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MERHABA
SU Gender olarak yürüttüğümüz etkinlik, araştırma ve
çıkardığımız yayınlarla geçen verimli bir yılı daha geride
bıraktık. Mart 2020’den beri dünyada ve Türkiye’de etkilerini
hissetmeye başladığımız COVID-19 pandemisi bizi kısa
zaman içinde evlere kapatmış olsa da yeni deneyimlerle, hız
kesmeden sürdürdüğümüz ve yeni girişimleri başlattığımız
bir yıl oldu. 10. yılını kutladığımız merkezin çalışmaları
kapsamında bir yandan var olan lise eğitimine ve sivil
toplum çalışanlarına yönelik programları zenginleştirirken,
diğer yandan uluslararası üniversitelerle iş birlikleri kurduk,
şirketlere düzenlediğimiz eğitim ve danışmanlıklar yoluyla
özel sektör ile ilişkilerimizi geliştirdik.
2020 yılında yepyeni zorluklarla ve eşitsizliklerle mücadele
etmek zorunda olduğumuz COVID-19 pandemisi sürecini
yaşadık, hala da yaşıyoruz. Eğitimin tanımının değiştiği,
eğitimde eşitsizliklerin çığ gibi arttığı bu yılda, toplumsal
cinsiyet üzerinden eşitsizliklerin ve ayrımcılığın da arttığı
zor bir dönemde bulduk kendimizi. Kadın ve LGBTİ+’lara
yönelik şiddet ve tacizin arttığı bu dönemde üniversitelerin
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezleri olarak
bizlere önemli sorumluluklar düştü. Bu zorluklardan güç
alarak ve birbirimizle dayanışarak çıkabilmeyi, yeni
mücadele yöntemleri geliştirmeyi hedefledik. Türkiye içi ve

uluslararası tüm toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları
merkezleriyle kurduğumuz ağlar bizim için çok önemliydi. Bu
sayede, ortak etkinlikler düzenledik, ortak bir takvim
kurguladık, kitap ve belge paylaşımını sağladık aramızda.
Öğrencilerimize yeni rehberlik imkanları ve mentörler
bulabildik, her şeyden önemlisi pandemi döneminde
yaşadığımız tüm zorlukları paylaştık ve birlikte çözüm üretme
yollarına gittik. Ve önemli bir ölçüde de zorlukların üstesinden
gelmeyi başardık diyebilirim.
Çalıştığımız konuların çok disiplinli olması, akademiyle
aktivizmi bir araya getirmesi, araştırmayla pedagojiyi bir
bütün olarak değerlendirmesi yıllardır Mor Sertifika, Mor
Dosya, Cins Adımlar, Dönüştürücü Aktivizm, Cinsiyet Eşitliği
Programı,
Yetişkin
Eğitimleri
ve
uluslararasılaşma
hedeflerimizin yönünü belirledi. Mart’ın ortasında içinde
bulunduğumuz durumu tüm paydaşlarımızla birlikte
kavramsallaştırabilmek için “Pandemi, Dayanışma ve
Toplumsal Cinsiyet” isimli bir sayfa oluşturarak burada cinsel
taciz ve saldırı veya toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz
kalmamız durumunda ulaşabileceğimiz acil danışma hatları
bilgisini duyurduk. Ayrıca, pandemi döneminde toplumsal
cinsiyet konusunda yürütülen çalışmaları hem duyurduğumuz
hem de bu konudaki çalışmaları derlediğimiz bir platform
oluşturduk. Pandemi konusunu toplumsal cinsiyet ekseninde
tartışan araştırmalar, fikir yazıları, raporlar, savunuculuk
aktiviteleri gibi birçok alanda hem Türkiye’yi hem de
uluslararası alanı kapsayan bir izleme faaliyeti sürdürdük.
Merkez asistanlarımızdan ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal
Cinsiyet Çalışmaları doktora öğrencileri Aslı Aygüneş ve Oğuz
Can Ok'un kaleme aldığı bu izleme raporu, Mart-Eylül 2020
arasında altı ay boyunca yaptığımız izleme çalışmasının
hasadı niteliğinde. Bu raporla pandemi sürecinde yaşanan
deneyimleri, sorunlara karşı üretilen çözümleri ve hali hazırda
çözüm/dayanışma bekleyen alanları derledik. Bundan sonraki
adım olarak, alanda bilgi üreten araştırmacı ve sivil toplum
kurumlarıyla işbirliği yapmayı ve izleme çalışmasına devam
etmeyi planlıyoruz.
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Mor Sertifika Programı
2007 yılından bu yana Sabancı Vakfı’nın desteğiyle
Türkiye’nin pek çok şehrinde binlerce öğretmene ulaşmış
bir toplumsal cinsiyet çalışmaları eğitim programı olan
Mor Sertifika’yı sürdürüyoruz. Pandemi sonrasında tüm
eğitimleri çevrimiçi vermeye başladık.
Sağlık nedeniyle, evdeki çocuk/yaşlı ve hastaların bakımını
üstlenen bazı öğretmenlerin fizikselden çevrimiçi seçeneğe
geçtiğimiz
bu
dönemde
bizlere
daha
rahat
katılabildiklerini gözlemledik. Bize farklı anlamda bir
erişilebilirlik sağlayan çevrimiçi eğitimlere önümüzdeki
sene de devam edeceğiz. Hatta bu yeni dijital öğrenme ve
paylaşma alanının bir gün pandemi bitse dahi bizimle
devam etmesi yönünde planlar yapmaya başladık.
Ayrıca,
tüm
öğretmenler
illerine
ve
okullarına
döndüklerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine dair pek çok
çalışmayı sınıf içi pratiklerinde uyguluyorlar. Müfredatı
genişletmekten, öğrenci kulüpleriyle yaptıkları çalışmalara
kadar Mor Sertifikalı öğretmenler, yıllardır illerinde ve
okullarında büyük fark yaratıyorlar. Bu nedenle,
önümüzdeki seneden itibaren öğretmenlerin kendi
okullarında uyguladıkları cinsiyet eşitliğine dayalı bazı iyi
örnekleri görünür kılmak istiyoruz. Sabancı Vakfı’nın
desteğiyle verilecek Mor Sertifika Programı Eğitimde
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri de 2021’den itibaren
başlayacak. Bu ödülün iyi uygulamaları ön plana çıkarır ve
ödüllendirirken, bu alanda çalışmak isteyen tüm
öğretmenlere de öncü olacağını düşünüyoruz. 2021
Sonbaharında gerçekleşecek olan Mor Sertifika Cinsiyet
Eşitliği Ödül Töreni’nde 15 öğretmeni ve müthiş
çalışmalarını paylaşmayı hedefliyoruz.
Eğitimde pandemi döneminde ortaya çıkan eşitsizlikleri
düşünürken, internet ve bilgisayar teknolojilerine erişimin
toplumsal cinsiyet ve yoksulluk kesişiminde ciddi bir
eşitsizlik alanı açtığını düşünüyoruz. Çevrimiçi eğitimin
olmazsa olmazı olan internet ve bilgisayar erişiminin
toplumun tüm bireyleri olduğu kadar, evin tüm bireyleri
tarafından da eşit bir şekilde ulaşılabilir olması gerektiğini
düşünüyoruz. Dolayısıyla, bilgisayar teknolojileri ve
internete erişimin bir hak olarak tanımlanması gerektiğini
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düşünüyoruz. Bu anlamda, çalışmalarımıza başladık,
eğitimlerimize katılan tüm öğretmenlere eğitim dönemleri
boyunca internet erişimi desteği sağladık. Aynı zamanda
ihtiyacı olan bazı öğretmen ve öğrencilere ikinci el
bilgisayar desteğinde bulunduk. Bu çalışmalarımız Sabancı
Vakfı, Sabancı Holding ve Teknosa sayesinde mümkün
oldu. Tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı ilerleyen
yıllarda çoğaltmak istiyoruz.

Özel sektöre yönelik eğitim ve farkındalık
çalışmaları
Pandemi döneminde toplumsal cinsiyet temelli ve
kesişimsel eşitsizlikler ve bunlarla mücadele yöntemleri
özel sektörün de çok önemsediği konular arasına girdi.
Kurumlar çalışanlarının gerçekleştirdiğimiz eğitimlere
katılmasını sağladılar, sosyal medya çalışmalarını bizlerle
birlikte kurguladılar, kurumsal kültürün değişimi için
rehberler ve kitapçıklar hazırladılar, İstanbul Sözleşmesiyle
ilgili sosyal medya kampanyaları düzenlediler. Ayrıca sivil
toplumla birlikte çeşitli çalışmalarda gönüllü oldular,
özellikle Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında
pandemi döneminde zorluk çeken öğrencilerimize burslar
geliştirme konusunda ve teknolojik altyapı konusunda
destek verdiler. Bu dönemin en önemli dönüşümlerinden
biri olarak da özel sektörün bazı kesimlerinde insana
verilen değerin yeniden gözden geçirilmesi, uzaktan
çalışmayla birlikte kendimizi geliştirmenin ve kurumları
yeniden yapılandırmanın öneminin farkına varılması olarak
görüyorum. Ulusal ve uluslararası kurumlarla yaptığımız
çalışmaların daha da hızla ilerlemesi ve gelişmesi için
mücadele ediyoruz.
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Araştırmalar ve Kurumsal Eşitlik Mekanizmaları
Kendi alanında deneyimli ve öncü çalışmalar başlatan bir
araştırma merkezi olarak hem Türkiye’de hem de
yurtdışında birçok iş birliği geliştirdik. Geldiğimiz noktada
2021 itibariyle Türkiye’de 4 tane AB Ufuk 2020 projesi
yürütecek olan, COST ACTION ağları, British Academy’den
Newton Bursu, 2 adet Marie Sklodowska Curie doktora
sonrası pozisyonları bulunan tek Toplumsal Cinsiyet ve
Kadın Çalışmaları merkezi olduğumuzu gururla ifade
etmek isterim. Araştırma alanında açtığımız yolları ve
aldığımız projeleri pandemi konusunu da ekleyerek
önümüzdeki yıl geliştirerek yürütmeye devam etmeyi
https://www.youtube.com/watch?v=R6cwLUQBVIY&t=48s)
hedefliyoruz.

