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Mor Sert�f�ka Programı An�masyon F�lmler� Lansmanı
 

Sabancı Vakfı desteğ�yle 13 yıldır devam eden Mor Sert�f�ka Programı, eğ�t�mde toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�
gözet�lerek öğretmenler ve uzmanlar tarafından oluşturulan Mor Dosya materyaller�nde yer almış b�l�m,
edeb�yat ve sanat g�b� farklı alanlardan kadın f�gürler�n an�masyon f�lmler�n� hazırladı. Bahçeşeh�r
Ün�vers�tes� Öğret�m Üyes� Nazlı Eda Noyan'ın yürütücülüğünde An�masyon Bölümü b�r�nc� sınıf
öğrenc�ler�n�n ç�zer olarak yer aldığı proje, 19 Ek�m'de �lk kez çevr�m�ç� düzenlenen lansman �le �zley�c�lerle
buluştu. Tanıtım f�lmler� �le başlayan lansmanda açılış konuşmalarının ardından Hypath�a, Cam�lle Claudel,
Nez�he Muh�dd�n ve Suat Derv�ş’�n hayatlarının konu olduğu an�masyon f�lmler� �zlend�. F�lmlere SU
Gender YouTube kanalı üzer�nden er�ş�m bulunuyor. 

C�nsel Tac�z, C�ns�yete Dayalı Ş�ddet ve Ayrımcılık

Web�narları Devam Ed�yor
 

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
konularına odaklanan uluslararası b�r web�nar ser�s� düzenl�yoruz. Mayıs ayından �t�baren düzenled�ğ�m�z
beş konuşmanın ardından ara verd�ğ�m�z sem�nerlere 21 Ek�m’de yen�den başladık. Ser�n�n altıncı
buluşmasında Budapeşte ELTE Ün�vers�tes�nden An�ko Gregor, "Araştırmayı Uygulamaya Çev�rmek:
Ün�vers�tede C�ns�yetç�l�ğ� ve Toplumsal C�ns�yet Temell� Ş�ddet� İrdelemek ve Pol�t�ka Üretmek
(Macar�stan Örneğ�)" �s�ml� b�r sunum yaptı. Web�nar ser�s� Kasım ve Aralık aylarında yen� konuşmacıların
katılımıyla devam edecek.

Pandem�, Dayanışma ve Toplumsal C�ns�yet
 
SU Gender olarak �ç�nden geçt�ğ�m�z bu zor günlerde pandem� konusunu toplumsal c�ns�yet
eksen�nde tartışma �ht�yacı duyuyoruz. Bu sebeple hem konuya da�r yayın ve etk�nl�kler�
derlemek hem de güncel duyuruları ve ac�l danışma hattı b�lg�ler�n� paylaşmak amacıyla b�r
sayfa oluşturduk. Sosyal medya hesaplarımızdan konuyla �lg�l� düzenl� paylaşımları
#GenderPandem�c et�ket�yle yapıyoruz. S�zler� de b�ze katılmaya, umut ve dayanışmayı
b�rl�kte büyütmeye çağırıyoruz. S�z de bu sayfaya katkıda bulunmak �stersen�z
sugender@sabanc�un�v.edu adres�ne e-posta göndereb�l�rs�n�z. Bu sayfa kapsamında
yaptığımız �zleme çalışmasını 6 aylık b�r rapor hal�nde yakında s�zlerle paylaşacağız.

Gear�ng Roles Projes� Atölyeler�ne Katıldık

 
GEARING Roles projem�z kapsamında 7-9 Ek�m tar�hler�nde Yellow W�ndow tarafından
düzenlenen Pandem� Dönem�nde İş-Yaşam Denges� atölyes�ne katıldık. Atölye kapsamında
pandem� sürec�nde evden çalışmaya geç�ş�n yarattığı etk�ler, bu etk�ler�n hang� gruplar
üzer�nde nasıl etk�s� olduğu ve bu etk�ler� yönetmeye yönel�k katılımcı grup çalışmaları
gerçekleşt�rd�k. İnsan Kaynakları b�r�m�nden Yağmur Yavuz Göbüt ve Sevd�ye Baran
Dem�rc�’n�n de katıldığı çalışmanın çıktılarından hem İnsan Kaynakları çalışmaları hem de
GEARING Roles projes� kapsamında değerlend�r�lecek.

