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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. Raporla bağlantılı olarak pandem�n�n b�r�nc� senes�nde toplumsal c�ns�yet çalışmalarını
konuşacağımız b�r panel� 20 Şubat’ta gerçekleşt�receğ�z. Bülten�n sonunda kayıt b�lg�ler�n�
bulab�l�rs�n�z. 

SU Gender Uluslararası Toplumsal C�ns�yet Ağına Üye Oldu
SU Gender olarak Columb�a Ün�vers�tes� Uluslararası İl�şk�lerde Kadın ve Toplumsal C�ns�yet Ağı
(Women and Gender �n Global Affa�rs Network/ WGGA)’na üye olduk. WGGA uluslararası alanda
d�s�pl�nlerarası ve toplumsal c�ns�yet odaklı çalışan araştırma merkezler� ve akadem�syenler
arasında b�r ağ oluşturmak; farklı alanlarda kamu, özel sektör veya s�v�l toplum tems�lc�ler�yle
çalışarak farkındalık yaratmak ve pol�t�kaları etk�lemek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Dünya
genel�nde toplumsal c�ns�yet çalışmalarının karşılaştığı zorlukları önlemey� ve uluslararası b�r
dayanışma ortamı yaratmayı amaçlayan WGGA, d�ldek� c�ns�yetç�l�kten pandem�n�n toplumsal
c�ns�yet perspekt�f�ne değ�n farklı konularda atölyeler ve web�narlar düzenl�yor. WGGA
önümüzdek� dönemde kend� ülkes�nde toplumsal c�ns�yet çalışmaları yürütmekte zorlanan
akadem�syenler �ç�n m�saf�r öğret�m üyel�ğ�, kütüphane er�ş�m� desteğ�, konferans ve atölyelere
er�ş�m desteğ� g�b� �mkanlar yaratmayı planlıyor. 

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 geçt�ğ�m�z Mayıs ayından ber� düzenled�ğ�m�z web�narlar bu yıl da devam
edecek. C�nsel Tac�z, C�ns�yete Dayalı Ş�ddet ve Ayrımcılık: Araştırma, Eylem, Yazma Deney�mler�
web�nar ser�s�nde bugüne kadar düzenlenen tartışmaların  geçm�ş v�deolarına Türkçe  altyazılı
olarak SU Gender YouTube kanalında ulaşab�l�rs�n�z.

Nerelere Katıldık?

SU Gender-EDU �ş b�rl�ğ� kapsamında 8 Ocak’ta çeş�tl� ş�rketlerden tems�lc�ler�n katıldığı
“Çalışma Hayatında Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�” başlıklı eğ�t�m� tamamladık. Eğ�tmenl�ğ�n�
Zeynep Gülru Göker’�n yaptığı oturumda toplumsal c�ns�yet, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�,
ayrımcılık g�b� kavramlar hakkında konuştuk ve çalışma hayatında toplumsal c�ns�yet
eş�tl�ğ�n� teşv�k etmeye yönel�k farkındalık kazandırmak �ç�n neler yapılab�leceğ�n� tartıştık.

 

Bar�lla çalışanlarının h�kayeler� �le Dönüştürücü Öğrenme prat�kler�n� kullanarak Kapsayıcı
D�l ve Kurum Kültürü k�tapçığı çalışmamıza bu ay da devam ett�k. 2020 dönem� boyunca
gerçekleşt�rd�ğ�m�z beş atölyen�n sonrasında başlattığımız bu çalışmaya pandem�
dönem�nde 120 Bar�lla çalışanı katkıda bulunuyor.

 

Zeynep Gülru Göker, 12 Ocak'ta İstanbul Pol�t�kalar Merkez� tarafından düzenlenen Salgın
ve Toplum web�nar ser�s�n�n “Türk�ye’de ve Dünyada Kadın” başlıklı panel�ne konuşmacı
olarak katıldı; s�yaset ve demokras�ye toplumsal c�ns�yet perspekt�f�yle bakmanın önem�
üzer�ne konuştu. Etk�nl�ğ� �zlemek �ç�n tıklayın. 

