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Uluslararası L�derl�k ve Toplumsal C�ns�yet Konferansı
9-10-11 Kasım tar�hler�nde bu yıl �k�nc�s� düzenlenen GEARING-Roles Uluslararası Konferansını L�derl�k
ve Toplumsal C�ns�yet başlığı altında gerçekleşt�rd�k. Dünyanın b�rçok yer�nden akadem�syenler, s�v�l
toplum üyeler� ve yerel örgüt tems�lc�ler�n�n katıldığı konferansımıza 1000’e yakın kayıt aldık, 400’e yakın
k�ş�yle çevr�m�ç� olarak b�r araya geld�k, 335 k�ş� Youtube canlı yayınlarımızı �zled� ve konferanstan sonra
�lk b�r haftada 335 k�ş� v�deo kayıtlarını YouTube hesabımızdan �zled�. İlg�n�ze teşekkür eder�z!
 

Mor Sert�f�ka Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Temel Eğ�t�m�
SU Gender bünyes�nde 13 sened�r yürütülen Mor Sert�f�ka Programı bu yıl �k�nc� çevr�m�ç� eğ�t�m�n�
gerçekleşt�rd�. 17-20 Kasım tar�hler�nde düzenlenen eğ�t�mde toplam 29 farklı şeh�r ve 48 farklı kurumdan
60 öğretmen ve eğ�t�m fakültes� öğrenc�s� yer aldı. Dört günlük temel eğ�t�mde, toplumsal c�ns�yet�n temel
kavramları, ayrımcılık, edeb�yat, hukuk, STEAM, sağlık ve ps�koloj� g�b� kes�şen alanlar üzer�ne oturumlar
gerçekleşt�r�ld�. Programın son günü Mor Dosya Tasarım Atölyes� yapıldı. Programı çevr�m�ç�
düzenlemen�n en öneml� katkısı �se engell� katılımcıların er�ş�m�n�n öneml� derecede arttırılması ve
özell�kle evde bakım yükümlülükler� olduğu �ç�n daha önce programa başvurmamış k�ş�ler�n evden
rahatlıkla programa katılması oldu. 
 

SU Gender Danışma Kurulu Toplandı
SU Gender Danışma Kurulu'nun yılda b�r düzenlenen toplantısını bu yıl dördüncü kez gerçekleşt�rd�k.
Merkez�n geçt�ğ�m�z sene yürüttüğü çalışmalar ve programların aktarımının yapıldığı �lk bölümde aynı
zamanda önümüzdek� seneye da�r proje ve araştırma gündem�n� aktardık. İk�nc� bölümde �se Danışma
Kurulu üyeler� hem geçt�ğ�m�z yılı değerlend�rd� hem de önümüzdek� sene yürütülecek çalışmalara da�r
yorum ve �şb�rl�ğ� öner�ler�n� paylaştılar.

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 konularına odaklanan uluslararası b�r web�nar ser�s� düzenl�yoruz. Mayıs
ayından �t�baren düzenled�ğ�m�z sem�nerler�n yed�nc� buluşmasında Türk�ye’de bulunan
çeş�tl� ün�vers�telerden Aslı Ş�mşek, Cemre Baytok, Seda Kalem, Sema Sancak ve Umut
Azak “Türk�ye'de C�nsel Tac�z ve Saldırıyla Mücadelede Ün�vers�te Örnekler�” �s�ml� etk�nl�kte
b�r araya geld� ve kend� kurumlarında c�nsel tac�zle mücadele çalışmalarını ve deney�mler�n�
aktardı. Web�nar ser�s� 9 ve 16 Aralık’ta yen� konuşmacıların katılımıyla devam edecek.
 

