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Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi Hazırlık Toplantısı
Tarih: 20-21 Nisan 2019
Yer: Konak Best Western Otel – Akdeniz Salonu
Program
20 Nisan Cumartesi (I. Gün)
10:00-10:30

Kayıt /çay-kahve ikramı

10:30-12:00

Tanışma: Katılımcı Deneyim Paylaşımları
(Ne yapıyoruz, hangi alanda çalışıyoruz?)

12:00-12:30

DEMIS: Biz kimiz?

12:30-13:30

Öğle yemeği

13:30-14:00

Neden bir araştırma merkezine ihtiyaç duyuyoruz?

14:00-15:00

Araştırma merkezinin amacı, kapsamı ve çalışma ilkeleri neler olmalıdır?

15:00-15:15

Çay-kahve arası

15:15-16:00

Araştırma merkezinin öncelikleri neler olmalıdır?
21 Nisan Pazar (II. Gün)

10:00-10:30

Kayıt /çay-kahve ikramı

10:30-11:00

İlk günkü oturumun genel bir özeti

11:00-12:30

İşbirliği olanakları nelerdir? Kim kiminle ne yapabilir?

12:30-13:30

Öğle yemeği

13:30-15:00

Araştırma merkezinin kısa vadeli çalışma planı

15:00-15:15

Çay-kahve ikramı

15:15-16:00

Araştırma merkezinin çalışma yönteminin görüşülmesi

16:00-16:30

Genel değerlendirme ve kapanış
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Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi Hazırlık Toplantısı
Sonuç Raporu
20 – 21 Nisan 2019 tarihlerinde DEMIS Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi Hazırlık
Toplantısı alan ve akademiden davetli katılımcılar ile Best Western Konak Oteli’nde
gerçekleştirilmiştir. İlk gün katılımcılar bu merkeze niye ihtiyaç duyulduğu, amaçları,
kapsamı ve çalışma ilkeleri üzerine tartışmışlardır.
Bu merkeze niye ihtiyaç duyulmaktadır? sorusuna verilen cevaplar şu şekilde özetlenebilir:
1- Toplumsal Cinsiyet araştırmalarının akademide yeni kurallar çerçevesinde kısıtlanan bir
alan haline gelmesi
2- Kadının görünürlüğünün azaltıldığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinde hak temelli
yaklaşımların arka plana atıldığı ve/veya görmezden gelindiği bir dönemden geçilmesi
3- Toplumsal cinsiyet alanında sahada ve akademide çalışan kişileri bir araya getirecek bir ağa
ihtiyaç duyulması
4- Feminist okur-yazarlığın geliştirilmesi gereken bir alan olması
5- Cinsiyete duyarlı veri toplamada ve izlemede bağımsız hareket edecek sivil bir inisiyatifin
gerekliliği
6- Milli Eğitim ve Belediyeler ile beraber yerelde eğitici programların olmaması veya yetersiz
düzeyde olması
7- Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinden bu alanda çalışmak isteyenlerin geri bildirim ve
özellikle feminist teori, feminist bilgi ve alan araştırması konularında eğitim ihtiyaçları.
Bu aşamada araştırma merkezine duyulan ihtiyacın nedenleri konuşulurken “nasıl bir
araştırma merkezi istiyoruz?” sorusu da tartışılmıştır. Nasıl sorusunun yanıtı; bu toplantının
katılımcılarının devam eden toplantı gündemi çerçevesinde üzerinde uzlaşacağı amaç,
kapsam ve ilkelere bağlı, feminist bilgi birikimin yaygınlaşmasına ve çoğalmasına katkıda
bulunacak çalışmalar yürütecek, bağımsız ve sürdürülebilir bir araştırma merkezi şeklinde
olmuştur.
Toplantıda amaç, kapsam ve ilkeler çerçevesinde katılımcılar neler yapılmalı ve neler