 

Özge Ertem, Medyascope’ta Seval Şah�n’�n sunduğu Şeh�r Hep�m�z�n programına konuk
oldu. ‘Geç Osmanlı dönem� açlık ve kıtlık hafızası’ başlıklı bölümde Ertem, kıtlıkların
özell�kle m�syoner günlükler� ve Ermen� yardım kom�tes� raporu g�b� kayıtlarda bıraktığı
�zlerden bahsett�.  Kıtlık dönem�n�n kayıp sesler�ne ve tar�h�ne farklı kaynaklardan ve
arş�vlerden nasıl ulaşılab�leceğ� sorusunu ele aldı.

 

SU Gender ek�b� olarak kend�m�z� gel�şt�rmek �sted�ğ�m�z ve merak ett�ğ�m�z alanlarda ek�p
eğ�t�mler� almaya devam ed�yoruz. H�nd�stan’da genç fem�n�st b�r topluluk tarafından
kurulmuş olan ve toplumsal dönüşüm yaratmak �ç�n toplulukların ve genç l�derler�n
güçlend�r�lmes�n� hedefleyen One Future Collect�ve yürütücülüğünde b�r Fem�n�st L�derl�k
Atölyes�’ne katıldık. Geleneksel l�derl�kten fem�n�st l�derl�k anlayışına g�den teor�k çerçevey�
�nceleyerek başlayan atölyede, toplulukların farklı alanlarda nasıl her üyes�n�n l�derl�k
potans�yel�n� ortaya çıkaracak b�ç�mde organ�ze ed�leb�leceğ� ve SU Gender’ın çalışma
yöntemler�ne nasıl b�r kez daha bu gözle bakılab�leceğ�n� beraber düşündük.

Önümüzdek� Ay Neler Var?

D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2021 başvuruları açıldı 
D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü, 2009 yılında aramızdan ayrılan meslektaşımız, arkadaşımız,
sosyolog D�cle Koğacıoğlu anısına Sabancı Ün�vers�tes� Sanat ve Sosyal B�l�mler Fakültes�'n�n de
desteğ�yle SU Gender tarafından ver�len b�r makale ödülüdür. 2010 yılından bu yana ver�len
ödülün amacı, Türk�ye üzer�ne toplumsal c�ns�yet odaklı araştırmaları desteklemek ve genç
araştırmacıları teşv�k etmekt�r. Ödül, yüksek l�sans ve doktora öğrenc�ler� �le yüksek l�sans
dereces�n� son �k� yıl �çer�s�nde almış araştırmacılara açıktır. D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü'ne bu
yılk� son başvuru tar�h� 1 Ek�m 2021'd�r. Başvuru koşulları �le �lg�l� detaylı b�lg�ye ulaşmak �ç�n
tıklayın.

Pandem�n�n B�r�nc� Senes�nde Toplumsal C�ns�yet Panel�
SU Gender olarak yürüttüğümüz �zleme faal�yet� sonunda Aslı Aygüneş ve Oğuz Can Ok'un
kaleme aldığı COVID-19 Toplumsal C�ns�yet Çalışmaları İzleme Raporu’nu anlatacağımız ve
konuyu farklı yönler�yle tartışmaya açacağımız panel� 20 Şubat Cumartes� günü 13.00-17.00
saatler� arasında düzenl�yoruz. Kadına yönel�k ş�ddet, engel� olanların haklarına er�ş�m�, sağlık ve
eğ�t�me er�ş�m, LGBTİ+’ların yaşadığı sorunlar ve savunuculuk çalışmaları, kadın emeğ� g�b�
konularda çalışan s�v�l toplum örgütler�n�n b�r araya geleceğ� bu panelde yürütülen raporlama ve
savunuculuk çalışmalarını d�nley�p b�rl�kte tartışma fırsatı bulacağız. Kayıt olmak �ç�n tıklayın. 

Mor Sert�f�ka Programı Kış Okulu Şubat’ta da Çevr�m�ç�!
Mor Sert�f�ka Programı 2021’�n �lk eğ�t�m çalışmasını Şubat’ta çevr�m�ç� olarak düzenleyecek.
Başvuruları halen açık olan programda 60 öğretmen ve öğretmen adayını 2 hafta sonu toplumsal
c�ns�yetle kes�şen farklı konularda düşünmek üzere b�r araya get�receğ�z.

Adres: Sabancı Ün�vers�tes�, Orta Mahalle, Ün�vers�te
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