
V�ew th�s ema�l �n your browser

SU Gender 8 Mart Etk�nl�kler�
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mart ayına yayılan b�r d�z� etk�nl�k düzenled�k. D�j�tal
Çağda Toplumsal C�ns�yet ve Fem�n�zm başlığını taşıyan bu etk�nl�kler kapsamında paneller,
atölye etk�nl�kler� ve b�lg� yarışması gerçekleşt�rd�k. Ayrıca, Sabancı Ün�vers�tes� öğret�m üyeler�,
çalışanları ve öğrenc�ler�n�n b�z�mle paylaştığı 8 Mart mesajlarını görseller yoluyla yaygınlaştırdık.
Bu yılk� ortak 8 Mart mesajımızı pandem� ve d�j�tal akt�v�zmle �lg�l� olarak bel�rled�k. Mart boyunca
devam eden etk�nl�kler�m�ze da�r detayları aşağıda okuyab�l�rs�n�z.

Women of the World Fest�val�’nde C�ns Adımlar
Br�t�sh Counc�l ve Sabancı Vakfı’nın Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında 5-7 Mart
tar�hler�nde İstanbul’da  düzenled�ğ� Women of the World Fest�val (Dünya Kadınlar Günü Fest�val�)
çerçeves�nde C�ns Adımlar ek�b� olarak b�r atölye gerçekleşt�rd�k. “Şeh�rde Kadın Olmak” temasına
odaklanan fest�vale, “C�ns Adımlar: Şehr� H�kâyelerle Keşfetmek” başlıklı atölyem�zle katıldık.
Ayşe Gül Altınay, İlayda Ece Ova ve Özge Ertem’�n sundukları d�j�tal C�ns Adımlar yürüyüşünün
ardından Ebru N�han Celkan yürütücülüğünde toplumsal c�ns�yet ve şeh�r odaklı b�r h�kaye yazma
çalışması gerçekleşt�.

D�j�tal Yas, Dayanışma ve Toplumsal C�ns�yet 
16 Mart’ta düzenled�ğ�m�z etk�nl�kte d�j�tal yas ve dayanışmayı toplumsal c�ns�yet eksen�nde
tartışmaya açtık. Nazlı Hazar, “Yas Tutmak, Yası Paylaşmak” �s�ml� konuşmasında kend� tez
çalışmasından ve h�kayes�nden yola çıkarak yasa ve d�j�tal alanların bu konuya da�r sunduklarına
�l�şk�n b�r tartışma yürüttü. Selen Çatalyürekl� �se, C�ns Adımlar Programı kapsamında
yürüttüğümüz Buluşan Adımlar: Göçmen Dayanışmasının D�j�tal H�kaye Har�tası projes�ne da�r
aktarımda bulundu ve h�kayeler�n ön göster�m�n� yaptı. Ardından gelen soru ve yorumlarla
toplumsal c�ns�yet ve d�j�tal dayanışma bağlamında sohbet etmeye devam ett�k. 
 

D�j�tal Akt�v�zm Etk�nl�kler�nde Buluştuk
27 Mart’ta düzenled�ğ�m�z �k� etk�nl�kte d�j�tal mecralar, akt�v�zm ve fem�n�zm�n buluştuğu noktaları
farklı açılardan tartışmaya açtık. İlk olarak “İnternette Yaptığımız Şeyler Nerelere G�der?” başlıklı
etk�nl�kte d�j�tal araçların yaratıcı b�ç�mlerde kullanımı ve bu platformlarda pol�t�ka üret�m�n� farklı
örnekler ves�les�yle tartıştık. Fulya Kama’nın kolaylaştırıcılığında yürütülen tartışmaya konuşmacı
olarak K�raz Akın (şenl�k.blog), Aslı Alpar (kaosGL), Hazal S�pah� (Mental Kl�tor�s) ve Efruz Kaya
(Pembe Hayat) katkıda bulundu. C�ns Kulüp �le b�rl�kte düzenled�ğ�m�z “Çıkarın B�z� Bu
Ment�on’dan: B�r D�j�tal Akt�v�zm Atölyes�” �s�ml� d�ğer çalışmada �se, ver� kazıma araçlarına da�r
eğ�t�m alarak bunu d�j�tal mecralarda nasıl uygulayab�leceğ�m�z� tartıştık.  

