


Eşitlik Gönüllülerimiz ile Neler Yaptık?

■ "Awen for Us 'Eşitlik Gönüllüleri'ni arıyor" çağrımız sizlerle karşılık buldu.

■ "Madem ortak derdimiz eşitsizlik o halde eşitliğin dilini hep beraber öğrenelim" 
diyerek yola çıktık ve gönüllü eğitmenlerimizle 4 farklı konuda eğitimler düzenlendik. 

Awen for Us 

Eşitlik Gönüllüleri ile…













14 MAYIS 2021
• Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Sevgi Kesim ile "Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği"

16 MAYIS 2021
• Çalışan Gönüllülüğü Platformu Kurucusu Başak Güçlü Elbir ile "Gönüllülük ve 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

22 MAYIS 2021
• Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Sevgi Kesim ile Boğaziçi Üniversitesi 

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve L'Oreal Paris işbirliğiyle StandUp! Sokak 
Tacizine Karşı Dur"

29 MAYIS 2021
• Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi İK ve İSG Yönetim Sistemleri 

Danışmanı Lerzan Erkan "Güncel Bir Değerlendirme: Mobbing"



■ Dünyanın dört bir yanında kadın, çocuk ve LGBTİ+, hepimizin ortak bir derdi var: Eşitlik.

Eğitimlerimizde alanının uzmanlarıyla buluşarak edindiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğine 
dair bilgilerimizle, en başta kendi çevremizi farkındalığa davet etmek için, hepimizin 
elinden gelecek çok şey var.

Dil, zihin ve davranış kalıplarımızı yeniden düzenlediğimiz, toplumsal beklentilerle 
oluşmuş cinsiyet kodlarını kırdığımız, eşitlikçi duruş ile dönüşüm yaratabildiğimizi görmek, 
bizi daha iyisi için çabalamak konusunda her zaman motive ediyor.

Siz sevgili ‘Eşitlik Gönüllüleri’nden nasıl destekler görebiliriz?’ sorusunun yanıtını da, 
birlikte keşfediyoruz.

■ Birlikte bir kültürü baştan tasarlıyoruz…

"ORTAK BİR DERDİMİZ VAR" dedik



Gönüllülük, “Bireylerin, sahip oldukları bilgi, beceri ve kaynaklarını; toplumsal yarar için, 
çıkar gözetmeksizin, karşılık beklemeden, bir sivil toplum kuruluşunun amacı 
doğrultusunda ya da bireyler için kullanmalarıdır” diye tanımlanıyor.

Bilgi, paylaşım, dayanışma, birlikte öğrenmeyi yükselten bu çalışmalar ile güçlendirirken; 
toplumsal sorunlarımızı birlikte ele alarak dayanışıyor, yeni dostluklar edinip yeni ilgi 
alanları da keşfediyoruz.

“Toplumsal sorumluluk duygusunun” ve “eşitlik özleminin” bizi mücadeleye yaklaştırdığı 
günümüzde birlikte başarabileceklerimiz sınırsız. 

BİRLİKTE YAPABİLECEKLERİMİZ



Eşit bir dünyanın birlikte mümkün olduğuna bizimle inanan 

Awen for Us Eşitlik Gönüllüleri ile hangi konularda ve hangi çeşit becerilere 
sahip olduğumuzu keşfedip, çalışmalarımızı büyütmek istiyoruz.

"
"



Veri tabanımızda hepinizin seçimleri incelendiğinde, birçok alanda faaliyet 
göstermeye gönüllü olmanız bizleri çok mutlu etti. 

Birbiriyle iç içe ilerleyecek bu programda her koldan destek almak, 
girişimimizi ve mücadelemizi zenginleştirecek. 

"
"





Dört Koldan Gönüllük Programı, dayanışmayı esas alan, ağ kuran, 
doğru iletişimi hedefleyen bir program olarak düşünüldü.

ETKİNLİK

GÖNÜLLÜLERİ

İLETİŞİM

GÖNÜLLÜLERİ

ARAŞTIRMA

GÖNÜLLÜLERİ

EĞİTİM

GÖNÜLLÜLERİ



Peki, Bu 4 Ayrı Kolda
Neler Yapabiliriz?



Etkinlik Gönüllüsü
■ Yıllık faaliyet planına göre hazırlanmış çevrim 

içi/çevrim dışı etkinliklere katılım sağlayabilir, 
çevrenizi de katılmaları için teşvik ve davet 
edebilirsiniz. 

■ Etkinlik Gönüllüsü olarak, meslek ve beceriler 
doğrultusunda her zaman etkinlik önerilerinde 
bulanabilir, yönlendirilmesinde ve 
organizasyonunda destek sağlayabilirsiniz. 



İletişim Gönüllüsü

■ Seçim yaptığınız gönüllülük alanları ve 
mesleklerinizin bir kesişimi olarak 
düşünebileceğimiz konularda içerik 
üretimi yapabilir, 

■ ‘Awen for Us blog’ için İletişim Gönüllüsü 
olarak üretime katkı sağlayabilirsiniz.