Ek olarak üniversite içi eğitimleri tüm birimlere
ulaştırdığımız bu dönemde Sabancı Üniversitesi’nde
GEARING-Roles AB Ufuk 2020 projesi vesilesiyle, kendi
kurumumuzda Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı oluşturma
çalışmalarımızı son hızla sürdürdük ve son aşamasına
geldik. Bu çok kapsamlı eylem planı Zeynep Gülru Göker,
Ayşe Gül Altınay ve İlayda Ece Ova’nın yürütücülüğünde,
üniversitede tüm çalışanların ve öğrencilerin katılımıyla
hazırlanıyor. İlerleyen günlerde bu eylem planını da
sunmak, sizlere ulaştırmak istiyoruz.
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Uluslararası Ağlar ve Dayanışma
Çalışmalarımız uluslararası alanda da önemli iş birlikleriyle
devam etti. Fiziksel alanlarda bir araya gelemesek de
uluslararası veya İstanbul dışından katılmak isteyen
konuşmacı ve eğitimcileri daha kolaylıkla davet
edebildiğimiz, uluslararası ortaklarımızla, özellikle Freie
Universitaet Berlin’deki Margherita von Brentano
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi ve Columbia
Üniversitesi’yle
daha
sık
ortak
etkinlikler
düzenleyebildiğimiz,
daha
fazla
dayanışma
ağı
kurabildiğimiz,
pandemi
dönemi
çıkabilecek
olası
mağduriyet ve eşitsizlikler üzerine ise tüm çalıştığımız
kuruluşlarla birlikte çözümler üretebildiğimiz bir dönem
oldu. Şubat ayında Berlin’de düzenlediğimiz Almanya ve
Türkiye’deki toplumsal cinsiyet çalışmalarına odaklanan
atölyeden başlayarak, Kasım ayında SU Gender ev
sahipliğiyle düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Liderlik
Konferansını ve Aralık’ta Orient Institute Istanbul der Max
Weber Stiftung iş birliği ve IPC Mercator desteğiyle
düzenlediğimiz Osmanlı ve Türkiye Çalışmalarında
Toplumsal Cinsiyet (Mapping Gender in the Near East)
Konferansını bunların arasında sayabiliriz. Oldukça ilgi
duyulan ve verimli geçen bu konferansın ardından bir
uluslararası platform kurma olasılığı önümüzdeki yıl için
konuşulmaya başlandı.
Ayrıca, kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik şiddetin arttığı ve
şiddet biçimlerinin de çoğaldığı bu dönemde “Cinsel Taciz
ve Cinsiyete Dayalı Şiddet” üzerine konuşma ve webinar
serilerini hızlandırdık, çoğalttık. Türkiye içi ve uluslararası
örnekleri tartıştığımız ve güçlendiğimiz bu konuşmaların
yazılı olarak da okuyucularla buluşmasını hedefliyoruz.
Geçmiş dönemde düzenlediğimiz bazı konuşmaların
kayıtlarını youtube kanalımızda bulabilirsiniz.

Ağustos 2020’de desteklediğimiz “Adı, Sanı, İsmi Cismi”
başlığıyla Müzede Sahne etkinlikleri (SSM) kapsamındaki
feminist tiyatro festivali, üniversiteler, tiyatrocular, cinsel
taciz birimleri, sivil toplum çalışanları ve seyircileri coşkulu
bir açıkhava etkinliğinde buluşturdu. SU Gender olarak
cinsiyet eşitliği, cinsiyete dayalı şiddet ve cinsel taciz gibi
konularda
yaptığımız
çalışmaları
açıkhavada
düzenlediğimiz paneller ve bu konuları sahneye taşıyan
oyun ve söyleşilerle farklı seyirci gruplarına sanat yoluyla
ulaştırabildik. Bu tarz festivalleri, pandeminin elverdiği
sürece çoğaltmayı düşünüyoruz.
Bundan sonraki çalışmalarımız konuşmalar, konferanslar,
herkese açık webinar serileri şeklinde düzenlenebileceği
gibi, dijital veya açıkhava tiyatro/sinema festivalleri
şeklinde de planlanacak. SU Gender olarak önümüzdeki
seneye 4 farklı Avrupa Birliği projesiyle başlayacağız. Göç,
toplumsal
cinsiyet,
pandemi
dönemi
eşitsizlikleri
çalıştığımız bu süreçte bulgularımızı paydaşlarımıza
ulaştırma yöntemlerimiz için de oldukça kapsayıcı ve
yaratıcı metodlar üzerinde çalışıyoruz.
Dayanışmayla kalın,
Hülya Adak
SU Gender Direktörü

2017’den beri devam eden Dönüştürücü Aktivizm
Programında
(Sema
Semih’in
koordinatörlüğünde)
toplumsal cinsiyet odaklı çalışan aktivistlerle sivil toplum
çalışanlarını farkındalık çalışmaları çerçevesinde bir araya
getiriyoruz. Pandemi döneminde de çevrimiçi olarak
devam eden bu çalışmalarda ekibimize katılan Özge Ertem
koordinatörlüğünde dayanışmayı büyütmeye devam
edeceğiz. 2021’de uluslararası ağlar kurmayı da
planlıyoruz.
SU Gender 2020 Etkinlik Bülteni
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ARAŞTIRMALAR
2020 araştırma alanlarımızı ve işbirliklerimizi birçok farklı
eksende güçlendirerek geliştirdiğimiz bir yıl oldu. Araştırma
odaklı ulusal ve uluslararası birçok iş birliği başlattık,
araştırma alanlarımıza yenilerini ekledik, araştırma
faaliyetlerimizi güçlendirmeye yönelik önemli ölçüde yeni fon
kaynakları yarattık, ayrıca devam eden veya tamamlanmış
olan araştırmalarımızın da sonuçlarını yaygınlaştırdık. Bir
yandan SU Gender’ın ortak olarak yer aldığı 3 uluslararası
proje AB Ufuk 2020 programı çerçevesinde hibe almaya hak
kazanırken, diğer yandan bireysel araştırmalarımızın da
devam ettiği ve yenilerinin eklendiği, bireysel hibelerle
deﬆeklenmek üzere seçildiği bir yıl oldu. 2020 yılı içerisinde
attığımız bu adımların temalara göre ayrıştırılmış bir özetini
aşağıda bulabilirsiniz.

Feminist/Queer Siyaset ve Aktivizm
Feminiﬆ ve queer siyaset ve aktivizmin mecraları, yöntemleri,
farklı dayanışma alan, imkân ve pratikleri üzerine düşünmeye
ve incelemeler yapmaya bu yıl da devam ettik. 2020’de
feminiﬆ/queer siyaset alanında yaptığımız çalışmalara bir
yenisini daha ekledik. Zeynep Gülru Göker, Aslı Polatdemir,
Olga Selin Hünler ve Selin Çağatay tarafından yürütülen ve
SU Gender ve Raoul Wallenberg Inﬆitute iş birliğiyle
gerçekleştirilen #Genderﬆruggles: Building Community
Resilience via Creativity and Digital Media projesi Swedish
Inﬆitute Creative Force hibe programı tarafından
deﬆeklenmeye hak kazandı. 2021 yılı Ocak ayında başlayacak
projeye, Humboldt Üniversitesi Center for Comparative
Research on Democracy de üçüncü iş birliği ortağı olarak
katılacak. Proje kapsamında Türkiye, İsveç ve Almanya’dan
feminiﬆ/queer aktiviﬆ ve aktiviﬆ/araştırmacılar katılacak ve
bir yıl boyunca dijital platformlarda toplumsal cinsiyet karşıtı
harekete dair deneyimler, direnme ﬆratejileri, dayanışma,
dijital medya kullanımı gibi konular hakkında deneyim, bilgi ve
fikir alışverişi yapılacak. Projenin araştırma boyutu farklı
bağlamlarda toplumsal cinsiyet karşıtı harekete dair
deneyimlerin, direnme ﬆratejilerinin, ulusötesi ağların ve
dijital medya kullanımının anlaşılmasını hedefliyor. Proje
süresince güncellenecek web sitesi deneyim ve anlatıların
aktarıldığı dijital bir hikâye panosu işlevi görecek.