Sabancı Ün�vers�tes� L�sans Oryantasyon Programı

 
Bu sene çevr�m�ç� olarak gerçekleşt�r�len Sabancı Ün�vers�tes� L�sans Oryantasyon programında SU
Gender olarak toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�ne da�r temel kavramlar ve ayrımcılığın konuşulduğu “Kadınlar
Venüs’ten Erkekler Mars’tan mı?” başlıklı oturumu gerçekleşt�rd�k. L�sans öğrenc�ler�n�n katılımıyla
gerçekleşen oturumda ayrıca, öğrenc�ler�n soruları doğrultusunda Türk�ye’de ve dünyada toplumsal
c�ns�yet eş�tl�ğ�ne yaklaşımın durumu ve yapılab�lecekler konuşuldu.

Öğrenc�lerle D�j�tal Fem�n�st Akt�v�zm Projes�

 
Sabancı Ün�vers�tes�’nde tüm öğrenc�ler�n katıldığı PROJ 201 ders�  kapsamında bu dönem D�j�tal
Fem�n�st Akt�v�zm ders�nde öğrenc�lerle b�r araya gel�yoruz. B�r dönem boyunca toplumsal c�ns�yet,
fem�n�zm ve d�j�tal akt�v�zme g�r�ş sev�yes�nde okumalar yapıp tartışmalar yürütecek olan öğrenc�ler,
dönem sonunda b�r d�j�tal fem�n�st akt�v�zm projes� uygulayacak ve çıktılarını sunacaklar.

Nerelere Katıldık?

SU Gender olarak pandem� dönem�nde eğ�t�mler�n d�j�tal olarak gerçekleşmes� üzer�ne ek�b�m�z�n
farkındalığını arttırmak amacıyla Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’nden Senem Yıldız’ın düzenled�ğ� “Çevr�m�ç�
Eğ�t�m Pedagoj�ler�” başlıklı eğ�t�m� tamamladık. Önümüzdek� süreçte Senem Yıldız �le eğ�t�m
çalışmaları yapan projeler�m�z�n prat�k uygulamalarına da�r b�r atölye gerçekleşt�rmey� planlıyoruz. 

Zeynep Gülru Göker, 2 Ek�m’de Gothenburg Ün�vers�tes� Gender Stud�es bölümünde yürütülen the
Spaces of Res�stance projes� ve TechAct: Transformat�ons of Struggle Research Cluster �şb�rl�ğ� �le
düzenlenen Futures of Fem�n�st and Queer Sol�dar�t�es: Connect�v�ty, Mater�al�ty, and Mob�l�ty �n a
D�g�tal�zed World konferansı kapsamında yer alan “From s�sterhood to femmesh�p: transformat�ons
of fem�n�st sol�dar�ty �n a d�g�tal world” panel�ne tartışmacı olarak katıldı.

Ayşe Gül Altınay 16 Ek�m’de gerçekleşen, Sabancı Ün�vers�tes� Kurumsal Yönet�m Forumu
d�rektörü Melsa Ararat’ın da organ�zasyon kom�tes�nde bulunduğu Daughters of Them�s 2020 Ağ
Buluşmasında açılış konuşmasını yaptı. 

20 Ek�m’de Hülya Adak ve Zeynep Gülru Göker, Bel�n Özgür Ün�vers�tes� Margher�ta von Brentano
Center for Gender Stud�es tarafından düzenlenen “Onl�ne Workshop #4GenderStud�es: Bu�ld�ng
Transnat�onal Fem�n�st Sol�dar�t�es �n Academ�a” �s�ml� etk�nl�ğe katıldı. Avrupa’nın farklı
ün�vers�telerden toplumsal c�ns�yet alanında çalışan akadem�syenler�n katıldığı uluslararası
etk�nl�kte konuşmalar ve farklı temalar etrafında kurgulanmış atölye çalışmaları gerçekleşt�.

Kapsayıcı Kurum Kültürü ve Kapsayıcı D�l konusunda Bar�lla Türk�ye çalışanları �le yaptığımız
atölyeler�n sonuncusunu bu ay gerçekleşt�rd�k. Toplamda beş atölye �le 120 k�ş�ye yönel�k
düzenled�ğ�m�z atölyeler�n çıktıları �le “Bar�lla’da Kapsayıcı D�l Kullanımı” k�tapçığı çıkarmak �ç�n
çalışmalarımıza devam edeceğ�z. Ş�rketler�n kapsayıcı kurum kültürünü beslemeye ve toplumsal
c�ns�yet eş�tl�ğ� alanında farkındalıklarını arttırmaya yönel�k düzenled�ğ�m�z eğ�t�mler�m�z
önümüzdek� aylarda da devam edecek.