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 düzenled�ğ�m�z web�nar ser�s�ne Mart Etk�nl�kler� kapsamında da devam
ett�k. 31 Mart’ta düzenled�ğ�m�z onuncu buluşmaya konuk olan N�lay Abınık, Ç�ğdem Mater ve
Damla Songur, “D�j�tal Ş�ddetle Mücadele” kapsamında konuştu. D�j�tal ş�ddet�n ps�koloj�k ve
hukuk� boyutları �le ş�ddetle mücadele yöntemler�n� tartışmaya açtığımız web�narda ayrıca s�nema,
telev�zyon ve t�yatro sektöründe tac�z, ş�ddet, mobb�ng ve ayrımcılığın b�tmes� �ç�n mücadele eden
#SusmaB�ts�n Platformu deney�m�n� d�nleme fırsatı bulduk. Web�nar ser�s�n�n geçm�ş v�deolarına
SU Gender YouTube kanalından ulaşab�l�rs�n�z.

Mor Sert�f�ka Farkındalık Eğ�t�m�
6-7 Mart tar�hler�nde Mor Sert�f�ka Programı yaygınlaştırma çalışmaları dah�l�nde Mor Sert�f�ka
Farkındalık Eğ�t�m�’n� çevr�m�ç� olarak gerçekleşt�rd�k. 40’tan fazla katılımcının yer aldığı eğ�t�mde
Toplumsal C�ns�yet Temel Kavramları, Ayrımcılık ve Mor Dosya Materyal Üretme atölyeler� yer
aldı.
 

Köy Okulları Değ�ş�m Ağı �le Toplumsal C�ns�yet Atölyes�
Mor Sert�f�ka Programı olarak Sabancı Vakfı’ndan h�be alması ves�les�yle tanıştığımız KODA �le
toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� çalışmaları gerçekleşt�rmek üzere çeş�tl� etk�nl�klerde b�r araya gel�yoruz.
29 Mart’ta KODA ek�b� �ç�nde oluşturulan toplumsal c�ns�yet çalışma grubu �le toplumsal c�ns�yet
temel kavramlarına aş�nalık kazanmak ve Kaan Müjdec�’n�n S�vas f�lm� üzer�nden kırsalda eğ�t�m,
çocuk hayatı ve toplumsal c�ns�yet �l�şk�ler�n� tartışmak üzere b�r atölye düzenled�k.

SU Gender Mor F�ncan Buluşmaları
SU Gender olarak pandem� dönem�nde daralan ve büyük çoğunlukla d�j�tale taşınan sosyalleşme
alanlarımıza da�r uzun zamandır tartışıyor ve b�r araya geleb�leceğ�m�z farklı platformlar
yaratmaya çalışıyoruz. Bu tartışmaların ve d�j�tal buluşmaların sonucu olarak Mor F�ncan ortaya
çıktı. SU Gender olarak hem ün�vers�te �ç�ndek� çalışma arkadaşlarımızla hem de ün�vers�te
dışındak� paydaşlarımızla b�r araya gel�yor, sohbet ed�yoruz. D�j�tal b�r platform üzer�nden de olsa,
b�rb�r�m�zle sohbet etmeye zaman ayırab�leceğ�m�z ve temas edeb�leceğ�m�z alanlar yaratmaya
özen göster�yoruz. Mor F�ncan’da buluşmak üzere!

Nerelere Katıldık?

Hülya Adak, UNESCO Türk�ye M�ll� Kom�syonu tarafından 23 Mart Salı günü düzenlenen
Pandem� & Engeller, Fırsatlar: Kadınlar Panel�nde konuşmacı olarak yer aldı. Zeynep
Karahan Uslu moderatörlüğünde gerçekleşen etk�nl�kte Esra Gençtürk, Bert�l Emrah Oder
ve Hülya Adak pandem� dönem�nde toplumsal c�ns�yet çalışmalarına �l�şk�n konuştu.  

M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Kadın Araştırmaları Merkez�’n�n 8 Mart
etk�nl�kler�n�n b�r parçası olarak düzenlenen “Yürümek: C�ns�yet, Bellek, Kent Hakkı” başlıklı
panelde C�ns Adımlar ek�b� olarak 18 Mart’ta sunum yaptık. C�ns Adımlar bağlamında
yürümeye, kente da�r hafızamızı sorgulamaya ve toplumsal c�ns�yet�n yürüme prat�kler�ne
etk�s�ne da�r görüşler�m�z� aktardığımız panelde Funda Şenol Cantek’�n Ankara’da
düzenled�ğ� Mor Rota ve Yasem�n Bahçekapılı ve Burcu Tüm’ün İstanbul’da ve At�na’da
düzenled�ğ� Karanlıkta Yürüyen Kadınlar yürüyüşler�n� d�nleme fırsatı bulduk. Panel�n
kaydına buradan er�şeb�l�rs�n�z.