2020 yılında dijital alanda feminist/queer siyaset ve
aktivizmi farklı mecralarda da tartışma fırsatı bulduk.
Örneğin, Zeynep Gülru Göker 2 Ekim’de Gothenburg
Üniversitesi Gender Studies bölümünde yürütülen The
Spaces of Resistance projesi ve TechAct: Transformations
of Struggle Research Cluster iş birliği ile düzenlenen
Futures of Feminist and Queer Solidarities: Connectivity,
Materialty, and Mobility in a Digitalized World Konferansı
kapsamında yer alan “From sisterhood to femmeship:
Transformations of feminist solidarity in a digital world”
paneline tartışmacı olarak katıldı. Yine Ekim ayında Hülya
Adak ve Zeynep Gülru Göker, Freie Universitaet Berlin
Margherita von Brentano Center for Gender Studies
tarafından
düzenlenen
“Online
Workshop
#4GenderStudies:
Building
Transnational
Feminist
Solidarities in Academia” isimli etkinliğe katılarak
tartışmalara
katkıda
bulundu.
Avrupa’nın
farklı
üniversitelerden toplumsal cinsiyet alanında çalışan
akademisyenlerin katıldığı bu uluslararası etkinlikte
konuşmalar ve farklı temalar etrafında kurgulanmış atölye
çalışmaları gerçekleşti.
Bu yıl odaklandığımız bir diğer konu da kent, demokratik
katılım ve toplumsal cinsiyet idi. Zeynep Gülru Göker,
Herkes için Mimarlık ve Mekânda Adalet Derneği'nin 5
Aralık’ta birlikte düzenlediği "MAD Akademi Buluşmaları
2020: Kamusal Alan ve Katılım" atölye çalışmasında
müzakereci
demokrasi
ve
katılımcı
süreçlerin
tasarlanmasında
toplumsal
cinsiyet
perspektifinin
sağlanması konulu bir sunum yaptı. Zeynep Gülru Göker ve
SU Gender 2020 Etkinlik Bülteni
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Adak'ın araştırma ekibinde yer alacakları RESISTIRE
(RESpondIng
to
outbreaks
through
co-creaTIve
sustainable inclusive equality stRatEgies) projesi, 162 proje
içinden beşinci olarak Avrupa Komisyonu Ufuk 2020
programı COVID-19 araştırma çağrısı kapsamında
fonlanmaya hak kazandı. 9 ülkeden 10 kurumu bir araya
getiren proje, pandeminin etkilerini toplumsal cinsiyet ve
diğer eşitsizliklerin kesişim noktalarına odaklanan gender+
perspektifinden incelemeyi, sivil toplum kuruluşlarının
hayata geçirdikleri başarılı stratejilerden öğrenerek yeni
politika önerileri geliştirmeyi hedefliyor. Proje Nisan 2021
yılında faaliyetlerine başlayacak.
Sağlık antropolojisi uzmanı ve SU Gender üyesi Ayşecan
Terzioğlu 2020 yılı boyunca pandemi ile ilgili çeşitli
etkinliklere katkıda bulundu. Nisan ayında “Salgında Adalet
ve Sağlık” isimli #MADakademi buluşmasına Fatih Artvinli
Pandemi, Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet
ile birlikte katıldı (Konuşmanın kaydına ulaşmak için
https://www.youtube.com/watch?v=vnidT2bBxtE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=vnidT2bBxtE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=vnidT2bBxtE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=vnidT2bBxtE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=vnidT2bBxtE&t=1s
tıklayın). Sabancı Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından
https://www.youtube.com/watch?v=vnidT2bBxtE&t=1s
Tüm dünyayı derinden etkileyen COVID-19 pandemisi de
düzenlenen “COVID-19 ve Toplumsal Değişimlerin Gizli
gündemimizin bir parçası oldu. İçinden geçtiğimiz bu zor
Öznesi Olarak Salgınlar” isimli etkinlik Instagram’dan canlı
günlerde pandemi konusunu toplumsal cinsiyet ekseninde
yayımlandı. Terzioğlu, ayrıca Columbia Global Centers
tartışma ihtiyacı duyduk. Bu sebeple ilk olarak hem konuya
Istanbul Direktörü İpek Cem Taha'nın ev sahipliğinde
dair yayın ve etkinlikleri derlemek hem de güncel duyuruları
“COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=MVOUCC8_Gt4.
Nasıl Bir Toplumsal Dönüşüm Getirecek” başlıklı
https://www.youtube.com/watch?v=MVOUCC8_Gt4.
https://www.youtube.com/watch?v=MVOUCC8_Gt4.
https://www.youtube.com/watch?v=MVOUCC8_Gt4.
ve acil danışma hattı bilgilerini paylaşmak amacıyla bir sayfa
sunumu
yaptı
(konuşmanın kaydına erişmek için tıklayın).
https://www.youtube.com/watch?v=MVOUCC8_Gt4.
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/pandemi-dayani%C5%9Fma-ve-toplumsal-cinsiyet
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/pandemi-dayani%C5%9Fma-ve-toplumsal-cinsiyet
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/pandemi-dayani%C5%9Fma-ve-toplumsal-cinsiyet
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/pandemi-dayani%C5%9Fma-ve-toplumsal-cinsiyet
https://www.youtube.com/watch?v=MVOUCC8_Gt4.
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/pandemi-dayani%C5%9Fma-ve-toplumsal-cinsiyet
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/pandemi-dayani%C5%9Fma-ve-toplumsal-cinsiyet
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/pandemi-dayani%C5%9Fma-ve-toplumsal-cinsiyet
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/pandemi-dayani%C5%9Fma-ve-toplumsal-cinsiyet
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/pandemi-dayani%C5%9Fma-ve-toplumsal-cinsiyet
https://www.youtube.com/watch?v=MVOUCC8_Gt4.
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/pandemi-dayani%C5%9Fma-ve-toplumsal-cinsiyet
oluşturduk. İlgili sayfaya bit.ly/GenderPandemic adresinden
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/pandemi-dayani%C5%9Fma-ve-toplumsal-cinsiyet
17 Aralık’ta
4. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresinde
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/pandemi-dayani%C5%9Fma-ve-toplumsal-cinsiyet
erişebilirsiniz. SU Gender olarak #GenderPandemic etiketiyle,
“Pandeminin Yarattığı Bilgi Kirliliği: Biyopolitika ve
pandemi konusunu toplumsal cinsiyet ekseninde tartışan
İnfodemi” konulu bir sunum yaptı. Bunlara ek olarak
araştırmalar, fikir yazıları, raporlar, savunuculuk aktiviteleri
pandemi ile ilgili çeşitli yazı ve makaleler yayımladı (Bknz.
gibi birçok alanda hem Türkiye’yi hem de uluslararası alanı
SU Gender Üye ve Araştırmacı Yayınları). “Türkiye'deki
kapsayan bir izleme faaliyeti sürdürdük. Merkez asistanları
COVID-19 Pandemisi Hakkındaki Yaygın Söylemler”
Aslı Aygüneş ve Oğuz Can Ok'un kaleme aldığı izleme raporu,
(Common Discourses Regarding the COVID-19 Pandemic
Mart-Eylül ayları arasında altı ay boyunca yaptığımız bu
in Turkey) isimli araştırması şu anda devam etmektedir.
izleme çalışmasının sonuçlarını içeriyor. Bu raporla pandemi
Bakım etiği ve siyaseti
sürecinde yürütülen çalışmaları dört ana başlık altında
derlemeye çalıştık: (1) Pandemi Gölgesinde Toplumsal
Aslı İkizoğlu, Sabancı Üniversitesi’nin erken kariyer
Cinsiyet Temelli Eşitsizlikler, (2) Toplumsal Cinsiyet Temelli
araştırmacılarına verdiği Başlangıç Fonu’yla Mart 2019’da
Şiddet ve Pandemi, (3) Haklara Erişim ve Pandemi, (4)
başladığı Aidiyetsizliğe Annelik Yapmak: Türkiye’den Yeni
Ekonomik
Özgürlükler
ve
Pandemi.
Rapora
ulaşmak
için
https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/pandemi_raporu.pdf
https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/pandemi_raporu.pdf
https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/pandemi_raporu.pdf
https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/pandemi_raporu.pdf
Göçte Anneliğin Siyaseti (Mothering Un-Belonging: Politics
tıklayın.
https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/pandemi_raporu.pdf
https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/pandemi_raporu.pdf
of Motherhood in the New Turkish Outmigration) adlı
araştırma projesini Ağustos 2020’de tamamladı. Türkiye
2020 yılını sonlandırırken SU Gender olarak pandemi
vatandaşı olup da son 5 yılda Türkiye’den (çoğunlukla
alanında toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaların
Hollanda, İngiltere, Almanya, ABD ve Kanada ülkelerine)
güçlenmesini sağlayacak mutlu bir haber aldık. Ayşe Gül
göçmüş, 40’a yakın çocuklu kadınla yapılan mülakatlara
Altınay ve Kristen Sarah Biehl'in yürütücülüğünde, Aslı
İkizoğlu, Ayşecan Terzioğlu, Zeynep Gülru Göker ve Hülya
Cenk Özbay’ın birlikte derlediği beyond.istanbul “Mekânda
Adalet ve Toplumsal Cinsiyet” sayısı 2021 yılının ilk
aylarında yayımlanacak.
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dayanan araştırma bu yeni dalga göçe toplumsal cinsiyet
ve bakım perspektifinden yaklaşıyor; göçenlerin farklı
sosyal medya platformlarında annelik çatısı altında nasıl bir
araya geldikleri gözlemlerinden yola çıkıyor. Araştırmanın
amacı, annelik ideallerinin ve pratiklerinin kadınların hem
göç motivasyonlarına hem de göç sonrası deneyimlerini
anlamlandırmalarına
etkisini
incelemek.
Böylece,
kadınların çocukların bakımına dair yaşadıkları kişisel istek
ve kaygıların onların “kamu”dan beklentilerini, farklı ülkelere
karşı hissettikleri aidiyeti nasıl şekillendirdiğini tartışmak.
Araştırmanın yayın çıktılarının ise 2021’de gerçekleşmesi
planlanıyor.

cinsiyet ve siyaset arasındaki ilişkiyi feminist siyaset teorisi
ve feminist politikanın ilişkisi bağlamında tartışmaya
odaklanacak ve bakım etiği ve politikalarının konuşulduğu
bir oturum ile bu alanda uzman akademisyenlerin
konuşmalarına da yer verecek. Zeynep Gülru Göker’in
feminiﬆ bakım etiği yaklaşımının demokratik vatandaşlık
anlayışlarına katkısını feminiﬆ siyaset felsefesi çerçevesinde
incelediği makalesi için yayınlar bölümüne bakabilirsiniz.