#Genderstruggles Projes� Başlıyor
SU Gender ve Raoul Wallenberg Inst�tute (RWI) �şb�rl�ğ� �le yapılacak "#Genderstruggles: Bu�ld�ng
Commun�ty Res�l�ence v�a Creat�v�ty and D�g�tal Med�a” �s�ml� uluslararası proje,  Swed�sh Inst�tute
Creat�ve Force h�bes�n� almaya hak kazandı. 1 Ocak 2021’de başlayıp 12 ay sürecek projey� SU Gender
araştırmacısı Zeynep Gülru Göker, üç dış uzman �le b�rl�kte yürütecek. Projen�n amacı Türk�ye ve İsveç'ten
fem�n�st, LGBTI+ akt�v�st ve akt�v�st/akadem�syenlerden oluşan b�r grubun b�r yıl boyunca b�r araya
geleceğ� d�j�tal platformlarda toplumsal c�ns�yet karşıtı (ant�-gender) hareket karşısında gel�şt�r�len
prat�kler�, stratej�ler� ve �y� uygulamaları konuşmak; deney�m, b�lg� ve f�k�r alışver�ş� yapmak ve b�rl�ktel�ğ�
güçlend�rmek. Detaylı b�lg� �ç�n tıklayın. 

SU Gender-Kültürel Çalışmalar Konuşmaları
SU Gender’dan Sema Sem�h, 25 Kasım’da Kültürel Çalışmalar ve Toplumsal C�ns�yet
Çalışmaları �le SU Gender ortaklığından düzenlenen konuşma ser�s� kapsamında
“Türk�ye’de Trans Dışlayıcı Rad�kal Fem�n�zm: Tar�hsel B�r Bakış” (Trans Exclus�onary
Rad�cal Fem�n�sm �n Turkey: A H�stor�cal Overv�ew) �s�ml� b�r konuşma yaptı. Türk�ye’dek�
fem�n�st ve trans hareketlerle �l�şk�s�n� oto-etnograf�k olarak yürüttüğü çalışma kapsamında
aktaran Sema Sem�h, aynı zamanda Anglo-Amer�kan bağlamda trans dışlayıcı rad�kal
fem�n�zm�n tar�hsel sürec�n� de tartışmaya açtı. Konuşmanın ardından gelen sorularla
katılımcılar da tartışmaya katkıda bulundu. 

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.

Nerelere Katıldık?

3-4-5 Kasım tar�hler�nde Avrupa B�rl�ğ� TACSO 3 Programı tarafından düzenlenen Türk�ye’dek�
STÖ’ler�, ver� toplama ve ver� yönet�m� yöntemler� konusunda desteklemek üzere çevr�m�ç� “B�lg�
Akt�v�zm�, Ver� Toplama ve Ver� Yönet�m�” eğ�t�m�ne katıldık. Eğ�t�m kapsamında farklı ver� toplama
ve ver� yönet�m� metotları �le n�cel/n�tel ver�ye dayalı �ç ve dış �zleme stratej�ler�; b�lg� akt�v�zm� ve
kanıta dayalı savunuculuk ve d�j�tal haklar ve k�ş�sel ver�ler�n korunmasına �l�şk�n mevcut yasal
zem�n hakkında çalışmalar yürütüldü.
 
19 Kasım’da Sabancı Ün�vers�tes� Kurumsal Yönet�m Forumu tarafından düzenlenen 8. Kadın
D�rektörler Konferansı’na katıldık.  
 
Zeynep Gülru Göker 28 Kasım’da Maltepe Ün�vers�tes� Kadın ve A�le Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkez� ve Freder�c Erbert St�ftung tarafından düzenlenen Küreselleşme Çağında A�le
Çalıştayına katıldı.          

Önümüzdek� Ay Neler Var?

Ş�r�n Tekel� Araştırma Ödülü Konferansı

SU Gender olarak üçüncüsünü düzenleyeceğ�m�z Ş�r�n Tekel� Araştırma Ödülü Konferansı ve Ödül Tören�
5 Aralık Cumartes� günü 12.30-17.15 saatler� arasında çevr�m�ç� olarak gerçekleşecek. Demokras�,
akadem�k özgürlük, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� ve fem�n�zm alanlarında Türk�ye’de öncü çalışmalar yapmış
Ş�r�n Tekel�’n�n anısına düzenlenen ödülün konferansında 2019 yılında ödülü almaya hak kazananlar
araştırma çıktılarını sunarken bu sene ödülü almaya hak kazananlar da açıklanacak. Konferansa katılmak
�ç�n zoom uygulamasını �nd�rerek bu bağlantı adres�nden kayıt olmanızı r�ca eder�z. Programa ulaşmak
�ç�n tıklayın. 

