilgiye erişebilmeli ve yöntemler arasında seçim
yapabilmelidir. Donanımlı sağlık kuruluşlarında, temiz koşullarda kendi isteğiyle gebeliğini
sonlandırabileceği koşullara sahip olmalıdır.
Kadınların sağlıklarının korunduğu ve güvenli koşullarda çalışma hakları vardır.
Kadınlar yaşı kaç olursa olsun, okulda, iş yerinde ve hayatın her anında, dinlenme, eğlenme
ve fiziksel etkinlik imkânlarına bir erkekle eşit ölçüde erişebilmelidir.
İşverenler, gebe kadınlar için gerekli önemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca iş yerinde
çalışan kadınlar, sağlığını riske atacak, eğitimini almadığı işleri yapmayı veya makineleri
kullanmayı reddedebilir.
Sağlık hizmetlerinden faydalanırken, paylaştığınız bilgilerinizin korunması, rızanız dışında
kimseyle paylaşılmaması hakkınızın gözetilmesi bir zorunluluktur.
Kadınlar olarak sağlık hizmetlerinden faydalanırken, paylaştığınız bilgilerinizin korunması,
rızanız dışında kimseyle paylaşılmaması ve sağlık müdahalesi sürecinde uygulanacak
tedaviye dair seçim hakkınızın gözetilmesi bir zorunluluktur. Onayınız olmadan sağlık
durumunuza dair aile üyeleriniz dâhil, bir başkasıyla bilgi paylaşılması yasal değildir. Bu
gibi hak ihlali durumlarında yetkililere şikâyette bulunabilirsiniz.

◊
◊
◊
◊

112 Ambulans
184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi
157 Göç İdaresi Yabancılar İletişim Hattı
MEDAK (Medikal Arama Kurtarma Derneği) HERA uygulaması (Bu uygulamayı yüklediğinizde
ve kaydınız yaptığınızda COVID-19 pandemisi ve gebelikle ilgili bilgilendirmeler alacaksınız.
Çocuğunuzun aşı takvimini takip edebilirsiniz. Bu bilgi çalıştığınız kadın grubu için uygun ise
paylaşabilirsiniz.)

4. Sağlık Haklarımıza Erişmek İçin Neler Yapabiliriz? (15 Dk.)
Grup Çalışması sonucunda verilen yanıtlar üzerinden “mülteci kadınlar olarak sağlık hakkımıza
erişmek için bizler neler yapabiliriz?”, “Birbirimizle nasıl dayanışabiliriz?” “Çocuklarımızın ve
özellikle kız çocuklarının sağlık haklarına erişimlerini nasıl destekleyebiliriz?” soruları etrafında
kadınların fikirlerini ifade edecekleri bir grup çalışması yapılacaktır.
Kadınları 2 gruba ayıralım. (Çevirimiçi atölyelerde Zoom break-out üzerinden yapabilirsiniz)
Her iki grubun yukarıdaki soruların cevaplarını kendi aralarında paylaşmalarını isteyelim.
Büyük gruba dönüp gruplara şu soruları soralım:

• Grupta ilginizi çeken, yeni öğrendiğiniz bir paylaşım oldu mu?
• Genel olarak değerlendirdiğinizde, neler yapabileceğinizi birlikte tartışmak size neler hissettirdi.
• Grupta, önceki çalışmada tartışılan ihtiyaçlardan birinin çözümü olabilecek herhangi bir öneri
geldi mi? Kadınlar önceki çalışma ile bağlantıyı kuramazsa siz ekleme yapınız.
Örneğin; Dil kursuna kaydolma, çocuk bakımı konusunda birbirini destekleme (birbirinin
çocuklarına bakma günü belirleme), sağlık hizmetine erişim sürecinde birbirine destek olma, sivil
toplum kuruluşlarının hizmetlerine erişme, gönüllülük, kadın komitesi kurma, örgütlenme, kız
çocuklarının cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğramadan eğitime erişmesi ve cinsel sağlık ve üreme
hakları konusunda bilgiye erişimlerini destekleme, kreş hizmeti talep etme, iş yerlerinde dayanışma
ve örgütlenme vb.

9

A.g.e. 1
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Aktiviteye İlişkin Ek Not 10
Grup çalışması tamamlandığında kadınları birbiriyle ve sizin kurumunuzla birlikte
dayanışmaları için cesaretlendirerek mümkünse alan açabilirsiniz. Kurumunuzun
hizmetlerinden bahsedebilir ve varsa etkinliklere, atölyelere veya diğer kurumlara
yönlendirme yapabilirsiniz.
Mülteci ve göçmenlerin COVID-19 salgınlarına verilecek yanıtların bir parçası olarak
görülmesi ve bu amaçla yapılacak düzenlemelerin küresel mücadele hedeflerine, insan
haklarına ve uluslararası standartlara uygun olması gerekmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu konuya yönelik gözetilmesi gereken temel ilkeler
ve bu konudaki öneriler yayınlanmıştır. Aşağıda DSÖ’nün bu belgesindeki ilkeler ve bilgiler
özetlenmiştir:

Rehber ilkeler
◊ Ulaşılabilir en yüksek sağlık standardından yararlanma hakkı: Devletler ayrım

gözetmeksizin, topraklarındaki tüm insanlar için sağlık hakkını korumak ve
geliştirmekle yükümlüdürler. Bu durum mülteci ve göçmenlerin korunma, test, teşhis,
bakım, tedavi, sevk gibi hizmetlere erişimi anlamına da gelmektedir.

◊ Sağlık hizmetlerine erişim hakkı ve ayrımcılıktan korunma: Mülteci ve göçmenler için

ayrım gözetmeyen, çocuk dostu ve cinsiyete duyarlı kapsamlı yasalar ile ulusal politika
ve uygulamalar yoluyla kullanılmalıdır. COVID-19 enfeksiyonu olanlar da dâhil olmak
üzere, mülteci ve göçmenlerin yaşadığı sağlık koşulları, keyfi kısıtlamalar, damgalama,
gözaltı, sınır dışı etme ve diğer ayrımcı uygulama biçimleri için bir bahane olarak
kullanılmamalıdır.

◊ Mülteci ve göçmenler için insan odaklı, kapsayıcı, çocuğa ve toplumsal cinsiyete

duyarlı sağlık sistemleri: Sağlık sistemleri, tüm toplulukların erişebildiği dilde,
kültüre, toplumsal cinsiyete ve yaşa duyarlı COVID-19 hizmetleri sunacak şekilde
düzenlenmelidir. Mülteciler ve göçmenler özellikle halk sağlığı tehditlerine karşı
savunmasızdır ve bazıları özel hizmet hükümlerine ihtiyaç duyabilir.

◊ İşyerinde eşit muamele: Mülteci ve göçmen işçilere adil çalışma koşulları sağlanması
ve işyerinde temel hakların desteklenmesi kritik önem taşımaktadır. İşverenler
çalışanları izin, ücret düzenlemeleri gibi konularda mağdur etmemeli, bunun için farklı
seçenekleri araştırmalıdır.

◊ “Bütün ülke” ve “bütün toplum” yaklaşımı ve ortaklığı: Mülteciler ve göçmenler ile yerel
halkta COVID-19 salgınlarına hazırlık, önleme ve kontrol programları daha geniş devlet
politikaları ile ulusal ve yerel olarak; sağlık, sanitasyon, şehir planlaması, işçi örgütleri,
sendikalar gibi diğer sektörlerle koordine edilmelidir. Birleşmiş Milletler, sivil toplum
örgütleri ve özel sektörün de dâhil olduğu diğer paydaşlar arasında ortaklık ve iş birliği,
COVID-19 pandemisine etkili yanıtlar sağlamak için kritik öneme sahiptir.

◊ Mülteci ve göçmenlerin katılımı ve sosyal olarak dâhil edilme (sosyal içerme): Mülteciler

ve göçmenler, ulusal ve yerel seviyede COVID-19’a hazırlık ve müdahale planlarına,
karar alma süreçlerine dahil edilmelidir.
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Mülteciler ve Göçmenler için COVID-19 salgını hazırlık, önleme ve kontrolü, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 2020
Bağlantı-1 Bağlantı-2

Değerlendirme & Kapanış (15 Dk.)
Bu çalışmadan sonra bu günkü modülümüzü tamamlayabiliriz. Herkese katılımları için teşekkür
edelim. Katılımcıların eklemek istedikleri bir şey olup olmadığını soralım. Bugünle ilgili
öğrendikleri/akıllarında kalan bir şeyi ve duygularını paylaşmalarını rica edelim, tek tek cevapları
alalım. Herkese katılımı için teşekkür edelim.
Kapatırken şu bilgileri paylaşın:
◊ Atölye sonrasında destek almak istediğiniz veya paylaşmak istediğiniz bir konu varsa bize
ulaşabilirsiniz.

◊ Hayata Destek Derneği’nin haklarınız ve hizmetler konusunda bilgi alabileceğiniz Ücretsiz
Bilgi ve Destek hattı bulunmaktadır.

◊ BİLGİ ve DESTEK HATTI: 0800 670 1010
Hayata Destek Derneği’ndeki tüm hizmetler ücretsizdir. Tüm çalışanlar herhangi bir hizmet
karşılığı sizden para ve hediye kabul edemez. Türkiye’de 18 yaş altındaki çocuklarla cinsel ilişki
yasaktır ve cezaya tabidir. Kurumumuzda çalışanlar için yaralanıcılarla cinsel birliktelik yasaktır.
Bu ve benzeri durumlarla karşılaştığınızda bize bildirebilir ve bilgilerinizin gizliliği sağlanarak
soruşturulmasını talep edebilirsiniz.
Bu bilgiyi sizinle paylaşmak tüm atölye yürütücülerin ve çalışanların sorumluluğudur. Ücretsiz
geri bildirim ve şikâyet hattımızın telefon numarası bir kez daha tekrar edeceğim.
Sorularınız varsa 10 dakika daha devam edebiliriz.

Kadının Sağlık Hakları Modülünü Telefon
Aracılığıyla Uygularken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Telefonla yapılacak farkındalık oturumlarında bu modül yönergede planlandığı şekilde
yapılabilir.

İyilik Halimiz = Sağlıklı Olmak
• Kadınlara şu soruyu yöneltin: “Sağlıklı olmak sizce sadece fiziksel sağlıkla mı ilgilidir?

Hasta değilsek ve fiziksel olarak sağlık sorunumuz yoksa kendimize sağlığım yerinde
diyebilir miyiz?” (10 dk.)

Katılımcılardan gelen yanıtları alın ve şu bilginin altını çizin. “Sağlıklı olmak sadece
hastalığın olmayışı değil bireyin fiziksel, ruhsal, sosyal, ekonomik açıdan iyilik hali olarak
tanımlanır.”
“Şimdi bir kadını düşünelim. Hayal edelim... Bu kadın kendiniz ya da herhangi bir kadın
olabilir. Bir zamanlar bu kadın annesinin karnında beslenip büyüyordu, gelişiyordu
ve zamanı geldi doğdu. Bir bebek oldu, sonra küçük bir çocuk, daha sonra yavaş yavaş
ergenliğe girdi. Genç kız oldu, genç bir kadın oldu ve yetişkin bir kadın oldu belki anne
oldu ya da olmadı... Yıllar geçtikçe yaş alacak ve ileri yaşlarda bir kadın olacak... Bu kız

98

99

çocuğu anne karnından, bebeklikten, çocukluğa, ergenlikten yetişkinliğe ve ileri yaşlara
kadar sağlıklı olabilmek için nelere ihtiyaç duyar? Sağlıklı olması için nelere sahip olmalı?
Yaşamına devam ederken nasıl sağlık riskleriyle karşılaşabilir?”
Bu kısımda kolaylaştırıcılar, verilen tüm örnekleri değerlendirirken sağlıklı olmanın bir
bütün olarak düşünülmesinin önemini vurgulamalıdır. Ardından grup olarak bu engellerin
üstesinden gelmek için hem bireysel hem de beraber (dayanışarak) neler yapabileceğimizi
konuşabiliriz. Kolaylaştırıcı “İYİLİK HALİ ÇİÇEĞİ”ndeki başlıklar çerçevesinde kadınların
yanıtlarını ve önerileri toparlayabilir.
Atölye yönergesindeki “Sağlık Hakkı ile kastedilen nedir?” başlıklı bölümü bu kısımda
anlatabilirsiniz.

Sağlık Hizmetlerine Erişim İçin Önemli Destek Hatları
Türkiye’de geçici koruma sağlanan kişilerin hakları, yükümlülükleri ve bu kişilere
ilişkin prosedürleri ortaya koyan Geçici Koruma Yönetmeliği 2014 yılında kabul
edilmiştir. Geçici korunanların geçici barınma merkezlerinden ya da geçici barınma
merkezleri dışında oluşturulan Göçmen Sağlığı Merkezlerinden, Güçlendirilmiş Göçmen
Sağlığı Merkezlerinden, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden, Sağlık Bakanlığı ve bağlı
kuruluşlarına ait sağlık hizmeti sunucularından, üniversite hastanelerinden, özel
hastanelerden ve vakıf/dernekler tarafından gönüllü olarak sunulan hizmetlerden
yararlanabilmektedir.
Atölye yönergesindeki “Sağlık Hizmetleri için önemli destek hatlarının” bilgisini paylaşınız.

Sağlık Haklarımıza Erişmek İçin Neler Yapabiliriz?
Oturumun son konusu olarak; “mülteci kadınlar olarak sağlık hakkımıza erişmek için
bizler neler yapabiliriz?” “Birbirimizle nasıl dayanışabiliriz?” “Çocuklarımızın ve özellikle
kız çocuklarının sağlık haklarına erişimlerini nasıl destekleyebiliriz?” soruları etrafında
kadınların fikirlerini ifade edecekleri bir grup çalışması yapılacaktır. Atölye yönergesindeki
örnek yapılabilecekler bölümünü, kadınlardan yanıt almayı kolaylaştırmak için
kullanabilirsiniz.

4. Atölye Yönergeleri
4.6 Cinsel Sağlık ve Üreme Hakları
Bölüm 1: 1 saat 40 dk.
1. Giriş (5 dk.)
2. Cinsel Sağlık ve Üreme
Haklarını Tartışalım (20 dk.)
3. Cinsellik Nedir? (20 dk.)
Bedenimizi Tanıyor Muyuz?
4. Kadın Üreme Organları (30 dk.)
5. Erkek Üreme Organları (15 dk.)
Bedenimizi Tanıyor Muyuz?
6. Adet Kanaması veya Adet Olmak (10 dk.)

Toplam Süre
4 saat

Bölüm 2: 1 saat 20 dk.
7. Gebelik ve Doğum (20 dk.)
8. Aile Planlaması ve Doğum Kontrol
Yöntemleri (30 dk.)
9. Kürtaj Hakkı / İsteyerek Gebeliğin
Sonlandırılması (30 dk.)
Bölüm 3: 1 saat 20 dk.
10. Cinsel Yolla Bulaşan
Enfeksiyonlar (30 dk.)
11. Güvenli Cinsellik (30 dk.)

Eğitim Mekanı

• Modül yüz yüze yapılacak interaktif atölye uygulaması olarak tasarlanmıştır.
Atölye kadınların bir araya geldiği herhangi bir ortamda uygulanabilir.

• Modülün acil durumlarda çevrimiçi araçlar kullanılarak veya telefonla

uygulanması için “Kolaylaştırıcı Sunumları” ve “Kolaylaştırıcı Rehberi”
kullanılarak üç ayrı bölüm olarak uygulanabilir. Atölyenin kaç bölümde
uygulanacağına karar vermek için katılımcıların ayırabilecekleri zaman ve bir
araya gelebilmeleri için kullanılacak yöntemi göz önünde bulundurarak karar
verebilirsiniz. Örneğin; yüz yüze atölyelerde iki oturum, telefonla ya da çevrimiçi
atölyeler, bilgilendirme oturumlarında üç oturum olarak uygulanabilir.

Ekipman

•
•
•
•

Taşınabilir ya da masa üstü bilgisayar,
İnternet bağlantısı
Güncel bir Zoom Programı
Dış etkilerden mümkün olduğunca arındırılmış iyi aydınlatılmış bir oda.

Atölye Materyalleri

•
•
•
•
•
•

Kadın üreme organları yapbozu (örnek baskı formatı paylaşılacaktır),
Hayata Destek Regl Olmak Videosu
Cinsel sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Sunumu (ihtiyaç halinde kullanılabilir)
Kolaylaştırıcı Rehberi
Erkek kondomu (eğer atölye öncesi temin edilebiliyorsa)
Cinsel sağlık ve Üreme sağlığı Hizmetleri ile ilgili kurum ve kişi listesi (Bu atölyeyi
uygulamadan önce bulunduğunuz ilde hangi cinsel sağlık ve üreme sağlığı
hizmetlerinin nerelerde sağladığı, iletişim kişileri ve bilgileri, güvenli doktor
isimleri, ücretsiz danışmanlık ve doğum kontrol yöntemi bilgisini edinmelidir.)
• Hayata Destek’in “Cinsel Sağlık ve Üreme Hakları” videosu
Öğrenme Hedefleri

•
•
•
•
•
•
•

Cinsel sağlık ve üreme hakları ile ilgili bilgi edinmek;
Kadın ve erkek üreme organlarını tanımak;
Adet döngüsünü ve işleyişini öğrenmek;
Gebelik ve doğum konularında haklarını öğrenmek;
Doğum kontrol yöntemlerini hakkında bilgi edinmek;
Kürtaj hakkını ve gerekli koşulları öğrenmek;
CYBE’ler ve Güvenli cinsellik hakkında bilgi edinmek;Şiddetten korunmada yasal
haklarını öğrenir.
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İlk Gün Tanışma&Grup Sözü Oluşturma Aktivitesi

Yüz Yüze Atölyeler İçin Örnek Tanışma Aktiviteleri

Kadınlarla ilk gününüz ise aktivitelere geçmeden evvel aşağıdaki tanışma yönergesini uygulayın.

Tanışma
• Kendinizi Tanıtın: “Merhaba. Benim adım……….Kendimden biraz bahsedecek olursam, ………”

(Bu kısımda bu çalışmaya nasıl dahil olduğunuzdan, bu atölyenin sizin için ne ifade ettiğinden, bu
çalışmayı kadınlarla yürütmenin size ne hissettirdiğinden bahsedebilirsiniz).

• 2. kolaylaştırıcı da aynı şekilde kendinden bahseder.
• Atölyenin genel amacını paylaşın (Atölyenin genel amacı kadınlar olarak birlikte güçlenmek,
haklarımızla ilgili bilgilenmek ve deneyimlerimizi paylaşarak birbirimizden öğrenmektir.)

• Bugün yapacağınız çalışmanın başlıklarını/gündemini ve amaçlarını paylaşın.
• Geri Bildirim ve Şikâyet Kutusu hakkında bilgi paylaşın. “Atölyemiz süresince burada bir kutumu
olacak. Bu kutuya atölye boyunca eğer bir şikâyetiniz veya geri bildiriminiz olursa (okuma
yazma bilenler için) yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Tüm grupla paylaşmamızı istemediğiniz
paylaşımlarınız için yazdığınız kâğıdı katlayıp atabilirsiniz. Atölye sonunda okumamızı
isterseniz kâğıdı katlamadan kutuya atabilirsiniz.”

• Katılımcıları tanımak isteğinizi belirtin. Katılımcılarla tanışmak için 4 örnek aktivite aşağıda
yer almaktadır.

Aşağıdaki soruyu sorun ve düşünmeleri için vakit verin.
Herkes yapmaktan çok hoşlandığı bir şeyi ve kendisini tanımlayan iki sıfat düşünsün. Grupla bu
sıfatları, ismini ve yapmaktan hoşlandığı şeyi paylaşsın (Örneğin, Ben Naime, şakacı ve sevecenim.
Çiçek yetiştirmeyi çok severim)
Grupta 10’dan fazla kişi varsa sadece isim ve sevdiği şeyi söylemesini isteyebilirsiniz.
Katılımcılardan isimlerini ve onları simgeleyen bir nesne/sembol düşünmelerini isteyin.
Kadınlar isimlerini ve onları simgeleyen şeyi paylaşırken 2. Kolaylaştırıcı zoom-beyaz tahta
uygulaması ile kadınların isimlerini ve sevdikleri şeyi beyaz tahtaya yazsın ve beyaz tahtanın
fotoğrafını çekerek kadınlarla paylaşsın.
Kadınlardan kendileri için bir hareket bulmalarını isteyin.
Bu parmak şıklatma ya da kahkaha atmak olabilir. Hareket ve isimleri bağlantılı olmak zorunda değil.
Şimdi kadınlardan isimlerini söyleyerek bu hareketi tüm gruba göstermelerini isteyin. Kadınlar
bedenlerini kullanırken çekinebilirler, onları zorlamayın. Yüksek bir motivasyon yaratmak için her
hareketten sonra o kişiyi hep birlikte alkışlayın. Zamanınız varsa iki tur dönün, herkesin ismini ve
sembolünü öğrenmeye çalışın.
Kadınlardan bu atölyeye katılış hikâyelerini anlatmalarını isteyin.
Katılımcılar öykülerini anlatmaya şu şekilde başlamalı “Buraya gelmeye şu şekilde karar verdim: ya
da bu atölyeye katılmaya karar verdim, çünkü…”. (Bu çalışmanın zaman alan bir çalışma olduğunu
unutmayalım. 8-10 kişilik bir grupta yapılıyorsa herkesten öyküsünü bir cümle ile özetlemesi
istenebilir)

Top Atma
• Hep birlikte bir çember oluşturun
• Katılımcılara yönergeyi verin: Ben topu ismini söylediğim kişiye atacağım. Benim topu attığım

kişi de başkasının ismini söyleyerek topu ismini söylediği kişiye atsın. Ama topu her seferinde
yeni birine atmalıyız, yani daha önce top atılan kişiye top atmayacağız. (Topu birine atarak örnek
gösterin)

• Top herkesin ismi en az bir kez söylendikten sonra top kolaylaştırıcıya gelir ve kolaylaştırıcı aynı
şekilde başka birinin ismini söyleyerek oyuna devam eder.

• Top grup içinde atılmaya devam ederken, 2. Top da devreye sokulur ve aynı şekilde kolaylaştırıcı
topu ismini söylediği kişiye atar.

“İç İçe Çemberler” Oyunu
• Büyük grup iki küçük gruba ayrılarak, bir grubun içeride bir grubun dışarıda yüzleri birbirine
dönük olarak iç ve dış grup oluşturmaları istenir.

• Her katılımcı karşısında biri olacak şekilde durur.
• Her katılımcının karşısındaki kişi ile tanışarak iki ortak nokta bulması istenir.
• Katılımcılar bir süre karşısındaki ile sohbet ettikten sonra dış grubun bir sıra kaymaları ve yeni
kişi ile ortak iki nokta bulmaları istenir, tüm grup birbirleri ile tanışıncaya kadar dönüşler devam
eder.

“Tanışalım mı?” Oyunu
• Katılımcıların üçerli eşleşmelerini isteyin (Gruptaki kişi sayısı 8’den azsa 2’şerli eşleşmelerini
isteyelim)

• Kadınlara şu yönergeyi verin. “Şimdi size bir konu söyleyeceğim ve kendi aranızda bu konuyu
tartışmanızı isteyeceğim. Siz bu konuyu paylaştıktan sonra ben size başka bir konu vereceğim
ve bu konuyu daha önce eşleşmediğiniz başka birinin yanına giderek onunla konuşmanızı
isteyeceğim. Böyle 3 tur yapacağız.”

• Katılımcılara her bir tur için 5 dk. verin. Süre tamamlandıktan sonra katılımcıların başka biriyle
eşleşmelerini isteyin 2. Tur sorularına geçin.

1. Tur soruları: Kendinizde sevdiğiniz herhangi bir şey; sahip olduğunuz için şükrettiğiniz bir şey
2. Tur soruları: Yaparken zorlandığınız bir şey; iyi yaptığınızı düşündüğünüz bir şey
3.Tur soruları: Etrafınızda değiştirmek istediğiniz bir şey; bu atölyeye katılma sebebiniz

Grup Sözünü (Kurallarını) Oluşturmak
• Grup sözünün amacı; atölyeler süresince katılımcıların o grubun parçası olduklarını ve kendilerini

güvende hissedebilmesi; atölyenin aksamadan işleyebilmesi için birtakım beklenti ve ihtiyaçları
birlikte belirlemektir.

• Oluşturulan grup sözü hem atölyelerin uygulandığı zamanı ve atölyeler sonrasındaki gelişebilecek
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güvenli alan ve ilişkileri destekleyecektir.

• Katılımcılara hep birlikte grup sözünü oluşturacağımızı söyleyin ve grup sözünün amacını
paylaşın.