H�sar Okulları �le gerçekleşt�rd�ğ�m�z Masallar ve Toplumsal C�ns�yet Atölyes�’nde, H�sar
Okulları’ndan öğretmen ve öğrenc�lerle b�r araya geld�k. Atölyem�z dah�l�nde önce öğretmen
ve öğrenc�ler�m�zle toplumsal c�ns�yet�n temel kavramlarını konuştuk. Ardından yaratıcı
yazma tekn�kler�n� kullanarak H�sar Okulları’ndan l�se sev�yes�ndek� öğrenc�ler �le masalları
toplumsal c�ns�yet gözünden eleşt�rel gözle �nceleyerek, yen�den yazma çalışmalarına
başladık. Çalışmanın devam eden atölyeler�nde yaratıcı yazma ve toplumsal c�ns�yet
üzer�ne çalışarak öğrenc�ler �le masalları yen�den yazacağız.

2020 yılından bu yana Kapsayıcı Kurum Kültürü ve Kapsayıcı D�l üzer�ne çeş�tl� atölye
çalışmaları gerçekleşt�rd�ğ�m�z Bar�lla �le N�san sonunda Bar�lla Kapsayıcı D�l K�tapçık
Çalışmasını b�t�receğ�z. 

B�rl�kte kapsayıcı kurum kültürü odağında çalışmalar yürüttüğümüz Bar�lla, “d�vers�ty”
(çeş�tl�l�k) ödülünü aldı. Bar�lla aynı zamanda 2021 yılında Catalyst ödülünü almaya hak
kazanmış �lk İtalyan ş�rket�, �lk a�le ş�rket� ve Avrupa’da gıda üret�m� yapan �lk ş�rket oldu.

 

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.

Buluşan Adımlar Web S�tes� Açılış Etk�nl�ğ�
C�ns Adımlar Programı kapsamında yürüttüğümüz Buluşan Adımlar: Göçmen Dayanışmasının
D�j�tal H�kaye Har�tası Açılışı 5 N�san Pazartes� günü 18.00-19.30’da gerçekleşecek. Etk�nl�kte
Buluşan Adımlar Ek�b�nden Duygu Ser�n ve Selen Çatalyürekl� �le, h�kayeler�n� paylaşan Em�ne
Barık, Gülfer İnce, Hojjat Ghasemlou, Khaled Tanj�, Joel Mor�as�, Serp�l Ata yer alacak. Etk�nl�ğe
kayıt olmak �ç�n tıklayın. 

Dönüştürücü Akt�v�zm Programı

Yen� Dönem Başvurularını Bekl�yor!
2017 yılında başlayan Dönüştürücü Akt�v�zm Programı, toplumsal c�ns�yet odaklı çalışan
akt�v�stlerle s�v�l toplum çalışanlarını farkındalık çalışmaları çerçeves�nde b�r araya get�rmey�
amaçlıyor. Sürdürüleb�l�rl�ğ�n b�reysel ve kolekt�f özbakım prat�kler�yle �l�şk�s�ne odaklanan
program, beden, sanat ve h�kâye anlatıcılığı atölyeler�ne Chrest Vakfı ve S�gr�d Raus�ng Trust
desteğ�yle 2020 yılında üç grupla çevr�m�ç� olarak devam ett�. S�gr�d Raus�ng Trust desteğ�yle
devam eden programın Mayıs 2021’de başlayacak dördüncü dönem başvuruları yakında
açılacak. Tak�pte kalın!   
 

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

 

https://us10.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=443c84d6b49df954b735a6bf0&id=4c37890391
http://www.facebook.com/SUGender
http://www.facebook.com/SUGender
http://www.linkedin.com/company/sugender
http://www.linkedin.com/company/sugender
http://instagram.com/sugendercenter
http://instagram.com/sugendercenter
http://www.twitter.com/SUGenderCenter
http://www.twitter.com/SUGenderCenter
https://www.youtube.com/c/SUGender
https://www.youtube.com/c/SUGender
http://sugender.sabanciuniv.edu/
http://sugender.sabanciuniv.edu/
https://linktr.ee/sugender
https://linktr.ee/sugender
https://www.youtube.com/c/SUGender/featured
https://www.youtube.com/watch?v=oe0Z8SBife8&t=6206s
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/dicle-ko%C4%9Fac%C4%B1o%C4%9Flu-makale-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-2021-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1
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