İletişim Gönüllüsü

■ Bu içerikler ‘uzmanlık alanlarınıza’ dair 
araştırma yazılarınızı, yabancı kaynaklardan 
alınacak makale ve çevirileri içerir. 

■ Görevli kurulda yasal uygunluk ve etik 
hususunda kontrolden geçen ve düzenlenen 
içerikler kaynak göstererek bloga dahil edilir, 
sosyal platformlarda, iş ve arkadaş 
çevreleriyle paylaşılır. 



İletişim Gönüllüsü

■ “Kişisel ağımızı ve kaynaklarımızı” doğru 
yönlendirerek ulaşacağımız rol modelleri, 
STK yöneticisi, girişimci, eğitimci, aktivist, 
şirket çalışanı; kısacası eşitliğe dair her iş 
kolunda çalışan isimler ile yapılacak 
röportajlarda İletişim Gönüllüsü ekip ile 
organize olarak aktif rol alır.

■ İş’te Eşitlik köşemiz için yapılacak bu 
röportajlar Awen for Us bloga dahil edilir.



İletişim Gönüllüsü

■ “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” alanında film, kitap, 
kültür-sanat-spor etkinlikleri araştırmalar 
yaparak derlenebilir, listelenerek içerik haline 
getirilen bu bilgiler, takip edenlere sunulur.



Araştırma Gönüllüsü
■ İletişim Gönüllüleri gibi içerik planlamasına 

destek verebilir, ‘nerede hangi eşitsizlik 
yaşanıyorsa’ bunların tespitinde ekibe yardımcı 
olabilir.

■ “Reklam dili, gündeme dair haberler, gözden 
kaçan fakat üzerine konuşmamız gereken 
ayrılıkçı söylemler, sizin aklınıza takılan ve 
tartışmaya açılması istenenler, haftalık paylaşım 
programımıza dahil etmemizi tavsiye edeceğiniz 
söylemler” hakkında bizlere ulaşabilirsiniz. 

■ Sadece ayrımcı uygulamaları değil, 
kazanımlarımızı yüceltecek ve yaygınlaştıracak İyi 
Örneklerin paylaşılmasını da sağlayabilirsiniz.



Eğitim Gönüllüsü

■ Öncelikli olarak Awen for Us bünyesinde verilen 
çevrim içi eğitimlere tam katılım sağlayan, 
sürdürülmesine destek veren ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği hakkında bilgilerini sürekli olarak 
güncelleyen gönüllülerdir. 

■ Öğrendiklerini hayatına uygulayan ve çevresinin 
farkındalığını yükseltmek için çabalayan tüm 
gönüllülerimize teşekkür ederiz.



Eğitim Gönüllüsü

■ Ayrıca eşitlik mücadelesinin ilk etabı olan “eğitim”, 
üzerine hassasiyetle yaklaşılması gereken bir konu 
olduğundan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine dair 
konularda, mesleğinde ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunda uzmanlığa sahip 
eğitimcilerimiz ile ilerleyen zamanlarda başlatmayı 
planladığımız eğitimlerin duyurusunu hepinizle 
paylaşacağız.

■ Eğer sizin de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
uzmanlığınız varsa ya da çevrenizde bu alanda 
çalışmalar yürüten uzmanlar bulunuyorsa, lütfen 
Eğitim Gönüllüleri’den biri olmak için bize ulaşın.



Sunumun devamında göreceğiniz, gönüllülerin katkı sağlayabileceği alanlardaki 
içeriklerinizi ve doldurduğunuz Awen For Us Gönüllülük Taahhütnamesi'ni;

gonullu@awenforus.com adresinden bize ulaştırınız.

Önemli 

https://www.awenforus.com/awen-for-us-gonulluluk-taahhutnamesi
mailto:gonullu@awenforus.com


2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca;

4 Koldan Gönüllülük Programına çalışmaları ile katkıda bulunmak isteyen Awen for Us Eşitlik Gönüllüleri 

adına ve/veya aracılığıyla hiçbir şekilde bağış ve yardım toplanamaz, ticari faaliyette bulunamaz.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda lütfen Awen For Us ekibi ile iletişime geçiniz.



Hedefimiz ve gelecek planlarımızda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinin 

yaygınlaştırılmasının yeri büyük. Kazanımlarımızı birlikte gözlemledikçe, iş birliklerimiz 

geliştikçe ve projelerimiz çeşitlenerek arttıkça, daha kapsamlı eğitimler ve etkinliklerle 

organize yürüteceğimiz bu programa katılımınız çok değerli.

Hepinize teşekkürler.

Awen for Us Ekibi



www.awenforus.com

Bizi takip etmeyi unutmayın.

@awen_for_us

@awenjustequal 

@awen-for-us

@AwenforUs

https://www.instagram.com/awen_for_us/
https://www.facebook.com/awenjustequal
https://www.linkedin.com/company/awen-for-us/
https://twitter.com/awenforus

