COVID-19 Toplumsal C ns yet Çalışmaları İzleme Raporu
SU Gender olarak #GenderPandem c et ket yle, pandem konusunu toplumsal c ns yet eksen nde
tartışan araştırmalar, f k r yazıları, raporlar, savunuculuk akt v teler g b b rçok alanda hem
Türk ye’y hem de uluslararası alanı kapsayan b r zleme faal yet sürdürdük. Merkez as stanları
Aslı Aygüneş ve Oğuz Can Ok'un kaleme aldığı zleme raporu, Mart-Eylül arasında altı ay
boyunca yaptığımız bu zleme çalışmasının sonuçlarını çer yor. Bu raporla pandem sürec nde
yürütülen çalışmaları dört ana başlık altında derlemeye çalıştık: (1) Pandem Gölges nde
Toplumsal C ns yet Temell Eş ts zl kler, (2) Toplumsal C ns yet Temell Ş ddet ve Pandem , (3)
Haklara Er ş m ve Pandem , (4) Ekonom k Özgürlükler ve Pandem . Rapora ulaşmak ç n tıklayın.

SU Gender Yen Yıla Dört Ufuk 2020 Projes le G r yor
SU Gender tarafından yürütülmekte olan üç Hor zon2020 projes ne Aralık ayında b r yen s daha
eklend . Ayşe Gül Altınay ve Kr sten Sarah B ehl' n yürütücülüğünde, Aslı İk zoğlu, Ayşecan
Terz oğlu, Gülru Göker ve Hülya Adak'ın araştırma ek b nde yer alacakları RESISTIRE
(RESpondIng to outbreaks through co-creaTIve susta nable nclus ve equal ty stRatEg es) projes ,
162 proje ç nden beş nc olarak Avrupa Kom syonu Ufuk 2020 programı COVID-19 araştırma
çağrısı kapsamında fonlanmaya hak kazandı. 9 ülkeden 10 kurumu b r araya get ren proje,
pandem n n etk ler n toplumsal c ns yet ve d ğer eş ts zl kler n kes ş m noktalarına odaklanan
'gender+' perspekt f nden ncelemey , s v l toplum kuruluşlarının hayata geç rd kler başarılı
stratej lerden öğrenerek yen pol t ka öner ler gel şt rmey hedefl yor.

Ş r n Tekel Araştırma Ödülü 4’üncü Kez Sah pler n Buldu
Bu yıl dördüncü kez ver len ödüller n açıklandığı Ş r n Tekel Araştırma Ödülü Konferansı’nı
5 Aralık’ta lk kez çevr m ç olarak düzenled k. Konferansta geçt ğ m z yıl ödül alan
araştırmacılar b r sene boyunca devam ett rd kler çalışmaların çıktılarını sunarken, 2020
yılında ödül kazanan araştırmacılar da açıklandı. Türk ye’de toplumsal c ns yet odaklı
araştırmaları desteklemey ve teşv k etmey amaçlayan Ş r n Tekel Araştırma Ödülü’nü bu
yıl ortak çalışmalarıyla Ayşe Akalın ve Demet Lüküslü le Yonca C ngöz alırken; Gülç n Con
Wr ght ve Füsun Kökalan Çımrın Araştırma Teşv k Ödülü’ne layık görüldü. Sabancı
Ün vers tes mezunu Yonca C ngöz’ün konuyla lg l söyleş s ne ulaşmak ç n tıklayın.

D cle Koğacıoğlu Makale Ödülü 11’ nc Kez Düzenlend
D cle Koğacıoğlu Makale Ödülü Konferansını on b r nc yılında lk kez çevr m ç olarak 26
Aralık’ta düzenled k. İlk oturumda SU Gender D rektörü Hülya Adak le Sanat ve Sosyal
B l mler Fakültes Dekanı Meltem Müftüler-Baç açılış konuşmalarını yaptı. Ardından D cle
Koğacıoğlu’nun annes Nevzat Süer Sezg n ve esk öğrenc ler Olcay Özer, Es n Düzel,
Ayşegül Balta, Selen Çatalyürekl D cle Koğacıoğlu’na ve ödüle da r anılarını, düşünceler n
paylaştı. İk nc oturumda Aslı İk zoğlu kolaylaştırıcılığında B ray Anıl B rer, Şeyma Gümüş,
Burcu Hat opoğlu ve Begüm Üstün bu yıl ödüle ve teşekküre layık görülen çalışmalarını
sundu. Konferans sonundak ödül tören nde se bu senek ödüller açıklandı.