• Katılımcılara şu yönergeyi verin. “keyifli bir atölye yapabilmemiz için mutlaka kendimizi güvende

hissetmemiz gerekiyor. Konuşurken “acaba bunu söylersem beni ayıplarlar mı? Yargılarlar mı?
Diye düşünürsek konuya odaklanamayız, içimizden geleni söyleyemeyiz. Bu yüzden güven bizim
için çok önemli. Şimdi size şu soruyu sormak istiyorum. Burada kendimizi güvende hissetmek
için nelere ihtiyacımız olabilir? Birbirimize nasıl davransak daha güvende hissederiz? Nasıl bir
iletişim olsa bir birimizle bağımız gelişir?”

• Kadınlardan güvenle ilgili yanıtları alalım. Bu yanıtlar içinde şu öneriler yoksa önerileri biz
getirip önerimizi onayına sunalım.

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Birbirimizi yargılamadan/ayıplamadan dinlemek
Burada konuşulan şeyler burada kalsın
Başkasının adına konuşmamak sadece kendi adımıza konuşmak - genelleme yapmamak
Farklı görüşlere saygı duymak
Birbirimizi dinlemek
Kimseyi konuşmak konusunda zorlamayalım
Grup çalışmayı yaparken başkalarının da konuşmasına müsaade ettiğimizden emin olalım.

• Şimdi kadınlara şu soruyu soralım. Peki güven ihtiyacımız haricinde aynı zamanda bu atölyenin

iyi bir şekilde işlemesi için birbirimize başka ne gibi sözler verebiliriz? Mesela atölyeye zamanında
gelmek de atölyeyi tamamlayabilmemiz için önemli. Bunun gibi başka ne tür ihtiyaçlarımız
olabilir?

• Kadınlardan yanıtları alalım. Bu yanıtlar içinde şu öneriler yoksa önerileri biz getirip önerimizi
onaylarına sunalım.

◊ Atölye boyunca cep telefonlarımızın sesini kısmak/gelen mesajları bir süre yanıtlamamak
◊ Atölye aralarından sonra vaktinde dönmek
◊ Atölye sonrasında odayı, materyalleri birlikte toparlamak (yüz yüze atölyeler için)
• Kadınlardan yanıtları alırken 2. Kolaylaştırıcı gelen cevapları zoom-share (ekran paylaşımı) ile

paylaştığı bir Word belgesine yazar ve sonrasında fotoğrafını çekerek tüm katılımcılara gönderir.

• Bu çalışmayı bitirirken şunu vurgulayalım: Grup sözümüz konusunda hepimiz hem fikir miyiz?

Aynı fikirde olmamız çok önemli, çünkü bu bir sözleşme. Eğer verdiğimiz sözlerden herhangi
birine uymazsak, ya da herhangi birini değiştirme ihtiyacı hissedersek konuyu gruba getirip
tartışabiliriz, bu konuda anlaşma yapabilir miyiz?

Cinsel Sağlık ve Üreme Hakları - Bölüm 1
Kolaylaştırıcı İçin Ön Bilgilendirme Notları
Cinsel sağlık ve üreme sağlığı çalışırken en sık karşılaşacağımız zorluklardan biri,
konunun tabu olması; yani konuşulamaz, ayıp, yasak, utanılan, mahrem bir konu olması.
Konunun tabu olması nedeniyle atölye uygulamasında inanç temelli ve toplumsal cinsiyet
rolleri ile ilgili kalıp yargılarla, algılarla ve yaşam pratikleriyle ilgili direnç cümleleri
ile karşılaşabiliriz. Örneğin kadınlar bisiklete binemez; bacaklarını ayırıp oturamaz;
edepli olmalı, eteğini toplayıp oturmalıdır; örtünmelidir; ergenlikte kız çocukları oğlan
çocuklarıyla sokakta oynayamaz; ulu orta zıplayıp hoplamaz; açık saçık giyinmemelidir;
kendi bedenini ya da erkek bedenini merak etmemeli, incelememelidir; evlilik öncesi
cinsellik dinen uygun görülmez; bekaret baskısı ve bununla ilişkili kız veya kadın ayrımı
vardır…gibi.
Kadınların bedenleri, cinselliği gündelik hayatta bir ürünün satılması için kullanılırken,
toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında kadına ev içinde biçilen rolü ise satılmak istenen
ürünün pazarlık konusu haline getirilmektedir. (Erkekler için sunulan reklamlarda
ürünleri cinselliği ön planda tek tip kadınların kullanılması, deterjan vb. ev ürünleri için
kadınların ürünleri tanıtması örnek verilebilir.) Tüm bunların hepsi kendimizle, cinselliğe
bakışımızla ilişkili bize mesajlar vermekte ve toplumsal cinsiyetle ilgili olagelmiş kalıp
yargıları pekiştirmektedir. Kadınlar istenen/beklenen sayıda çocuk doğurmaları, oğlan
çocuğu doğurmaları beklentisi ve baskısı, ‘evinin kadını’ olması, ‘namusuna sahip
çıkması’ gibi ifadelerle mahrem alan olarak gösterilen ev içine hapsedilmektedir. Tüm
bunlar cinsiyet eşitsizliklerini doğurmakta ve bunun sonucunda cinsel sağlık ve üreme
hakları konusunda doğru bilgiye erişmemiz, bedenlerimiz hakkında karar vermemiz ve
hizmetlere engellenmektedir. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili bilginin çok fazla
tıbbi terminoloji içermesi, internet ortamında çok fazla ve karmaşık bilginin bulunması,
bilginin kültürel ve dini inançlarla ilişkili aktarımlarıyla oluşan yanlış bilgilerin yaygınlığı,
doğru bilgiye erişimi daha da zorlaştırmakta ve kafa karıştırıcı hale getirmektedir.

bir grup sözünü hatırla(t)mak, zoom çalışmasında oturuma ara verdiğinizde ya da beklemedeyken
ekran görüntüsü olarak grup sözünü paylaşmak önemlidir.

Bu konuda kolaylaştırıcılar olarak çalışırken dikkat edebileceğimiz bazı iletişim ipuçları
şunlardır:
• Bu atölye ile amaçlarımızdan bazıları, çalışacağımız kadınların bedenleri hakkında
konuşabilmelerinin ve bedenlerini, kendilerini ilgilendiren konularda haklarını
öğrenmelerinin ve hakları nezdinde var olan hizmetlere, güvenilir ve doğru bilgiye
erişimlerinin desteklenmesidir.

• Yüz yüze atölyelerde bu çalışmayı kadınları gruplara bölerek yapabilirsiniz ve oluşturdukları

• Bu atölyeyi uygulayan kolaylaştırıcılar atölye amaçlarını açıklayarak cinsel sağlık ve

• Grup sözünün yaşayan bir doküman olması önemlidir. Bu sebeple çalışmaları yürütürken arada

grup sözünü büyük bir kartona yazmalarını isteyebilirsiniz.

üreme sağlığı uzmanı olmadıklarını ihtiyaç halinde katılımcılarla paylaşabilmelidir.

• Önemli olan “bilmiyorum” diyebilmek ve kadınları doğru ve güvenilir bilgiye erişmeleri
için desteklemek ve yönlendirebilmektir.

• Kolaylaştırıcılar eğer atölyede özel alana/konuşmaya ve ek bilgiye ihtiyacı olan

kadınlarla karşılaşırlarsa, atölyenin sonunda kısa bir görüşme yaparak kadınların
ihtiyacını öğrenerek kadınları daha detaylı bilgiye ve ihtiyaç duydukları hizmete
erişebilecekleri kurumlara yönlendirmelidir.
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• Atölye kolaylaştırıcıları ya da bu programı uygulayan ekipler çalışma yürüttükleri ilde

veya bölgede Aile Sağlığı Merkezi, Göçmen Sağlığı Merkezi, Güçlendirilmiş Göçmen
Sağlığı Merkezi, Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi, sivil toplum kuruluşları ve merkezleri
konusunda araştırma yapıp atölye öncesinde bu merkezlerde hangi hizmetlerin
verildiğini ve ücretleri vb. bilgileri edinmeleri önemlidir.

• Atölye 2 veya 3 bölüm şeklinde uygulanacaksa başlangıçta “grup sözü” hatırlatılmalı,
atölye sonunda ise “oturumun değerlendirmesi” bölümleri uygulanmalıdır.

• Her birimiz tek ve biriciğiz. Her birimiz çeşit çeşit ve rengarengiz. Bedensel farklılıklarımız

var ve birçok çeşitlilikte cinsel deneyimlerimiz olabilir. Katılımcıların çeşitlilikle ve
farklı tecrübeleri ve görüşleriyle deneyimlerini paylaşabileceklerini hatırlayarak onlara
yargılanmadan ve samimiyetle dinlenildikleri bir alan yaratabilmeliyiz.

• Cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda bilgimiz ve konuya yaklaşımımız farklı
olabilir.

• Kadınlar toplumsal cinsiyetle rolleriyle ilişkili dayatılan kalıp yargıları, inanç temelli

görüşleri içselleştirerek, normalleştirerek paylaşımlar yapabilir. Bu konuşmaların
yapılmasına alan açabilmek önemlidir. Örneğin; kadınlar cinsellik hakkında
konuşmamalıdır, bu konuşulmaması gereken mahrem bir konudur, utanç vericidir,
ayıptır, cinsellik hakkında bilgiye erişmek gençleri ahlaksızlığa sürekler, evlilik öncesi
cinsel ilişki yasaktır, günahtır, evlendiğinde bakire olmak önemlidir, kadın gebe kalırsa
Allah doğacak çocuğun rızkını verir vb.

Bu gibi durumlarda kişilerin fikirlerini değiştirmeye çabalamamak gerekir. Bu verilen
örnekler üzerinden taraf tutmamak önemlidir. Burada vurgulanması gerekenler; kadınların
insan hakları vardır, bedensel hakları vardır, bilgiye ve eğitime erişmek insanların kendi
seçimlerini yapabilmesine ve kararlarını verebilmesine imkân sağlar, bedeni hakkında
edindiği doğru bilginin hem kendini koruması hem sağlığını takip etmesi için gerekli ve
önemlidir, herkesin kendisiyle ve bedeniyle ilgili konularda karar verme hakkı vardır.
(Konu açılırsa ve ihtiyaç duyulursa) bekâret kontrolünün Türkiye’de yasal bir dayanağı
olmadığı ve bir hak ihlali olduğunu vurgulanabilir.

Kadınlar; “meraklıyım, heyecanlıyım, utanıyorum, korkuyorum, çekiniyorum” gibi yanıtlarla
duygularını ifade edebilirler. Bu durumda kolaylaştırıcı kadınların duygularını yansıtmalı ve
atölyeye başlarken kendi duygularını da kadınlarla paylaşmalıdır.
Yanıtlarındaki bazı ortak noktaları ve kendine özgü noktaları tartışalım. Ortak noktalar üzerinden
konuya giriş yapılacaktır. Konuşmaların toparlanması ve konuya giriş yapmak için “Kolaylaştırıcıya
Notlar” kısmından yararlanabilirsiniz. Burada amaç, kadınlar cinsel sağlık ve üreme sağlığı
konularında konuşma konusunda aldıkları eğitim, bilgiye erişme durumları, bu konular hakkında
genelde karşılaştıkları zorluklar ya da destekler hakkında bir çerçeve çizebilmektir.

• Katılımcılarla şu bilgileri paylaşın:
Tüm atölyeler boyunca sıklıkla üzerine konuştuğumuz yaşama hakkımızı yeniden hatırlayalım
isterim. Yaşama hakkını doğduğumuz anda kazanırız. Bu atölyemizle ilişkili olarak söylemek
istediğim; hiçbir kadının hayatı gebelik, doğum veya cinsiyete dayalı ayrımcılık sebebiyle tehlikeye
atılmamalıdır. Bu hak çerçevesinde “güvenli annelik” uygulamaları tüm topluma yayılmalı, anne ve
bebek ölümlerini azaltmak için politikalar oluşturulmalı kadın sağlığı ve aile planlaması bilgileri
ve hizmetleri toplumun kullanımına ücretsiz sunulmalıdır. Yaşama hakkımızla temellenen cinsel
sağlık ve üreme haklarımıza atölyemize başladık.

Aktiviteye İlişkin Ek Not
Aşağıdaki durumlar Yaşama Hakkı ihlallerine örnek olarak verilebilir:

◊ Üreme ve cinsel sağlık hizmetlerine erişim eksikliğinden kaynaklanan anne ölümleri

ve gebeliğe bağlı hastalıklar. Coğrafi, sosyal, ekonomik ve hukuki nedenlerden
kaynaklanan hizmete erişim eksikliği; ilgili hizmetlerde üreme sağlığı hakkında bilgi
ve eğitim, yeterli ve dengeli beslenme, doğum öncesi ve sonrası bakım, aile planlaması
hizmetleri, acil obstetrik bakım (AOB)11 gibi konuları içermelidir.

◊ Oğlan çocuk tercihi olan ülkelerde kız fetüslerin (anne karnında kız bebek) doğum
öncesi ya da kız yenidoğan bebeklerin doğumdan hemen sonra öldürülmesi.

◊ Tüm şiddet türleri (ev içi şiddet dahil) yaşam hakkı, yaşama yönelik tehlike ya da risklere

Giriş (5 Dk.)
Atölyenin amacını ve gündemini paylaşalım. Kadınlara geçen haftadan akıllarında kalanları
sorabiliriz ya da ‘haftanız nasıl geçti?’ diye sorarak bir sohbet ortamıyla başlayabiliriz.

1. Cinsel Sağlık Ve Üreme Haklarını Tartışalım (20 Dk.)
• Gruptan cinsel sağlık ve üreme hakları deyince akıllarına gelenleri düşünmelerini isteyelim.
Aralarında hemen aklına geleni paylaşmak isteyen varsa paylaşabilir.

Kadınların dâhil olmasını sağlamak için “Daha önce cinsel sağlık ve üreme hakları ile ilgili bir
toplantıya katıldınız mı? Daha önce cinsel sağlık, üreme sağlığı konuları hakkında birileriyle
konuşma fırsatınız oldu mu? Size bu konuda konuşmak/konuşamamak nasıl hissettiriyor? Bu
konuyu konuşacağımızı duyunca ne hissettiniz?” gibi sorularla konuya dair yaklaşımlarını anlamak
ve duygularını ifade etmeleri için alan açmak önemli olacaktır.

karşı kamu kuruluş̧ ve kişileri tarafından korunma hakkıdır. Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası da “herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına
sahiptir” ifadesi ile yaşama hakkını güvence altına alır. 12

Cinsel Haklar ve Üreme Hakları:
Hiçbir şiddet, baskı ve ayrımcılığa maruz bırakılmadan üreme ve cinsel sağlığının korunması,
geliştirilmesi bireylere üreme ve cinsel haklarının tanınması ve bireylerin bu haklarını
kullanmasını sağlamak ile mümkündür. Cinsel haklar ve üreme hakları Uluslararası
Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda (ICPD) 1994’te tanımlanmıştır. Bu konudaki maddeler
değerlendirildiğinde üreme hakları ve cinsel haklar, “uluslararası insan hakları kapsamında,
çiftlerin ve bireylerin, çocuklarının sayısı ve doğum aralığına özgürce ve sorumlu bir şekilde
karar vermeleri için gereken bilgiye sahip olabilme; en yüksek standartlarda üreme ve cinsel

11
Acil Obstetrik Bakım (AOB); gebelik, doğum ve doğum sonrası 42 gün içerisinde acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler
bütünüdür. AOB, Güvenli Annelik yaklaşımının çok önemli bir parçası olup kadın sağlığının niteliğini artırarak anne ölüm oranlarını
azaltmaktadır. (Link: Erişim Tarihi 15.04.2021)
12
Üreme Hakları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, Uluslararası Çocuk Merkezi; Link
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sağlık hizmetlerine ulaşabilme; üremeyle ilgili kararlarını şiddet, baskı ve ayrımcılıkla
karşılaşmaksızın verebilme hakkı” olarak tanımlanabilir.
Yaşam hakkı, bireyin yaşamına yönelik tehlike ya da risklerden korunma hakkıdır. Yaşam
hakkı bireyin varlığının ve fiziksel devamlılığının ilk koşuludur. Doğal bir olgu olan “yaşam”
ile birey hak ve özgürlüklerin öznesi olabilmektedir. Yaşam hakkı devlete sadece isteyerek
ölüme neden olmaktan kaçınmak yükümlülüğü vermez. Buna ek olarak yaşamı korumak
için önlem alma yükümlülüğü de getirir.13

Kadınlar, çok çeşitli yollarla cinsel hazları, keyifleri fiziksel veya duygusal olarak yaşayabilirler.
Nazik bir okşayıştan, öpüşmeden, erotik bir danstan ya da bir orgazmdan keyif alabiliriz.
Geleneksel olarak, erkek araştırmacıların cinsel haz tanımlamaları, genital (cinsel organlardaki)
noktalara ve fiziksel olarak uyarılmanın aşamalarına odaklanmıştır. Fakat haz ve erotizm bundan
çok daha fazlasıdır. Sesler, tatlar, görüntüler, kokular, duygular ve dokunuşlar cinsel dürtülerimizi
harekete geçirebilir; fantezilerin, dansın, bir ifadenin, sohbetin, müziğin veya giysilerin de harekete
geçirebileceği gibi.

2. Cinsellik Nedir? (20 Dk.)

İçinde yaşadığımız toplum cinselliğimizi şekillendirir ve çoğu zaman da sınırlandırır. Toplumsal
cinsiyet rollerinden kadına yüklenilen pasif rol ve yansımaları olarak; çocukların aile içinde
yetiştiriliş şekilleri, devlet politikaları, dini tavsiyeler, erkek-odaklı görüşler, kadına yönelik şiddet
ve sürekli olarak gözümüze sokulan tek tip kadın rol modellerin bize hissettirdikleri cinselliğimize
bakışımızı doğrudan etkilemektedir.

“Atölye başlıklarımızdan biri cinsel sağlık. Bu konu hakkında aklımıza gelenleri paylaşabilmemiz
için bir alan açmak isterim. Cinsellik deyince aklımıza gelenleri konuşmak için bir cümle ile
başlayacağız. Bana göre cinsellik…… diye cümleyi tamamlayabilir misiniz?”
Önce siz bir örnek cümle kurun: “Kendi cümlemi kurarak başlamak isterim. Bana göre cinsellik……….”
(Kolaylaştırıcı kendi cümlesini kurar.)

Cinsel arzularımızda bile sosyal normların etkilerini görmek mümkündür. Cinsel bir davranış ya
da hareket, bir durumda kabul edilirken, bir başka durumda küçük düşürücü görünebilir. Hiçbir
zaman yapmaya yeltenmeyeceğimiz fantezilerimiz olabilir.

Örnek ifadeler; Bana göre cinsellik; heyecan vericidir, yakınlık demektir, mahrem bir konudur, özel
bir konudur, çıplaklıktır, şefkattir, güvende olmaktır, gereklidir, doğal bir şeydir, utanç vericidir,
korkutucudur, ayıptır, özgürlüktür, paylaşmaktır. (Kadınların yanıtları üzerinden her birimiz için
cinselliğin ne kadar çeşitlilikle algılandığını deneyimlemiş olacağız.)
Kadınlardan yanıtları aldıktan sonra, kadınlarla aşağıdaki ek notu paylaşınız (Notu katılımcılara
okumayın, kendi cümlelerinizle özetleyin)

Temel mesaj: Bütün bu ikilemlerin şekillendirdiği hayatlarımızda, önemli olan iletişim ve
rızadır. Cinselliğimizi, toplumun veya beraber olduğumuz insanların isteklerine göre değil, kendi
kişiliğimiz, dürtülerimiz ve arzularımıza göre kendi seçimlerimizle yaşamamız en doğrusudur.14

Temel mesaj: Evli ya da bekâr olalım; istemediğimiz cinsel temasa, cinsel ilişkiye «Hayır»
deme hakkımız var. Kendi seçimlerimiz ve isteklerimiz doğrultusunda cinselliğimizi yaşama
hakkımız var. Cinsel taciz veya cinsel saldırıya maruz bırakıldığımızda korunmak için yasal
haklarımız var. Hem fiziksel sağlığımızı hem de ruhsal sağlığımızı korumak için destek
alabileceğimiz uzmanlar ve kurumlar var.

Aktiviteye İlişkin Ek Not
Kolaylaştırıcı kadınların cinsellik hakkında duygularını ifade edebilmeleri için alan açabilmelidir.
Örneğin; kadınların çoğunluğu bu cümleyi tamamlamayı seçmiyorlarsa kendisi birkaç örnek
cümle kurabilir ya da bu cümle dışında sadece cinsellik deyince akıllarına gelen duygu veya
düşüncelerini paylaşmaları için destek olabilir. Burada kolaylaştırıcının kendi duygu ve
düşüncelerini paylaşarak kadınların katılımını desteklemesi önem kazanmaktadır. Kolaylaştırıcıyı
desteklemek için gözlemci de paylaşım yaparak kadınların katılımını destekleyebilir.

Temel Mesaj: Hastaneler, göçmen sağlığı merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarından bu gibi
durumlarda bilgi ve destek alabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda tercüme desteği alabilmek için
Hayata Destek Derneği’ne ulaşabilir veya 157’yi arayarak ana dilinizde destek arayabilirsiniz.

Kendi seçimlerimiz ve isteklerimiz doğrultusunda cinselliğimizi yaşama hakkımız var.

Temel mesaj: Üreme ve cinsel yaşamda özgürlük, bilgilenme ve eğitim hakkımız var. Cinsel
haklar, bütün insanlar için özgürlük, insanlık onuru ve eşitlik gibi temel haklara dayalı evrensel
insan haklarındandır. Sağlık temel insan haklarından biri olduğuna göre, cinsel sağlık da
temel bir insan hakkı olmalıdır. Bireylerin ve toplumların cinsel sağlıklarının gelişmesi için
aşağıdaki cinsel haklar tüm toplumlar tarafından tanınmalı, teşvik edilmeli, saygı gösterilmeli
ve savunulmalıdır. Cinsel sağlık, bu cinsel hakların tanındığı, saygıyla karşılandığı ve
uygulanabildiği ortamlarda mümkündür.15

(Bu bölümü kadınlarla paylaşmak önemli olacaktır. Kadınların kendi cinsellik tanımlarının
birbirileriyle çeşitliliğini gördükten sonra toparlama yapmak ve bağlantı kurmak için gereklidir.)
Cinsellik; doğduğumuz andan itibaren ve hayatımızın sonuna dek bizimle; her birimiz cinsel
varlıklar olarak yaşamlarımızı sürdürmekteyiz. Bir başka insanla cinsel bir ilişki içinde olalım
ya da olmayalım, vücutlarımız içinde yine de kendimizi iyi hissedebilir, tensel zevkleri tadabilir
ve bizi cinsel yönden nelerin heyecanlandırdığını öğrenmeye devam ederiz. Cinselliğimizin,
yaşantımızda çok güçlü ve pozitif bir etki yaratma potansiyeli bulunmaktadır.

Our Bodies, Ourselves, The Boston Women Health Book Collective, 2005, 2011 editions
Cinsel Haklar Bildirgesi; WAS (Dünya Cinsel Sağlık Birliği) genel kurulu 26 Ağustos 1999 tarihinde Hong Kong´da yapılan 14. Dünya
Seksoloji Kongresi´de evrensel cinsel haklar deklarasyonunu kabul ve ilan etmiştir. (Link: Erişim tarihi: 15.04.2021)
14

13

Üreme Haklarının Yasal Temelleri ve Etik Değerlendirme; İKGV, 2013

15
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Önemli Not:
Orta ve İleri Yaşlarda Cinsellik (Menopoz Dönemi):
Cinsellik doğuştan ve yaşamımız boyunca gündemimizde olabilir. Sevgi ve cinsellik
ihtiyacımız yaş aldıkça azalmaz. Cinsellik ileri yaşlarda bazı kronik hastalıklar, hormon
değişimleri vb. bedensel durumlarımızla ilgili olarak bizim için daha zorlayıcı, acı verici
ya da imkansız gibi görünebilir.
Aktif bir cinsel hayatımızın olması bizim için önemli ise özellikle menopoz ve sonrası
dönemde yaşayabileceğimiz zorlanmaların üstesinden nasıl gelebiliriz diye düşünmekte
fayda olacaktır.
Menopoz döneminde özellikle östrojen seviyesinin azalmasıyla vajinada değişimler
yaşanır. Bu vajinası olan herkesin yaşadığı bir süreçtir diyebiliriz.
Vajina duvarı daha ince, kuru hale gelebilir ve bu da cinsel ilişki sırasında daha kolay
çatlak ya da yırtıklar oluşmasına sebep olabilir.
Bazı kadınlar menopoz döneminde cinsel isteklerinde azalma yaşadıklarını da
paylaşmıştır. Cinsel istekte azalma sebebini ararken bir yandan da eğer ilaç kullanıyorsanız
ilaçların yan etkisini kontrol etmek de önemlidir. Doktorunuzla kullandığınız ilaçların yan
etkilerinizi konuşmanız ve uygunsa başka bir ilaç kullanma seçeneğini değerlendirmeniz
işinize yarayabilir. Partneriniz/eşiniz ile bu konu hakkında konuşarak sevişmeye daha
fazla zaman ayırmanız, sizi uyaranlar, cinsel isteğinizi artırabilecekler üzerinde durarak
yeni keşifler yapabilirsiniz.
Menopoz döneminde cinsellik için yapabileceklerimiz:
• Yaşımız kaç olursa olsun partnerimizle/eşimizle cinsellikle ilgili ihtiyaçlarımızı,
bizim için ne anlama geldiğini, zorlandığımız durumları, fantezilerimizi, sınırlarımızı,
nelerden uyarıldığımızı ya da nelerin bizi cinsellikten uzaklaştırdığını konuşmamız
ilk adımdır.