Eğitim, Yükseköğretim ve
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Yükseköğretimde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik
kurumsal
çalışmaları
ele
alan
araştırmalarımız
GEARING-Roles projesi çerçevesinde bu yıl da devam etti.
Proje kapsamında yapılan çalışmaların detayları için
Cinsiyet Eşitliği Programı bölümüne bakabilirsiniz. Ayşe
Gül Altınay 16 Ekim’de gerçekleşen, Sabancı Üniversitesi
Kurumsal Yönetim Forumu direktörü Melsa Ararat’ın da
organizasyon komitesinde bulunduğu Daughters of Themis
2020 Ağ Buluşması’nda açılış konuşmasını yaptı.

Pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kaldığımız Feminist
Bakış Açısıyla Siyasal Alan: Teori, Politika ve Savunuculuk
(Feminists Care for the Political: Theory, Practice and
Advocacy) uluslararası konferansını 2021 Haziran ayında
çevrimiçi olarak gerçekleştireceğiz. Konferans, toplumsal

Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Direktörlüğü’nde
öğretim görevlisi ve SU Gender üyesi Aslıhan Ünsal, Bilim
Kadınları portalında haftanın bilim insanı seçildi. Ünsal,
Yüksek Enerji Astrofiziği üzerine yaptığı çalışmaların yanı
sıra Sabancı Üniversitesi’nde birinci sınıflara verilen Doğa
Bilimleri derslerinin geliştirilmesi ve koordinasyonunu da
yapıyor. Aynı zamanda Yüksek Öğretimde STEAM (Bilim,
Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) eğitimi ve aktif
öğrenme üzerine araştırmalar yapıyor ve eğitimlere
katılıyor. Ünsal merkez bünyesindeki çeşitli projelere de
eğitmen olarak destek veriyor.
SU Gender 2020 Etkinlik Bülteni
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Ekoloji ve iklim
2019 yılında ekoloji, iklim krizi ve toplumsal cinsiyet eşitliği
kesişimlerine dair çalışmalara yeni adımlar atmaya
başlayan SU Gender’ın bu alandaki varlığı 2020 yılında
güçlenerek devam etti. İlk olarak SU Gender’ın 2020 yılında
8 Mart etkinliklerinin genel temasını toplumsal cinsiyet,
ekoloji ve iklim acil durumu olarak belirledik ve bu alanda
Sabancı Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgi yarışması ve
film gösterimi yanında, “Ekoloji Mücadelesinde Feminist
Yaklaşımlar” isimli katılımcı bir atölye ve “Toplumsal
Cinsiyet Eşit(siz)liği Merceğinden İklim Acil Durumu” isimli
uluslararası bir konferans planladık. Ne yazık ki gerek sivili
toplum alanında, gerek akademide çok kıymetli çalışmalar
yürüten pek çok farklı ismi buluşturacak bu etkinlikleri
pandemiden dolayı son anda iptal etmek zorunda kaldık.
Haziran ayında Biehl’in Türkiye’de Göç, Çevre ve Toplumsal
Cinsiyet isimli akademik araştırma projesi Raoul
Wallenberg İnsan Hakları Hibe Programı tarafından fon
almaya hak kazandı. Bu araştırma, çoğunlukla birbirinden
bağımsız olarak ele alınan göç ve çevre konularını
kesiştikleri ortak bir alan olarak toplumsal cinsiyet temelli
olgular
üzerinden
birbirleriyle
konuşturmayı
hedeflemektedir. Bunu da Türkiye’de göç ve çevre ile ilgili
çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin toplumsal cinsiyete
duyarlılık ve yaklaşımlarını inceleyerek gerçekleştirmektedir.
Proje çerçevesinde hem kapsamlı bir literatür ve aktör
taraması yapılmış, ayrıca 30 farklı sivil toplum kuruluşu
https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/rwi_final19.11.pdf
temsilcileri
ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Proje
https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/rwi_final19.11.pdf
https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/rwi_final19.11.pdf
raporuna
ulaşmak için tıklayın.
https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/rwi_final19.11.pdf

Bu alanda kendimizi geliştirme ve var etme hedefimiz 2020
yılı sonlarına doğru uluslararası alana da cereyan etti. SU
Gender olarak Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 Avrupa Yeni
Yeşil Düzen çağrısına sunulacak olan iki farklı uluslararası
proje teklifine ortak olarak davet edildik. Ayşe Gül Altınay
ve Kristen Biehl Advancing behavioural Change Through an
Inclusive Green deal projesine, Hülya Adak ve Kristen Biehl
ART: An innovative means for engaging citizens &
stakeholders in behavioural, social & cultural change isimli
proje başvurularının hazırlanmasına destek oldular. 2021
yılında bu başvurulara dair olumlu sonuçlar almayı da umut
etmekteyiz.

Göç
2020 yılı SU Gender’ın göç araştırmaları alanında önemli
başarılara imza attığı bir yıl oldu. Mart ayında Kristen
Biehl’in Göç Araştırmaları Derneği’nden Didem Danış ile
beraber derledikleri Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden
Türkiye’de Göç Araştırmaları e-kitabı yayımlandı. Kitaba
bit.ly/gocvetc
bit.ly/gocvetc adresinden ulaşabilirsiniz. Biehl’in Haziran
bit.ly/gocvetc
bit.ly/gocvetc
bit.ly/gocvetc
ayında Türkiye’de Göç, Çevre ve Toplumsal Cinsiyet isimli
akademik araştırma projesi Raoul Wallenberg İnsan
Hakları Hibe Programı tarafından kabul edildi. Ayrıca
Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı Sosyal ve Beşeri
Bilimler alanı çağrısı altında ortak olarak girdiği iki proje
destek almaya hak kazandı. Böylelikle SU Gender,
Türkiye’de 2020 yılında sosyal bilimler alanında Ufuk 2020
Programı altında hibe alan toplam sekiz projeden ikisini
almış olma başarısını gösterdi. WHOLE-COMM Bütüncül
Toplum Perspektifinden Orta Büyüklükteki Şehirlerde ve
Kırsal Alanlarda Yaşayan 2014 Sonrası Göçmenlerin
Entegrasyonu (Exploring the Integration of Post-2014
Migrants in Small and Medium-sized Towns and Rural
Areas from a Whole of Community Perspective) projesi,
küçük ve orta boy kasabalarda ve kırsal alanlarda artan
göçmen varlığına yönelik uyum süreçlerinin tüm toplumu
kapsayacak
bir
yaklaşım
ile
desteklenmesini
amaçlamaktadır. İtalya tarafından koordine edilecek
projede
toplamda
10
farklı
ülkeden
12
ortak
bulunmaktadır. Proje, Ocak 2021 yılında faaliyetlerine
başlayacak. ReROOT Yeni Gelenler için Uyum Alanları
olarak Varış Altyapıları (Arrival infrastructures as sites of
integration for recent newcomers) projesi kentsel alanlara
gelen yeni göçmenlerin uyum süreçlerinde kilit rol oynayan,
birbiriyle örüntülü ve çoğunlukla kayıtdışı olan sosyal ağları
SU Gender 2020 Etkinlik Bülteni
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ve fiziki mekânları ‘varış altyapıları’ kavramsal çerçevesinden
inceyelecek ve bu yapıların gelişimine katkı sunacaktır. Belçika
tarafından koordine edilecek projede toplamda 9 farklı
ülkeden 12 ortak bulunmaktadır. Proje, Nisan 2021 yılında
faaliyetlerine başlayacak.
Ayşecan Terzioğlu da 2020 yılında Suriyelilerin Türkiye'de
Temel İhtiyaçlarını Gidermede Karşılaştıkları Temel Sorunlar
isimli araştırmasına devam etti ve araştırma sonuçlarını farklı
etkinliklerde sundu. Şubat ayında Freie Universitaet Berlin ve
SU Gender ortaklığında düzenlenen konferanﬆa “Challenges
of Studying Syrian Women’s Experiences” isimli bildiriyi ve
ardından Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen Kadın Zirvesinde
yaptığı “Göç ve Kadın” isimli bildiriyi sundu. Terzioğlu’nun
Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programından
Berrin Yanıkoğlu ve Reyyan Yeniterzi ile beraber başlattıkları
ve Tübitak İkili iş birliği tarafından deﬆeklenen
Derin
Öğrenme Tabanlı bir Nefret Söylemi Tanıma Siﬆemi: Türkiye
ve Tunus'un Karşılaştırmalı Analizi araştırma projesi 2020
yılında devam etti. Proje çerçevesinde göçmenlere karşı artan
nefret suçu da yer almaktadır. Projenin ilk sunumu Hrant Dink
Vakfı'nın Aralık ayında düzenlediği "Uluslararası Nefret
Söylemi ve Ayrımcılık Konferansı"nda yapıldı. Sunumun
https://www.youtube.com/watch?v=M6jZzkMlC8U
https://www.youtube.com/watch?v=M6jZzkMlC8U
https://www.youtube.com/watch?v=M6jZzkMlC8U
kaydına
ulaşmak için tıklayın. Ayrıca 2020 yılında Kriﬆen Biehl
https://www.youtube.com/watch?v=M6jZzkMlC8U
https://www.youtube.com/watch?v=M6jZzkMlC8U
https://www.youtube.com/watch?v=M6jZzkMlC8U

ve Ayşecan Terzioğlu göç ve mültecilik alanında çeşitli yayınlar
hazırladılar (Bknz. SU Gender Üye ve Araştırmacıları
Yayınları).