C nsel Tac z, C ns yete Dayalı Ş ddet ve Ayrımcılık
Web narları
SU Gender olarak ün vers te ç nde ve dışında c nsel tac z, c ns yete dayalı ş ddet, çeş tl l k
ve kapsayıcılık konularında düzenled ğ m z web nar ser s ne Aralık ayında k buluşmayla
devam ett k. 9 Aralık’ta düzenled ğ m z sek z nc buluşmaya konuk olan Clare McGlynn,
“S ber Teşh rc l k: Zararları Tesp t Etmek, Yasaları İy leşt rmek” başlıklı sunumunu yaptı. 16
Aralık’ta düzenlenen dokuzuncu buluşmada se Gülr z Uygur, Yıldız Ecev t, Umut Beşpınar,
Ufuk Sezg n ve H lal Esmer, “Türk ye'de C nsel Tac z ve Saldırıyla Mücadelede Ün vers teler
ve S v l Toplum” s ml etk nl kte b r araya gelerek kend kurumlarında c nsel tac zle
mücadele çalışmalarını ve deney mler n aktardı. Web nar ser s n n geçm ş v deolarına Ocak
2021 t bar yle SU Gender YouTube kanalında ulaşab l rs n z.

Osmanlı ve Türk ye Çalışmalarında
Toplumsal C ns yet Çalıştayı
SU Gender ve Or ent-Inst tut Istanbul, Koç Ün vers tes Anadolu Meden yetler Araştırma
Merkez Kütüphanes (ANAMED) şb rl ğ ve Sabancı Ün vers tes İstanbul Pol t kalar
Merkez St ftung Mercator G r ş m desteğ yle 9-10 Aralık’ta “Mapp ng Gender n the Near
East” s ml çevr m ç b r çalıştay düzenlend . Osmanlı dönem nde ve Türk ye’dek kadın
çalışmaları ve toplumsal c ns yet çalışmaları konularına odaklanan farklı ülkelerden
akadem syen ve araştırmacılar çalıştayda b r araya geld . Sabancı Ün vers tes ’n n yanı sıra
Oxford, Stanford, Yale, Ch cago, Cambr dge, At na, Boğaz ç g b farklı ün vers telerden
katılımcıların buluştuğu çalıştayda dört panel düzenlend . Çalıştay programına ulaşmak ç n
tıklayın.

Nereden Çıktı Bu Müslüman Fem n stler?
Mor Sert f ka Programı aylık olarak düzenled ğ web narlarda öğretmen ve öğretmen
adaylarıyla b r araya gelmeye devam ed yor. 29 Aralık’ta Havle Kadın Derneğ
kurucularından Rümeysa Çamderel le Sabancı Ün vers tes Kültürel Çalışmalar Yüksek
L sans Programı mezunu Zeynep Kuyumcu'nun moderatörlüğünde "Nereden çıktı bu
Müslüman fem n stler? - Küçük Resme Bakarak Müslüman Fem n st Mücadeley
Konuşmak" başlıklı web narı gerçekleşt rd k. Rümeysa Çamderel ’den ve Zeynep
Kuyumcu’dan Havle Kadın Derneğ ’n n ve k ş sel olarak kend ler n n fem n zm ve
Müslümanlık k ml kler n nasıl kes şt rd kler n , en çok karşılaştıkları soruları ve bugüne
kadark Müslüman fem n st olmaya da r deney mler n d nled k.