• Menopoz sonrası dönemde, özellikle de bir partnerimiz/eşimiz yoksa, masturbasyon
yapmak vajinal dokuların nemli kalmasına yardımcı olur. Düzenli cinsel aktivite
vajinanın daha kolay ıslanmasına destek olabilir.

• Sevişme sırasında kayganlaştırıcı ya da nemlendirici kullanabilirsiniz.
• Günlük olarak daha fazla sıvı – su tüketmek faydalı olacaktır.
• Hangi yaşta olursak olalım sevişme sırasında vajinada kuruluk yaşamamız cinsel

birleşmeye hazır olmadığımız anlamına da gelebilir. Sevişme sürecine daha fazla
zaman ayırıp bizi uyaran şeyler hakkında düşünerek sevişmeye odaklanmamız vajinal
ıslanmayı artırabilir.

3. Bedenimizi Tanıyor Muyuz? - Kadın Üreme Organları (30 Dk.)
• Kadınlarla şu ön bilgiyi paylaşalım:
“Şimdi cinsel sağlık ve üreme haklarımızdan bahsederken ilk önce kendi bedenlerimizle ilişkimizi
gözden geçireceğiz. Hadi gelin bedenimiz hakkında konuşalım.
Bedenlerimiz bölümlerden oluşur ve sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan bazı sistemler
vardır. En çok duyduklarımızdan birkaçını birlikte sayalım mı? Sindirim sistemi; dolaşım sistemi,
üreme sistemi gibi. Birçok organın birbiriyle etkileşim halinde birlikte çalışması ile bu sistemler
çalışabiliyor. Üreme sistemi de bunlardan bir tanesi, üreme sistemini anlayabilmemiz için üreme
organlarından bahsedeceğiz. Diğer bütün beden bölümlerimiz ve organlarımız gibi üreme sistemi
organlarımız da vücudumuzun bir bütün olarak sağlıklı bir şekilde çalışması için birlikte çalışırlar.”

• Kadınlara şu soruyu soralım: “Üreme organları denilince aklınıza neler geliyor? Örnek vermek

isteyenler var mı?” (Birkaç tane sayabilirler ya da eğer çoğunluğu saymakta zorlanıyorsa
kolaylaştırıcı birkaç örnek verebilir; vajina, penis, rahim, yumurtalıklar vs.)

• Kadınlarla şu bilgileri paylaşalım: “Şimdi sizlere kadın üreme organları hakkında bilgi vereceğiz.

Konuyu anlatırken hazırladığımız üreme organları afişlerini kullanacağız. Kadın üreme organları
bedenimizdeki yerlerine göre isimlendirilir. Dış üreme organları hemen apış aramızda yer alır ve
dışarıdan baktığımızda görebiliriz. İç üreme organlarımız ise leğen kemiğimizin ortasında iki
kalça kemiğimizin arasında hemen göbek deliğimizin altında bedenimizin içindedir. Bu nedenle
dışarıdan baktığımızda iç üreme organlarımızı göremeyiz.” (Kolaylaştırıcı iç üreme organlarını
gösterirken kendi bedenini de kullanarak iç üreme organların yerini gösterebilmelidir.) (EK- 1
Kadın iç üreme organları ve Ek- 2 kadın dış üreme organı afişleri)

• “İlk önce dışardan bedenimize baktığımızda görebildiğimiz dış üreme organlarımız ile

başlayacağız. Dış üreme organlarımız apış arası bölgesinde yer alır. Evinizde ayna var mı?
Bedeninize aynada baktığınız oluyor mu?” (Eğer bakmışlarsa) bedeninize bakarken apış arası
bölgenizi de gördünüz mü? İşte dış üreme organlarımız tam da burada! Bakmış olmanız ya da
bakmamış olmanız hiç önemli değil. Burada önemli olan bedenimizdeki tüm bölümlerin bize ait
olduğunu fark etmemiz. Çünkü bedenlerimiz bize ait. İstediğimiz gibi bedenimize dokunabilir,
istediğimiz gibi bedenlerimizi inceleyebiliriz, merak edebilir ve tanımaya çalışabiliriz. Apış arası
bölgesi, kasık bölgesi, cinsellik, üreme vb. konular ne yazık ki konuşmaya utandığımız, doğru
bilgiye erişmekte zorluk yaşadığımız, herkesle konuşamadığımız özel ve ayıp konular olarak
günlük hayatımızda karşımıza çıkıyor.”

• Kadınlara şu soruyu soralım: “Siz bu tarz konuları kimlerle konuşabiliyorsunuz ya da
konuşabildiğiniz, kendinizi yanında rahat hissettiğiniz kişiler var mı?”

• Kadınlardan yanıtları alın ve bu konunun ayıplandığı, mahrem görüldüğü için konuşulmadığı

bilgisini paylaşın. (Kadınların verdikleri yanıtlara söylenebilir) “Evet maalesef bu konuları
konuşmak tabu yani yasaklanmış gibi değil mi? İşte bize hissettirilen şey de budur. Önemli olan
kendinizi kiminle rahat hissettiğiniz, bilgisine güvenebileceğiniz birinin olması”

Aktiviteye İlişkin Ek Not-1
Vulva:
Kadınların dış üreme organlarının tümüne vulva denir. Yani kasık bölgemize baktığımızda
gördüğümüz tüm organların hepsine vulva diyoruz. Peki neler görüyoruz ya da göremiyoruz,
vulva deyince nereleri anlıyoruz. Çok uzun zamandır kadınların üreme organları tıbbi
dilde Latince kelimelerle ifade edildi ya da daha argo kelimelerle, aklınıza gelenler var mı?
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Küçük çocukların üreme organlarına kuku, pipi denildiğini duydunuz mu? Hatırladınız mı?
(Arapçada bunların karşılığı örnekler verilebilir (mesela Arapça vulva: kus; Kürtçe vulva:
kuz). Kadınlar örnek vermekte zorlanırsa bunlardan bazıları örnek olarak söylenebilir.)
Vajina, kuku, am, şeftali, kestane, fıstık.. gibi. Bu saydıklarım size kaba gelmiş ya da küfür
gibi gelmiş olabilir. Aslında en eski Türkçesi am’dır. Fakat am kelimesi daha çok küfürlerle
hayatımızda var olmaktadır. Vajina ise Latince bir kelimedir. Çocukken de kız çocuklarının
dış üreme organlarına kuku, fıstık, şeftali gibi isimler takılır. Siz hiç duydunuz mu? Arapçada
sizin duyduğunuz örnekler var mı?
Son yıllarda en çok vajinadan bahsediliyor. Ama mesela vajinayı dışardan baktığımızda
göremeyiz çünkü iç üreme organlarımızdan biridir. Dış üreme organlarına dönecek olursak:
Vajinamızın girişini kapsayan ve vulvanın bir parçası olan bu kısma dudak denir. İç ve
dış dudak olmak üzere ikiye ayrılır. Her birimizin vulvası diğerinden farklıdır. Yani, rengi,
şekli, boyuttu kişiden dişiye değişir. Tek tip bir vulva yok ya da doğru vulva diye bir şey yok.
Tamamen kişiden kişiye değişir. Örneğin; bazılarımızın vulvasının rengi kahverengimsi
iken, bazılarımız ki daha açık renktedir. Kiminin vulvasındaki dış dudaklar büyüktür ve iç
dudakları örter ya da bazılarının vulvasında diğerine göre daha az kıllıdır.
Dış dudaklar:
Daha büyük, dışarda kalan üzerinde tüyler olan ve iç dudakları örten kısma diyoruz. İç
dudaklar göre daha yumuşak ve dışarıda kalır. Vulvanın üst kısmı aşağıya doğru vajina
girişini örter.
İç dudaklar:
Dış dudakların hemen içinde yer alır. Her birimizde rengi, büyüklüğü, şekli farklı olabilir. Bu
çok normaldir. Vajina girişi ve idrar deliği iç dudakların arasında yer alır.
Vajina girişi: Vajinanın girişi iç dudakların arasında idrar deliğinin aşağısında kalır.
İdrar (çiş) deliği: İdrarımızın vücuttan çıktığı yerdir.
Klitoris:
İç dudakların yukarıda birleştiği nokta da yer alır. Dışarıdan baş kısmı görünebilir ya da
kişiden kişiye farklı olabildiği için ilk bakışta göremeyebilirsiniz. Klitoris aslında süngerimsi
yapıda, cinsel uyarılma sırasında genişleyip şişen bir organdır. Dokunarak fark edebilirsiniz.
Ama dışarıdan göremezsiniz çünkü klitoris başı iç dudakların üst birleşme noktasında yer
alsa da gövdesi içeride iç ve dış dudakların altından kasıklara kadar uzanır. Kan damarı ve
sinir hücrelerinin fazlaca bulunmasından dolayı hassastır ve cinsel uyarılmalarda haz verir.
Himen (Hymen):
Vajinanın girişinde bulunan bir deri parçasıdır. “Kızlık zarı” olarak da duymuş olabilirsiniz.
Duyma ihtimaliniz üzerine bahsetmek istedik. Kültürel ve toplumsal olarak anlam yüklenen
bir deri parçasıdır. Evlilik öncesi cinsel ilişkinin toplum ve inanışlarla yasaklanması üzerine
özellikle Müslüman topluluklarda önemli bir tartışma konusudur. Fizyolojik olarak herhangi
bir işlevi yoktur. Bir organ değildir. Esnek bir yapıya sahiptir. Yapısı ve şekli herkeste farklıdır.
(Eğer bu konuda sorunuz olursa istediğiniz zaman gelip bize sorabilirsiniz.)

Aktiviteye İlişkin Ek Not-2
Üreme organları çalışmasına başlarken kadınlara slayttaki afişlerin boş versiyonlarının çıktısını
alarak başlamadan önce bildikleri organları 2 gruba ayrılarak konuşmaları veya yazmaları istenir.
Bu aşamada 10 dakika içinde kolaylaştırıcı kadınlardan bu görsellerdeki kadın üreme organlarının
adlarına dair yanıtlarını alır ve kadın grubunun konu hakkındaki bilgi seviyesinin farkında
olarak üreme organlarının adlarının olduğu afişi açarak tek tek üzerinden geçer. (Bu uygulama
yerine kadın üreme organları yapbozları da alternatif araç olarak düşünülebilir. Eğer bu atölye
öncesinde kadın üreme organları yapbozunu kullanacaksanız, kadınlara verdiğiniz yapbozları
tamamlamaya çalışırken bildikleri veya bilmedikleri bölümleri konuşmalarını isteyebilirsiniz.)

• Şimdi İç üreme organlarımız konusuna geçelim.
Şimdi de iç üreme organlarımızdan bahsedeceğiz. İç üreme organlarımız karnımızın alt kısmında,
leğen kemiğinin içerisinde yer alır. Leğen kemiği en sağlam kemiklerimizdedir ve içinde bulunan
organları korur. (Leğen kemiği bölgesini kolaylaştırıcı kendi bedeninde göstererek anlatır.)
Vajina:
Rahim ile vajina girişi arasında bulunan organdır. Cinsel birleşme sırasında penisin girdiği, regl
kanının dışarıya aktığı ve bebeğin doğum esnasında dışarıya çıkmasını sağlayan kanaldır. Esnek
bir yapıya sahiptir ve kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir. Vajina kendi içinde salgılar
üretir. Bu salgıların bedenimizden dışarıya akmasıyla kendini yenilemiş olur.
Rahim:
Rahim, vajinanın bitimiyle başlayan, ters armuda benzeyen, gebelik sürecinde gebelik kesesinin
yerleştiği ve geliştiği yani bebeğin büyüyüp geliştiği organdır. Vücudumuzda bulunan en güçlü
kaslara sahip olan rahim, doğum esnasında bebeğin dışarı çıkması için onu ileriye doğru itmek
için kasılıp gevşer. Vajina ile rahim arasında bir dar bir kanal bulunmakta, bu kanala ise rahim
ağzı denilmektedir. Aslında esnek bir yapıya da sahiptir. Doğum esnasında bebeğin geçebileceği
kadar esner, tıpkı vajina gibi. Daha sonra eski haline döner.
Yumurtalıklar:
Rahimin sağında ve solunda bulunan oval şekilli iki organımıza yumurtalık diyoruz. Yumurtalıklar;
yumurta hücrelerinin içinde bulunduğu organımızdır. Östrojen hormonu, gebelik hormonu gibi
birkaç hormon da yumurtalıklardan üretilir. Her ay adet/regl döngüsü yumurtalıklarımızın
salgıladığı hormonlarla başlatılır. Detaylarını âdet kanaması bölümünde konuşacağız.
Tüpler:
Fallop tüpleri ya da kanallar diye de duyabilirsiniz. Rahmin üst kısmında yumurtalıklara doğru
uzanan kanal şeklinde ve uçları püsküllü rahmin bir bölümüdür. Regl döneminde yumurtalıktan
salınan yumurta hücresini içine çekerek rahime doğru ilerlemesini sağlar. Döllenme burada olur,
gebelik ise döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesi ile başlar.
Katılımcılara soralım: “Bu konuda sorularınız var mı? Ya da aklınıza gelenler varsa paylaşabilirsiniz.”
(Evet ya da hayır cevabına göre atölyeye devam edilir) Teşekkür ederiz.
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4. Erkek Üreme Organları (15 Dk.)
• Az önce kadın üreme organları hakkında bilgi edindik. Şimdi ise, erkek üreme organları hakkında
konuşacağız. (Ek-3 ve Ek-4 Erkek Üreme organı)

Penis: Penis, dışarıdan bakıldığında testislerin hemen üzerinde yer alan organdır. İçerisinde idrar
kanalı bulunur. Penis ucunda idrar deliği bulunur. İdrar kanalının çevresini saran süngerimsi doku
ve kan damarlarından oluştur. Cinsel uyarı sırasında peniste bulunan bu süngerimsi doku kanla
dolar, böylece penis sertleşir ve kalınlaşır. Buna sertleşme / ereksiyon adı verilir.

• Temel mesaj: Adet döngümüzü takip etmek bedenimizin sağlığını takip etmek anlamına gelir.
Kadınlarla şu bilgiyi paylaşın:

◊ Herkes aynı yaşta regl olmaz. 9 - 16 yaşları arasında, herhangi bir zamanda regl oluruz. İlk kez

regl olduktan sonra da ilk bir yıl içerisinde âdet kanamaları düzene girer. Her ay düzenli olarak
regl olmamız gerekirken, ilk yıl 2 -3 ayda bir regl olabiliriz; daha sonra adet döngülerimiz bir
düzene girecektir. Peki ergenlik dönemindeki bir kız çocuğu 16 yaşına kadar regl olmazsa
ne yapabilir? Bu konuda doktora giderek destek alabilir. Adet döngüsü ve üreme organları ile
ilgili bir sorun yaşadığımızda ya da bizi endişelendiren bir şey olduğunda hastanede jinekoloji
(kadın sağlığı ve hastalıkları bölümü) bölümüne gidebiliriz.

◊ 9 - 16 yaşları arasında başlayan adet döngüsü ömür boyu sürmeyecek. 45-55 yaşlarına kadar
Testisler: Testisler, penisin hemen altında bulunan testis torbasının içinde yer alan iki tane yumurta
şeklinde organdır. Testisler hem sperm üretir hem de testosteron hormonu salgılar. Testosteron
hormonunun, erkek beden yapısını oluşturma, vücudun tüylenmesini sağlama, kasları geliştirme,
sesi kalınlaştırma gibi görevleri vardır.
Testis torbası: İçinde iki adet testisin (bazen yumurta diye de duyabiliriz) bulunduğu torbadır.
Sperm kanalları: Testisler tarafından üretilen spermler bu kanallar aracılığıyla sperm kesellerine
ulaşırlar.
Prostat: İdrar kesesinin altında yer alan küçük bir salgı bezidir. Meninin üretimini sağlar. Spermler
testisler tarafından üretildiğinde canlı hücreler değildir. Meni; spermlerin içinde canlı kalabildiği
ve canlılığının korunduğu prostat tarafından üretilen beyaz, yoğun ve hafif yapışkan bir sıvıdır.
İdrar kanalı: idrarın ve meninin dışarıya çıkmasını sağlar.
Epididim: Testislerde üretilen sperm hücrelerinin taşınması, olgunlaşması ve depolanma yeri
olarak görev yapar.

Aktiviteye İlişkin Ek Not
Meninin idrar kanalı içine boşalıp, dışarıya çıkmasına boşalma/ejakülasyon denir

düzenli olarak devam eden bu dönemde yumurtalıklardan salgılanan başta östrojen hormonu
olmak üzere, hormon salınımlarında dalgalanmalar, azalmalar olur; bir süre sonra yumurtalar
tükenir ve yumurtalıklardan hormon salınımı sonlanır. Âdet kanamasının sona ermesi
dönemine “menopoz” denir.

◊ Regl olmak ile ilgili bilgi edindik. Buraya kadar aklınıza takılan veya paylaşmak istediğiniz

bir şey var mı? (Kadınların soruları varsa yanıtlanabilir ya da bilmediğiniz sorularla
karşılaşırsanız bilgi alabilecekleri uzmanlara ya da çalıştığınız kurumdaki ilgili ekip
arkadaşlarınıza yönlendirme yapabilirsiniz.)

Aktiviteye İlişkin Ek Not-1
Âdet kanaması bölümünde kolaylaştırıcı imkânları dâhilinde (teknik koşullar uygunsa)
kadınlara Hayata Destek Derneği’nin “Regl Dönemi Nedir” adlı kız çocukları için hazırlanmış
videosu izletilebilir. Bu videoyu izlendikten sonra birkaç soru sorarak yanıtlar almaya çalışıp
varsa kadınların sorularını yanıtlayabiliriz.
“Regl Dönemi Nedir?” videosu sonrası sorulabilecek sorular:
1. Adet kanmasının nasıl oluştuğu hakkında yeterli bilgi alabildiniz mi?
2. Videoyu izledikten sonra aklınıza gelen başka soru var mı?
3. Videoda sizi şaşırtan bir bilgi oldu mu ya da bu videoda ilk defa duyduğunuz bir bilgi oldu mu?
4. Çevrenizde bu videoyu izlemesini isteyebileceğiniz kadınlar veya kız çocukları var mı?

5. Bedenimizi Tanıyor Muyuz? - Adet Kanaması veya Adet Olmak (10 Dk.)

Aktiviteye İlişkin Ek Not-2

• Kadınlarla şu cümleleri paylaşalım: “Bedenlerimiz, üreme/cinsel organlarımız hakkında

Kolaylaştırıcı afişler üzerinden konuyu kendi anlatmak isterse aşağıdaki yönergeleri takip
edebilir.)

konuştuk. Şimdi de sadece kadınların bedenlerinde her ay yaşanan bir döngüden bahsedeceğiz.
Bütün kadınların bedenleri içerisinde gerçekleşen dışarıdan bakıldığında görünmeyen bir döngü
var. Buna adet döngüsü yani adet olmak /regl olmak diyoruz.”

• Kadınlara şu soruyu soralım: “Adet olmak ya da regl olmak deyince; siz aranızda bu dönemi

tarif etmek için en çok hangi ifadeler kullanılıyorsunuz? (kadınların yanıt vermeleri için alan
açınız) Günlük hayatta “âdet kanaması, halam geldi, misafir geldi, renklenmek hastalanmak”
veya “kirlenmek” olarak duyabilirsiniz. Peki sizce regl olmak hastalanmak ve kirlenmek midir?

Temel Mesaj: Adet kanı kirli değildir! Rahim iç tabakasının her ay yenilenen kan açısından
zengin dokusudur. Rahim iç tabakası her ay yeniden gelişir ve yeniden çözülür ve kanama olarak
bedenimizden (vajinamızdan) dışarı akar.

Regl olmak yani adet olmak kirlenmek ve hastalanmak değildir. Bedenimizin ve üreme
organlarımızın sağlıklı olduğunu gösteren bir döngüdür.
Peki nasıl regl oluyoruz? Ergenlik döneminde vücudumuzda salgılanan büyüme hormonu
ve östrojenin (kadınlık hormonu diye de duymuş olabilirsiniz) etkisiyle üreme organlarımız
gelişmeye başlıyor. Bu hormonlar ergenlik öncesi beynimizde yer alan hipofiz bezi sayesinde
salgılanır. Üreme organlarımızın gelişmeye başlamasıyla yumurtalıklarımızda hormonların
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etkisi ile birkaç yumurta hücresi gelişmeye ve büyümeye başlar. Gelişen ve büyüyen bu yumurta
hücrelerinden bir tanesi gelişimini tamamlar ve yumurtalıktan ayrılarak yumurtalıkların
hemen yakınında bulunan tüplerin ucundaki püsküllerle tüplerin içerisine çekilir. Yumurta
hücresi tüplerden rahime doğru bir yolculuğa başlar. Bu sırada yumurtadan ayrılan yumurta
hücresinin bıraktığı boşluktan (sarı cisim) progesteron hormonu salınmaya başlar. 14 gün
boyunca bu hormon salınır ve rahmin gelişmesi ve gebeliğe hazırlanmasını sağlar. Tüplerden
rahme gelen bu yumurta hücresi eğer bir cinsel ilişki yaşanmadıysa ve rahme ulaşana
kadar tüplerde sperm ile karşılaşıp döllenmediyse, yolculuğuna devam eder ve rahme ulaşır.
Gebelik oluşmadığı için bu yumurta hücresi ve rahmin iç tabakası (iç kısmı) birlikte çözülerek
vajinadan dışarıya akar. Dışarıya akan adet kanıdır ve bütün bu sürece adet döngüsü deriz. Adet
döngülerimiz yaklaşık 21 ila 35 gün arasında sürer. Üreme sağlığımızı takip edebilmemiz için
adet döngülerimizi bilmek ve takip etmek önemlidir.

Aktiviteye İlişkin Ek Not-3
Korpus luteum (Sarı cisim); yani yumurtadan ayrılan yumurta hücresinin bıraktığı boşluktan
progesteron hormonu salınmaya başlar. 14 gün boyunca bu hormon salınır ve rahmin gelişmesi
ve gebeliğe hazırlanmasını sağlar. Gebelik oluşmadığında 14 günün sonunda progesteron
salınımı biter. Her ay aynı döngü sizin döngü sürenize göre tekrar eder.

Cinsel Sağlık ve Üreme Hakları - Bölüm 2
6. Gebelik ve Doğum (10 Dk.)
• Kadınlara şu soruyu soralım: “Gebelik nasıl anlaşılır? Aranızda daha önce gebelik yaşamış olanlar
varsa gebe olduğunu nasıl fark ettiğini paylaşmaları için davet etmek isterim, ne dersiniz?”

(Cevapları aldıktan sonra) “Paylaştığınız için teşekkür ederiz, deneyimlerimiz birbirine benzese de
bir o kadar bize özel.”

• Kadınlarla şu bilgileri paylaşalım: “Gebelik şöyle oluşur: eğer aktif bir cinsel hayatınız varsa ve

cinsel ilişki sırasında herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız (korunmuyorsanız),
erkeğin boşalma anında penisinden çıkan menisindeki spermler kadının tüplerinde yolculuğuna
devam eden yumurta hücresiyle karşılaşır ve birleşir; döllenmiş yumurtanın rahimde uygun
bir yere yerleşmesi, yani gebelik kesesinin oluşmasıyla gebelik başlar. Gebelik ihtimalini
değerlendirebilmek için adet döngünüzü biliyor ve takip ediyor olmanız önemli. Adet olmayı
beklediğiniz tarih en az bir haftayı geçmişse ve bu durum sizin döngünüz için beklenmeyen bir
durumsa; eczaneden gebelik testi alıp yapabilirsiniz. En kesin sonuç ise hastanede yapılan kan
tahlili sonuçlarından ortaya çıkacaktır.”

“Diyelim ki gebesiniz. Eğer hastaneye gitmişseniz kadın doğum uzmanı ile görüşüp, muayene olup
gebelik haftanızı kesin bir şekilde öğrenebilirsiniz.”