9 adet webinar gerçekleştirdik. Bu seri hakkında detaylı bilgiye
Cinsiyet Eşitliği Programı bölümünden ulaşabilirsiniz.
9-10 Ekim’de Orient-Inﬆitut Iﬆanbul, Koç Üniversitesi
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi
(ANAMED) iş birliği ve Sabancı Üniversitesi İﬆanbul
Politikalar Merkezi Stiftung Mercator Girişimi deﬆeğiyle
Osmanlı ve Türkiye Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyet
(Mapping Gender in the Near Eaﬆ) isimli bir uluslararası
çalıştay düzenledik. Osmanlı dönemi ve modern Türkiye’deki
toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları üzerine uzmanlaşmış
çok sayıda iyi akademisyen olmasına rağmen, bu
araştırmacılar arasında paylaşıma imkân veren akademik
platform sayısının az olması sebebiyle yeni paylaşım ve iş
birliği platformları oluşturmak amacıyla gerçekleşen
konferansa Sabancı Üniversitesi’nin yanı sıra Oxford,
Stanford, Yale, Chicago, Cambridge, Atina, Freie Universitaet
Berlin
(FUB),
Boğaziçi
gibi
farklı
üniversitelerden
konuşmacılar katıldı. Konferanﬆa hem güncel araştırmalar
sunuldu hem de Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye’de
üniversitelerdeki Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
merkezlerinin olası işbirlikleri üzerine konuşuldu. Konferanﬆan
sonra üç dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca) yapılacak
yayınlarda, konferans sunumları, tartışmaları ve pandemi
dönemi ortak yol haritamız yer alacak.

Uluslararası İşbirlikleri ve Karşılaştırmalı
Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları
2020 yılı var olan araştırma ağlarımızı güçlendirdiğimiz ve
dijital buluşmaları kullanarak yeni uluslararası araştırma
ağları kurguladığımız bir yıl oldu. 2020 Mayıs ayında tüm
dünyada ve Türkiye’de giderek artan toplumsal cinsiyete
dayalı şiddet, ayrımcılık ve cinsel taciz ve saldırı konusunda
farkındalık yaratmak ve bu alanda yapılan özgün
araştırmaları duyurmak, uluslararası bir fikir, bilgi ve deneyim
alışverişine imkan sağlamak amacıyla Cinsel Taciz, Cinsiyete
Dayalı Şiddet ve Ayrımcılık: Araştırma, Eylem, Yazma
Deneyimleri uluslararası webinar serisini başlattık ve 2020’de
SU Gender 2019 Etkinlik Bülteni

10

14 Şubat’ta Freie Universitaet Berlin The Inﬆitute of
Turkology
işbirliği
ile
Türkiye’den
ve
Almanya’dan
akademisyenlerin toplumsal cinsiyet çalışmalarını paylaştığı
Almanya ve Türkiye’de Cinsiyet Çalışmaları Çağdaş Zorluklar
Semineri düzenledik. Ardından düzenlenen bir uzman
toplantısında Freie Universität Berlin Margherita von
Brentano Merkezi ve SU Gender’da eğitim alanında yapılan
çalışmaları sunduk ve olası iş birliği imkânları üzerine tartışma
fırsatı bulduk.
SU Gender Direktörü Hülya Adak, merkezin uluslararasılaşma
çalışmaları kapsamında Şubat-Mart-Nisan ayları boyunca
çeşitli ziyaret, konuşma ve görüşmeler yaptı. Duke
Üniversitesi’nde bir dizi konuşma yapan Hülya Adak, Ayşe
Kadıoğlu başta olmak üzere birçok akademisyenle Columbia
Üniversitesi Sakıp Sabancı Center For Turkish Studies ve SU
Gender iş birliği olanaklarıyla ilgili görüştü. Ayrıca, Freie
Universitaet Berlin ile geliştirdiğimiz iş birliği kapsamında
Erasmus değişim programı kapasitelerinin artırılması
amacıyla Ayşe Tetik'i İﬆanbul'da ağırladık. Bu çalışmalar
sonucunda merkezler üzerinden ve toplumsal cinsiyet
çalışmaları ekseninde Freie Universitaet Berlin ile Erasmus
programları kapsamında lisans ve lisansüﬆü kapasiteleri
artırılacak.

SU Gender olarak bu sene ayrıca Columbia Üniversitesi
Uluslararası İlişkilerde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Ağı
(Women and Gender in Global Affairs Network/ WGGA)’na
http://www.humanrightscolumbia.org/wgga
http://www.humanrightscolumbia.org/wgga
üye olduk. WGGA,
uluslararası
alanda disiplinlerarası ve
http://www.humanrightscolumbia.org/wgga
http://www.humanrightscolumbia.org/wgga
toplumsal cinsiyet odaklı çalışan araştırma merkezleri ve
akademisyenler arasında bir ağ oluşturmak; farklı
alanlarda kamu, özel sektör veya sivil toplum temsilcileriyle
çalışarak farkındalık yaratmak ve politikaları etkilemek
amacıyla çalışmalar yürütüyor. Dünya genelinde toplumsal
cinsiyet çalışmalarının karşılaştığı zorlukları önlemeyi ve
uluslararası bir dayanışma ortamı yaratmayı amaçlayan
WGGA, dildeki cinsiyetçilikten pandeminin toplumsal
cinsiyet perspektifine değin farklı konularda atölyeler ve
webinarlar düzenliyor. WGGA önümüzdeki dönemde kendi
ülkesinde toplumsal cinsiyet çalışmaları yürütmekte
zorlanan akademisyenler için misafir öğretim üyeliği,
kütüphane erişimi desteği, konferans ve atölyelere erişim
desteği gibi imkânlar yaratmayı planlıyor.

http://www.humanrightscolumbia.org/wgga
http://www.humanrightscolumbia.org/wgga

Kristen Sarah Biehl ve Zeynep Gülru Göker 17 Aralık’ta
Sabancı Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji
Lisanslama Birimi tarafından düzenlenen Horizon
Europe-Social Sciences and Humanities Info Day'de AB
Horizon 2020 projelerine başvuru ve katılımla ilgili
deneyimlerini paylaştı.
SU Gender 2019 Etkinlik Bülteni
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Öğrencilerimizden:
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Lisansüstü Çalışma Grubu: Merkez asistanlarından Aslı Aygüneş ve Oğuz Can Ok’un
girişimleriyle düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Lisansüstü Çalışma Grubu ikinci toplantısını 8 Şubat’ta Minerva
Palas’ta gerçekleştirdi. “Metodolojide Karşılaşılan Zorluklar, Çözümler ve Dayanışma Yöntemleri” gündemiyle düzenlenen
toplantıda araştırma metodolojileri, araştırmacının sahadaki rolü ve akademik üretimde yaşadığı sorunlar üzerine
konuşuldu. Gündeme gelen konulardan biri de toplumsal cinsiyet çalışmaları alanındaki küresel alanyazınında kullanılan
terimlerin Türkçe’ye kazandırılması sürecinde yaşanan sorunlar oldu.
Zeynep Gülru Göker’in danışmanlığında lisans öğrencilerimiz Elif Nur Öztürk ve Omay Ece Ayyıldız tarafından SSBF Özgür
https://www.youtube.com/watch?v=MVOUCC8_Gt4.
Proje çerçevesinde “Sosyal Algı ve Eğitim Perspektifinden STEM’de Cinsiyet Eşitliği” raporu tamamlandı. Rapora ulaşmak
https://www.youtube.com/watch?v=MVOUCC8_Gt4.
https://www.youtube.com/watch?v=MVOUCC8_Gt4.
https://www.youtube.com/watch?v=MVOUCC8_Gt4.
için tıklayın.
https://www.youtube.com/watch?v=MVOUCC8_Gt4.
https://www.youtube.com/watch?v=MVOUCC8_Gt4.
Zeynep Gülru Göker ve Alpay Filiztekin'in danışmanlığını yaptığı “Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri” projesi Sabancı
Üniversitesi Lisans Araştırması Programı (PURE) yaz 2020 dönemi kapsamında farklı üniversite ve alanlardan 5 lisans
öğrencisinin katılımıyla tamamlandı.