C ns Adımlar Deney m Aktarımlarına Devam Ett
C ns Adımlar ek b nden Özge Ertem, İlayda Ece Ova ve Selen Çatalyürekl , 3 Aralık’ta çevr m ç
olarak Hollanda Araştırmaları Enst tüsü (NIT) tarafından düzenlenen LGBTİ-temalı Hafıza
Yürüyüşler çalıştay ser s n n lk nde yer aldılar. Ek p, projen n tar hçes , yürüyüş rotaları, sözlü
tar h ve Buluşan Adımlar d j tal har talama çalışmalarına da r deney mler n zley c lere aktardı.
C ns Adımlar ek b , ayrıca 4 Aralık'ta İTÜ FBE Kentsel Tasarım Yüksek L sans programında
yürütülen Dost Kentler ç n Tasarım ders ne katıldı. Özell kle har talama projes üzer nden, Kadın
ve LGBTİ+ dostu kent tasarımı mkânlarına da r C ns Adımlar programının deney mler n
anlatırken, öğrenc lerle beraber toplumsal c ns yet, evs zl k, barınma ve kentsel tasarım l şk s
hakkında lham ver c b r sohbet gerçekleşt rd .

Nerelere Katıldık?
Gülru Göker, Herkes ç n M marlık ve Mekanda Adalet Derneğ 'n n 5 Aralık’ta b rl kte
düzenled ğ "MAD Akadem Buluşmaları 2020: Kamusal Alan ve Katılım" atölye
çalışmasında müzakerec demokras ve katılımcı süreçler n tasarlanmasında toplumsal
c ns yet perspekt f n n sağlanması konulu b r sunum yaptı.
Kr sten Sarah B ehl ve Gülru Göker 17 Aralık’ta Sabancı Ün vers tes Sanay İşb rl kl kler ve
Teknoloj L sanslama b r m tarafından düzenlenen Hor zon Europe-Soc al Sc ences and
Human t es Info Day'de AB Hor zon 2020 projeler ne başvuru ve katılımla lg l
deney mler n paylaştı.
Yılda k kez b r araya gelen Ün vers teler Arası C nsel Tac z ve Saldırıya Karşı İşb rl ğ ve
İlet ş m Grubu’nun 18 Aralık’ta çevr m ç olarak “Koronav rüs dönem nde neler yapıyoruz?”
başlığıyla düzenlenen çalıştayına katıldık. Maltepe Ün vers tes Kadın ve A le Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkez ev sah pl ğ nde düzenlenen çalıştaya Türk ye’n n farklı
ller nden 30’un üzer nde ün vers te tems lc s katıldı.
Bar lla le 2020 yılında başlattığımız farkındalık eğ t mler sonrasında oluşturulan gönüllü
çalışan ek b le “Kapsayıcı D l” odağında kurum ç rehber hazırlıklarına başladık.
Kapsayıcı d l üzer ne yaşanan olayların örneklend ğ ve h kayeler n yen den yazıldığı
rehber n Şubat sonu yaygınlaştırılması planlanıyor. Çalışmalar Ocak 2021 süres nce de
devam edecek.
10 Aralık’ta CIP of s n düzenled ğ Human L brary etk nl ğ ne SU Gender’dan Em rhan
Den z Çeleb “Kadınlığımı Sorgulatmam!: Trans Erkek” k tap olarak katılım sağladı. İk ayrı
oturumda katılımcıların trans olmak üzer ne sorularını yanıtladı.
“Evdes n ama Yalnız Değ ls n” projes kapsamında Avon çalışanlarına özel olarak
Toplumsal C ns yet Eş tl ğ sem ner düzenled k. SU Gender’dan Hülya Adak’ın eğ tmen
olarak katıldığı etk nl ğe lg oldukça yüksekt . Eğ t m n tekrarı Ocak ayında Em rhan Den z
Çeleb le yapılacak.
24 Aralık’ta Türk Ps koloj Öğrenc ler Ankara çalışma grubunun organ zasyonuyla Ankara,
İstanbul, İzm r ller nde ün vers teler n Ps koloj bölümler nde okuyan l sans öğrenc ler yle b r
araya geld k. SU Gender üyes İlayda Ece Ova’nın yaptığı toplumsal c ns yete g r ş
sunumunun ardından kısa b r atölye ve soru-cevapla devam eden oturum oldukça ver ml
geçt .
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