Şu iki temel mesajın altını çizin:

• Gebelik haftası en son adet olduğunuz tarihten itibaren geçen süreye göre haftalık olarak
hesaplanır.

Burada önemli olan gebeliği devam ettirmek isterseniz en az 4 kez rutin gebe izlem kontrollerine
gidip gebeliğinizle ve sağlığınızla ilgili destek ve danışmanlık almak ve gebelik sürecinde
gereken tahlil ve kontrolleri yaptırmaktır. Maalesef doğum öncesi bakım hizmetine birçok kadın
erişememektedir. 16

• Tüm doğum öncesi bakım hizmetlerine ulaşabilmek, gebe kadının ve doğacak çocuğun sağlığı
açısından çok önemlidir.

◊ Yetkin bir sağlık personelinden en az 4 kez doğum öncesi bakım hizmeti alınması;
◊ Gebeliğin ilk 3 ayında doğum öncesi bakım hizmeti alınması önemlidir.
◊ 18 yaş altı gebelik (çocuk yaşta gebelik) gebe çocuğun sağlığı ve doğacak bebeğin sağlığı için
risklidir.

◊ Doğum aralığının 2 yıldan az olması ya da doğum sayısının 3’ten fazla olması gebe kadın ve
doğacak bebek için sağlık riskleri barındırır.

• Kadınlara şu soruyu soralım: “Sizce doğum sonrası bakım almak neden önemli?”
Yanıtları aldıktan sonra kadınlarla şu bilgiyi paylaşalım: “Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, doğum
sonrası bakımın anne ve bebek sağlığı açısından ilk 24 saatte alınması önemlidir. Anne ve bebek
ölüm hızını düşürmek ve hayatlarının sağlıklı sürdürülebilmesi için, doğum sonrası bakım
hizmetlerine ulaşılması anne ve bebek açısından yüksek önem taşımaktadır.

Aktiviteye İlişkin Ek Not
Bu aktiviteyi şu şekilde uygulayabiliriz:
• Kolaylaştırıcı “Aile planlaması ve Doğum Kontrol Yöntemleri (kadınlar ve erkekler için
yöntemler)”, “Kürtaj hakkı ve koşulları” konularını katılımcı sayısına göre 2 veya 3 gruba
bölerek her bir gruba bir konu verir. Her bir konu için aşağıdaki soruları gruplarla paylaşır.
Her bir gruba büyük boy kâğıt ve renkli kalemler dağıtılır. Grubun katılımına göre kadınlar
isterlerse not alırlar isterlerse çizim yapabilirler.
Grup 1- Aile Planlaması ve Doğum Kontrol Yöntemleri:
Doğum kontrol yöntemlerinden bildiklerinizi konuşunuz. Doğum kontrol yöntemleri ile
ilgili bilgiye ulaşabildiğiniz kişiler, kurumlar var mı varsa kimler/nereler? Bu yöntemlere
nerelerden ulaşabilirsiniz/ulaşmaktasınız? (Ücretli ya da ücretsiz olarak)
NOT: Eğer grup sayısı 12 kişiden fazlaysa doğum kontrol yöntemlerini kadınlar ve erkekler
için olan yöntemler şeklinde iki grup olarak da çalıştırabilirsiniz.
Grup 2- Kürtaj Hakkı ve koşulları:
Bir kadın neden kürtaj olmak isteyebilir ve kürtaj olmak isterse karşılaşabileceği zorluklar
16
Göçmen Örneklemi (TNSA), Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Kasım 2019 (Link: Erişim: Nisan 2021) Türkiye 2018 Nüfus
ve Sağlık Araştırması Suriye
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nelerdir? İsteyerek gebelik sonlandırma süreleri hakkında bilginiz var mı? 18 yaşından
küçüklerin gebelik sonlandırması için neler gerekebilir? Cinsel saldırı (tecavüz) sonucu
oluşan gebeliklerin sonlandırılması ile ilgili gerekli koşullar nelerdir? Kürtaj nerelerde
yapılabilir?
NOT: Doğum kontrol yöntemlerini anlatırken eğer mümkünse; erkek kondomu anlatım
esnasında kadınlara gösterilerek elden ele dolaşması sağlanabilir. Yine eğer mümkünse her
kadına birer kutu olarak dağıtılabilir.

• Grup çalışması tamamlandıktan sonra her bir grup kendi gruplarında konuştuklarını

paylaşırlar. Her bir grubun tek tek paylaşımları sonrasında kolaylaştırıcı her bir konu için
hemen grubun ardından kısa konu anlatımı yapar. Burada detaylı konu anlatılmasındansa
kadınların paylaşımlarından edinilen bilgilerdeki eksikler tamamlanır, hatalı bilgiler
düzeltilir ve her bir konu için önemli temel mesajlar verilir. Her konunun temel mesajları
aşağıdaki konu anlatımları içinde yer almaktadır.

7. Aile Planlaması ve Doğum Kontrol Yöntemleri (20 Dk.)
Kolaylaştırıcı İçin Ön Bilgilendirme Notu
Atölye hazırlık sürecinde kolaylaştırıcılarının, doğum kontrol yöntemleri hakkında
bilgi paylaşmadan önce, çalıştıkları ilde ya da bölgede nerelerde ücretsiz doğum kontrol
yöntemlerine erişilebileceğini (ASM, Göçmen Sağlığı Merkezi, Güçlendirilmiş Göçmen
Sağlığı Merkezi, Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi, sivil toplum kuruluşları ve merkezleri,
hastaneler vb.), hangi kurumların danışmanlık verdiğini araştırması ve bu bilgilerden
oluşan bir hizmet haritasını hazırlaması önemlidir.

• Kadınlara şu soruyu soralım: “Aile planlaması yapmak için kullanılan doğum kontrol

yöntemlerinden bildikleriniz varsa örnek verebilir misiniz? Kullandığınız doğum kontrol
yöntemlerine nereden ulaşabiliyorsunuz? Ücretli mi ücretsiz mi?”

(Kadınların yanıtları alınarak kadınların ve erkeklerin kullanımı için var olan doğum kontrol
yöntemlerini paylaşalım.)

Kadınlar İçin Doğum Kontrol Yöntemleri:
Doğum Kontrol hapı:
Doğum kontrol hapı her gün düzenli olarak kullanıldığında %99’a kadar doğum kontrolü sağlayan
bir yöntemdir. Bazı haplar sürekli olarak kullanılırken bazıları 21 gün alınıp, 7 gün ara verilir.
Doğum kontrol hapları kadınlık hormonları olan östrojen ve progesteronu içerir ve
yumurtalıklarınızdan yumurta salınmasını engeller. Ayrıca rahim ağzındaki mukus tabakasını
kalınlaştırarak spermin yumurtaya ulaşmasını da engeller. Doğum kontrol haplarının, yine her gün
kullanılan ve sadece progesteron hormonu içeren mini haplardan farkı östrojen barındırmasıdır.

Doğum kontrol hapınızı her gün içmeniz gereklidir, hap cinsel ilişkiye girip girmemenizden
bağımsız olarak düzenli kullanılmalıdır. Doktorunuza doğum kontrol haplarının sizin için en
uygun yöntem olup olmadığını sorun. Doktorunuz size birkaç soru sorarak doğum kontrol hapı
kullanmanızın uygun olup olmadığını belirtecektir. Doğum kontrol haplarının fiyatları ortalama
15-65 TL arasındadır.
Rahim içi araç:
Spiral veya rahim içi araç, rahmin içine doktor tarafından yerleştirilen, yüksek etkiye sahip, küçük,
bakır içeren bir doğum kontrol yöntemidir, yumurtalıklarda her ay yumurta oluşumunu engellemez.
Nadiren bir sperm yumurtaya ulaşabilse bile, spiralin bakır içeriği döllenen yumurtanın rahim içine
yerleşerek gebelik oluşturmasına engel olur. Rahim içine yerleştirilen spiral (tipine bağlı olarak)
3 ila 10 yıl süreyle etkisini korur. Hormonlu spiral, rahim içine sürekli düşük dozda progesteron
salgılayarak etki eder. Rahim ağzındaki mukus tabakasını kalınlaştırarak spermlerin hareketini
zorlaştırır ve yumurtaya erişmelerini engeller, ayrıca rahmin iç katmanını inceltir. Hormonlu spiral
uygulandıktan sonra ise ortalama 3 yıl gebelikten korunma sağlar. Hormonlu spiralin size uygun
olup olmadığını doktorunuza danışabilirsiniz.
Aile Planlaması Klinikleri olan devlet hastanelerinde ücretsiz doğum kontrol yöntemlerine (spiral
takılması gibi) ulaşılabilir fakat Türkiye’de maalesef son 15-20 yıldır Aile Planlaması Klinikleri
azaltılmıştır. Aile Sağlığı Merkezlerine veya Göçmen Sağlığı Merkezlerine danışarak ücretsiz
doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgiye erişebilirsiniz. Özel bir klinikte rahim içi araç taktırma
fiyatları hormonsuz spiral için 350-2500 TL civarı (devlet veya özel hastane fiyatlamaları referans
alınarak) civarı, hormonlu spiralde için 450-3250 TL civarı (devlet ve özel hastane fiyatlamaları
referans alınarak) civarıdır.
Doğum kontrol iğnesi:
Aylık veya 3 aylık iğne sadece progesteron hormonunu veya östrojen ve progesteron hormonlarını
birlikte içeren bir iğnedir; vücudunuzun yumurta üretmesini engeller ve rahim ağzındaki mukus
tabakasının sperm geçişini engelleyecek şekilde kalınlaşmasını sağlar. Her ay veya her 3 ayda
bir iğne olmanız gerekir. İğne yapıldıktan sonra etkisi durdurulamaz, yani yan etkisi varsa
durdurulması söz konusu değildir. Etki şekli doğum kontrol hapı gibidir; sadece her gün almanız
gerekmez. Ancak iğneden korkanlar için doğru bir seçenek değildir.
Tüplerin bağlatılması (tüpligasyonu):
Kalıcı bir doğum kontrol yöntemi olduğundan, hiçbir zaman çocuk istemediğinden emin olan veya
artık daha fazla çocuk istemeyen kişiler için uygundur. Tüplerin sperm ve yumurtanın bir araya
gelemeyeceği şekilde bağlaması, tıkanması şeklinde birkaç farklı yöntemi vardır. Hastanede ve
anestezi altında yapılır.
Ertesi gün hapı:
Ertesi gün hapları acil durumlarda uygulanabilen bir yöntemdir. Olaylar planlandığı gibi
gitmediğinde ertesi gün kullanılabilir. Ertesi gün hapları doğum kontrol hapları gibi hormon
içeriklidir, ancak içlerindeki hormon miktarı çok daha yüksektir. Ertesi gün haplarının etkili
olabilmesi için korunmasız cinsel ilişkiden sonra mümkün olan en kısa sürede alınmaları gereklidir.
İdeal olarak korunmasız ilişkiden sonraki ilk 12 saat içinde alınması gerekir. İlişkinin üzerinden 24
saat geçtikten sonra etkisi azalmaya başlar. Ertesi gün hapı kullandıktan sonra gebelik oluşumunu
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engellemek için farklı bir yöntemle korunmanız gereklidir. Ertesi gün hapı fiyatları ortalama 80115 TL arasındadır.
Kadın Kondomu:
Kadınların vajinalarının içine yerleştirerek kullanabilecekleri 17 cm uzunluğunda, yumuşak ve
ince poliüretan maddeden yapılmış, haznenin içini tümüyle kaplayan, iç ve dış olarak iki değişik
boyda halkası olan tek tarafı kapalı silindir bir kılıftır. Türkiye’de bir dönem satışı yapılmıştı fakat
kullanım azlığı nedeniyle ithal edilmediği için piyasada bulunmuyor. İnternet üzerinden yurt dışı
kaynaklı sitelerden ürüne ulaşılabilir. (Buradaki bilgi işlevsel olacaksa anlatılabilir.)

• Kadınlarla şu notu paylaşalım: Tüm kadınların kendilerine uygun olan doğum kontrol yöntemini
seçme ve bu konuda bilgiye erişme ve ücretsiz hizmet alma hakkı vardır.

Erkekler İçin Yöntemler:
Kondom/prezervatif:
Etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Cinsel ilişki sırasında vajinaya girmeden önce ereksiyon halindeki
penis üzerine kılıf şeklinde geçirilir. Spermleri içinde toplayarak vajinaya girişini engeller.
Kondom delikse, son kullanma tarihi geçmişse, latekse, kondomda kayganlaştırıcı veya spermleri
etkisizleştirme amacıyla kullanılan maddelere karşı alerji varsa kullanılmamalıdır. Kolay bulunma,
cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruma gibi avantajlara da sahiptir.

Emzirme ile Gebeliğin Önlenmesi
Temel Mesaj: Tam emzirme yapılmadığında emzirmenin gebelikten korunma yöntemi olarak
kullanılması tavsiye edilmemektedir.
Tam Emzirme Koşulları:
1. Bebeğin altı aydan küçük olması,
2. Annenin adet görmemesi,
3. Bebeğin gündüz ve gece her istedikçe, sık aralıklarla (6-10 kez) ve en az dört dakika emzirilmesi,
Bebek doğumdan sonra hemen emzirilmelidir. Yeterli süt gelmesi böyle sağlanır. Bebek her iki
memeden en az 4 dakika, günde 6-10 kez ve gece en az 1 kez olmak üzere emzirilmelidir. Gündüz
aralıkları 4 saatten, gece aralıkları 6 saatten uzun olmamalıdır. Bazı bebekler 6-10 kez emmeyebilir
ve gece uyanmadan uyuyabilir. Bu durumda bebeğin yeterli miktarda emdiğinden emin olunmalıdır;
ancak yine de gebelikten korunma yöntemi olarak emzirme yöntemi tam koruma sağlamayacaktır.
Bebek ek gıdaya geçmeden doğum kontrol yöntemi kullanımına geçilmelidir.

8. Kürtaj Hakkı / İsteyerek Gebeliğin Sonlandırılması
Katılımcılarla şu cümleyi paylaşalım: “Çocuk sahibi olup olmamaya ya da ne zaman çocuk sahibi
olacağımıza özgürce karar veremedikçe, hayatlarımızın kontrolünü elimize almamız, cinsel
özgürlüğe kavuşmamız ve toplumun her alanına tam anlamıyla katılım sağlamamız maalesef söz
konusu değil.17“

Kanalların bağlatılması (vasektomi):
Erkeğin meni kanallarını cerrahi operasyonla bağlatma işlemidir. Operasyon sonrasını takip eden
3 ay boyunca cinsel ilişki sırasında kondom kullanımı tavsiye edilir. Kanallarda kalmış spermler
nedeniyle gebelik ihtimali ortaya çıkabilir. 3 ay sonra mutlaka meni tahlili yapılarak kontrol
edilmelidir.

Aktiviteye İlişkin Ek Not-1
Kolaylaştırıcıların ya da programı uygulayacak ekibin isteyerek gebelik sonlandırmanın/
kürtajın yapıldığı (ücretsiz veya ücretli) hastaneleri veya doktorları araştırması, kadınları
ihtiyaç halinde güvenilir hizmetlere yönlendirebilmek için önemlidir. Kadınlar detaylı
bilgiye ihtiyaç duyduğunda vaka yönetimi ekiplerine yönlendirme yapınız.

Geleneksel Yöntemler:

• Bu aktivitede vermek istediğimiz temel mesajı paylaşalım: “Hiçbir kadın isteği dışında

Geri çekme yöntemi:
Cinsel ilişki sırasında erkeğin boşalmadan önce penisini vajinadan çıkarması ve vajina dışına
boşalmasıdır.

gebeliğini sürdürmeye ya da anne olmaya zorlanmamalı. Güvenli, yasal ve ücretsiz ya da
uygun maliyetli kürtaj her kadının hakkıdır.”

◊ Türkiye’de kürtaj 1983’te yayımlanan Nüfus Planlaması Kanun’da tanımlandığı haliyle
yasaldır.

• Geri çekme yöntemi en çok kullanılan yöntemlerden biridir fakat cinsel yolla bulaşan

◊ İstenmeyen bir gebelik söz konusu ise, gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar

enfeksiyonlardan korumaz. Bu yöntem için tek eşli olmak önemlidir. Yanı sıra bu yöntemi
kullanırken gebe kalındıysa ek bir yöntem mutlaka tavsiye edilmektedir.

annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde istek üzerine gebelik
sonlandırılabilir.

• Vajina içi yıkama bir doğum kontrol yöntemi değildir!
• Pek çok kadın, cinsel ilişkiden hemen sonra vajinayı suyla yıkamanın vajina içindeki spermleri

◊ İsteyerek gebelik sonlandırmada 18 yaşından büyük ve reşit kadınlar kendi istekleri

doğrultusunda kürtaj olabilirler. Bu aldıkları kararla yapılan gebelik sonlandırma
sonucunda kimse tarafından kararları sorgulanmamalı ve yargılanmamalıdırlar.

uzaklaştıracağı düşüncesiyle gebeliği önlediğine inanır. Bunun hiçbir etkisi yoktur, çünkü̈
spermler birkaç̧ saniye içinde rahim ağzına ulaşabilir.
• Doğum kontrol yöntemlerine ücretsiz erişmek için Göçmen sağlığı merkezlerine, ilinizdeki
UNFPA’in kadın sağlığı merkezlerine gidebilir ve bu konuda danışmanlık ve destek alabilirsiniz.

17

A.g.e 12
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Aktiviteye İlişkin Ek Not-2

Cinsel Sağlık ve Üreme Hakları - Bölüm 3

Kürtaj için izin belgesi gereklilikleri:

9: Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE’ler)

◊ Gebeliği sonlandırılacak kadın evli ise kürtaj için eşin de rızası gerekir.18
◊ Gebenin (çocuk ise) yaşı 18’den küçük ise, kendi rızası ile birlikte velisinin izni;
◊ Gebe olan kadın vesayet altında ise (reşit ve mümeyyiz olmayan kişilere vasi tayin
edilebilir) gebe kadının ve vasinin rızasının yanında Sulh Hakiminin izni gereklidir.

◊ Sadece akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip olmayan gebe kadın hakkında

rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz. “Veliden veya sulh mahkemesinden izin
almanın zaman alacağı ve derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati
organlardan birisini tehdit eden acil hallerde izin şart değildir.”19
Kısaca özetlersek; eğer gebe kadın bekâr ve 18 yaşından büyük ise sadece kendi isteği ve
kararı gebelik sonlandırma için yeterlidir.

• Cinsel saldırı/tecavüz sonucu oluşmuş ve 20 haftayı geçmeyen gebelikler kadının talebi,
mahkeme kararı ve doktor raporu ile sonlandırılabilir.

• Gebe kadının ya da karnındaki fetüsün (bebeğin) hayatını riske atacak hastalıklar sebebiyle
üç uzman doktor görüşü ve raporu ile 24 haftayı geçmeyen gebelikler sonlandırılabilir.

Tablo 1:

Kürtaj/Gebelik
Sonlandırma
Hakkı

Gebeliğin 10. haftası dolana kadar isteyerek gebelik sonlandırma / kürtaj
yasaldır. Devlet ve özel hastanelerde yapılır. Gebeliğin 8. haftasına kadar vakum
aspirasyon (vakumlama yaparak emdirme) yöntemi ile, 8 haftalıktan büyük
gebeliklerde küretaj yöntemi (rahim içi tabakasının küretle kazınması) ile yapılır.

Bekâr

18 yaş altı

Kendi rızası ve
velisinin izni ile
yapılır.

Evli

Kendi rızası, vasisinin
izni ve Çocuk yaşta
evlilik ve gebelik
olması sebebi ile
hukuki danışmanlık
gerekebilir.

Akıl sağlığı sorunu
Cinsel saldırı sonucu
(akıl maluliyeti) varsa

Çocuğun kendisinin
rızası aranmaz,
velisinin izni ve sulh
hakiminin kararı
gerekir.

Kendi rızası, Sulh Ceza
Hakimliği Kararı kararı
ve doktor raporu ile 20
haftaya kadar yapılır.

Bir hastalık sebebi ile

2827 sayılı rahim
tahliyesi tüzüğündeki
hastalıklar sebebiyle
24 haftaya kadar
yapılır (3 uzman veya
doktor tarafından).
Çocuk yaşta evlilik
ve gebelik olması
sebebiyle hukuki
destek gerekir.

• Tüm kadınların aşağıdaki sorular hakkında tartışmaları, bilgilerini ya da merak ettiklerini
paylaşmaları için alan açalım ve yanıtlar üzerinden aşağıdaki “temel mesajları” paylaşalım:

◊
◊
◊
◊
◊

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) deyince aklınıza neler geliyor?
CYBE’ler hakkında merak ettikleriniz nelerdir?
CYBE’ler nasıl bulaşır?
Bildiğiniz belirtileri var mıdır?
CYBE’lerden nasıl korunuruz?

Temel mesaj: “Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon edinme korkusu olmadan cinsellikten zevk alma
hakkımız var!”

• Kadınlarla şu bilgileri paylaşalım:
Birçoğumuz cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan bahsedildiğini duymuşuzdur (CYBE’ler, bazen
cinsel yolla bulaşan hastalıklar ya da CYBH’ler de denir).
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) bir insandan başka bir insana, temel olarak vajinal,
oral ya da anal cinsel ilişki yoluyla geçen çeşitli enfeksiyonları tanımlamak üzere kullanılan bir
terimdir. Cinsel ilişki yoluyla birçok enfeksiyon bulaşabilir. Bunlar; bakterilerin ya da virüslerin
neden olduğu vajinada, genital organlarda ya da tüm bedeni etkileyebilen enfeksiyonlara sebep
olabilmektedirler.
CYBE’ler temel olarak, kan, meni, vajinal salgılar ve CYBE’lerin yol açtığı yara veya lezyonlardan
akan sıvılar (iltihap) yoluyla bulaşır. CYBE’lerin en yaygın bulaşma yolu, korunmasız vajinal, oral
ya da anal cinsel ilişkidir. Vücudun başka bölgelerindeki yara ve lezyonlara temas ettiğinizde
veya hasta kişiye ait sıvıları üzerinde barındıran tıraş bıçaklarını veya iğneleri kullandığınızda da
enfeksiyon bulaşabilir. Genital uçuk ya da HPV gibi bazı CYBE’ler, deri yoluyla da kişiden kişiye
geçebilir. Klozetlerden ve havlulardan CYBE bulaşması düşük bir olasılıktır.
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların en sık rastlanan belirtileri şunlardır:
◊ İdrar yaparken ağrı ya da yanma;

◊ Vajinada, peniste veya anüste kaşıntı, akıntı ya da sıra dışı koku;
◊ Kadınlarda karnın alt kısmında şiddetli ağrı;
◊ Daha çok cinsel organlarda ya da anüs bölgesinde bulunan kabarcık, şişlik, yara veya
döküntüler;

18 yaş üstü

Kendisi gebeliğinin
sonlandırılmasına
hiçbir izne tabi
olmadan karar verir.

Kendi rızası ve eş izni
ile yapılır.

Vasisinin talebi ile
yapılabilir, kendi
rızasına bakılmaz.

Kendi rızası, Sulh Ceza
Hakimliği Kararı kararı
ve doktor raporu ile 20
haftaya kadar yapılır.

2827 sayılı rahim
tahliyesi tüzüğündeki
hastalıklar sebebiyle
24 haftaya kadar (3
uzman veya doktor
raporuyla) yapılır.

Nüfus Planlaması Kanunu, Madde 6
19
A.g.e 16
Ayrıca buna dair AYM kararı;
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/magdur-olunan-bir-suc-sonucu-olusan-gebeligin-sonlandirilmasitalebinin-suruncemede-birakilmasi-nedeniyle-kisinin-madd%C3%AE-ve-manev%C3%AE-varliginin-korunmasi-hakkinin-ihlal-edilmesi/
18

Belirtiler genellikle cinsel organlarda olur. Bazen, uylukları, boğazı ve gözleri (bel soğukluğunda
sık rastlanır), ağzı (frengi ve herpeste/genital uçukta sık rastlanır) veya nadiren burnu ve elleri
etkileyebilir.
Temel mesaj: İdrar yolu enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon değildir. Bazen, vücut
dışındaki bakteriler idrar yoluna girer ve enfeksiyona neden olur. İdrar yolu enfeksiyonu teşhisi ve
tedavisi için doktora gidiniz.