SU Gender Üye ve Araştırmacıları Yayınları
Ayşecan Terzioğlu
https://sarkac.org/2020/04/covid-19-ve-toplumsal-degisimlerin-gizli-oznesi-olarak-salginlar/
Terzioğlu, A. 2020. “COVID-19 ve Toplumsal Değişimlerin Gizli Öznesi Olarak Salgınlar”. Sarkaç Dergisi, 2 Nisan 2020.
https://sarkac.org/2020/04/covid-19-ve-toplumsal-degisimlerin-gizli-oznesi-olarak-salginlar/
https://sarkac.org/2020/04/covid-19-ve-toplumsal-degisimlerin-gizli-oznesi-olarak-salginlar/
https://sarkac.org/2020/04/covid-19-ve-toplumsal-degisimlerin-gizli-oznesi-olarak-salginlar/
https://sarkac.org/2020/04/covid-19-ve-toplumsal-degisimlerin-gizli-oznesi-olarak-salginlar/
Terzioğlu, A. ve S. Erdal (2020İ). “Halk Sağlığı ve Antropoloji.” Üner, S. ve P. Okyay (derleyenler) Türkiye Sağlık Raporu-2020
içinde. HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği).
https://www.researchgate.net/publication/349118068_Turkiye_Saglik_Raporu-2020#fullTextFileContent
https://www.researchgate.net/publication/349118068_Turkiye_Saglik_Raporu-2020#fullTextFileContent
https://www.researchgate.net/publication/349118068_Turkiye_Saglik_Raporu-2020#fullTextFileContent
https://www.researchgate.net/publication/349118068_Turkiye_Saglik_Raporu-2020#fullTextFileContent
Terzioğlu, A. 2020. “Suriyeli Mültecilerin Bedensel Görünürlüğü: Karşılaşmalar ve Ayrımcılıklar.” Bomovu yayınları, “Beden,
Spor ve Tahakküm” özel yayını, Kasım 2020.
https://www.academia.edu/44690741/Suriyeli_M%C3%BCltecilerin_Bedensel_G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC_Kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Fmalar_ve_Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1klar
https://www.academia.edu/44690741/Suriyeli_M%C3%BCltecilerin_Bedensel_G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BC%
https://www.academia.edu/44690741/Suriyeli_M%C3%BCltecilerin_Bedensel_G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC_Kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Fmalar_ve_Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1klar
https://www.academia.edu/44690741/Suriyeli_M%C3%BCltecilerin_Bedensel_G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC_Kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Fmalar_ve_Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1klar
C4%9F%C3%BC_Kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Fmalar_ve_Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1klar
https://www.academia.edu/44690741/Suriyeli_M%C3%BCltecilerin_Bedensel_G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC_Kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Fmalar_ve_Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1klar
Kristen Biehl
Biehl, K. S. (2020). “A dwelling lens: migration, diversity and boundary-making in an Istanbul neighbourhood.” Ethnic and
Racial Studies 43(12): 2236-2254
Zeynep Gülrü Göker
Göker. Z.G. (2020). “Galatasaray Meydanı’nda Vücut Bulan Vicdan ve Adalet: Cumartesi Anneleri/İnsanları”, L.
Kuyumcuyan (Ed.), Mekanda Adalet ve Beyoğlu. (ss.170-5), Beyond.Istanbul, Mekânda Adalet Derneği.
Göker, Z.G. (2020). “Özenli Vatandaşlık: Feminist Bakım Etiğini Yeniden Politikleştirmek”, Kadın/Woman 2000, 21(1):
89-106.
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ÖDÜLLER
Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü ve Konferansı
Sosyolog Dicle Koğacıoğlu anısına Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile birlikte her yıl düzenlediğimiz makale ödülünün
11’inci yılını geride bıraktık. 26 Aralık’ta ilk kez çevrimiçi olarak düzenlediğimiz konferansın açılış konuşmasını SU Gender
Direktörü Hülya Adak ile Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Meltem Müftüler-Baç yaptı. Ardından Dicle
Koğacıoğlu’nun annesi Nevzat Süer Sezgin ve eski öğrencileri Olcay Özer, Esin Düzel, Ayşegül Balta, Selen Çatalyürekli
Dicle Koğacıoğlu’na ve ödüle dair anılarını, düşüncelerini paylaştı. İkinci oturumda Aslı İkizoğlu kolaylaştırıcılığında Biray
Anıl Birer, Şeyma Gümüş, Burcu Hatipoğlu ve Begüm Üstün bu yıl ödüle ve teşekküre layık görülen çalışmalarını sundu.
Konferans sonundaki ödül töreninde ise bu seneki ödüller açıklandı.

XI. Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri (2020)
1- Biray Anıl Birer, “Kadınların Modernleşme Deneyimlerinden Fragmanlar: Bir Maden Kenti Değirmisaz”
2- Şeyma Gümüş, “Tecavüzcü Ötekiler, Ötekileştirilen Kadınlar: Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Cinsel Şiddet ve Kadın Bedeni”
3- Burcu Hatipoğlu, “Taşra Sıkıntısı ve Taşrayı Sevmek: Kütahya'daki Somalili Mülteci Kadınlar Örneği”
Teşekkür
Begüm Üﬆün, “Erken Cumhuriyet Dönemi Kadın Cinayetlerinin İstanbul Gazetelerine Yansıma Biçimleri (1923-1945)”

SU Gender 2020 Etkinlik Bülteni
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Şirin Tekeli Araştırma Ödülü ve Konferansı
2017’de kaybettiğimiz Şirin Tekeli anısına SU Gender olarak düzenlediğimiz Şirin Tekeli Araştırma Ödülü bu yıl Sigrid Rausing
Trust’ın desteğiyle dördüncü kez sahiplerini buldu. 5 Aralık’ta ilk kez çevrimiçi olarak düzenlediğimiz konferansta geçtiğimiz yıl
ödül alan araştırmacılar bir sene boyunca devam ettirdikleri çalışmaların çıktılarını sunarken, bu yıl ödül kazanan
araştırmacılar da konferans sonundaki ödül töreninde açıklandı. Seçici kurul üyeleri Ayşe Gül Altınay, Deniz Kandiyoti, Sibel
Irzık, Yeşim Arat, Sevgi Uçan Çubukçu’dan oluşan 2020 Şirin Tekeli Araştırma Ödülü kapsamında ödül alan çalışmaları aşağıda
görebilirsiniz.

Şirin Tekeli Araştırma Ödülleri (2020)
Araştırma Ödülü
Ayşe Akalın ve Demet Lüküslü “Feels like I’m Flowing Out of Myself!”: Young Feminists in Turkey”
Yonca Cingöz “Feminist Harekette Duygu/Duygulam, Zamansallık ve Güvenli Mekân: 2000'lerde İstanbul'daki Feminist
Aktivistler Arası İlişkiler Örneği”
Araştırma Teşvik Ödülü
Gülçin Con Wright “Understanding the Experiences of Women as Grandmothers in Later Life in Turkey”
Füsun Kökalan Çımrın “Meğer Biz Gerçekten Aktivistmişiz!”
SU Gender 2020 Etkinlik Bülteni
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KONFERANS, ÇALIŞTAY
VE PANELLER
Bu yıl Mayıs ayında İstanbul’da düzenlemeyi planladığımız
uluslararası konferansımızı pandemi sebebiyle ertelemek
durumunda kaldık. Ancak, yıl boyunca birçok uluslararası
buluşmaya ev sahipliği yaparak çevrimiçi alanda
uluslararası buluşmalarla çalışmalarımızı zenginleştirdik.
9-10-11 Kasım tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenen,
konsorsiyum üyesi olduğumuz AB GEARING-Roles
projesinin Uluslararası Konferansına ev sahipliği yaptık.
Yükseköğretim ve Araştırma Kurumlarında Toplumsal
Cinsiyet ve Liderlik başlığı altında gerçekleşen konferansa
dünyanın birçok yerinden akademisyenler, sivil toplum

üyeleri ve yerel örgüt temsilcileri katıldı. Ayşe Kadıoğlu’nun
tartışmacılığını yürüttüğü açılışta Purdue Üniversitesi
Butler Kürsüsü Başkanı ve Direktörü Profesör Mangala
Subramaniam, “Kurumları Dönüştürmek için Liderlik
Yapmak” başlığı altında yükseköğretimde toplumsal
cinsiyet eşitliğine ilişkin deneyimlerini ve önerilerini paylaştı.
Konuşmacılar, üniversiteler ve araştırma kurumları başta
olmak üzere, sivil toplum ve yerel yönetimlerde kadın
temsiliyetinden cinsiyet eşitliği eylem planlarına kadar
birçok başlık altında görüşlerini paylaştı. 400’e yakın kişiyle
çevrimiçi olarak bir araya geldiğimiz konferansta 335 kişi
https://www.youtube.com/watch?v=ncAMf9IPfFQ&list=PLgBSoGMho6sN0Wkr742aW7WNg4NTx0YLh
https://www.youtube.com/watch?v=ncAMf9IPfFQ&list=PLgBSoGMho6sN0Wkr742aW7WNg4NTx0YLh
Youtube canlı yayınlarımızı izledi.
https://www.youtube.com/watch?v=ncAMf9IPfFQ&list=PLgBSoGMho6sN0Wkr742aW7WNg4NTx0YLh
https://www.youtube.com/watch?v=ncAMf9IPfFQ&list=PLgBSoGMho6sN0Wkr742aW7WNg4NTx0YLh

Kasım ayında ayrıca Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(SSBF) Kültürel Çalışmalar ve Toplumsal Cinsiyet
Çalışmaları programları ile birlikte düzenlediğimiz konuşma
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serisine devam ettik. SU Gender’dan Sema Semih, 25
Kasım’da “Türkiye’de Trans Dışlayıcı Radikal Feminizm:
Tarihsel Bir Bakış” (“Trans Exclusionary Radical Feminism in
Turkey: A Historical Overview”) isimli bir konuşma yaptı.
Türkiye’deki feminist ve trans hareketlerle ilişkisini
oto-etnografik olarak yürüttüğü çalışma kapsamında
aktaran Sema Semih, aynı zamanda Anglo-Amerikan
bağlamda trans dışlayıcı radikal feminizm tarihsel sürecin
de tartışmaya açtı. Konuşmanın ardından gelen sorularla
katılımcılar da tartışmaya katkıda bulundu.
SU Gender ve Orient-Institut Istanbul, Koç Üniversitesi
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi
(ANAMED) işbirliği ve Sabancı Üniversitesi İstanbul
Politikalar Merkezi Stiftung Mercator Girişimi desteğiyle
9-10 Aralık’ta Osmanlı ve Türkiye Çalışmalarında
Toplumsal Cinsiyet (Mapping Gender in the Near East)
isimli çevrimiçi bir çalıştay düzenledik. Osmanlı döneminde
ve Türkiye’deki kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet
çalışmaları
konularına
odaklanan farklı
ülkelerden

akademisyen ve araştırmacılar çalıştayda bir araya geldi.
Sabancı Üniversitesi’nin yanı sıra Oxford, Stanford, Yale,
Chicago,
Cambridge,
Atina,
Boğaziçi
gibi
farklı
üniversitelerden katılımcıların buluştuğu çalıştayda dört
panel düzenlendi.
Sakıp Sabancı Müzesi’nin, Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla
başlattığı Müzede Sahne etkinliğinin dördüncüsü, 7-15
Ağustos tarihlerinde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek
amacıyla Adı Sanı İsmi Cismi başlığı ve “Topyekûn Kadın”
temasıyla düzenlendi. SU Gender Direktörü Hülya Adak'ın
açılış konuşmasını yaptığı programda feminist tiyatroya
dair tartışmalar yürütüldü. Boğaziçi Üniversitesi Cinsel
Tacizi Önleme Komisyonu, Okan Üniversitesi Cinsel Tacize
karşı Önlem ve Destek Çalışmaları Komisyonu, Susma
Bitsin, Mor Çatı ve Kadın Cinayetlerin Durduracağız
Platformu’nun yer aldığı paneller de SU Gender işbirliğinde
ücretsiz olarak düzenlendi.