yapabiliriz sorularına cevap aramışlardır. Bu çerçevede ilk olarak sürdürülebilir çalışmaların
yapılması, bu sebeple çok büyük ve iddialı hedefler koyup moda konular üzerine
yoğunlaşmaktansa küçük hedeflerle yapılabilir ve sürdürülebilir olmak hedeflenmelidir.
Bunun yanı sıra bu çerçevede tartışılan konular şöyle sıralanabilir:
1- Kurulan merkezin katılımcı ve kapsayıcı bir yapıya sahip olması
2- Eril dilin hakimiyetinden, iktidar kavgalarından, üstü örtük hiyerarşiden uzak,
dayanışmanın, eşitlikçi ve paylaşımcı değerlerin hakim olduğu bir ortam sunulması
3- Faaliyetlerin ve bilgi üretiminin beraber dengeli bir şekilde yürütülmesi
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4- Kapsamının geniş olması ve bakış açısında birliktelik içinde hareket edilmesi
Bu kapsam ve ilkeler çerçevesinde katılımcılar merkezde neler yapılabilir konusunu da
tartışarak çok geniş yelpazede ileride gerçekleştirilmesi muhtemel bilgi üretimi ve faaliyetler
konusunda beyin fırtınası sonucunda aşağıdaki önerileri sunmuşlardır:
1- Yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet perspektifinin araştırılması
2- Eşitsizlik, yoksulluk ve yoksunluk konularının ele alınması
3- Feminist bilgi birikiminin artırılması ve bunun için veri tabanının oluşturulması
4- Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin çalışmalarında duydukları geri bildirim ve
danışmanlık ihtiyaçlarına karşılık verilmesi ama bu konuda ortaya çıkacak bürokratik ve
akademik zorlukların farkında olunması
5- Kooperatiflerde toplumsal cinsiyet rollerinin pekiştirilmesi sorunsalı üzerine çalışmalar
yürütülmesi
6- Yerel yönetimlerin stratejik plan ve bütçe üzerinden incelenmesi
7- Kadın politikalarının iyileştirilmesi ve LGBTİ politikalarının geliştirilmesi için çalışmalar
yapılması (bu alanda veri toplanmasında yaşanan sorunların göz ardı edilmemesi)
8- Kavramsal birlikteliği yaratacak ama disiplenlerarası çalışmayı kolaylaştıracak merkez
içinde eğitimler verilmesi
9- Bilgi ve veri tabanı oluşturarak dönüştürücü olunması
10- Katmanlı ayrımcılık konularında çalışmalar yürütülmesi
11- Niteliksel rapor yazma eğitimleri düzenlenerek vakaların raporlaştırılmasının
kolaylaştırılması
12- Toplumsal kutuplaşmanın kadın ve toplumsal cinsiyet alanında çalışan örgütlere
yansıması üzerine çalışılması
Bu öneriler içerisinde yapılacak çalışmaları önceliklendirme tartışmaları çerçevesinde uzun
vadede Merkez içerisinde;
1- Toplumsal cinsiyet ve ergenlik
2- Kronik yoksulluk ve kadın yoksulluğu
3- Toplumsal cinsiyet ve istihdam
4- Toplumsal cinsiyet perspektifinden yerel yönetimler ve politikalar (bu alanda yapılacak
çalışmalarda özellikle karar verme mekanizmalarına da değinilmesi)
5- Mitleştirilmiş annelik ve çok çocukluluk söylemi çerçevesinde politik söylem analizleri
6- Toplumsal cinsiyet perspektifinden medya analizleri
7- STÖ’lerde örgütlenme sorunları
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8- Taciz ile ilgili konularda kadın örgütlerinin tepkileri
yürütülebileceğinde hemfikir olunmuştur.