122

123

İdrar yolu enfeksiyonu geçirme riskini azaltmak için alınabilecek önlemler aşağıdaki gibidir:
◊ Bol miktarda su tüketmek;

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

İdrar tutmaktan kaçınmak;
Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapmak;
Cinsel ilişkiden önce ve sonra genital bölgeyi temizlemek;
Cinsel ilişki sonrasında idrar yapmak;

Temel Mesaj: CYBE’lerden kendinizi korumak için cinsel birliktelik yaşadığınız eşlerinizle konuşun!
Cinsellikle ilgili konuşmak her ne kadar bazılarımızı zorlasa da CYBE’dan korunmanın en temel
adımlarından biri cinsel partnerlerimizle konuşabilmek iletişim kurabilmekle başlar. Cinsellik
öncesinde, eşinizle/partnerinizle CYBE’ler hakkında konuşun. Bunu yapmak zor olabilir. Ancak bu
hem kendi sağlığınızı hem de onların sağlığını korumak için önemlidir.

Genital bölge temizliğinde sabun kullanımından kaçınmak;

• Kadınlarla şu bilgileri paylaşalım:

Hijyenik pedleri sık değiştirmek;

CYBE’lere Dair Yanlış Bilinenler - Bunlara İnanmayın!

Pamuklu iç çamaşırı giymek ve sıkı, oturan kıyafetlerden kaçınmak.

◊
◊
◊
◊

İlaçla Tedavisi Var Mıdır?

◊ Birçok CYBE tedavi edilirse iyileşir. Bakteri, parazit ve diğer mikroorganizmalarla oluşan
CYBE’ler, antibiyotikler veya bölgesel kremler ve losyonlarla tedavi edilebilir ve iyileşirler.
Frengi, klamidyal enfeksiyonlar, bel soğukluğu ve trikomoniyaz, bu CYBE’ler arasındadır.

◊ Virüslerle oluşan CYBE’ler tedavi edilebilir, ancak iyileşmezler. Sık rastlanan viral CYBE’ler

arasında; genital herpes (genital uçuk), Hepatit B enfeksiyonu, genital siğillere ve rahim ağzı
hücrelerinde değişikliğe yol açan İPV enfeksiyonu ile AIDS’e yol açabilen HIV bulunur. Tedavi,
belirtilerin azaltılmasını ve viral enfeksiyonların ilerlemesinin yavaşlatılmasını sağlar.20

küçükseniz, ebeveynlerinizin izni olmadan muayene olabilir ve tedavi alabilirsiniz. Doktora
giderken güvendiğiniz bir arkadaşınızla birlikte gitmeniz size daha iyi hissettirebilir.

ve cinsel eş(ler)inizde enfeksiyon belirtisi olmasa da cinsel ilişki sırasında bariyer yöntemler
kullanın. Prezervatifler en güvenli ve en çok bilinen bariyer yöntemdir. Piyasada erkeklerin
kullanımı için üretilmiş kondomlar marketlerden, eczanelerden, internetten kolaylıkla
bulunabilir.

• Doğum kontrolüne ihtiyaç duymasanız da korunma yöntemi kullanın. Rahmi alınmış, ameliyatla
tüpleri bağlanmış ya da menopoza girmiş kadınlar gebe kalamazlar. Ancak CYBE ile karşılaşma
riskini azaltmak için bu kadınların da korunma yöntemi kullanması gerekir. Gebeliği önlemek
için rahim içi araç veya hormonal doğum kontrol yöntemleri kullanıyor olsanız bile, cinsel ilişki
sırasında bariyer korunma yöntemi kullanmadığınızda, CYBE alma riskiyle karşı karşıyasınız
demektir.

• Önce temizlen, sonra korun. Cinsel ilişkiden önce ve sonra cinsel bölgeyi, anüs çevresini

ve elleri yıkamak temizlik açısından önemlidir ve idrar yolu enfeksiyonları riskini azaltır.
Ancak bu bölgeleri yıkamak ya da duş almak, CYBE bulaşmasını önlemez. Hatta duş yapmak,
enfeksiyonların, üreme organlarını etkileyecek şekilde, vajinanın iç kısımlarına yayılmasına
sebep olabilir. Yıkandıktan sonra cinsel ilişki sırasında kondom kullanın.

kuşku duyuyor ya da sadece merak ettiğiniz bir konuyu danışmak, bilgi sahibi olmak
istiyorsanız, devlet ya da üniversite hastanelerinin Kadın Hastalıkları, Üroloji, Enfeksiyon
Hastalıkları ve Dermatoloji polikliniklerine başvurabilirsiniz.
hekiminizle rahatça konuşabildiğinizi ve hekiminizin sorularınıza açık ve anlaşılır yanıtlar
verdiğini düşünüyorsanız ona başvurabilirsiniz.

◊ Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve Pozitif Yaşam Derneği’nin birlikte
çalıştığı, Mülteci destek hattını arayabilirsiniz: 0850 888 0539

◊ Instagram hesabı: refugeesupportpag

• Kana dikkat edin. Kanla temas içeren cinsel aktivitelerde dikkatli olun. Hastalığı olan birinin-

regl kanı da dahil olmak üzere- kanıyla doğrudan temas, HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü)
ve Hepatit de dahil çeşitli enfeksiyonların bulaşmasına yol açabilir.

• Güvenli cinsellik için asla geç değildir. Geçmişte korunmamış olmanız, gelecekte korunmanızın
yararını ortadan kaldırmaz. Korunmaya başlamak için en iyi zaman, ŞİMDİDİR.

• Bedeninizi tanıyın ve düzenli kontrol edin. Kültürel olarak bedenine dokunmanın ya da üreme

organlarınıza bakmanın, incelemenin doğal ve gerekli bir davranış olduğu anlatılmamış olabilir.
Hatta bunun yanlış ya da ayıp olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat hem bedeninizi tanımanız,
kendinizi tanımanız ve CYBE’leri erken fark edebilmeniz için düzenli olarak bedeninizin her
bölümünü kontrol etmeniz hayat kurtarıcı olabilir. Sağlığınız sizin elinizde.

10. Güvenli Cinsellik (30 Dk.)
• Aktiviteye şöyle giriş yapalım:
“Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon türlerini biliyor olabiliriz fakat ne kadar çok insanın bu
enfeksiyonları taşıdığının farkında olmayabiliriz. Virüsten kaynaklanan ve iyileşmesi olanaksız
CYBE’lerin sayılarının artması nedeniyle, günümüzde, bu enfeksiyonların önlenmesi her
zamankinden daha çok önemlidir.”
20

A.g.e. 12

Doğum kontrol haplarım ya da spiral beni enfeksiyondan korur.

• Bariyer yöntemler en iyisidir. CYBE’niz olduğunun farkında olmayabilirsiniz. Bu yüzden, sizde

Tedavi İçin Nereye Gitmeliyim?

◊ Birinci basamak (aile) hekimi: Eğer, bağlı bulunduğunuz bölgede her zaman gittiğiniz

Erkek boşalmadan önce geri çekilirse, enfeksiyon bulaşmaz.

Güvenli Cinsellik İçin Neler Yapabiliriz?21

◊ CYBE için aldığınız tedavinin ve tıbbi kayıtlarınızın gizli tutulması hakkına sahipsiniz.

◊ Devlet ya da üniversite hastanelerinin ilgili poliklinikleri: Kendinizde bir CYBE olduğundan

Sürekli aynı kişiyle birlikte olursam güvendeyim demektir.

• Kadınlarla şu bilgileri paylaşalım:

Kendimde Cinsel Yolla Bulaşan Bir Enfeksiyon Olduğunu Düşünüyorsam Ne Yapmalıyım?

◊ Hastalığınıza en kısa sürede tanı konulmasını sağlamak için doktora gidin. Eğer 18 yaşından

Bir kişinin enfeksiyon taşıyıp taşımadığı dışarıdan bakarak anlaşılabilir.

• Düzenli smear (simir) testi sağlığınız için önemlidir. Her yıl jinekoloğa giderek düzenli smear

testi yaptırarak rahim ağzı kanserinden korunabilirsiniz ve erken teşhis ve tedavi alabilirsiniz.

21

A.g.e 12
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Rahim ağzı kanserine karşı 11-13 yaş aralığındaki kız çocuklarımıza yapılabilecek HPV aşısı
Türkiye’de rutin (ücretsiz) aşılar arasında değildir. Aşının koruyuculuk oranı 11- 13 yaşlarında
çok yüksektir. Aktif cinsel hayatı olsa da 26 yaşa kadar kısmen koruyuculuğu vardır. 14-26 yaşlar
arasında aşı 3 doz olarak uygulanmaktadır. Son yıllarda oğlan çocuklarına da aşının yapılması
tavsiye edilmektedir. Oldukça maliyetli bir aşı olmakla birlikte bu aşı eczanelerden temin
edilerek kız çocuklarınıza yaptırılabilirsiniz. Ortalama ücreti 450-600 TL olup iki doz şeklinde
yapılır. (Ücret bilgisi 2021 yılı için verilmiştir.)
Temel mesaj: HPV aşısının hem kız hem de oğlan çocukları için rutin aşılara alınması için
savunuculuk yapmalıyız.

Aktivite için Ek Bilgi Notu
Türkiye’de yasal olarak tüm hekimler ve sağlık kuruluşları, HIV/AIDS, bel soğukluğu, frengi,
klamidyal enfeksiyonlar başta olmak üzere bildirim kapsamında olan tüm CYBE’leri bağlı
bulundukları ilin Sağlık Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür.

11. Hasta Haklarım Var!
Hasta Başvuru Bildirim Sistemi (HBBS) kullanarak şikâyet, görüş ve önerilerini paylaşabilirsiniz.22
Aldığınız sağlık hizmeti ile ilgili olarak hasta haklarına ilişkin görüş, öneri, teşekkür, sorun çözme
ve şikâyet başvurularınızı buradan yapabilirsiniz. Başvurunuz öncelikle ilgili sağlık kuruluşu
tarafından görülerek değerlendirmeye alınacaktır.
Başvurunuzun çözümlenememesi durumunda ya da sizin isteğiniz doğrultusunda İl Sağlık
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Hasta Hakları Kurulu” tarafından incelenerek hasta hakkı
ihlali olup olmadığına karar verilecektir.
Hasta Olarak Haklarımız;
a) Hizmetten genel olarak faydalanma,
b) Bilgilendirme ve bilgi isteme,
c) Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme,
d) Mahremiyet,
e) Rıza,
f) Güvenli ortamda sağlık hizmeti alma,
g) Dini vecibelerini yerine getirebilme,
h) Saygınlık görme ve rahatlık,
ı) Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma,
i) Şikâyet ve dava hakkı
Hasta Olarak Sorumluluklarımız;
a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı
bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,
22

Hasta Hakları; Hasta Başvuru Sistemi, Bağlantı:

b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer
varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru
olarak verme,
c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri
bildirimlerde bulunma,
ç) Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,
d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı
gösterme,
e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,
f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine
başvurma.

Aktiviteye İlişkin Ek Not
Adet Kanaması
Âdet kanamasının başladığı yaş aralığı kız çocuğundan kız çocuğuna değiştiği gibi menopozun
başlama süreci de kadından kadına değişkenlik gösterir. Âdet kanamasının başlaması gibi
yine menopoz başlangıcı da hormonların salınımı ile ilgilidir. Yaş ilerledikçe hormon salınımı
yavaş yavaş azalır. Genellikle 40-55 yaşları arasında reglin düzensizleşmesi ile başlar. Her
ay adet görmeyiz ve bu birkaç yıl boyunca düzensiz şekilde sürebilir. Ayda bir değil de daha
geniş aralıklarla (3 ya da 6 ayda bir regl olmak gibi) adet olmaya başlayabiliriz. Bu durum
kadından kadına değişkenlik gösterir. Böylece âdet kanaması sıklığı yavaşça azalır ve daha
sonra tamamen sona erer. Bir yıl boyunca hiç adet görmediğimizde adet olmayarak hayatımıza
devam ederiz. Bu kısımda bilmemiz gereken,düzensiz adet döngülerinin menopoz dönemi
olmadığıdır (premenopoz yani menopoz öncesi dönem diyebiliriz). Bu dönemde aktif bir
cinsel dönemdeyseniz doğum kontrol yöntemi kullanılmadığında hala gebelik ihtimali vardır.
Özellikle bu menopoz başlangıcı sürecinde gebelik düşünülmüyorsa doğum kontrol yöntemi
kullanımı göz önünde bulundurulmalıdır.

Gebelik
TNSA 2018 Suriyeli Örneklemi verilerine göre Suriyeli mülteci kadınların %93’ü doğum öncesi
bakımı bir sağlık görevlisinden almıştır.
Yine gebe kadının sağlık hizmetleri hakkında bilgiye erişiminin olmayışı, hizmetlere erişimde
kendi dilinde hizmetlere erişemiyor olması, 4 veya 6 kişiden kalabalık hanelerde yaşıyor olması,
yakın akraba evliliği yapmış olması ya da eşlerinin çalışmıyor oluşu riskli gebelik olasılığını
artırmaktadır.

Doğum
İstenen veya karar verilen bir gebelik ile doğum; nefes almak, düşünmek ve sevmek kadar
sıradan ve bir o kadar sıra dışıdır. İster ilk kez gebe kalmış olun, ister halihazırda anne olun,
gebelikle birlikte yaratıcılık, esneklik, azim, içgüdü, dayanıklılık ve birçok hassasiyetimiz
ortaya çıkar.
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Her gebenin doğum öncesi sağlık hizmetine kolay ve ucuz/parasız ulaşmaya, güvenli bir
çalışma ve ev ortamına, doğum izni için yeterli zamana, işinin devam edeceğine dair güvenceye
ve gebelik ile doğuma ilişkin doğru biçimde bilgilendirilmeye hakkı vardır. Besleyici gıdalara,
dinlenme ve egzersiz için gereken zamana ve alana, yakınlarının desteğine, sevgisine, yetkin ve
ilgili sağlık görevlilerinden hizmet almaya hakkı vardır.

kullanımı Suriyeli kadınlar arasında yaygındır.
Geri çekme yöntemi bir aile planlaması yöntemi olarak kullanılsa da cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlardan korumamaktadır. Bu durumda kadınların sağlığı için risk oluşturmaktadır.23
Gebeliği önleyici uygulamalar acısından önemli uygulamalardan olan tüplerin bağlatılması
(tüpligasyon) ve erkeklerde kanalların bağlatılması (vasektomi) uygulamaları temelde kişilerin
talebine bağlıdır. Ancak evli olunması halinde bireylerin yasal eşinin de uygulamaya izin
vermesi gerekmektedir. Bu hüküm kendi bedenine sahip olma hakkı ile bağdaşmaz. Bireyin
tek başına karar verecek durumda olduğu durumlarda bedeni konusunda tek başına karar
verici olması esastır. Ancak tek başına karar veremeyecek durumda olması halinde (ruhsal
rahatsızlık, çocuk yaşta olmak gibi durumlarda) onun yararına karar verebilecek bir kişinin
iznine ihtiyaç duyulabilir.

Sancınız başladığında, sizi doğal doğum süreci boyunca destekleyecek ve yönlendirecek sağlık
görevlilerinin gözetiminde, tercih ettiğiniz doğum ortamında olmaya hakkınız var. Doğum
sürecinde etkin bir katılımcı olmaya, gebeliğinizi ve doğumunuzu, fiziksel ve ruhsal gücünüzü
pekiştiren, korkunuzu en aza indiren bir güven ortamında yaşamaya hakkınız var.
Gebeliğiniz ilerledikçe, size destek verebilecek arkadaşlar ve aile fertlerini arayın; sizi dinleyen
ve doğum sürecine saygı duyan sağlık çalışanlarını ve kendinizi rahat hissettiğiniz bir doğum
ortamı seçin.

Bu şekilde bir sınırlama hem erkeğin hem de kadının beden bütünlüğü konusunda karar verme
hakkını sınırlamaktadır. Konu ayrıca üreme hakları açısından da sorunludur. Üreme haklarının
önemli bir unsurunu oluşturan bireylerin diledikleri zaman ve zaman aralığında çocuklarının
olabilmesi ile bağdaşmamaktadır. Bireylerin çocuklarının olmasının ortak bir kararı içermesi
gerektiğini göz ardı eden bu hükmün yasal düzenlemeden kaldırılması gerekmektedir. Bu
hükmün taraf olduğumuz Biyo-etik Sözleşmesi’nin onam maddesi ile uyum içinde olmadığını,
bu madde ile çelişkili olduğunu belirtmek gerekir. Sözleşme’nin 5. maddesi bireyin onamı
olmadan tıbbi müdahaleye tabi tutulmayacağını belirtmektedir. Sözleşme’de çocuklar ve tek
başına karar verme yeterliliği olmayan kişiler adına başkalarının karar alma süreçlerine dahil
edilebileceğinden söz edilmektedir
Gebeliğin sonlandırılması uygulamaları konusunda belki hiç̧ tartışma içermeyecek (gebe
kadının hayatının tehlikede olduğu durumlar hariç̧) tek konu gebe kadının izni olmadan
gebeliğin sonlandırılamayacağıdır.24

Bir kadının gebelik ve doğum konusunda bir şeyler öğrenmesi bu süreçleri yaşarken iyi kararlar
vermesine yardımcı olur. Böylece beklenen ve beklenmeyen olayların üstesinden gelebilirsiniz.
Bir kadının sorgulanmadan, yargılanmadan, aşağılanmadan saygı çerçevesinde bakım alması
kendi sağlığını ve bebeğinin sağlığını destekler.
TNSA 2018 Suriyeli Örneklemi verileri:

• Türkiye’de yaşayan Suriyeli kadınlarda, doğurganlık düzeyi kadın başına ortalama 5,3 çocuk
seviyesindedir.

• Ortalama ideal çocuk sayısı 15-49 yaş arası halen evli Suriyeli kadınlar için 4,1’dir.
• Suriyeli nüfusta doğumların %93’ü bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmiş; %89’u doğumdan
sonraki 41 gün içinde doğum sonrası bakımı almıştır.

• Son 5 yılda yapılan doğumların %27’si sezaryen doğumdur. Suriyeli bebeklerin 1000’de 22’si
bir yaşını tamamlamadan ne yazık ki ölmekte, 5 yaşına kadar Suriyeli çocukların 1000’de
27’si hayatını kaybetmektedir.

Kürtaj Hakkı
Türk Ceza Kanunu’nun 99/6. Maddesinde, 20 haftayı geçmeyen ve cinsel saldırı suçu sonucu
oluşmuş gebeliklerin sonlandırılabileceği belirtilmiştir.

• Suriyeli 5 yaş altı çocukların %17’si bodur ya da yasına göre çok kısadır.

Doğum Kontrol Yöntemleri

Nüfus Planlaması Kanunu’nun (NPK) gebeliğin sonlandırılması ile ilgili maddelerinin bazılarında
bedenine sahip olma hakkı ile bağdaşmayan hükümlerin varlığından söz etmek gerekir. NPK’ya
göre, evli kadınların gebeliğinin sonlandırılması için eşinin de izni gerekmektedir (NPK: madde
6/2). Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin Tüzük de benzer
hüküm içermektedir (RTSHYT: madde 13/d). Kadının bedenine sahip olma hakkına aykırılık
içeren bu hüküm ile kadının beden bütünlüğü konusunda kendisi dışında bir kişi daha yetkili
kılınmaktadır

Kadınların %24’ü modern yöntem kullanmakta, %19’u ise geleneksel yöntem kullanmaktadır.
Suriye kadınlar arasında en yaygın doğum kontrol yöntemi geri çekme yöntemi %18 olarak
karşımıza çıkmaktadır. Doğum aralığını açmak isteyen kadınların ve gebeliğini sonlandırmak
isteyen ve bu hizmetlere erişmekte zorlanan kadınların oranı ise %21’dir.
Daha sonra sırasıyla rahim içi araç %13 (RİA diğer adıyla spiral), kondom, hap ve çok düşük
oranda ise tüplerin bağlanması gelmektedir. Yine TNSA verilerine göre Suriyeli kadınların
%39’u devlet, %38’i özel hastanelerden %23’ü ise diğer yerlerden doğum kontrol yöntemlerine
erişmektedir.

Ancak ceninin anne karnında olması durumu annenin kararına üstünlük tanınmasını
gerektirmektedir. Süreç̧ annenin bedeninde devam etmektedir. Doğal sürecin anne bedeni
üzerinde devam etmesi annenin karar vericiliğini gerektirmektedir.25 2827 sayılı rahim tahliyesi
tüzüğünde belirtilen hastalıklar sebebiyle 3 uzman ve doktorun raporuyla 24 haftaya kadar suni

Bu durum değerlendirildiğinde kadınların kullanımı için olan yöntemlerden rahim içi araç
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sancı yoluyla gebelik sonlandırılır.

başarıyla sonuçlanmaması durumunda bulaşmaya sebep olabilecek bir vücut sıvısıdır.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

Gebelik ve emzirmeyle: HIV, gebelik sırasında gebe kişiden fetüse (anlaşılır olması için belki
anne karnında bebeğe denilebilir) doğum sırasında veya emzirme dönemindeyken doğum
yapmış kişiden bebeğine geçebilir.

Bakteriyel (Bakterilerin Sebep Olduğu) Enfeksiyonlar:
(Bu enfeksiyonlar, zamanında tanı konulur ve antibiyotik tedavisi uygulanırsa iyileşebilirler.)

• Klamidya: Hücrelerin içinde parazit şekilde yaşayan bir bakterinin sebep olduğu cinsel yolla
bulaşan enfeksiyon türüdür.

◊ Nasıl Bulaşır? Klamidya bakterisi oral, anal veya vajinal ilişki yoluyla kişiden kişiye
geçebilir.

• Sifiliz (Frengi): Bir bakterinin sebep olduğu cinsel yolla bulaşan enfeksiyon türüdür. Erken
teşhis edilip tedaviye başlandığında tedavi edilebilir.

◊ Nasıl Bulaşır? Frengi çoğunlukla partnerlerinin vücudundaki lezyona temas ederek

bulaşır. Frengi çıbanı veya bazı türde genital siğiller, frengi bulaşmasına yol açabilir.
Gebe bir kadına frengi bakterisi bulaşırsa normal doğum sırasında bebeğin bu yaralara
temasıyla bulaşabilir.

• Bel Soğukluğu (Gonore): Bir bakterinin sebep olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon
türüdür.

◊ Nasıl Bulaşır? Bel soğukluğuna sebep olan bakteri sıcak ve nemli alanları sever; vücudun

dışında herhangi bir bölgede bir saniyeden fazla yaşaması mümkün değildir. Bu yüzden
bel soğukluğu büyük çoğunlukla anal, vajinal veya oral ilişki sonucu bulaşır; ayrıca
bakteriyi taşıyan bir gebe kadından normal doğum esnasında bebeğin enfeksiyon olan
doğum kanlına teması ile bulaşma ihtimali olabilir.

Viral (Virüslerin Sebep Olduğu) Enfeksiyonlar:
Tedavi Edilebilir Fakat Tamamen İyileşmez.

• HIV ve AIDS:
◊ HIV VE AIDS birçok yerde aynı anlamda kullanılsa da aslında birbirinden farklı
kavramlardır. HIV’in açılımı ‘İnsan Bağışıklık Yetmezliği’ virüsü iken AIDS ‘Edinilmiş
Bağışıklık Yetmezliği Sendromu’ demektir. HIV doğrudan bağışıklık sistemini etkileyen bir
virüstür. Tedavi edilmediğinde AIDS’e dönüşebilir. Gelişen ilaçlar sayesinde günümüzde
birçok insan HIV+ VE olarak hayatlarına sorun yaşamadan devam edebilmektedir.

Nasıl bulaşır? Kan yoluyla (fakat kanla her temas bulaşmaya yol açmaz) HIV kırılgan bir virüs
olduğu için havayla teması virüsü etkisiz kılabilir. Ortak şırınga kullanımı, kontrolsüz organ
nakilleri, kontrolsüz kan nakilleri bulaşmaya yol açabilir.
Penis sıvısıyla: Korunmasız cinsel ilişki ya da korunmanın başarıyla sonuçlanmaması
durumunda (prezervatifte yırtılma gibi)
Vajinal sıvıyla: Bu da penis sıvısı gibi korunmasız cinsel ilişki ya da korunma işleminin
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HIV Nasıl Bulaşmaz?
Aynı tabak, çatal, bıçak, havlu kullanımıyla, aynı tuvalet ve duşun kullanımıyla bulaşmaz.
• Tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek, aynı ortamda bulunmak gibi sosyal davranışlarla
bulaşmaz.

•
•
•
•

Hapşırık ya da öksürük sırasında vücuttan çıkan partiküllerle bulaşmaz.
Ter, tükürük, idrar, göz yaşı gibi vücut sıvılarıyla bulaşmaz.
Sivrisinek ve böcek ısırıklarıyla bulaşmaz.
İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü, sadece insanda barınabilir ve bulaş insandan insana
gerçekleşebilir. Kedilerde görülen ‘AIDS’ insandan ya da insana bulaşabilen bir durum
değildir.

• HIV dış ortamda hava ve güneşle temas ettiğinde çok kısa sürede bulaştırıcılığını yitirmektedir.
HIV içeren kan ya da vücut sıvısının sağlam deriye temas etmesi bulaşmaya neden olmaz.

