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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. 

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

Web�nar Ser�s� Başladı

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. Çeş�tl� ün�vers�teler�n, araştırma merkezler�n�n ve s�v�l toplum
kurumlarının deney�mler�n� d�nlemey� amaçladığımız bu ser�n�n 27 Mayıs Çarşamba
günü gerçekleşen �lk buluşmasında FU Berl�n MvBZ Gender Stud�es D�rektörü He�ke
Pantelmann, “Akadem�de C�nsel Tac�z ve Ş�ddet: Almanya Örneğ�" �s�ml� b�r sunum
yaptı. Yaklaşık 80 katılımcının bulunduğu 3 bölümden oluşan sunumun ardından
gerçekleşen soru-cevap bölümünde katılımcılar tartışma fırsatı yakaladı. Web�nar
ser�s�ne önümüzdek� ay El�zabeth Armstrong ve Rela Mazal� konuk olacak.   

Camus, Veba ve Salgın

Yönet�m� Web�narı

Mor Sert�f�ka Programı kapsamında
başladığımız Pandem�, C�ns�yet ve Hafıza
�s�ml� web�nar ser�s�n�n �lk buluşması 8
Mayıs’ta gerçekleşt�. Ayşecan Terz�oğlu,
Hülya Adak, Metehan Açıkgöz, Pınar A.
Ataçoğlu ve Zeynep C. Balcıoğlu’nun
konuşmacı olduğu buluşmada, geçm�şe
da�r ep�dem� ve pandem�ler� z�yaret
ederken bugüne da�r sorular sorduk.

Ergen C�nsell�ğ�n� Konuştuk

Mor Sert�f�ka Programı olarak C�nsell�k
Eğ�tmen�/Danışmanı Efsun Sertoğlu �le 27 Mayıs
tar�h�nde onl�ne olarak düzenled�ğ�m�z herkese açık
buluşmada öğretmenler, öğretmen adayları ve
ebeveynler �le b�r araya gelerek ergen c�nsell�ğ� üzer�ne
sohbet ett�k ve katılımcıların sorularını yanıtladık. 

Mor Sert�f�ka Tanıtımını Gerçekleşt�rd�k

15 Mayıs’ta Mor Sert�f�ka Programı (MSP) Koord�natörü
Ceyda Karadaş, onl�ne b�r MSP tanıtım atölyes�
düzenled�. Öğretmen ve öğretmen adaylarının katıldığı
buluşmada MSP hakkında genel b�lg�ler� paylaşırken, �lk
defa onl�ne olarak gerçekleşt�r�lecek olan Mor Sert�f�ka
Yaz Okulu hakkında son gel�şmeler� paylaştık ve
katılımcıların soruları yanıtladık.

Proj 201 Dersler�nde Toplumsal C�ns�yet� Tartıştık

Sabancı Ün�vers�tes� l�sans öğrenc�ler�n�n katıldığı proj 201 dersler�nde bu dönem SU
Gender olarak �k� projeye süperv�zörlük yaptık. S�ber zorbalık alanında toplumsal
c�ns�yet� tartıştığımız �lk projeye katılan 9 öğrenc� �k� ayrı grup hal�nde d�j�tal oyunlarda
c�ns�yetç� davranış ve söylemler ve sosyal medyada LGBTİ+lara yönel�k c�ns�yet
temell� zorbalık �çeren yorumlar üzer�ne çalıştı. Bu çalışmalarının sonuçlarını podcast
kayıtları hazırlayarak ele alan öğrenc�ler bu yolla ün�vers�tede de b�l�nç yükseltmey�
hedefled�ler. Görsel materyallerde toplumsal c�ns�yet ve tems�ller üzer�ne 5 öğrenc�yle
çalıştığımız �k�nc� projem�zde �se hem çeş�tl� tasarım ürünler� üzer�ne çalışarak estet�k
algısı, güzell�k kavramı ve kapsayıcılık hakkında düşündük hem de Mor Sert�f�ka
Programı Mor Dosya materyaller�n� �nceled�k. Proje dönem� sonunda öğrenc�ler�n
hazırladığı toplumsal c�ns�yete duyarlı materyal örnekler� �le, gelecekte çeş�tl�
alanlarda tasarımla �l�şk� �ç�nde çalışacak öğrenc�ler�m�zle kapsayıcı b�r bakış açısına
sah�p olmanın önem�n� tartıştık. 29 Mayıs’ta �se öğrenc�ler projeler�n� ün�vers�teden
farklı katılımcılara anlatma fırsatı buldular. 

Nerelere Katıldık?

11 Mayıs’ta TED Ün�vers�tes� tarafından düzenlenen Fark Yaratanlar Kongres�’nde
Mor Sert�f�ka Programı Koord�natörü Ceyda Karadaş, öğretmen ve öğretmen
adayları �ç�n Mor Sert�f�ka Tanıtım Buluşması gerçekleşt�rd�. 90 öğretmen�n katılım
sağladığı buluşmada Mor Sert�f�ka Programı’nın tar�h�, yen� dönem planları ve
COVID sürec� �le meydana gelen değ�ş�kl�klere uyum sağlamak �ç�n yapılan
çalışmalar paylaşıldı.