konularında çalışmalar

Son maddede bahsi geçen taciz ve şiddet konularında çalışan uzman kişiler ile görüşülerek
detaylandırılmasının gerekliliği olduğunun bilinciyle katılımcılar bu alanda yapılacak
çalışmalar hakkında kesin bir karara varmamıştır.
Toplantının ikinci gününde ise toplantı ilk günün genel bir özetinin yapılması ile başlamıştır.
Yapılan özetin ardından katılımcılar bir önceki gün karara bağlanamayan taciz konusunda
yapılacak çalışmalar ile tartışmaya başlamışlardır. Karşılaştırılmalı bir çalışma çerçevesinde
taciz konularında kadın ve LGBTİ örgütlerin politikalarının tartışılması genel bir kabul
görmekle beraber bu alanda çalışmalar yürüten KAOS GL ve Cinsel Şiddetle Mücadele
Derneği gibi uzman örgütler ile görüşülmesi ve onların çalışmalarına bakıldıktan sonra bu
alan ile ilgili karar verilmesinin daha uygun olacağına karar verilmiştir.
Katılımcılar daha sonra Merkez’in olası iş birlikleri konusunda bir tartışma yürütmüşlerdir.
Bu çerçevede;
1- Kooperatifleşme konusunda özellikle Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi ile birlikte
çalışmaların yürütülmesi ile Ankara-İzmir arasında işbirliği mekanizmasının kurulmasına
karar verilmiş, toplumsal cinsiyet perspektifinden kadın kooperatifleri ile ilgili yapılacak
analiz için ise KEİG ile iletişime geçilmesi uygun görülmüştür.
2- Kooperatifleşme çalışmaları içinde kadın kooperatiflerinin süreçlerinin kendilerinden
dinlenmesinin yararlı olacağı düşünülerek iyi uygulamaların da görülmesi için kadın
kooperatifleri ile iletişime geçilmesi kabul görmüştür.
3- Yapılacak çalışmalarda, kooperatiflerin özellikle sınıfsal farklılıklar çerçevesinde ortaya
çıkacak sorunları minimuma indirmesi açısından da kooperatiflerin öneminden
bahsedilmiştir.
4- Katmanlı ayrımcılık konusunda ise engelli kadınlar ile çalışan dernekler ile iletişime
geçilmesinin faydalı olacağını düşünen katılımcılar ENKAD ile görüşülmesi konusunda fikir
birliğine varmışlardır.
5- Feminist metodolojinin kullanılmasındaki zorlukları aşmak amacı ile erkeklik çalışmaları
inisiyatifi ile beraber çalışmaların yürütülmesi, bu çerçevede atölye çalışmalarının yapılması
gerekli görülmüş fakat metodoloji konusunda bilgi birikimi zayıf kitlelere feminist
metodolojinin anlatılmasında yaşanacak zorluklara dikkat çekilmiştir. Aynı zamanda bu
çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlayabilmek ile ilgili çalışmaların da yürütülmesi ve eöğrenme metotlarının da dikkate alınması konusunda öneriler gelmiştir.
6- Disiplinler arası çalışmaların artırılması, iş birliklerinin geliştirilmesi için alanda çalışan
kişilerin bilgilerinin kolay ulaşılabileceği akademik bir ağın oluşturulması önemli bir konu
olarak ortaya çıkmıştır. Bu konuda daha önce yapılan çalışmaların incelenmesinde fikir
birliğine varılmıştır. Oluşturulacak ağın sivil toplum, akademi ve aktivistlerin iletişim ve
işbirliği sağlamasına yardımcı olması hedeflenmelidir.
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Kısa vadeli çalışma planı tartışmaları çerçevesinde ise;
1- Belirlenen öncelik alanları çerçevesinde ağ oluşturma faaliyetlerine başlanması
hedeflenmektedir. İlk adım olarak ise bu konuda daha önce neler yapıldığının araştırılması,
var olan bilginin ve mevcut durumun tespitinin yapılması gerekmektedir.
2- Kooperatifleşme alanında iyi uygulama sahibi kooperatiflerle iletişime geçilmesi ve
tecrübelerini paylaşmalarının istenmesine karar verilmiştir.
3- Pilot bir belediye üzerinden toplumsal cinsiyete duyarlı bir yerel yönetim yapılandırılabilir
mi? sorusuna cevap aramak amacıyla toplantıya da katılım gösteren Menemen Belediyesi
dahil İzmir’de belediyeler ile ilgili çalışmalara başlanması katılımcılar tarafından kabul
görmüştür.
4- Kenti belirlenecek göstergeler üzerinden izleme çalışmalarının yapılmasına karar verilmiş,
bu noktada kadınların güçlendirilmesi eylem planında kentsel hakların incelenmesi alanında
olan boşluğun doldurulmasının hedeflenmesi tartışılmıştır.
5- Niteliksel raporlama eğitimi verilmesi ise özellikle STK ve aktivistler tarafından bir ihtiyaç
olarak görüldüğü için çalışma planı içerisinde yer almasına karar verilmiştir.
Yöntem konusunda yapılan tartışmalar sonucunda;
1- Merkezin yönetim kurulunun oluşturulmasında kanuni ve bürokratik gerekliliklere
bakılarak DEMIS yönetim kurulunun karar vermesi uygun görülmüştür. Ayrıca, belirlenene
çalışma gruplarının her birinde, DEMIS üyesi en az bir kişinin yer alması ve böylelikle çalışma
grupları ile DEMIS YK arasında iletişimin kolaylıkla sağlanması da kararlaştırıldı.
2- Katılımcı, paylaşımcı, yatay bir çalışma yönteminin olması için teknolojiden maksimum
faydalanarak iletişim araçlarının kullanılmasına karar verilmiştir. Ör: mail, Skype, Google
Drive vb. yöntemlerin kullanılması
3- Merkez için bir web sayfasının oluşturulması ve bu web sayfasının bir bellek olarak da
kullanılması için toplantı notları, alınan kararların özetlerinin de yayınlanması faydalı
görülmüştür.
4- Merkezin raporlama çalışmalarının 6 aylık periyotlarda, çalışma gruplarından gelecek
bilgiler ve diğer faaliyetlerini kapsayacak şekilde yürütülmesinin sürdürülebilirlik ve
yapılabilirlik konusunda gerekli olduğu kanaati hakimdir.
Toplantıya katılan katılımcılara belirlenen çalışma gruplarının hangisinde veya hangilerinde
görev alabilecekleri sorulmuş, buna göre ise ikinci gün öğleden sonra toplantıda hazır bulunan
katılımcılar aşağıdaki gibi tercihlerini bildirmişlerdir. Öğleden sonraki oturumda
bulunamayan katılımcılara ise mail yoluyla tercihlerinin sorulması ve grupların oluşturulması
kararlaştırılmıştır. Çalışma grupları listesi şu şekilde kararlaştırılmıştır:
Çalışma Grubu I – Kadın Kooperatifleri
Çalışma Grubu II – Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ağı Oluşturulması
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Çalışma Grubu III – Toplumsal cinsiyete duyarlı yerel yönetim
Çalışma Grubu IV – Kentin İzlenmesi ve Raporlanması
Çalışma Grubu V – Niteliksel Raporlama Eğitimi
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