• GENİTAL UÇUK (Tip-2):
◊ Herpes oldukça yaygın bir virüstür.
◊ İki tür Herpes virüsü vardır: Tip -1 ve Tip-2. Tip-1 ağız çevresinde ve boğazda uçuklara

sebep olur. Oral ilişki esnasında bulaşırsa genital bir uçuğa da dönüşebilir. Ancak genital
uçukların çoğu Tip-2 sebebiyle olur.

Nasıl Bulaşır? Genital uçuğu olan biriyle vajinal veya anal ilişkiye girilirse, oral uçuğa sahip
bir kişinin gerçekleştirdiği oral ilişkinin sonucunda, önce uçuğa ardından genital bölgeye
dokunulursa bulaşabilir. Dışarıdan görülen bir uçuk veya siğil olmasa bile, virüs vücuttaysa
enfeksiyon bulaşma riski vardır. Herpes virüsleri tuvaletlerden de direkt temas ile geçebilir. Oral
herpes ise enfeksiyonlu kişilerde aynı bardağı, havluyu kullanarak veya öpüşerek geçebilir.
Doğum sırasında bebeğe bulaşabilir (Nadir görülür).

• HEPATİT B:
◊ Hepatit B’ye, HBV (Hepatit B Virüsü) adı verilen ve karaciğerde enfeksiyona sebep olan

bir virüs sebep olur. Hepatit B kronik veya akut (çabuk ilerleyen) olabilir. Akut enfeksiyon
türünde, virüsle temas etmiş kişi yaklaşık 6 ayda semptomlardan kurtulur. Ancak kronik
Hepatit B türünde -çoğunlukla, özellikle de gençlerde bu tip görülür- semptomlar geçse
bile Hepatit B virüsü vücutta kalmaya devam edebilir. Ne zaman yeni bir enfeksiyona
sebep olacağı bilinmeyen bu türde, kişi ömür boyu Hepatit B hastası kabul edilir.

Nasıl bulaşır? Hepatit B virüsü taşıyan biriyle korunmasız cinsel ilişki (meni, vajinal sıvı
gibi vücut sıvıları aracılığıyla) veya HBV taşıyan birinin iğne veya şırıngası kullanıldığında
bulaşabilir. Ayrıca hepatit B virüsü taşıyıcısı annelerin bebeklerinde de görülme ihtimali
yüksektir.
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Hepatit B bulaşmasının önüne geçmenin yolları ise şöyledir:
• Hepatit B taşıyıcısı olan kişinin kanına temas etmemek,

•
•
•
•

Kimsenin şırınga ve iğnesini kullanmamak,
Kimsenin diş fırçasını ve jiletini kullanmamak,
Dövme ve piercing yaptırırken dikkatli olmak, hijyenik bir yer seçildiğinden emin olmak,
Cinsel ilişki sırasında kondom kullanmak.

• HPV
◊ Yani “human papilloma virüsü” (İnsan Papilloma Virüsü) en sık görülen cinsel yolla

bulaşan enfeksiyon türüdür. HPV çoğu zaman belirtisizdir ve zararsızdır; son yapılan
araştırmalara göre genellikle bağışıklık sistemimiz enfeksiyonu en fazla 2 yıl içinde
ortadan kaldırır.

◊ HPV’nin birçok alt türü vardır. Örneğin tip 6 ve 11 daha çok genital siğillere sebep olurken,
tip 16 ve 18 fark edilmediklerinde ve tedavi edilmediklerinde rahim ağzı kanserine sebep
olurlar. Bazı türleri de ağız, boğaz içinde veya peniste bazı kanser türlerine sebep olabilir.

◊ Her yıl jinekoloğa giderek düzenli smear testi yaptırarak rahim ağzı kanserinden

korunabilirsiniz ve erken teşhis ve tedavi alabilirsiniz. Rahim ağzı kanserine karşı 1112 yaş aralığındaki kız çocuklarımıza yapılabilecek (aktif cinsel hayatı olsa da 26 yaşa
kadar da yapılabilir) HPV aşısı Türkiye’de rutin (ücretsiz) aşılar arasında değildir. Oldukça
maliyetli bir aşı olmakla birlikte bu aşı eczanelerden temin edilerek kız çocuklarınıza
yaptırılabilirsiniz. Ortalama ücreti 450-600 TL olup iki doz şeklinde yapılır.

Nasıl bulaşır? HPV’nin en kolay vajinal ve anal ilişki yoluyla bulaşır. Ancak oral ilişki yoluyla
veya enfekte olmuş bölgelerle herhangi bir ten teması yoluyla da bulaştığı bilinmektedir.

• Kasık Biti (Pediküloz):

Vajinadaki enfeksiyonlar cinsel yolla bulaşabildiği gibi, vajinanın dengesini bozan bazı
dış faktörler sebebiyle de (doğum kontrol hapları, antibiyotikler, beslenme alışkanlıkları,
vajinanın içini sabunla yıkamak, naylon iç çamaşırı kullanmak, dar giyinmek, külotlu
çorap giymek vs.) oluşabilir.

• Vajinal Akıntılar:
◊ Vajinal akıntılar hemen her gün karşımıza çıkabilir. Bu akıntılar vajinanın kendi bakteri

dengesini sağlaması ve enfeksiyonlara karşı koruması sonucu gerçekleşir ve son derece
doğaldır.

BİLGİ: Eğer bu akıntılar renksiz veya beyaza yakın bir renkte, kokusuz ise, beraberinde ağrı,
idrar yaparken yanma, kanama gibi belirtiler yoksa endişe edilecek bir durum yoktur. Fakat
koyu sarı, yeşil, kahverengi gibi renklerde, kanlı, köpüklenen, kötü kokulu, beyaz peynir kesiği
şeklinde beraberinde ağrı, idrar yaparken yanma, cinsel ilişki sırasında yanma ve ağrı, normal
dışı kanama gibi belirtilerle seyreden bir akıntı çoğu durumda bir soruna işaret eder ve mutlaka
doktor değerlendirmesi gerektirir.

• Bakteriyel Vajinozis:
Bakteriyel vajinozis ‘gardnerella vaginalis’ adı verilen bir bakteri sonucu oluşur.
Nasıl Bulaşır? Her tür korunmasız cinsel temas yoluyla (oral, anal, vajinal) bulaşabilir.

• Kandidiyaz:
◊ Pamukçuk (Candida Albicans) adı verilen bir mantarın sebep olduğu bir enfeksiyon türüdür.

Oldukça yaygın bir enfeksiyondur. Kandidiyaz yaygın olarak vulva ve etrafında yoğun bir
kaşıntı, ağrı, acı ve yoğun şekilde bir akıntı olarak görülür. Bu mantar enfeksiyonu genital
bölge haricinde ağızda da görülebilir.

◊ Kasık bitleri, kasıktaki kıllarda yaşayan ve oraya yumurtalarını bırakan bir tür parazittir.

Kasık bitleri yerleştikleri vücuttaki kanı emerek beslenirler. Bu yüzden de kaşıntıya sebep
olurlar. Kasık bitleri çok büyük sağlık problemlerine sebep olmamakla birlikte çok hızlı
çoğaldıkları ve kolayca bulaştıkları için fazla vakit kaybetmeden tedavi olunmalıdır.
Kasık bitleri erişkinlik evresine geldiğinde çıplak gözle de rahatlıkla görülebilir.

Nasıl bulaşır? Kasık bitleri cinsel ilişki veya temas esnasında vücuttan vücuda rahatlıkla
geçebilir. Aynı zamanda kasık biti olan bir kişinin havlusu, kıyafeti, çarşafı gibi temas ettiği
eşyaları kullanılırsa da kasık biti geçebilir. Prezervatif birçok cinsel yolla bulaşan enfeksiyona
karşı korur ancak tüm genital bölgeyi örtmediği için genital bölgedeki kıllardan kasık biti
geçmesini engelleyemez.
Vajinal (Vajinada Oluşan) Enfeksiyonlar: Tedavi Edilebilir ve İyileşir.

• Vajinit:
◊ Vajina enfeksiyonlarının hepsinin genel adı vajinittir. Vajinitin genel belirtileri ise genital

bölgede rahatsızlık, kaşıntı, yanma, idrar sırasında ağrı ve kokulu, renkli akıntı şeklindedir.

Nasıl Bulaşır? Her tür korunmasız cinsel temas yoluyla (oral, anal, vajinal) bulaşabilir.

• Trikomonas:
◊ Trikomonas adı verilen tek hücreli bir parazit sebep olur. Trikomonas’ın HIV’in bulaşmasını

kolaylaştıran bir yapısı vardır. Bu parazitler onlarca saat vücudun dışında, nemli yerlerde
yaşayabilir.

Nasıl Bulaşır? Enfekte olmuş meninin veya vajinal akıntının bulaştığı çarşaftan veya havludan
bulaşabilir. Bunun dışında her türlü cinsel temas yoluyla (vajinal, oral, anal) bulaşabilir. Bu
parazit nadir durumlarda ortak kullanılan tuvaletlerden geçebilir; ancak penisin veya vulvanın
direkt olarak parazitin olduğu bölgeye (klozet, klozet kapağı) temas etmesi gerekir.
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Değerlendirme & Kapanış
Bu çalışmadan sonra bugünkü modülünüzü tamamlayabilirsiniz. Katılımcılara eklemek istedikleri
bir şey olup olmadığını sorun ve kadınlara şunu sorun: “Bir başka kadınla bu oturumla ilgili
hangi bilgileri paylaşırdınız?” Bugünle ilgili öğrendikleri/akıllarında kalan bir şeyi ve duygularını
paylaşmalarını rica edin, tek tek cevapları alın. Katılımları için herkese teşekkür edin.
Kapatırken şu bilgileri paylaşın:
◊ Atölye sonrasında destek almak istediğiniz veya paylaşmak istediğiniz bir konu varsa bize
ulaşabilirsiniz.

◊ Hayata Destek Derneği’nin haklarınız ve hizmetler konusunda bilgi alabileceğiniz Ücretsiz
Bilgi ve Destek hattı bulunmaktadır.

◊ BİLGİ ve DESTEK HATTI: 0800 670 1010
◊ Bu atölye ve kolaylaştırıcı ile ilgili fikir veya şikayetleriniz olursa Fikir ve Şikâyet Hattımızı
arayarak fikir bildirim ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

◊ FİKİR ve ŞİKAYET HATTI: 0850 441 0043.
(Bu iki hattı Türkiye genelinden mülteciler ve göçmenler arayabilirler. Atölye uygulayıcıları farklı bir
kurum temsilcisi ise bulundukları bölgede/ilde ücretsiz bir bilgi ve destek hattı varsa paylaşabilirler.

◊ Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet veren UNHCR DANIŞMA HATTI’na 444
48 68 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Danışma Hattı, Pazartesi- Perşembe 09:00-17:00,
Cuma günleri ise 09:00 – 16:00 arası hizmet vermektedir. Talep üzerine Fransızca, Urduca,
Kürtçe ve Somalice dillerinde de danışmanlık sağlanmaktadır.

yanıtlarının ardından; “Tüm atölyeler boyunca sıklıkla üzerine konuştuğumuz yaşama
hakkımızı yeniden hatırlayalım isterim. Yaşama hakkını doğduğumuz anda kazanırız. Bu
atölyemizle ilişkili olarak söylemek istediğim şu: hiçbir kadının hayatı gebelik, doğum veya
cinsiyete dayalı ayrımcılık sebebiyle tehlikeye atılmamalıdır. Bu hak çerçevesinde “güvenli
annelik” uygulamaları tüm topluma yayılmalı, anne ve bebek ölümlerini azaltmak için
politikalar oluşturulmalı, kadın sağlığı ve aile planlaması bilgileri ve hizmetleri toplumun
kullanımına ücretsiz sunulmalıdır. Yaşama hakkımızla temellenen cinsel sağlık ve üreme
haklarımız atölyemize başlamış olduk.”
Temel mesaj: Kendi seçimlerimiz ve isteklerimiz doğrultusunda cinselliğimizi yaşama
hakkımız var.
Kadınlarla oturum girişi yapıldıktan sonra yukarıdaki başlıktaki bilgi notunu temel mesajları
ile birlikte paylaşınız.

Bedenimizi Tanıyor Muyuz? - Kadın Üreme Organları
“Şimdi Cinsel sağlık ve üreme haklarımızdan bahsederken ilk önce kendi bedenlerimizle
ilişkimizi gözden geçireceğiz. Hadi gelin bedenimiz hakkında konuşalım.”

• Kadınlara şu soruyu soralım: Üreme organları denilince aklınıza neler geliyor? Örnek

vermek isteyenler var mı? (Birkaç tane sayabilirler ya da eğer çoğunluğu saymakta
zorlanıyorsa kolaylaştırıcı birkaç örnek verebilir; vajina, penis, rahim, yumurtalıklar
vs.)

• Oturumda görsel paylaşılamayacağı için üreme organlarının yerini ve işlevini çok iyi

Kadınların Cinsel Sağlık ve Üreme Hakları Modülü
Telefon Aracılığıyla Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Telefonla yapılacak farkındalık oturumlarında bu modül yönergede planlandığı şekilde 3
oturum olarak yapılabilir.
Cinsel sağlık ve üreme hakları atölyesinin, daha önce tanışmadığımız kadın gruplarıyla
ilk uygulama olarak yapılması uygun değildir. Bu nedenle bu modulün telefonla yapılan
farkındalık oturumları versiyonu, güvenli alan oluşturmanın zorluğu açısından hak odaklı
bilgi paylaşımı şeklinde hazırlanmıştır.

tarif etmeniz önem kazanacaktır. Telefonla erişimde en zorlanabileceğiniz bölüm beden
üzerinden ya da görselle anlatım yapmanızın öğrenmeyi desteklediği bu bölümdür.

• Bu bölümde özellikle söylenmesi gerekenler; dışardan görünen ve içeride yer alan kadın
üreme organlarının ayrımını yapabilmektir. Vajina - vulva ayrımı önemlidir.

• Erkek üreme organlarını bu oturumda anlatmayacağız.
• Adet kanaması konusunda kadınlara kendi deneyimler veya kızlarının deneyimleri
sorularak giriş yapılabilir. Kadınlarla atölye yönergesindeki anlatımı paylaşıp, temel
mesajların verildiğinden emin olunuz.

Gebelik & Doğum (10 Dk.)
• Kadınlara şu soruyu soralım: “Gebelik nasıl anlaşılır? Aranızda daha önce gebelik

Bu oturumları uygulamadan önce ilgili atölye yönergelerini detaylıca okuyup
hazırlanmalısınız.

yaşamış olanlar varsa gebe olduğunu nasıl fark ettiğini paylaşmaları için davet
etmek isterim, ne dersiniz?” Kadınlarla gebeliğin oluşumu ile ilgili bilgiyi paylaşın ve
yönergedeki iki temel mesajın altını çizin.

Cinsel Sağlık ve Üreme Haklarını Tartışalım

Aile Planlaması ve Doğum Kontrol Yöntemleri

Gruptan cinsel sağlık ve üreme hakları deyince akıllarına gelenleri düşünmelerini
isteyin. Aralarında hemen aklına geleni paylaşmak isteyen varsa paylaşabilir. Kadınların

• Kadınlara şu soruyu soralım: “Aile planlaması yapmak için kullanılan doğum kontrol
yöntemlerinden bildikleriniz varsa örnek verebilir misiniz? Ve kullandığınız doğum
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kontrol yöntemlerine nereden ulaşabiliyorsunuz? Ücretli mi ücretsiz mi?”
(Kadınların yanıtları alınarak atölye yönergesindeki kadınların ve erkeklerin kullanımı için
var olan doğum kontrol yöntemlerini ve temel mesajları paylaşınız.)

Kürtaj Hakkı / İsteyerek Gebeliğin Sonlandırılması
Katılımcılarla şu cümleyi paylaşalım. “Çocuk sahibi olup olmamaya ya da ne zaman çocuk
sahibi olacağımıza özgürce karar veremedikçe, hayatlarımızın kontrolünü elimize almamız,
cinsel özgürlüğe kavuşmamız ve toplumun her alanına tam anlamıyla katılım sağlamamız
maalesef söz konusu değil.”

• Bu aktivitede vermek istediğimiz temel mesajı paylaşalım: “Hiçbir kadın isteği dışında

gebeliğini sürdürmeye ya da anne olmaya zorlanmamalı. Güvenli, yasal ve ücretsiz ya
da uygun maliyetli kürtaj her kadının hakkıdır.”

Atölye yönergesindeki temel mesajların paylaşıldığından emin olun. Bu konuda detaylı
bilgi için sizin kurumunuza veya diğer hizmet sağlayıcılara yönlendirme yapabildiğinizden
emin olunuz.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE’ler)
Atölye yönergesindeki atölye giriş sorularını sorarak konuya giriş yapabiliriz. Yönergede
sırasıyla temel mesajları ve CYBE’lerin ortak belirtilerini, tedavi edilip edilmediklerini,
nerede tedavi olabileceklerini paylaşınız.

5. Kolaylaştırıcılar İçin Notlar
Başlamadan önce;

• Her atölye kendine özgüdür.
• Burada sunulan yöntemler, ipuçları birer öneridir ve deneyim aktarımıdır. Atölyeyi uygularken
işinizi kolaylaştırabilir.

• Buradaki bilgileri kullanırken, kendi deneyimlerinizi, katıldığınız eğitimleri ya da daha önce
uygulandığınız eğitim/atölyedeki katılımcılarınızı düşünerek üzerine katkı sunabilirsiniz.

• Burada geçen konulardan başka önemli bulduğunuz noktalar da olabilir.
• İçerik; kolaylaştırıcı becerilerine dair teknik ve içeriksel olarak iki kısımda değerlendirilerek
kolaylaştırıcılara destek olması için hazırlanmıştır.

• Kadınlarla grup çalışması yaparken özelde ele aldığımız konu ne olursa olsun, ulaşmak istediğimiz

temel hedef kadınların (hem katılımcıların hem kolaylaştırıcıların) farkındalık geliştirerek
ve güçlenerek atölyeden ayrılmalarıdır. Güçlenme ise, yeni edinilen bilginin yanı sıra mevcut
bilgilerin hatırlanması ve paylaşılmasıyla mümkündür. Bu nedenle, kadınlarla atölye yaparken
amacımız ne kadar az bilgili olduklarını ortaya çıkarmak değil, konunun onların hayatlarıyla ne
kadar ilgili olduğunu göstermektir.

Her zaman hatırlayalım; atölyelerin temel amacı birlikte güçlenmedir.

5.1. Atölyeye Hazırlık
• Atölyeye hazırlanırken çıkış noktamız aşağıdaki 3 soru olmalıdır.

Güvenli Cinsellik

1. Bu programın ana amacı ne ve bu modülün amacı ne?
Hem programın ana amacına hem de o modülün amacına bakmak sizin atölye boyunca gelişecek
tartışmaları ve yapacağınız aktiviteleri doğru yönlendirebilmeniz için çok önemlidir.

Aktiviteye şöyle giriş yapalım: “Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon türlerini biliyor olabiliriz
fakat ne kadar çok insanın bu enfeksiyonları taşıdığının farkında olmayabiliriz. Virüsten
kaynaklanan ve iyileşmesi olanaksız CYBE’lerin sayılarının artması nedeniyle, günümüzde,
bu enfeksiyonların önlenmesi her zamankinden daha çok önemlidir.”

2. Birlikte çalışacağım kadınlar kimler?
Kadınların eğitim seviyeleri, sosyo-ekonomik durumları, kökenleri özelinde maruz bırakılmış
olabilecekleri ayrımcılıklar, kurumunuzda daha önce katıldıkları aktiviteler vb. bilgiler atölyeleri
kadınların farklılıklarını dikkate alarak yürütmenizi kolaylaştırır.

Atölye yönergesindeki temel mesajları sırası ile paylaştığınızda emin olun. CYBE’lere dair
yanlış bilinenleri ve güvenli cinsellik için etkili korunma yöntemlerini, düzenli smear testi
ve HPV aşısı ile ilgili bilgi paylaştığınızdan emin olunuz.

3. Atölyeleri hangi saatler arasında yaparsam herkes için kapsayıcı olabilir?
Kadınların tarlada çalışıp çalışmadıkları, çocuklarını okula gönderme saatleri, mahalle pazarlarının
olduğu günler, ramazan vb. bilgilerin dikkate alınması saati belirlemenizde size yardımcı olur.
• Atölye öncesinde hazırlık yapalım. O modülün amaçları neler? Bir materyal ihtiyacım var mı?
Kullanılacak yöntemlere hâkim miyim? Burada anlatacaklarımı destekleyecek ek okumalar
yaptım mı? Bu konuların üzerinden geçilmeli.

Son olarak yönergedeki “Hasta Haklarım Var!” bölümündeki başvuru sistemi ve hasta
haklarını paylaşınız.
KAPANIŞ: Tüm oturumlarda soruları duymak ve yanıtlamaya çalışmak, bilgi ve destek
ihtiyacını karşılamak için yönlendirme yapabilmek için hazır bulunmanız önemli olacak.

• Atölyeye hazırlanırken konularla ilgili örnekler çıkaralım. Gazetelerden örnekler toparlayalım.
• Atölyeyi iki kolaylaştırıcı paylaşarak yürüteceksek öncesinde mutlaka sorumluluk paylaşımı

yapalım. (Fakat bu, kolaylaştırıcıların sadece kendi kısımlarına hazırlanması anlamına
gelmiyor. Her iki kolaylaştırıcı da konunun bütününe hâkim olmalı ve ihtiyaç halinde birbirini
destekleyebilmelidir.)

• Katılımcı sayısı ideal olarak 8-10 kişidir. En fazla 12 kişi dahil edelim.
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• Katılımcılar arasında birincil derece akrabalık ilişkisi olmamasına dikkat edelim.
• Yüz yüze aktiviteler için yuvarlak/U oturma düzeni hazırlayalım.
• Hiyerarşisiz ve kadınların kendini güvende hissedebilmeleri için yapılması gerekenlerin bir

• Bazı aktiviteler duygusal olarak katılımcıları zorlayabilir. Bu çalışmalarda kadınları fiziksel olarak

• Katılımcılar arasında fiziksel engeli olan kadın(lar) varsa atölye başlamadan önce kendisiyle

• Not alınacaksa bu notların ne amaçla tutulduğu, anonim olduğu ve nerede paylaşılacağı

• Tüm bu yönergede, “slaytı açınız” diye yönlendirildiğiniz kısımlarda, slaytı kullanmakta

5.3 Atölyeyi Sonlandırma

listesini çıkaralım.

görüşerek o atölyede uygulayacağımız etkinliği anlatalım. Etkinliğe katılımını sağlamak için neler
yapılabileceğini konuşalım ve katılabilmesi için gerekli planlamaları öncesinde yapalım.

zorlanacağınız durumlar olabilir, ya da slayt yerine sözel ifadeyi kullanmayı tercih edebilirsiniz.
Bu durumlarda, ilgili slayttaki bilgileri sözel olarak aktarmanız yeterli olacaktır.

5.2 Atölye Süreci
• İlk gün çalışmamızı başlatırken kendimizi tanıtalım ve kadınlarla bu atölyede buluşmanın
önemini, programın genel hedefini anlatan bir giriş konuşması yapalım.

• İlk gün için bir tanışma aktivitesi planlayalım (Katılımcıların kendisini tanıtması için şu yöntemleri

kullanabiliriz: Bu çalışmaya katılmaya nasıl karar verdi, kim, kendini nasıl anlatmak ister, çok
mutlu olduğu bir anı paylaşmasını ister mi vb.)

•
•
•
•
•

İlk gün hep birlikte grup sözünü oluşturalım ve grup sözünü görünür bir yere asalım.
Her modülün başında atölye amacını ve gündemini paylaşalım.
Geri bildirim ve şikâyet kutusunu tanıtalım.
Atölye boyunca katılımcılara isimleri ile hitap edelim.
Atölyeye vaktinde başlanması sağlanmalıdır. Özellikle kolaylaştırıcıdan kaynaklanan gecikmeler,
katılımcıların atölyeye dahil olmalarını olumsuz etkiler.

• Her atölyenin başında, o günkü konu başlıklarını, tahmini süreyi ve o modülün amacını mutlaka

durumunda katılımcılarla çatışmaya girmeyelim, ek sorular sorarak onu anlamaya çalıştığımızı
gösterelim.
rahatlatabilecek çalışmalar yapalım.
hususlarında açıklamalar yapalım.

• Atölyeyi kapatırken birdenbire bitirmeyelim, günü özetleyen bir kapanış konuşması yapalım.
• Her katılımcının duygu ve düşüncelerini aktarmalarını isteyelim, geri bildirim alalım.
• Atölyeyi kapatırken pozitif olalım, olumlu ifadelerle bitirelim.