Fark Yaratanlar Kongres�’nde ayrıca SU Gender Eğ�t�m Koord�natörü Em�rhan Den�z
Çeleb�, LGBTİ+ Öğrenc�lerle Çalışmak konulu �k� tane onl�ne atölye düzenled�.
Türk�ye’n�n çeş�tl� yer�nden katılan öğretmenlerle sınıf �çer�s�nde c�ns�yet k�ml�ğ�,
c�nsel yönel�m ve c�ns�yet �fades� çeş�tl�l�ğ�n� kapsayacak �y� uygulamaları ve
toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� temell� kapsayıcı eğ�t�m üzer�ne düzenlenen atölye
çalışmaları katılımcılar tarafından büyük �lg� gördü. 20 k�ş�n�n katıldığı atölye sonrası
katılımcılara faydalı olab�lecek kaynaklar e-ma�l üzer�nden �let�ld�.

Yılda �k� kez b�r araya gelen Ün�vers�teler Arası C�nsel Tac�z ve Saldırıya Karşı
İşb�rl�ğ� ve İlet�ş�m Grubu’nun 16 Mayıs’ta onl�ne olarak düzenlenen on yed�nc�
çalıştayına katıldık. Türk�ye’n�n farklı �ller�nden ün�vers�te mensuplarının katıldığı
çalıştayda konuyla �lg�l� çalışmalar aktarılırken pandem� sürec�ne da�r deney�mler�
tartıştık.

N�san 2020’de Sabancı Ün�vers�tes� bünyes�nde başlattığımız kurum �ç� toplumsal
c�ns�yet eğ�t�mler�m�ze bu ay Sabancı Ün�vers�tes� Öğrenc� Kaynakları b�r�m� �le
devam ett�k. 15 Mayıs’ta onl�ne olarak gerçekleşt�rd�ğ�m�z Toplumsal C�ns�yet Temel
Kavramlar ve Toplumsal C�ns�yete Dayalı Efsaneler ve M�tler eğ�t�m�m�z sonrasında
21 Mayıs’ta kurum �ç�nde b�r�m olarak hang� eylemler�n atılması gerekt�ğ�ne da�r b�r
onl�ne atölye yaptık.

 
 

 
 
 
 
 

 

SU Gender çalışanlarına yönel�k ek�p �ç� eğ�t�mlere bu ay ‘’Sosyal Medya ve
Teknoloj� Araçları Kullanımı’’ teması üzer�nden devam ett�k. S�v�l toplum kuruluşları
�le çeş�tl� çalışmalar yürüten Kenan Dursun'dan sosyal medya araçları üzer�ne üç
saat süren b�r eğ�t�m aldık. Merkez�m�z�n ve projeler�m�z�n var olan sosyal medya
hesaplarını nasıl daha etk�l� kullanab�leceğ�m�z üzer�ne sorularımızı sorduk, kurum �ç�
d�j�tal �let�ş�m üzer�ne b�r taslak çalışma gerçekleşt�rd�k. 

SU Gender 2020-2021 akadem�k yılında Toplumsal C�ns�yet Çalışmaları yan dalını
seçen ve/ya Kültürel Çalışmalar Programı'ndak� l�sans �le Kültürel Çalışmalar
Programı'ndak� yüksek l�sans öğrenc�ler�ne burs ve as�stanlık verecek.

Önümüzdek� Ay Neler Var?

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

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 düzenled�ğ�m�z uluslararası web�nar
ser�s�nde önümüzdek� ay �k� konuşmacıyı ağırlayacağız. 10 Haz�ran tar�h�nde 18.00’de
�k�nc�s� düzenlenecek olan ser�de El�zabeth Armstrong,"Yükseköğret�mde C�nsel Tac�z ve
Ş�ddet (ABD Örneğ�): Ağır Zarar, Yoğun Süreç, Asgar� Sorumluluk" �s�ml� b�r sunum
gerçekleşt�recek. 24 Haz�ran’da �se ser�ye Rela Mazal� konuşmacı olarak katılacak. 10
Haz�ran’da saat 18.00’de düzenlenecek ve İng�l�zce-Türkçe çev�r� sağlanacak �k�nc�
web�nara kayıt olmak �ç�n tıklayın.

Decameron: Veba ve H�kaye Anlatıcılığı Web�narı

Mor Sert�f�ka Programı kapsamında düzenled�ğ�m�z Pandem�, C�ns�yet ve Hafıza başlıklı
web�nar ser�s�ne 25 Haz�ran tar�h�nde Hülya Adak ve Zeynep Nev�n Yelçe konuşmacı
olarak katılacak. 18.30’da başlayacak olan ve herkes�n katılımına açık olan buluşmada
h�kaye anlatıcılığı ve vebaya, G�ovann� Boccacc�o’nun Decameron eser� üzer�nden
bakacağız.

D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2020 Başvuruları

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� 2 Ek�m 2020'd�r.
Başvuru koşulları �le �lg�l� detaylı b�lg�ye ulaşmak �ç�n tıklayın.

Ş�r�n Tekel� Araştırma Ödülü 2020 Başvuruları

SU Gender olarak demokras�, akadem�k özgürlük, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� ve fem�n�zm
alanlarında öncü çalışmalar yapan Ş�r�n Tekel�’n�n anısına başlattığımız ödül, dördüncü
senes� �ç�n başvuruları bekl�yor. Türk�ye’de toplumsal c�ns�yet odaklı araştırmaları
desteklemek ve teşv�k etmek amacıyla düzenlenen Ş�r�n Tekel� Araştırma Ödülü �le bu
konularda araştırma yapanları b�r araya get�recek besley�c� ve �lham ver�c� b�r alan açmayı
umuyoruz. Son başvuru tar�h� 9 Ek�m 2020 olan ödüle da�r detaylı b�lg� �ç�n tıklayın.

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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