L�derl�ğ�, fem�n�st ve kapsayıcı b�r bakış açısıyla yen�den düşünmek mümkün mü? 14-16 Ek�m’de
Hrant D�nk Vakfı’nın düzenled�ğ�, One Future Collect�ve’�n kurucusu ku�r akt�v�st Vand�ta
Morarka’nın kolaylaştırıcılığındak� Fem�n�st L�derl�k atölyes�ne katıldık. HDV’n�n B�r Arada Yaşam
atölye ser�s� kapsamındak� çalışmada, geleneksel l�derl�k modeller�, fem�n�st metodoloj� ve
kapsayıcı l�derl�k kavramlarını tartıştık.

2 Ek�m 2020 tar�h�nde İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�, İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Merkez� ve
İstanbul Planlama Ajansı ortaklığında düzenlenen Yet�şk�n Eğ�t�m� Pol�t�kaları Çalıştayı’na katıldık.
B�r gün boyunca süren etk�nl�kte Er�ş�m Hakkı ve Kapsayıcılık, Yet�şk�n Eğ�t�m� Pol�t�kaları ve
Gençler�n Güçlenmes�, Teknoloj�k Dönüşüm ve Yet�şk�n Eğ�t�m� g�b� tema alanları etrafında b�rçok
farklı akadem�k ve s�v�l toplum tems�lc�s� b�r araya geld�. Bu çalıştayın çıktılarından yola çıkılarak
İSMEK �ç�n yen� b�r v�zyon stratej�s� bel�rlenmes� hedeflen�yor.

İstanbul Yerel İzleme Platformu üyes� olduğumuz C�ns�yet Eş�tl�ğ� İzleme Derneğ� (CEİD)
tarafından yen� dönemde yürütülmeye başlanana CEİDİzler Projes�'n�n tanıtım toplantısına 16
Ek�m’de katıldık. Toplantıda proje kapsamında bu zamana kadar yapılan çalışmalar aktarılırken,
önümüzdek� dönem planlarına da�r b�lg�lend�rme yapıldı. 

                                          

Önümüzdek� Ay Neler Var?

Yükseköğret�m ve Araştırma Kurumlarında Toplumsal C�ns�yet ve

L�derl�k Uluslararası Konferansı
 

SU Gender ev sah�pl�ğ�nde çevr�m�ç� olarak düzenlenen GEARING Roles Projes� 2. Uluslararası
Konferansı 9-10-11 Kasım tar�hler�nde gerçekleşecek. 2019 yılından bu yana yürüttüğümüz proje
kapsamında bu sene Toplumsal C�ns�yet ve L�derl�k başlığı altında l�derler, akadem�syenler, s�v�l toplum
tems�lc�ler�, ün�vers�te öğrenc�ler� ve bu alana �lg� duyan herkesle b�r araya gel�yoruz! Kayıt l�nk�:
b�t.ly/gear�ng-conf . Detaylı b�lg� �ç�n: gear�ngroles.eu, �layda.ova@sabanc�un�v.edu adresler�nden b�ze
ulaşab�l�rs�n�z. 

C�nsel Tac�z, C�ns�yete Dayalı Ş�ddet ve Ayrımcılık Web�narları
 

SU Gender olarak pandem� sürec�nde c�nsel tac�z, c�ns�yete dayalı ş�ddet, çeş�tl�l�k ve kapsayıcılık
konularını tartışmak ve d�ğer ün�vers�teler�n, araştırma merkezler�n�n ve s�v�l toplum kurumlarının
deney�mler�n� d�nlemek amacıyla Mayıs ayında düzenlemeye başladığımız uluslararası web�nar ser�s�nde
geçt�ğ�m�z dönem He�ke Pantelmann, El�zabeth Armstrong, Rela Mazal�, Jess�ca Cabrera, Ana V�du ve
An�ko Gregor’u ağırlayarak farklı ülkelerdek� deney�mler� d�nleme fırsatı bulduk. Web�narlar önümüzdek�
dönemde uluslararası alandan ve Türk�ye’den konuşmacılarla devam edecek. 18 Kasım’da yed�nc�s�
gerçekleşecek web�narın duyurusunu web s�tem�zden ve sosyal medya hesaplarımızdan tak�p
edeb�l�rs�n�z.

Adres: Sabancı Ün�vers�tes�, Orta Mahalle, Ün�vers�te
Caddes� No:27 Tuzla, 34956 İstanbul

Telefon: 0 (216) 483 93 30
e-posta: sugender@sabanc�un�v.edu
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