6. İletişim İpuçları
İletişim hayatımızın her anında anahtar rol oynar. İletişim konusuna bu program odağında
yaklaştığımızda kadınların bir araya geldiği alanlar oluştururken her birimizin ortak ihtiyaçları
olduğunun farkında olmak önemlidir. İhtiyaçlarımız; saygı görmek, sevgi, anlayış, ilgi, onay, kabul,
aidiyet vb. olabilir. Bu yaklaşımla kendimizin ve katılımcı kadınların ihtiyaçlarını anlamaya
çalışarak, duygularımızı olabildiğince iletişimimize yansıtabilmeliyiz. Atölye sürecinde kimseyi
uyarmamalıyız, bunun yerine olumlu cümleler kurarak ricalarda bulunmak anlayışı, samimiyeti ve
aidiyeti destekleyecektir.

• Atölye süresince kiminle iletişim halinde olursak olalım kimseyi yargılamadan, sözünü kesmeden,

göz teması kurarak dinleyelim. Görünüşte dinleme, seçerek dinleme, savunucu dinleme, saplantılı
dinleme, yüzeysel dinleme, tuzak kurucu dinleme gibi yanlış dinleme türlerinden kaçınalım.

paylaşalım.

• Atölyeye başlarken ilk 5-10 dakika gündemden/gündelik hayattan konuşalım.
• Katılımcılara isimleri ile hitap edebilmek için zoom programında önce isimlerini yazdıralım. Yüz
yüze atölyede isim kartları oluşturalım.

• Sorularınıza gelen yanıtlar veya aktardıklarınıza dair gelen yorumlar kısmen doğruysa doğru
bölümü onaylayıp yanlış bölümü düzeltin veya bilgili başka bir soruyu o katılımcıya ve/veya bir
başkasına sorun. Katılımcının yanıtı hatalı ise eleştirel bir tavır sergilemeyin, yumuşak bir tavır
kullanın, katılımcıyı doğru bilgiye götürmek için aktarımınızı başka sözcüklerle ve örneklerle
yeniden ifade edin.

• Konuları anlatırken kadınların hayatlarından örnekler verelim
• Katılımcılar için yönlendirici sorular hazırlayalım ve bol bol soru soralım.
• Katılımcıların sizi anlayıp anlamadığından emin olmak için kontrol soruları sorun (Buraya kadar
aklımızda kalanlardan bir cümle söyleyelim gibi).

• Paylaştığımız her hak ihlalinde, onunla birlikte çözümleri tartışalım ki, kadınlar olumsuz
durumların değişebileceğine ikna olsunlar.

• Sunumu doğrudan okumak veya ezberden yapmak doğru değildir. Sunumdaki bilgileri aktarırken
mümkün olduğunca kadınlarla göz teması kuralım ve sunumdaki cümleleri kendi cümlelerimizle
aktaralım.

• Yüz yüze atölye uygulanırken grubun uzun süre hareketsiz kalması durumunda hareketlendirici
oyunlar ekleyelim.

• Kadınlarla birlikte yürütülen tartışmalarda konunun dağılmaması için takipte olalım, katılımcılara
gerekli hatırlatmalarda bulunalım.

• Katılımcıların size ya da atölye konusuna dair bir direnç göstermesi ya da önyargı geliştirmesi

• ‘Ben’ dili kullanalım, genelleme yapmayalım.
• Varsayımda bulunmayalım (cinsiyet, eğitim, bir konuyu bilme/bilmeme, yaş vb.)
• “Bunu zaten biliyorsunuzdur” gibi, karşı tarafa yük yükleyen ve suçlu hissettiren ya da yetersiz
olduğunu düşündüren ifadeler kullanmayalım.

• Geleneksel kadınlık ya da erkeklik rollerini aşağılayıcı örnekler olarak vermekten kaçınalım
Örneğin, kadının örgü örmesi.

•
•
•
•

Birbirimizi dinleyelim, sözünü kesmeyelim.
Birbirimizi yargılamayalım.
Konuyu kendi cümlelerimizle, olabildiğince kavram kullanmadan anlatalım.
Her şeyi bilmek zorunda değiliz. Bilmediğimiz konuda “bilmiyorum ama araştırıp sizinle paylaşmak
isterim” diyebilmenin kolaylaştırıcıyı da katılımcıyı da rahatlatan bir yanı var. Bunu hatırlayalım.

7. Güvenli ve Sohbete Açık Bir Alan Yaratmak
• “Burada konuşulanlar burada kalır” ifadesini grup sözüne dahil edilmesi için önerelim ve bu
söz üzerine detaylı konuşalım. Güvende hissetmenin bizim için ne anlam ifade ettiğine birlikte
bakalım.

• Birbirimizle konuşurken şiddet üretmeyelim. Bağırmayalım vb.
• Birbirimizi konuşmak veya katılmak konusunda zorlamayalım.
• Tanışma ve açılış aktivitelerine önem verelim.
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Aktivitelerimize gündelik hayata ilişkin konuşmalar ekleyelim.
Kadınlar arasında yaş hiyerarşisi yaratacak bir iletişim olmaması için önlemler alalım.
Grup çalışması yaparken gruplarda çok deneyimli katılımcıların birikmemesine özen gösterelim.
Grup çalışmaları sırasında grupların teorik tartışmalara girdiği veya konudan saptığı gözlemlenirse
bunu mümkün olduğunca sınırlayıp, bu çalışmanın bir atölye çalışması olduğunu anımsatalım.

• Atölyeye herkesin eşit katılımı çok önemli. İlk haftalarda bazı kadınların katılmaktan çekindiklerini

gözlemleyebiliriz. Fakat birkaç hafta sonra kadınlar hala çekiniyorsa, konuşmayan kadınların
katılması için kolaylaştırıcı bir yol bulmalıyız. Atölye başında “artık her atölyeye başlarken hepimiz
sadece 5 dakika istediğimiz herhangi bir konudan bahsedelim istiyorum. Sıra size geldiğinde
isterseniz gününüzü anlatın ister şarkı söyleyin ister bu atölyenin bir konusundan bahsedin. Ama
yine de herkesin sesini duyalım diyorum. Ne dersiniz?” gibi soruyu tüm katılımcılara sorarak onay
alıp uygulayabilirsiniz.

• Kolaylaştırıcı olarak katılımcılara eşit mesafede olalım.
• Atölye sırasında “çaresizlik” duygusu yaratmayacak bir iletişim kuralım.
• Kolaylaştırıcı olarak kendimizi “yardım eden” şeklinde konumlandırmayalım. Yalnızca yardıma,
desteğe, bilgiye nasıl ulaşabileceklerine kılavuzluk edelim.

• Kadınların kendi deneyimlerini öne çıkartalım, kadınların kendi deneyimleri üzerine düşünerek,
bu deneyimden bilgilenmelerini sağlayalım.

• Kadınları ne sadece mağdur ne de dayanaksız bir şekilde çok güçlü göstermekten imtina edelim.

8. Okuryazarlık Seviyesi Düşük ya da Okuryazar Olmayan
Kadınlarla Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
İlk dikkat etmemiz gereken şey kendimizi bilgi kaynağı olarak sunmamak. Bu dokümanın başında
sıkça vurgulandığı gibi kadınların kendi bilgi ve deneyimleri üzerine de konuşmalarını sağlamak
önemlidir. Sizin örneğin kadın hakları konusunda kadınlardan daha fazla biliyor olmanız kendi
başına sorunlu bir durum değildir. Önemli olan bu bilgiyi bir hiyerarşi yaratmadan sunabileceğiniz
bir atölye ortamı yaratmanızdır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bütün bunlardan kadınlar sorumlu, daha çok çaba göstersinler.
Çocuğu en iyi anne yetiştirir, babalar beceremez.
Erkekler de iş yerinde çok yoruluyor, kadınlar da ev işlerini yapıversin.
Erkeğe hizmet etmek kadının görevidir. Bu dinimizde/ geleneklerimizde de yer alır.
Kadınların hakları olsa ne olur. Sadece zengin kadınlar bu haklardan yararlanıyorlar.
Kadın kadının kurdudur. Bir kadına önce başka kadın kötülük yapar.
Dünyayı kurtarmak bana mı kaldı?
Allah doğacak çocuğun rızkını verir, kürtaj günahtır.
Dinimize/inancımıza göre evlilik öncesi cinsel ilişki yasaktır.

Rehber içerisinde yer alan ‘’Şiddetten Korunmada Haklar’’ ve ‘’Cinsel Sağlık ve Üreme Hakları’’
modüllerinde kolaylaştırıcı olarak zorlanılabilecek sorular ya da durumlarla karşılaşılabilir.
Özellikle kadınlar kendi hikayelerinden bahsedebilir, travmaların tetiklendiği durumlar oluşabilir,
bir başkasının hikayesini duymak ağır gelebilir, kadınlar sizden destek isteyebilir, toplumda tabu
olmuş bilgiler üzerinden paylaşımlar yapılabilir. Özellikle bu iki modülde daha detaylı ve bireysel
yaşamlara yönelik paylaşımlar için alan açılacaktır. ‘’Şiddetten Korunmada Haklar’’ ve ‘’Cinsel
Sağlık ve Üreme Hakları’’ modüllerinin en başında bulunan ‘‘Kolaylaştırıcılar için ön bilgilendirme
notları’’nda bu durumlarda kolaylaştırıcı olarak neler yapabilirsiniz için önerileri bulabilirsiniz.

10. Yetişkin Eğitimi İle İlgili Notlar
• Yetişkinler, önceden oluşmuş değerlerini, deneyimlerini, bilgilerini fikirlerini ve inançlarını

atölyeye taşır. Bu yüzden atölye yönergesini uygularken kadınların farklı bilgi ve deneyimlerini
aktarabilecekleri bir ortam hazırlamak önemlidir. Çünkü yetişkinler en iyi, yeni bilgi ve
enformasyonu zaten bildikleriyle ilişkilendirdiklerinde öğrenir.

• Yetişkinler bir şeyi öğrenmeye başlamadan önce neyi, neden ve nasıl öğreneceklerini bilmeye

gereksinim duyar. Bu yüzden her aktiviteye o modülün amaçlarını ve gündemini paylaşarak
başlayalım.

• Basit cümleler kurmak, terminoloji kullanmamak iletişimde çok önemlidir.
• Birkaç cümlede söylediklerinizi özetlemek ve sık sık kadınlardan bu özeti talep etmek neyin ne

• Yetişkinler kendi karar ve davranışlarının sorumluluğunu alma eğilimindedir. Bu yüzden grup

• Atölye sırasında kadınların öğrendikleri yeni bilgi ile kendi deneyimleri üzerine konuşmaları, sizin

gözetildiğinin ve atölye içeriğinin katılımcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturulduğunu
görmeleri önemlidir. Bir ihtiyaç analizi çalışması yapıldıysa bu çalışmanın özetine değinmek, ya
da örneğin kadına karşı şiddet konusunda cinsiyet temelli şiddetin yaygınlığına vurgu yapmak
önemlidir. Aynı zamanda atölye sürecinde katılımcıların hayatlarından örnekler vermesi,
atölyelerin katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış olduğunu gösterir ve katılımcılar ve
eğitici arasındaki bağı pekiştirir.

kadar anlaşıldığını anlamak için önemli bir yöntemdir.

bir slaytla onlara onlarca bilgi aktarmanızdan çok daha etkilidir.

• 1 veya 1.5 saatte bir ara verilmesi tavsiye edilir.
• Uzun süredir eğitim sürecinden uzak kalmış kadınlar için bir atölyeye/eğitime uyum sağlamak,

konsantre olmak zorlayıcı olabilir. Mümkün olduğunca katılımcı bir yaklaşımla bu süreci kadınlar
için kolaylaştırabilirsiniz.

9. Kadınlardan Gelebilecek Direnç Cümlelerine Karşı
Hazırlıklı Olmak
• Atölye sürecinde kadınlar atölye konusuna karşı bir direnç gösterebilir. Aşağıda yaygın direnç
cümleleri yer almaktadır. Bu direnç cümleleri üzerine düşünmek, atölye sürecinde bu direnci nasıl
doğru yönlendirebileceğimize dair düşünerek hazırlıklı olmak bizim için eğitmenlik sürecini
kolaylaştırabilir.

sözünü oluşturmak ve gerekli yerlerde grup sözüne göndermede bulunmak önemlidir.

• Yetişkinler eğitim içeriğinin ihtiyaçları ile örtüşmesini talep eder. Bu yüzden eğitim ihtiyaçlarının

• Çocukların da yetişkinlerin de öğrenme tarzları birbirinden farklıdır. Bu yüzden çalışmada sunum,
grup tartışması, grup çalışması gibi farklı yöntemlere yer vermek önemlidir.

• Yetişkin eğitimi gruplarında farklı düşünce, görüş ve inançlara sahip kişilerin olması muhtemeldir.
Kolaylaştırıcı farklı görüşlere saygı temelinde, herkese eşit söz hakkı tanımalı, her farklı görüş ve
düşüncenin birbirinden öğrenmek konusunda bir fırsat sunduğunu kabul etmelidir.
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11. Kolaylaştırıcı için Atölye Kontrol Listesi
ATÖLYE ÖNCESİ
1

Katılımcıların ihtiyacına yönelik hangi modüllerin uygulanacağı belirlendi mi?

2

Atölyelerin uygulanacağı yer, tarih belirlendi mi?

3

Atölyelerin uygulanacağı yer, tarih konusunda Hayata Destek’e bilgilendirme yapıldı mı?

4

Atölye programı hazırlandı mı?

5

Katılımcılar/kurum/Hayata Destek ile atölye programı paylaşıldı mı?

6

Atölye salonu/alanı hazırlandı mı? (oturma düzeni, teknik ekipman vb.)

7

Katılımcı imza listesi hazırlandı mı?

8

Kolaylaştırıcı rehberindeki atölye yönergelerine bakıldı mı?

9

Atölye öncesi arka plan okumaları yapıldı mı?

10

Atölye öncesi bireysel çalışma/prova yapıldı mı?

11

Süpervizyon desteği için Hayata Destek ile iletişime geçti mi?

12

Atölyede kullanılacak sunum/materyaller hazırlandı mı?

13

Atölye öncesi teknik kontroller yapıldı mı?
ATÖLYE SIRASI

1

Kendini tanıtma / grup tanışması yapıldı mı?

2

Katılımcıların nasıl oldukları soruldu mu?

3

Grup sözü oluşturuldu mu?

4

Atölye içeriği katılımcılarla paylaşıldı mı?

5

Atölye süreleri katılımcılara iletildi mi?

6

Katılımcılardan atölye ile ilgili beklentiler aldı mı?

7

Katılımcı imza listesi dolduruldu mu?

8

Değerlendirme yapmadan önce gün kısaca özetlendi mi/soru ve cevap yapıldı mı?

9

Atölye sonu katılımcılarla değerlendirme yapıldı mı?

10

İletişim bilgileri paylaşıldı mı?

11

Bir sonraki atölye için konu/tarih bilgilendirmesi katılımcılarla paylaşıldı mı?

12

Katılımcıların ihtiyaçları/soruları için bir sonraki atölyede paylaşmak üzere notlar alındı mı?

13

Tüm atölyelerin kapanışı ise genel bir değerlendirme yapıldı mı?
ATÖLYE SONRASI

1

Kolaylaştırıcı katılımcı değerlendirmelerini inceledi mi?

2

Kolaylaştırıcı için değerlendirme raporu yapıldı mı?

3

Atölye sonrası dokümanların paylaşılması ve süpervizyon desteği için Hayata Destek ile iletişime
geçildi mi?

4

Değerlendirme formu Hayata Destek ile paylaşıldı mı?

5

İmza listesi Hayata Destek ile paylaşıldı mı?

6

Katılımcıların ihtiyaçları/soruları için bir sonraki atölyede paylaşmak üzere alınan notların cevapları
alındı mı?

NOT:

•

Kolaylaştırıcı için atölye kontrol listesi atölye öncesi, sırası ve sonrası için yapılacakların takip edilmesini ve
hatırlanmasını desteklemek için oluşturulmuştur.

•

Her atölye için listede değişiklikler, eklemeler oluşabilir. Üç aşama için de altlarında boş bırakılan yerler mevcuttur.
Kolaylaştırıcı ilgili değişiklikler için boş yerleri kullanabilir.

•

Bu kontrol listesi bir örnektir ve kolaylaştırıcının doldurması zorunlu değildir. Kolaylaştırıcının kendi ihtiyacı
dahilinde kullanabilir. *

12. Zoom Kullanım Rehberi
Zoom, bulut teknolojisini kullanarak hizmet veren ve kullanıma sunulduğu 2011 yılından beri
oldukça yaygın olarak kullanılan bir video konferans aracıdır. Kullanıcılarının sesli ve görüntülü
haberleşmesine olanak sağlayan benzeri programlar arasında son zamanların en fazla tercih
edilen uygulamanın dünyanın her yerinden kullanıcısı bulunmaktadır.

Hesap Oluşturma
zoom.us adlı sitenin ana sayfasını açın. Açılan ekranda karşınıza çıkan Sign Up Free (bedava üye ol)
butonuna tıkladıktan sonra çıkan yere elektronik posta adresinizi yazın. Bu işlemi tamamladıktan
sonra elektronik postanıza gelen doğrulama linkini tıklayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış
olacak.

Zoom Uygulamasını İndirme
Elektronik postanıza gelen linki internet tarayıcınız üzerinden açın. Sayfada çıkan download &
run zoom (zoom uygulamasını yükle ve çalıştır) butonuna tıkladıktan sonra programı indirme
işleminiz tamamlanmış olacak. Bilgisayar, cep telefonu veya tablet için aynı işlem geçerlidir.

Zoom Toplantısına Katılma
Sizinle toplantı öncesi paylaşılan Zoom toplantı linkini tıklayın. Bu link sizi internet tarayıcınızda
götürerek join meeting (toplantıya katıl) seçeneğine yönlendirecek. Ekranda çıkan Zoom Meetings
adlı uygulmayı aç butonuna basarak bağlantı kurulacak. Toplantı yöneticisi (host) katılımınızı
onayladığında toplantıya dahil olacaksınız.
Bazı Zoom Toplantıları için yöneticinin katılımcıları tek tek kabul etmesi (admit) öncesi şifre
sorulması koşulu söz konusu olmaktadır. Toplantı öncesi sizinle paylaşılan bilgiler arasında link
yanı sıra meeting ID (Toplantı numarası) ve passcode (şifre) da bulunmaktadır.
Ayrıca linke basmadan bilgisayarınıza, cep telefonunuza veya tabletinize indirdiğiniz zoom
uygulamasını açarak toplantı numarası ve şifresi girerek de toplantıya katılım talebinde
bulunabilirsiniz.

Kamera ve Mikrofonu Açma-Kapama
Toplantıya giriş yaptığınız anda zoom uygulaması kamera ve ses (audio) için bilgisayarınız, cep
telefonunuz veya tabletinizdeki ilgili aygıtlara erişim isteğinde bulunacak. Bu erişime izin vermeniz
ile ses duyma-duyurma veya görüntü gönderme özelliğini aktive etmiş olursunuz. Toplantı
esnasında kameranızı ve mikrofonunuzu kullanma durumunu tercihinize göre değiştirebilirsiniz;
görüntü ve mikrofon açma veya kapatma.
Toplantılarda belli bir program akışında olacağından ve dış seslerin (bulunulan ortamda) karışarak
kalitenin düşmemesi için genellikle sadece sunum yapanların mikrofonları açık olmaktadır.
Diğer katılımcıların mikrofonları otomatik olarak sessize (unmute) alınabilmektedir. Bu seçenek
olmadığı durumlarda katılımcılardan mikrofonlarını sessiz hale getirmeleri istenmektedir.
Toplantı esnasında mikrofonunuzu kapalı tutmaya özen gösterin. Böylece toplantı daha sağlıklı
ilerleyecektir
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bağlanma yanı sıra şifreyi de girme koşulu istenebilir.
Katılımcıların soru-cevap veya geribildirim sürecinde söz alması için toplantı yöneticileri
kolaylaştırıcılık yaparak mikrofonu açacak veya açılmasını isteyecektir. Söz almak isteyenler
uygulamanın alt tarafında yer alan chat (sohbet) penceresini kullanarak talebini, yorumunu veya
sorusunu yazabilmektedir. Bunun yanı sıra yine alt taraftaki el kaldırma (raise hands) butonuna
basarak talebinizi iletebilirsiniz.

İsim Değiştirme
Bilgisayar, cep telefonu veya tabletinizdeki uygulamayı açın. Ardından ekranın sağ kısmında yer
alan çark/dişli işaretinden settings (Ayarlar) bölümünü gidin. Profile (profil) kısmına girerek edit my
profile (profilimi değiştir) butonuna basın. Bu sizi internet tarayıcınızda bir sayfaya yönlendirecek.
Sayfada elektronik posta adresiniz ve şifrenizi girdiğinizde İsim kısmının sol yanına bulunan edit
(değiştirme) butonuna basarak First Name (Ad), Surname (Soyad) ve Display Name (görülecek isim)
bilgilerini değiştirebilirsiniz. Save (kaydet) yapmayı unutmayın. Böylelikle zoom uygulamasını her
kullandığınızda bu bilgiler otomatik olarak ekrana gelecek.
Toplantı sırasında isim değiştirmek veya ekleme (kurum adı veya bazen ülke/il adı) yapmak içinse
altta yer alan participants (katılımcılar) butonuna basıp tüm katılımcıların sağ tarafta listelendiği
pencereyi açın. Burada kendinizi bularak isminizin sağ yanında çıkacak olan more (daha fazla)
butonuna girerek Rename (yeniden adlandır) seçeneğine basıp enter a new screen name (yeni bir
ad girin) penceresinde değişiklik-ekleme-silme işlemini yaparak OK (tamam) işaretini tıklayın.
Dilerseniz bu pencere altında çıkan Remember my name for future meetings (Gelecekteki
toplantılarda adımı hatırla) kutucuğu işaretlenebilir.

Hazırlık Yapma
Toplantı gününden önce uygulamaya kaydolarak uygulamayı bilgisayar, cep telefonu veya
tabletinize indirip denemeniz, toplantıya hazırlıklı olmanızı ve toplantı esnasında teknik aksaklık
yaşama riskinizi azaltacaktır. Toplantı sırasında herhangi bir teknik aksaklık (mikrofon ve
görüntüyü kapatamama, açamama, isim değiştirememe, bağlantı sorunu) yaşarsanız chat (sohbet)
kısmına yazarak toplantı yöneticilerinden yardım isteyebilirsiniz.

Host – Co-host yapma
Host olan kişi participants (katılımcılar) butonuna basarak sağ tarafta çıkan listede istediği kişi(ler)
nin üstüne gelerek co-host yapabiliyor.
DİKKAT: Co-host başka birini co-host yapamıyor, bunu sadece host yapıyor!
DİKKAT: Co-host yoksa Host oturumdan ayrılırsa toplantı kapanıyor. Host çıkacaksa mutlaka
başka birini host yaparak çıkmalı. Host’un internet bağlantısı sıkıntılısı ise düşme riskine karşı
co-host tutmak faydalı.

Admit (Toplantıya Katılımcıların Tek Tek Kabulü)
Önceden ayarlanan bir toplantı ise ayarlama aşamasında bu özellik (enable waiting room)
koyulabiliyor. Bunun için security altında enable waiting room (bekleme odası kullan) seçeneğini
tıklamalı. Aynı şekilde toplantı ayarlama (schedule) aşamasında istenirse sadece linke basarak

Eğer admit koşulu konulduysa her bir katılımcıyı kabul etmek gerekiyor. Geç gelenleri veya internet
bağlantısı veya başka nedenlerden düşen/toplantıdan çıkanı geri kabul etmek gerekebiliyor. Host
olan kişiye sunum sırasında buna dair mesaj; XX toplantıya katılmak istiyor, ekranda beliriyor.
Yine de sağ taraftaki katılımcı listesinden gözü ayırmamak gerek; talepte bulunan var mı diye. Bu
nedenle co-host(lar) atanması yani en az 2 kişinin görev dağılımı yapmasında fayda var.
Toplantı sırasında yeni katılımcı almama opsiyonu da var. Bunun için sağ taraftaki katılımcılar
listesinin en altındaki yerde bulunan 3 nokta (…) işaretine basılarak ilgili yer işaretlenmeli.
DİKKAT: Bu opsiyonu işaretleyince internet bağlantısı veya başka nedenlerden düşen/toplantıdan
çıkanı geri kabul etmek mümkün olmuyor.
Admit yapılmak istenmezse ayarlama aşamasında ekranda çıkan advanced aption bölümünde allow
participants to join any time (katılımcıların istedikleri zaman katılımına izin ver) seçilmeli. İster
toplantıya ilk defa bağlansın, ister internet bağlantısı veya başka nedenlerden düşme/toplantıdan
çıkma nedeniyle diğer girmek istesin, bu seçenek tıklanınca admit yani birinin kabulüne ihtiyaç
olmadan katılımcı girebilir.
DİKKAT: Bu opsiyonu işaretleyince linke erişimi olan (katılımcılar kopyala yapıştır yaparak izin
veya kontrol olmadan paylaşabilir) herkes toplantıya kontrol/denetim olmadan girebilir.

