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Sabancı Üniversitesi’nde Birlikte 

Yaratma Atölyeleri 

 

Dönüştürücü Aktivizm Programı 

3. Yılında! 

 

 

GEARING-Roles Projemiz kapsamında 6 

Ocak tarihinde Sabancı Üniversitesi’nden 

farklı birimlerin temsilcileriyle bir araya gel-

dik. Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nı birlikte 

yaratmaya yönelik bu atölye çalışması 

kapsamında; işe alım ve kariyer gelişimi, 

araştırma ve müfredat, iş-yaşam dengesi, 

karar alma mekanizmaları ve liderlik, gün-
delik etkileşim ve iletişim, cinsel taciz vb. 

başlıklar altındaki temel sorunları değer-

lendirdik. 2019 yılında hazırlanan Kurumsal 

Değerlendirme Raporu’ndaki ilgili bulgu-

lar, sorunlara çözüm önerileri ve bu çö-

zümlerin hayata geçirilebilirliğini tartıştık. 

Sabancı Üniversitesi’nin Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği Eylem Planı (CEP) taslağı, Ekim 

ayında yapılan Katılımcı Toplumsal Cinsi-

yet Atölyeleri ve Ocak ve Şubat ayında 

yapılan Birlikte Yaratma Atölyelerinden çı-

kan değerlendirmelerin ışığında hazırlana-

cak. 

 

 

Su Gender tarafından 2017'den bu 

yana Chrest Vakfı desteğiyle yürütülen 

Dönüştürücü Aktivizm Programı, bu yıl 

Sigrid Rausing Trust'ın da desteğini ala-

rak, farklı alanlarda toplumsal cinsiyet 

odaklı çalışan aktivistlerin psikososyal 

açıdan desteklenmesine yönelik üç 

ayrı eğitim programıyla birlikte yeni dö-
nemine başladı. Aylık düzenlenen eği-

timlerin yanı sıra programın ilk katılımcı 

aktivistleri bir kitap ve bir performans 

gösterisi hazırlayıp, dönüşüm hikayele-

rini daha geniş çevrelerle paylaşacak-

lar. Türkiye'de aktivistlerin yaşadıkları 

psikososyal sorunların azaltılması ve sivil 

toplum çalışmalarının sürdürülebilme-

sine katkıda bulunmayı amaçlayan 

program, 2020 yılında yerel ve uluslara-

rası düzeyde yürütülecek bir araştırma 

projesiyle de desteklenecek. 
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Sunumlar 

 SU Gender 14 Ocak’ta Mercedes Benz Finansal Hizmetler eki-

bine yönelik toplumsal cinsiyet temel kavramlar ve kurum içi cin-

siyetçi olmayan bir dil kullanımı üzerine iki saat süren bir farkında-

lık eğitimi düzenledi. Kurumun ihtiyaçlarına yönelik düzenlediği-

miz eğitim, Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz Yaşayan Kü-

tüphane etkinliğinin devamı niteliğinde idi. Şirketlerin ihtiyaçla-

rına yönelik düzenlediğimiz eğitimler 2020 yılı boyunca devam 

edecek. 

 

 

 

 

 

Toplantı ve Etkinlikler 

 Mor Sertifika Ekibi olarak geçtiğimiz Eylül’den itibaren 4. nesil 

Mor Dosya’ların üretimi için beraber çalıştığımız İngilizce ve 

Beden Eğitimi öğretmenleriyle 5 Ocak’ta Ankara’da bir 

araya geldik ve dosyalarımıza son hallerini verdik. 

 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin davetiyle ve kadın dernek-

leri, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 8 

Ocak’ta düzenlenen, İstanbul’daki 8 Mart etkinliklerini birlikte 

planlamak üzere bir araya geldiğimiz toplantıya katıldık. 

 

 

Geçtiğimiz Ay Nerelerdeydik? 
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        Önümüzdeki Ay Neler Var? 
 