SU Gender 2020 Etkinlik Bülteni
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8 MART ETKİNLİKLERİ

SU Gender olarak her sene bir tema etrafında
şekillendirdiğimiz 8 Mart Etkinlik Serisinin bu seneki başlığı:
Toplumsal Cinsiyet, Ekoloji ve İklim Acil Durumu oldu. Mart
ayına yayılan etkinlikler kapsamında bilgi yarışması, film
gösterimi, atölye ve paneller planladık. Her yıl olduğu gibi
bu yıl da Sabancı Üniversitesi kampüsünde 9 Mart günü
Feminist Trivia/ Bilgi Yarışması düzenledik. 10 soruda kadın
ve LGBTİ+’ların mücadele tarihine ve 8 Mart temamızla
bağlantılı olarak ekoloji mücadelesine dair bilgiler içeren
yarışmaya hem çalışanlar hem de öğrenciler katıldı. Yaklaşık
bir saat süren etkinlikte cevap kağıtları değerlendirilirken
doğru yanıtlar da hep birlikte tartışmaya açıldı.
Bunun yanında Ekoloji Mücadelesinde Feminist Yaklaşımlar
isimli katılımcı bir atölye ve Toplumsal Cinsiyet Eşit(siz)liği
Merceğinden İklim Acil Durumu isimli uluslararası bir
konferans planladık. Ne yazık ki gerek sivili toplum alanında,
gerek akademide çok kıymetli çalışmalar yürüten pek çok
farklı ismi buluşturacak bu etkinlikleri pandemiden dolayı
son anda iptal etmek zorunda kaldık. Ayrıca, Sabancı
Üniversitesi öğretim üyeleri, çalışanları ve öğrencilerinin
bizimle paylaştığı 8 Mart mesajlarını görseller yoluyla
kampüste ve sosyal medya üzerinden yaygınlaştırdık. Bu
yılki ortak 8 Mart mesajımızı “Sesimiz, mücadelemiz özgür
bir yaşam için” olarak belirledik ve bu mesajı birçok farklı
dile çevirerek görselleştirdik.
SU Gender 2020 Etkinlik Bülteni
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KAMPÜS ETKİNLİKLERİ
Açık Kapı Etkinlikleri
Sabancı Üniversitesi öğrencileri için toplumsal cinsiyet
hakkında bilgileri erişilebilir kılmayı ve bu konuların güvenli
bir ortamda tartışılmasını hedefleyen bir etkinlik serisi
planladık. Açık Kapı isimli bu etkinliklerde öğrenciler için
özgür ve güvenli bir alan sağlamayı ve öğrencilerin kendi
tartışmak istedikleri konuları belirleyecekleri bir ortam
yaratmayı hedefledik. Açık Kapı’nın tanıtım toplantısını 11
Şubat’ta düzenledik. Etkinliğin amaçlarını öğrencilere
anlattığımız toplantıda aynı zamanda merkezi ve
programları da tanıttık. Yuvarlak masa formatında
gerçekleşen buluşmada, uzun vadede etkinliklerin nasıl
geliştirilebileceğine dair öğrencilerden geri bildirimler aldık.
6 Mart tarihinde, “Trans Görünürlüğü ve Nefret Söylemi”
başlığıyla merkez eğitimi koordinatörü Emirhan Deniz
Çelebi kolaylaştırıcılığında ilk etkinliğimizi düzenledik.
Ancak pandemi sebebiyle fiziksel buluşmalara ara vermek
durumunda kaldık.

5N 1Kür: Toplumsal Cinsiyete Dair Kavramlar
Açık
Kapı
etkinliklerini
fiziksel
olarak
devam
ettiremediğimiz için bu tartışma alanını dijital platforma
taşımayı amaçladık. SU Gender olarak toplumsal cinsiyete
dair temel konuları takipçilerimize ulaştıracağımız 5N 1Kür
adında yeni bir format oluşturduk. Bu kapsamda seçtiğimiz
konuyu 5 temel soru etrafında incelemeye ve özetlemeye
çalışıyoruz. Bu vesileyle toplumsal cinsiyet farkındalığına
dair üretilen bilgileri daha erişilebilir kılmak istiyoruz. Kür
kısmında ise seçtiğimiz konularla ilgili eğlenceli, ilginç
içerikler paylaşıyoruz. Yeni 5N 1Kür’lere instagram
(@sugendercenter)
hikâyelerimizden
24
saatliğine
erişebileceğiniz gibi önceki 5N 1Kür’lere instagram
profilimizden süre sınırı olmadan erişebilirsiniz. 2020
yılında incelediğimiz kavramlar: LGBTİ+ Onur Ayı,
Kişisel/özel olan politiktir, Kadının beyanı esastır, İstanbul
Sözleşmesi,
#Metoo
Hareketi,
Kesişimsellik,
İnas
Darülfünunu, Mansplaining/Açüklama, He For She.
SU Gender 2020 Etkinlik Bülteni
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bu sayfa için elinizde görsel var mıdır? :)

Proj 201 Derslerinde Toplumsal Cinsiyet
Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinin katıldığı proj 201
derslerinde SU Gender olarak süpervizörlük yaptık. Siber
zorbalık alanında toplumsal cinsiyeti tartıştığımız ilk
projeye katılan 9 öğrenci iki ayrı grup halinde dijital
oyunlarda cinsiyetçi davranış ve söylemler ve sosyal
medyada LGBTİ+’lara yönelik cinsiyet temelli zorbalık
içeren yorumlar üzerine çalıştı. Çalışmalarının sonuçlarını
podcast kayıtları hazırlayarak ele alan öğrenciler bu yolla
üniversitede de bilinç yükseltmeyi hedeflediler. Görsel
materyallerde toplumsal cinsiyet ve temsiller üzerine 5
öğrenciyle çalıştığımız ikinci projemizde ise hem çeşitli
tasarım ürünler üzerine çalışarak estetik algısı, güzellik
kavramı ve kapsayıcılık hakkında düşündük hem de Mor
Sertifika Programı Mor Dosya materyallerini inceledik.
Dönem sonunda öğrencilerin hazırladığı toplumsal
cinsiyete duyarlı materyal örneklerle, gelecekte çeşitli
alanlarda tasarımla ilişki içinde çalışacak öğrencilerimizle
kapsayıcı bir bakış açısına sahip olmanın önemini tartıştık.
29 Mayıs’ta ise öğrenciler projelerini üniversiteden farklı
katılımcılara anlatma fırsatı buldular.

Sabancı Üniversitesi Lisans Oryantasyon
Programı
Bu sene çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Sabancı Üniversitesi
Lisans Oryantasyon programında SU Gender olarak toplumsal
cinsiyet eşitliğine dair temel kavramlar ve ayrımcılığın
konuşulduğu “Kadınlar Venüs’ten Erkekler Mars’tan mı?”
başlıklı oturumu gerçekleştirdik. Lisans öğrencilerinin
katılımıyla gerçekleşen oturumda ayrıca, öğrencilerin soruları
doğrultusunda Türkiye’de ve dünyada toplumsal cinsiyet
eşitliğine yaklaşımın durumu ve yapılabilecekler konuşuldu.

SU Gender Danışma Kurulu toplandı
SU Gender Danışma Kurulu'nun yılda bir düzenlenen
toplantısını bu yıl dördüncü kez gerçekleştirdik. Merkezin
geçtiğimiz sene yürüttüğü çalışmalar ve programların
aktarımının yapıldığı ilk bölümde aynı zamanda önümüzdeki
seneye dair proje ve araştırma gündemini aktardık. İkinci
bölümde ise Danışma Kurulu üyeleri hem geçtiğimiz yılı
değerlendirdi hem de önümüzdeki sene yürütülecek
çalışmalara dair yorum ve iş birliği önerilerini paylaştılar.
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CİNSİYET EŞİTLİĞİ
PROGRAMI
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaşması ve
kurumların ihtiyaçlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği
mekanizmalarının geliştirilmesi için 2018’de başlattığımız
Cinsiyet Eşitliği Programı (CEP) kapsamında araştırma,
eğitim ve uygulama faaliyetleri düzenlemeye bu yıl da
devam ettik. Bu program dahilinde kurumsal eşitlik
mekanizmalarının üniversitelerden araştırma kurumlarına,
sivil toplum örgütlerinden şirketlere çeşitli kurumlar
tarafından benimsenmesi, kurulması ve uygulanması
amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar kendi
bulunduğumuz kurumu dönüştürmeyi amaçladığı kadar
düzenlediğimiz eğitim ve atölye çalışmalarıyla diğer
kurumları dönüştürme amacını da taşıyor.
Bu program kapsamında diğer üniversitelerle ve araştırma
kurumlarıyla işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz.
Üniversitelerde cinsel taciz ve saldırıların önlenmesine
yönelik mekanizmaların kurulması için deneyim paylaşımı ve
iletişimi sağlayan, yılda iki kez toplanan Cinsel Taciz ve
Saldırıya Karşı İşbirliği, Destek ve İletişim Çalışma
Grubu’nun kuruluşundan beri içinde bulunuyoruz. Bu yıl 16
Mayıs’ta çevrimiçi olarak ve 18 Aralık’ta Maltepe
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yine çevrimiçi olarak
düzenlenen çalıştaylara katılarak farklı üniversitelerden
temsilcilerle bir araya geldik. Toplantılarda konuyla ilgili
çalışmalar aktarılırken pandemi sürecine dair deneyimleri
tartıştık.