Spotlight ile konuşmacıları ana ekran yapma
Sunum/konuşma yapan kişinin ana ekranda yer almasını sabitlemek için host/co-host o kişi(ler)
nin görüntüsünün sağ üstündeki 3 noktaya (…) basıp spotlight seçeneği seçilmeli. Bu o kişi(ler)nin
ana ekran haline gelmesini sağlayacak ve odaklanmayı arttıracak.
Bunun dışında Host/co-host dışındaki katılımcılar pin (iğneleme) özelliği kullanılarak (yine aynı
şekilde istenilen kişi(ler)nin görüntüsünün sağ üstündeki 3 noktaya (…) basıp) özellikle ekranda
görülmesi istenen kişi (kendi veya başkası) veya kişiler seçebilir.

Arka Plan Değiştirme
Bazı katılımcılar bulundukları ortamın arkada görünmesi yerine bir arka plan koymak isteyebilirler.
Bunu alt banttaki solda ikinci buton olan start video (görüntü) yanındaki ok işaretine basarak
çıkan ekrandaki choose virtual background (sanal bir arka plan seç) seçeneği ile yapabilirler.
Çıkan ekranda Background & Filters (arka plan ve filtreler) bölümündeki şablonlardan birini veya
şablonların sağ üstündeki artı işaretine basarak bilgisayarından yüklenecek bir fotoğraf/resim vs.
seçerek yapabilir.
Arka plan yerine diğer seçenek olan video filters bölümünden seçim yapılırsa filtre kullanılmış
olunur. Bu özellik eğitimlerde reaksiyon almak veya toplu fotoğraf çekmek için kullanılabilir.

Ses (Mikrofon) Açma/Kapama
Host/co-host, sunum yapan/konuşmacı ve katılımcıların mikrofonlarının toplantı başlangıcında
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açık veya kapalı olması durumu host/co-host tarafından kontrol edilebilir. Bunun için 2 seçenek
var;
Toplantı ayarlaması yapılırken advanced options kısmında mute participants upon entry (tüm
katılımcıları girişte sessize al) seçilmeli. Böylelikle toplantıya giriş anında herkesin mikrofonları
kapalı olacaktır. Sonrasında host/co-host sunum yapan/konuşmacıların mikrofonu açmasını
talep edebilir. Eğer sunum yapan/konuşmacılar için her seferinde bu talebi yapmak veya onların
mikrofon açmasını zorlaştıracaksa, onları da co-host yapmak bu riski/zorluğu azaltır. Burada
önemli olan katılımcılara neden mikrofonlarının kapalı olduğunu (ortam sesi gelince toplantının
sağlıklı işlemesi bozuluyor, söz alındığından mikrofon açılacak gibi) açıklamak.
Toplantı başladığında tüm katılımcılardan mikrofonlarını kapatması istenebilir. (Yine nedenini
açıklayarak)
Toplantı başladığında sağ taraftaki participants (katılımcılar) listesinin altındaki mute all (herkesi
sessize al) butonu tıklanır. Bu seçenek katılımcıların kendini un-mute (mikrofon açma) yapmalarını
da engelliyor.
Katılımcılar arasında söz almak isteyen (soru-yorum-cevap için) kişinin alt kısımda yer alan
reactions (tepkiler) butonuna bastığından gördüğü raise hands (el kaldır) butonuna basabilir. Bu
butona tekrar basılmadıkça ekranda el kaldırma sembolü kalacak. Bu nedenle söz aldıktan sonra
katılımcının tekrar basarak sembolü kaldırması istenmeli.
Söz almak için diğer alternatif alt kısımda bulunan chat (sohbet) kısmına bu talebin yazılması veya
soru veya yorumun yazılı olarak iletilmesidir. Chat kısmında yer alan üç noktadan (…) katılımcıların
sadece Host/co-host veya sadece herkese (everyone) veya hem herkese hem de birbirlerine
(everyone publicly and directly) yazma seçeneklerinden biri seçilebilir.
DİKKAT: Host/co-host alt banttaki kalkan işareti olan security (güvenlik) üzerine bastığından
gördüğü allow participants to (katılımcılara izin ver) butonu altında chat (sohbet) özelliğini
işaretlemelidir. Aksi takdirde katılımcılar chat özelliğini kullanamaz, yazamazlar. Yine burada
katılımcıların mikrofonlarını istediklerinde açabilmelerini sağlayan unmute themselves, isimlerini
değiştirebilmelerini sağlayan rename themselves özellikleri işaretlenebilir veya işaretlenmez.
Toplantı başına katılımcılar ad-soyadı
Sadece sunum yapanların görüldüğü, katılımcıların veya katılımcı listesinin görülmediği
webinarlarda Q&A (soru-cevap) butonu bulunmakta ve katılımcıların sorularını buraya yazmaları
istenmektedir. Toplantı ayarlamasında bu özellik bulunmamaktadır!
Reactions butonu içerisindeki yes (evet) ve no (hayır) sembolleri ise evet/hayır cevaplı soru
sorulduğunda kullanılabilir.

Ekran paylaşımı (share screen)
Host/co-host veya sunum yapacaklar/konuşmacılar dışında katılımcıların ekran paylaşımı (share
screen) yapmaları engelleniyor. Bunun için toplantı başlangıcında alt banttaki share screen
(ekran paylaşımı) yanındaki oka basıldığında çıkan advanced sharing options tıklanarak who can
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share (kim paylaşabilir) sorusuna only host (sadece yönetici) cevabını vermeli; all participants
(tüm katılımcılar) denirse herkesin istediği herhangi bir zaman paylaşım yapmasına izin vermiş
olunuyor.
Host/co-host dışında sunum yapacaklar/konuşmacılara ekran paylaşım izni vermek için yine
share screen (ekran paylaşımı) yanındaki oka basıldığında çıkan multiple participants can share
simultaneously (birden fazla katılımcıya paylaşım izni) seçilmeli.
Ekran Paylaşımı için 2 seçenek var;
SADECE Bilgisayarda açılı halde olan ve görülmesi istenen görüntünün (websayfası, sunum, pdf
belge, resim vs.) paylaşılması için; share screen butonuna basınca çıkan daha önceden bilgisayarda
açılmış ilgili görüntünün seçilmesi. Bu seçenekte SADECE paylaştığınız yer görülür, arkada açık
olan başka sayfalar/uygulamalar vs. katılımcılar tarafından görülmez.
Bilgisayar ekranının (desktop) paylaşılarak, sırayla ne açılıyorsa (veya açık halde bekletiliyorsa)
gösterilmesi; share screen butonuna basınca sol üstte çıkan screen (ekran) seçilmesi. Bu seçenekte
bilgisayarınızda açık olan tüm sayfalar/uygulamalar vs. katılımcılar tarafından görülür. Geçiş
yapışınızı (sunumdan websayfasına veya anket uygulamasına gibi) hızlandırır, her seferinden
ekran paylaşımını durdurup websayfası, materyal, uygulamayı seçip tekrar ekran paylaşımı
yapmanıza gerek kalmaz.
DİKKAT: Toplantı/eğitim süresince kullanılacak dosya-belge-sunum-websayfası-uygulama vs.
bilgisayarınızda önceden açarak kontrol etmek önemli. Websayfasından rapor-broşür-poster-yayın
göstermek mümkün. Fakat internet bağlantısı sıkıntısı yaşama riskini (sayfanın yenilenememesi,
açılmaması gibi) bertaraf etmek için ilgili materyalin indirilerek pdf-jpeg gibi formatlarda açılması
önerilir.
DİKKAT: Bilgisayar ekranı paylaşılacaksa kalabalık olmayan bir ekran göstermek için yeni bir
desktop açılabilir. Veya düzenleme yapılabilir. Ayrıca whatsapp, email (Outlook), kişisel post-it gibi
kişisel bilgiler içerebilecek ve anlık iletinin gelebileceği uygulamaların da kapalı olmasında yarar
var.

Belge Paylaşımı (Share File)
Chat penceresinde File butonuna basılarak istenilen belge tüm katılımcıların yükleyebilmesi için
yollanabilir. Chat bölümüne düşen belgenin üstüne basılarak kaydedilir ve kaydedildiği yerden
bulunarak açılır.

Sesli Video Gösterimi
Daha önceden yüklenmiş, bilgisayarda bulunan veya youtube-viemo gibi yerlerde veya
websayfalarında sesli bir video gösterimin ekran paylaşımı (share screen) yapılırken MUTLAKA
çıkan pencerenin sol altındaki share sound (ses paylaşımı) seçeneği tıklanmalı, aksi takdirde ses
duyulmuyor. Görüntü ve ses uyumu ekran paylaşan kişinin internet hızı ile bağlantılı; çok az fark
ile devam edebilir.
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DİKKAT: Youtube/viemo üzerinden video gösterimi yapıyorsanız tam ekrana almayı ve video
bitince durdurmayı (videoyu) unutmayın. Veya video bitince ekran paylaşımını durdurun.

Break-out rooms (odalara ayrılma)
DİKKAT: Bu özellik ayrıca Zoom Rooms alınmışsa ortaya çıkmakta.
DİKKAT: Sadece host/co-host görebiliyor ve sadece Host gruplara ayırma işlemini yapabiliyor.
Bu özellik toplantıdan önce Zoom ayarlarında Meetings (toplantılar) bölümünde edit meetings
seçildiğinde meeting options (toplantı ayarlarında) Break out room pre-assign (önceden odaları
ayarla) altında çıkan create rooms (oda yarat) üstüne basılarak yapılıyor.
Alta bantta çıkan break-out rooms butonuna basınca çıkan create XX break out rooms (XX sayıda
oda yarat) içerisine kaç odaya ayrılmak istendiği giriliyor ve assign automatically (katılımcıları
otomatik dağıt) veya assign manually (manuel olarak/katılımcıları seçerek dağıt) seçiliyor.
Ardından odalar host ekranına geliyor. Host isterse odanın adını değiştirebilir; rename (yeniden
adlandır) veya silebilir (fazlaysa); delete room.
Odalar yaratılırken açılan pencerenin sol altında bulunan options (seçenekler) yanındaki okdan
odanın ne kadar süre açık kalacağı (rooms close automatically after XX minutes), kaç saniye kala
katılımcılara kalan süreyi hatırlatmak için geri sayım yapılacağı (set countdown timer) seçilmeli.
İstenirse zaman dolunca Host/Co-Host uyarılması (notify me when the time is up) seçilir.
Host open all rooms (tüm odaları aç) butonuna bastığı anda odalar açılır.
Host ve co-host(lar) istedikleri zaman istedikleri odalara gidebilir; join room. Ana salona dönmek
için leave break out room (odayı terk et) seçilir.
Host ve co-host (lar) odalara mesaj yollayabilir; broadcast message. Bu odanın üst kısmında anlık
çıkar. Chat kısmında değil!
DİKKAT: Odadayken chat kısmına yazılanlar ana salona dönülünce görülmez. Aynı şekilde ana
salonda chat bölümünde yazılanlar odaların içine girilince chat kısmında görülmez.
Odadayken katılımcılar ask for help (yardım iste) butonuna bastıklarında host/co-hosta uyarı
gidiyor.

Çevrim içi atölyelerde kameralar kapanmaya başladıysa?
Katılımcılar yorulmaya başladıklarında ya da ilgilerini kaybettiklerinde kameralarını kapatıp
dinlenmeye ya da başka şeylerle uğraşmaya başlayabilir. Bunun haricinde katıldıkları yerde farklı
sorumlulukları olduğu için, güvende hissetmedikleri için, katıldıkları ortamda başkaları da olduğu
için ya da aynı zamanda ev içi işler yapmak istedikleri için kameralar kapanabilir. Burada önemli
olan çoğunluğun kapatmaya başladığını fark ettiğiniz anda bunun nedenini sormanızdır. Açılması
için zorlamamak, ihtiyacı görmeye çalışmak önemlidir.
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İlgilerini kaybetmeye başladılarsa önce ‘’katılımcılar neden ilgisini kaybeder?’’ sorusuna cevap
bulmak, daha sonra da ‘’peki biz katılımcıların ilgisini nasıl yüksek tutabiliriz?’’i düşünmek gerekir.
Bu tip durumlar için ara vermek iyi bir seçenek olabilir ya da güncel örnekler paylaşmak, sadece
kolaylaştırıcının aktardığı bir düzende değil katılımcıyı dahil etmek amacıyla sorular yöneltilebilir.
Canlandırıcı aktivite ya da küçük gruplara bölerek konudan kopmadan katılımcıların ilgisini
yükseltmeye çalışılabilir. Burada odağını kaybetmeye başlayan katılımcıları görmek ve tekrar
toparlamak kolaylaştırıcının sorumluluğundadır.
Hatırlatmalar
Rahatlık ve samimiyet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motivasyon ve ilgi düzeyini kontrol
Küçük grup çalışmaları
Ses tonu iniş, çıkışları ve konuşma ritmi!
Sürekli sunum açık kalmasın, birbirinizi görün!
Sunum hatırlatma amaçlı olmalı, okumak için değil.
Direnç gösteren bir duruma karşı önceki deneyimlerinizden yola çıkarak çözüm üretmek.
Beden kontrolü (elin, ayağın dolanmasın.)
Kimseyi konuşmaya zorlamama
Başkasının cümlesini tamamlamama
İtiraz/şikayetlere kapalı olmama
Tepki vermeden önce düşünmek
Ekip arkadaşının ayağına basma!
Önyargılı olmamak

Kolaylaştırıcının enerjisi: Unutma! Sen kendi içeriğinden sıkılabilirsin ama katılımcı ilk kez
duyuyor!
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Değerlendirme ve Geri Bildirim Formları
A-Kolaylaştırıcı Öz Değerlendirme Formu

4- Kadınlara öğrenci gibi değil, birlikte mücadele ettiğim arkadaşlarım olarak yaklaştım.
Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

*Bu form kolaylaştırıcı tarafından doldurulacak ve kimseyle paylaşılmayacaktır.
1- Bu atölyeye hazırlandığınız ve atölyeyi verdiğiniz süreci düşündüğünüzde, aşağıdaki başlıklarda
kendinizi nasıl değerlendirirsiniz?

• Güler yüzlü ve sakindim.
Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle

Kesinlikle

katılmıyorum

katılıyorum

• Katılımcıların konuşmasına imkân tanıdım.
Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

5- Her modül öncesinde iyi hazırlandım. (Bu alanla ilgili dergileri, yayınları, televizyon programlarını,
konferansları, kursları, seminerleri, internet sitelerini ve sempozyumları takip ettim.)
Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

6- Kadınların bu atölye boyunca kendisini tanımasına katkım oldu
Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

• İnsanları yargılamayan bir iletişim kurdum.
Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

7- Kadınların bu atölye boyunca özgüvenlerinin gelişmesine ve kendini değerli hissetmesine
katkım oldu.
Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

• Şiddet etkisi yaratmayan bir iletişim kurdum.
Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

8- Kadınların gerekli bilgileri edinmesine katkım oldu.

Kesinlikle

2- Kendimi değerlendirdiğimde, eğitim süresince ön yargılarımın farkına vardım ve onları
değiştirmeye çalıştım.
Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

9- Her modül sonunda kadınlardan atölye ile ilgili değerlendirme aldım.
3- Kendimi değerlendirdiğimde, ben de bu atölye süresince yeni şeyler öğrenmeye çalıştım.
Okudum, araştırdım, diğer kadınların deneyimlerinden öğrendim.
Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum
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B-Kolaylaştırıcı için Atölye Değerlendirme Raporu

1.3. Uygulamakta en çok zorlandığınız aktivite hangisiydi? Neden?

*Bu rapor kolaylaştırıcı tarafından doldurulacak ve süpervizörle paylaşılacaktır.

Gerçekleştirilen modül
Gerçekleştirilen aktiviteler
Kolaylaştırıcı adı-soyadı
Şehir
Katılımcı sayısı

2. Süre
Atölye süresi yeterli miydi?
EVET

1. Atölye yönergesi

HAYIR

1.1. Atölye yönergesinin katılımcıların seviyesine uygunluğunu değerlendiriniz
Atölye yönergesi katılımcıların seviyesine uygundu.
Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

3. Materyal
3.1 Atölyede kullanılan materyaller yeterli miydi?
EVET

Açıklama:

3. Materyal
1.2. Kadınlara en uygun, en fazla verimi alabildiğiniz aktivite hangisiydi?
Neden?

3.2 Varsa, materyallerle ilgili tavsiyeleriniz nelerdir?

HAYIR
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4. Katılımcı

C-İkinci Kolaylaştırıcı için Atölye Değerlendirme Raporu

Kadınların atölyeye katılımı nasıldı?
Çok aktif katıldılar

Aktif katıldılar

Orta seviyede
katıldılar

*Bu rapor ikinci kolaylaştırıcı tarafından doldurulacak ve süpervizörle paylaşılacaktır.
Az katıldılar

Çok az katıldılar

Gerçekleştirilen modül
Gerçekleştirilen aktiviteler

5. Kolaylaştırıcı

Kolaylaştırıcı adı-soyadı

Aktiviteleri yaparken zorlandığınız bir yer var mı? Neden?

Şehir
Katılımcı sayısı

1. Kolaylaştırıcının yönerge ve içerik hâkimiyeti açısından
değerlendirilmesi
1.1.Kolaylaştırıcı yönergeye hâkimdi

6. İhtiyaçlar
Atölyeyi yürütürken destek alma ihtiyacını duyduğunuz herhangi bir şey
var mı?

Çok hâkimdi

Hâkimdi

Kararsızım

Hâkim değildi

Hiç hâkim değildi

Açıklama:

1.2. Kolaylaştırıcının yönergeleri veriş ve aktiviteleri uygulama biçimi

7. Çözüm önerileri & tavsiyeler

Evet

Atölye ile ilgili herhangi bir konuda tavsiye ve çözüm önerileriniz var mı?
Atölyeye başlarken gündemi aktardı
Atölyeye başlarken kadınları selamladı
Aktivite yönergelerini tek tek, açık şekilde
katılımcılarla paylaştı
Aktivitenin amaçlarını paylaştı
Aktiviteyi gerçekleştirirken, kendi cümleleriyle sade bir
şekilde yönergeyi aktarabildi

8. Genel Değerlendirme
Bu modülü genel olarak değerlendirdiğinizde verdiğiniz atölyeden ne kadar
memnun hissediyorsunuz?
Çok memnunum

Memnunum

Kararsızım

Memnun Değilim

Hiç memnun değilim

Aktiviteyi gerçekleştirirken örnekler verdi
Aktiviteyi gerçekleştirirken kadınların kendi
örneklerini vermeleri için alan açtı
Aktivite sonunda değerlendirme yaptı

Hayır

Emin
Değilim
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1.3. Kolaylaştırıcıyı, gerekli ön çalışmaları, hazırlıkları yapmış olması
açısından değerlendiriniz.
Tüm hazırlıkları yapmıştı

Biraz hazırlık yapmıştı

Hiç hazırlık yapmamıştı

2. Kolaylaştırıcının iletişim becerileri

Katılımcı memnuniyet anketi
Öz değerlendirme

Atölye boyunca diğer katılımcılarla olan iletişiminizi ve deneyiminizi göz önüne aldığınızda
aşağıdaki başlıklarda kendinizi nasıl değerlendirirsiniz?

Diğer katılımcıların konuşmasına imkân tanıdım.

2.1. Kolaylaştırıcının katılımcılarla iletişimi

Kesinlikle

Evet

Hayır

Emin
Değilim

katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Cinsiyetçi bir dil kullanmadı
Katılımcıları yargılamadan dinledi
İnsanları yargılamayan bir iletişim kurdum.

Katılımcıları konuşabilmesi için cesaretlendirdi,
dinlemeyi tercih edenleri zorlamadı

Kesinlikle

Kadınları küçümsemeyen, cümleleri ile alay etmeyen
bir dil kullanmadı

katılıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılımcıların duygu durumlarını gözetti

2.2. Kolaylaştırıcı ile iletişiminizi, geri bildirim verebilme ve o geri
bildirimden yararlanma açısından değerlendiriniz

Şiddet etkisi yaratmayan bir iletişim kurdum.
Kesinlikle

İyi

Orta

Zayıf

katılıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

3. Genel Değerlendirme
3.1 Kolaylaştırıcıyı genel kolaylaştırıcılık becerileri açısından
değerlendirdiğinizde geri bildiriminiz nedir?

Kendimi değerlendirdiğimde, eğitim süresince ön yargılarımın farkına vardım ve onları değiştirmeye çalıştım.
Kesinlikle

Çok Yetkin

YetkinZayıf

Yetkin Değil

Kesinlikle Yetkin Değil

3.2 Kolaylaştırıcının gerçekleştirdiği atölyeleri aşağıdaki başlıklar
üzerinden değerlendiriniz
•
•
•
•

katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Atölye ve kolaylaştırıcı değerlendirme

Bu modül amacına ulaşması açısından:
Bu modül yönergesinin amaçları ile uygunluğu açısından:

Genel olarak atölyeden ne kadar memnun kaldınız?

Kolaylaştırıcının kolaylaştırıcılık becerisinin atölye ile uygunluğu açısından:
Bu modül özelinde tavsiyeler ve geliştirilmesi gerekenler:

4. Belirtmek istediğiniz herhangi bir konu var mı?

Hiç memnun kalmadım

Biraz memnun kaldım

Çok memnun kaldım
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Atölyenin sizin için en yararlı bölümü ve aktivitesi hangi kısmıydı?

Lütfen aşağıdaki ifadelere katılım düzeyinizi işaretleyiniz.
Atölye sayesinde yeni bilgiler edindim.

Kadının İnsan Hakları

Kesinlikle
katılıyorum

•
•
•
•

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet arasındaki farkı anlama
Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yarattığı olumsuz sonuçları görmek
Neden insan haklarına değil, kadının insan haklarına ihtiyacımız olduğunu anlama
Temel insan hakları ve kadının insan hakları özelindeki haklarla ilgili bilgi sahibi olma

Medeni Haklar

Atölye sayesinde kadınlara karşı uygulanan ayrımcılıkla mücadele etmeye yönelik motivasyonum arttı.
Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

• Hakların kadınlar için önemini öğrenme
• Kadınların Medeni haklarına dair bilgilenme
• Hakların benim hayatımdaki etkisini görebilme

Şiddetten Korunmada Haklarımız
•
•
•
•
•

Şiddet türlerini tanımlayabilme ve ayırt edebilme
Şiddetin sonuçları hakkında bilgi edinme

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Diğer şiddete uğrayanlarla dayanışma ve başa çıkma yöntemleri hakkında fikir geliştirme
Şiddetten korunmada acil telefonları ve diğer mekanizmaları bilme

Ekonomik Haklar

Kolaylaştırıcının konu hakkındaki bilgisi güven vericiydi
Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Evde ve istihdamda cinsiyete dayalı iş bölümünün ne olduğunu anlama
Cinsiyete dayalı iş bölümünün sonuçlarının (cinsiyet eşitsizliğinin) farkına varma
Ekonomik haklarımızı öğrenme
Ekonomik haklarımızın hayatımıza etkisinin farkına varma

Kadınların Sağlık Hakkı

• Sağlıklı olmanın ve iyilik halinin bileşenlerini tanıma
• Temel sağlık haklarını öğrenme
• Sağlık hizmetlerine erişim sürecinde destek alabileceği kurumları öğrenme

Kadınların Cinsel Sağlık ve Üreme Hakları
•
•
•
•
•
•
•

Kesinlikle
katılıyorum

Kendisi için güvenlik planı yapmayı öğrenme

• Şiddetten korunmada yasal haklarını öğrenme

•
•
•
•

Atölye katılımcıların aktif şekilde katılmasına olanak verecek şekilde planlanmıştı

Kolaylaştırıcının bizimle iletişimi iyi ve etkiliydi
Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Bu atölyede edindiğiniz bilgilerin iş/kişisel yaşamınıza herhangi bir katkısı olacağını düşünüyor musunuz?

Cinsel sağlık ve üreme hakları ile ilgili bilgi edinme
Kadın ve erkek üreme organlarını tanıma
Adet döngüsü ve işleyişini öğrenme
Gebelik ve doğum konularında haklarını öğrenme
Doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi edinme
Kürtaj hakkını ve gerekli koşulları öğrenme
CYBE’ler ve Güvenli cinsellik hakkında bilgi edinme

Evet

Kısmen

Hayır

• / bizi takip edin /
• Bizi takip ederek yaptığımız çalışmaları daha fazla kişiye
duyurmamıza destek olabilirsiniz.

• hayatadestek.org | hayatadestek.online