“B�r Köprüden Geçt�k” Etk�nl�ğ� Çevr�m�ç� Olarak Gerçekleş�yor

S�yaset b�l�mc� Wendy Pearlman'ın Türk�ye dah�l çeş�tl� ülkelerde yaşayan 100’den fazla Sur�yel�yle
gerçekleşt�rd�ğ� uzun görüşmelerden yola çıkarak hazırladığı ve geçt�ğ�m�z sene B�lg� Yayınev� tarafından
"B�r Köprüden Geçt�k: Sur�yel� D�ren�şç�ler Anlatıyor" adıyla yayınlanan k�tap, SU Gender, Sabancı
Ün�vers�tes� Kültürel Çalışmalar Programı ve Göç Araştırmaları Merkez� (GAR) ortaklığında düzenlenen
çevr�m�ç� panelde tartışmaya açılacak. 4 Aralık Cuma günü 18.00'de (Türk�ye saat�yle) herkese açık
olacak düzenlenecek etk�nl�ğe kayıt olmak �ç�n zoom uygulamasını �nd�rerek bu bağlantıdan kayıt
olab�l�rs�n�z. Etk�nl�k d�l� İng�l�zced�r. 

C�ns Adımlar Ek�b� Hafıza ve

Kent Temalı Etk�nl�klerde

Yer Alacak

C�ns Adımlar ek�b�nden Özge Ertem, İlayda Ece
Ova ve Selen Çatalyürekl�, 3 Aralık’ta Türk�ye
saat�yle 18.00-20.00 arasında çevr�m�ç� olarak
gerçekleşecek ve Hollanda Araştırmaları
Enst�tüsü'nün (NIT) düzenled�ğ�, LGBTİ-temalı
Hafıza Yürüyüşler� çalıştay ser�s�n�n �lk�nde
konuşmacı olarak yer alacaklar. C�ns Adımlar
ek�b�, ayrıca 4 Aralık'ta İTÜ FBE Kentsel Tasarım
Yüksek L�sans programında yürütülen Dost
Kentler �ç�n Tasarım ders�nde Kadın Dostu
Kentler hakkında konuşmak üzere davet ed�ld�.
Ek�p, özell�kle har�talama projes� üzer�nden,
Kadın ve LGBTİ+ dostu kent tasarımı �mkânlarına
da�r C�ns Adımlar programının deney�mler�n� ve
b�r�k�m�n� anlatacak.   

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

Geçt�ğ�m�z Mayıs ayında düzenlemeye başladığımız uluslararası web�nar ser�s�nde bugüne dek He�ke
Pantelmann, El�zabeth Armstrong, Rela Mazal�, Jess�ca Cabrera, Ana V�du ve An�ko Gregor, Aslı Ş�mşek,
Cemre Baytok, Seda Kalem, Sema Sancak ve Umut Azak’ı ağırlayarak farklı ülkelerdek� ve Türk�ye’dek�
deney�mler� d�nleme fırsatı bulduk. 9 ve 16 Aralık tar�hler�nde gerçekleşecek �k� web�narda bu konuları
tartışmaya devam edeceğ�z. 9 Aralık Çarşamba saat 18.00’de düzenlenecek web�narla �lg�l� ayrıntılı b�lg�ye
ulaşmak ve kayıt olmak �ç�n tıklayın. 

Toplumsal C�ns�yet Çalışmaları Atölyes� 

9-10 Aralık’ta Or�ent-Inst�tut Istanbul, SU Gender, İPM ve Anamed ortaklığında d�s�pl�nler arası b�r atölye
çalışması düzenlen�yor. “Mapp�ng Gender �n the Near East/ What’s New and What’s Ahead �n Ottoman
and Turk�sh Women’s, Gender, and Sexual�ty Stud�es: An �nternat�onal and �nterd�sc�pl�nary workshop”
�sm�yle gerçekleşecek buluşmaya katılmak ve programa da�r detaylı b�lg� sah�b� olmak �ç�n tıklayın. 

D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü Konferansı
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 düzenled�ğ�m�z ve geçt�ğ�m�z sene
10’uncu yılını ger�de bıraktığımız D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü Konferansı bu sene 26 Aralık Cumartes�
günü çevr�m�ç� olarak gerçekleşecek. Konferansın saat� ve kayıtla �lg�l� b�lg�ler� 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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