 

Genç Mor Sertifika Mardin’de 
Genç Mor Sertifika Programı hukuktan psikolojiye, edebi-

yattan siyasete farklı alanlardan akademisyen ve uzmanla-

rın sunum, tartışma ve atölye çalışmalarıyla 4-9 Şubat 2020 

tarihlerinde Mardin Sakıp Sabancı Kent Müzesi’nde düzen-

lenecek. 
 

 

 

Türkiye ve Almanya’da  

Cinsiyet Çalışmaları 
 

14 Şubat’ta Freie Universität 

Berlin’de bulunan The 

Margherita von Brentano 

Center for Gender Studies 

ve The Institute of Turcology 

işbirliğiyle düzenleyeceği-

miz “Contemporary Chal-

lenges to Gender Studies in 

Germany and Turkey” baş-

lıklı etkinlikte Türkiye ve Al-

manya’daki toplumsal cin-

siyet çalışmalarının güncel 

durumunu konuşacağız.  
 

 

 

 

https://www.mvbz.fu-berlin.de/en/termine/20200214_contemporary-challenges-gender-studies-germany-turkey.html
https://www.mvbz.fu-berlin.de/en/termine/20200214_contemporary-challenges-gender-studies-germany-turkey.html
https://www.mvbz.fu-berlin.de/en/termine/20200214_contemporary-challenges-gender-studies-germany-turkey.html
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NIT Paneli’ndeyiz  

21 Şubat’ta Hollanda 

Araştırma Enstitüsü ev 

sahipliğinde yapıla-

cak “Queer Spaces: 

Memories and Me-

morials in Turkish and 

Dutch Cities” pane-

linde Ayşe Gül Altı-

nay, Sema Semih ve 

İlayda Ece Ova, Cins 

Adımlar’dan yola çı-

karak kuir mekanlar, 

hafıza ve şehir temalı 

sunumlar yapacak. 

 

 

 Sabancı Üniversitesi  

Toplumsal Cinsiyet ve  

Kadın Çalışmaları  

Mükemmeliyet Merkezi  

ADRES:  

Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle, Üniversite 

Caddesi No:27 Tuzla, 34956 İstanbul 

TELEFON: 

(216) 483 93 30 

E-POSTA: 

sugender@sabanciuniv.edu  

 
Etkinliklerimizden ve projelerimizden 

haberdar olmak için bizi aşağıdaki 

sosyal medya adreslerimizden takip 

edebilirsiniz! 
 

Facebook:   

facebook.com/SUGender  
 

Twitter :  

twit ter.com/SUGenderCenter  
 

Instagram:   

instagram.com/sugendercenter  
 

Web:  sugender.sabanciuniv .edu  

http://www.nit-istanbul.org/event/queer-spaces-memories-and-memorials-in-turkish-and-dutch-cities?fbclid=IwAR3W-Z7VWpEcy_jKAVjd94atFtQjw_Lx3-yBxtrkwZPiZ3KC4OGIbUEvUZ0
http://www.nit-istanbul.org/event/queer-spaces-memories-and-memorials-in-turkish-and-dutch-cities?fbclid=IwAR3W-Z7VWpEcy_jKAVjd94atFtQjw_Lx3-yBxtrkwZPiZ3KC4OGIbUEvUZ0
http://www.nit-istanbul.org/event/queer-spaces-memories-and-memorials-in-turkish-and-dutch-cities?fbclid=IwAR3W-Z7VWpEcy_jKAVjd94atFtQjw_Lx3-yBxtrkwZPiZ3KC4OGIbUEvUZ0
http://www.nit-istanbul.org/event/queer-spaces-memories-and-memorials-in-turkish-and-dutch-cities?fbclid=IwAR3W-Z7VWpEcy_jKAVjd94atFtQjw_Lx3-yBxtrkwZPiZ3KC4OGIbUEvUZ0