Cinsel Taciz, Cinsiyete Dayalı Şiddet ve
Ayrımcılık Webinarları
SU Gender olarak üniversite içinde ve dışında cinsel taciz,
cinsiyete dayalı şiddet, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularına
odaklanan uluslararası bir webinar serisi düzenliyoruz.
Çeşitli üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve sivil
toplum kurumlarının deneyimlerin dinlemeyi amaçladığımız
“Cinsel Taciz, Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Ayrımcılık:
Araştırma, Eylem, Yazma Deneyimleri” isimli bu seri
kapsamında 2020’de toplam 9 webinar düzenledik.
Mayıs-Aralık
ayları
içerisinde
düzenlediğimiz
bu
buluşmalarda 15 üniversiteden 17 kişi konuşma yaptı ve
toplamda 700’ün üzerinde kişi dinleyici olarak katıldı.

Webinar serisinde bugüne kadar düzenlenen tartışmaların

geçmiş videolarına Türkçe altyazılı olarak SU Gender
https://www.youtube.com/watch?v=YZrtRemcnjw&list=PLgBSoGMho6sMvE_MkXyk-B-XYctfIL-6P
https://www.youtube.com/watch?v=YZrtRemcnjw&list=PLgBSoGMho6sMvE_MkXyk-B-XYctfIL-6P
Youtube kanalından ulaşabilirsiniz. Konuşma başlıklarına ise
https://www.youtube.com/watch?v=YZrtRemcnjw&list=PLgBSoGMho6sMvE_MkXyk-B-XYctfIL-6P
https://www.youtube.com/watch?v=YZrtRemcnjw&list=PLgBSoGMho6sMvE_MkXyk-B-XYctfIL-6P
https://www.youtube.com/watch?v=YZrtRemcnjw&list=PLgBSoGMho6sMvE_MkXyk-B-XYctfIL-6P
aşağıda ulaşabilirsiniz:

•Akademide Cinsel Taciz ve Şiddet: Almanya Örneği"/ Heike
Pantelmann, FU Berlin MvBZ Gender Studies Direktörü

•Yükseköğretimde

Cinsel Taciz ve Şiddet (ABD Örneği):
Ağır Zarar, Yoğun Süreç, Asgari Sorumluluk/ Elizabeth
Armstrong, University of Michigan

•Toplumsal

Cinsiyete Dayalı Şiddeti Hikâyeleştirerek
Makale Yazmak: Hak, Yetki ve Sınırlı Bilgiye Dair/ Rela
Mazali,

•ABD Yükseköğretimde IX. Fasıl 'Cinsel Taciz Yasasını' Geri

Kazanmak İçin Feminist Yöntemler/ Jessica Cabrera,
University of California, Irvine

•Üniversitelerde

Cinsel Taciz Gerçeğiyle Yüzleşmede Bir
Adım Daha İlerlemek: Cinsellikte Rıza ve Taciz Karşıtlarına
Yöneltilen Şiddeti Konuşmak/ Ana Vidu, University of Deuﬆo

•Araştırmayı

Uygulamaya
Çevirmek:
Üniversitede
Cinsiyetçiliği ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddeti
İrdelemek ve Politika Üretmek (Macaristan Örneği)/ Aniko
Gregor, ELTE University, Budapest

SU Gender 2020 Etkinlik Bülteni

20

Açık Kapı Etkinlikleri ve 5N 1 Kür

•Türkiye'de Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadelede Üniversite
Örnekleri / Aslı Şimşek (Atılım Univ.), Cemre Baytok
(Boğaziçi Üniv.), Seda Kalem (İstanbul Bilgi Üniv.), Sema
Sancak (Van Yüzüncü Yıl Üniv.), Umut Azak (Okan Üniv.)

•Siber

Teşhircilik: Zararları Tespit Etmek,
İyileştirmek / Clare McGlynn, Durham University

•Türkiye'de

Yasaları

Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadelede
Üniversiteler ve Sivil Toplum / Umut Beşpınar, Yıldız Ecevit
(ODTÜ), Hilal Esmer (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği),
Ufuk Sezgin (İstanbul Üniv.), Gülriz Uygur (Ankara Üniv.)

Sabancı Üniversitesi öğrencileri için toplumsal cinsiyet
hakkında bilgileri erişilebilir kılmayı ve bu konuların güvenli
bir ortamda tartışılmasını hedefleyen bir etkinlik serisi
planladık. Açık Kapı isimli bu etkinliklerde öğrenciler için
özgür ve güvenli bir alan sağlamayı ve öğrencilerin kendi
tartışmak istedikleri konuları belirleyebilecekleri bir ortam
yaratmayı hedefledik. Pandemi sebebiyle yeni başladığımız
bu etkinlik serisindeki buluşmalara ara vermek durumunda
kaldığımız için bu tartışma platformunu dijital mecralara
taşımayı amaçlayarak toplumsal cinsiyete dair temel
konuları takipçilerimize ulaştıracağımız 5N 1Kür adında yeni
bir format oluşturduk. Bu vesileyle toplumsal cinsiyet
farkındalığına dair üretilen bilgileri daha erişilebilir kılmaya
özen gösteriyoruz. Daha detaylı bilgiye Kampüs Etkinlikleri
bölümünden ulaşabilirsiniz.

GEARING-Roles Projesi
Avrupa
Birliği
tarafından
fonlanan
Ufuk2020
GEARING-Roles (Araştırma Kurumlarında Toplumsal
Cinsiyet Rollerini Dönüştürmek için Cinsiyet Eşitliği
Eylemleri) projemizin ikinci yılında, birinci yılda yaptığımız
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hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenler ve akademik
ağlar gibi konularda görüşmek üzere eşleştirildi. Bu
programda Sabancı Üniversitesi’nden Canan Atılgan, Cleva
Ow-Yang, Hülya Adak, Melsa Ararat, Selcen Öztürkcan ve
Yuki Kaneko danışman; Aslı Aygüneş, Aslıhan Muazzez
Ünsal, Ezgi Uzun, Mastaneh Torkamani Azar, Senem Avaz
Seven ve Leila Haghighi Poudeh’in danışan olarak yer aldı.

kurumsal
değerlendirme
analizi
üzerine
Sabancı
Üniversitesi’nin Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nı (CEP)
oluşturma çalışmalarına başladık. Üniversitemizin birçok
farklı biriminden akademik ve idari çalışanlar ve öğrencilerle
Birlikte Yaratma Atölyeleri’nde bir araya geldik. Yıl ortasına
gelindiğinde ortaya çıkan CEP taslağını üniversitemizin
CEP Komite üyeleriyle değerlendirmek üzere bir araya
geldik ve taslak üzerinde uygulanabilirlik açısından
düzenlemeler yaptık. CEP içerisindeki bazı eylemler
2020’den itibaren uygulamaya konuldu. Bunlardan ilki, SU
Gender Eğitim Koordinatörü Emirhan Deniz Çelebi
tarafından İnsan Kaynakları, Bilgi Merkezi ve Pazarlama ve
Kurumsal İletişim birimleri çalışan ve yöneticilerine
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Giriş atölyeleri düzenlenmesi
oldu. İK biriminden Sevdiye Baran Demirci üniversitemizin
Cinsiyet Eşitliği Sorumlusu olarak yarı zamanlı görev
yapmaya başladı.

9-10-11 Kasım tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenen
GEARING-Roles Uluslararası Konferansını Liderlik ve
Toplumsal Cinsiyet başlığı altında gerçekleştirdik. Dünyanın
birçok yerinden akademisyenler, sivil toplum üyeleri ve yerel
örgüt temsilcilerinin katıldığı konferansımıza 1000’e yakın
kayıt aldık, 400’e yakın kişiyle çevrimiçi olarak bir araya
https://www.youtube.com/watch?v=ncAMf9IPfFQ&list=PLgBSoGMho6sN0Wkr742aW7WNg4NTx0YLh
https://www.youtube.com/watch?v=ncAMf9IPfFQ&list=PLgBSoGMho6sN0Wkr742aW7WNg4NTx0YLh
https://www.youtube.com/watch?v=ncAMf9IPfFQ&list=PLgBSoGMho6sN0Wkr742aW7WNg4NTx0YLh
geldik,
335 kişi Youtube canlı yayınlarımızı izledi. Purdue
https://www.youtube.com/watch?v=ncAMf9IPfFQ&list=PLgBSoGMho6sN0Wkr742aW7WNg4NTx0YLh
https://www.youtube.com/watch?v=ncAMf9IPfFQ&list=PLgBSoGMho6sN0Wkr742aW7WNg4NTx0YLh
Üniversitesi Prof. Susan Bulkeley Butler Liderlikte
Mükemmeliyet
Merkezi
Direktörü
Mangala
Subramaniam’ın açılış konuşmasını yaptığı konferansta
“Vikipedi’de Kadın ve LGBTİ+’lar Nerede? Dijital Aktivizm
Maratonu”, “Sivil Toplum ve Yerel Yönetimde Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği, Karar Alma ve Katılımcılık”, “Cinsiyet
Eşitliği Eylem Planları: Üniversiteler ve Araştırma
Kurumlarında Eşitlik ve Kapsayıcılık Çalışmaları” ve
“Toplumsal Cinsiyet, Yükseköğretimde ve Araştırma
Alanında
Liderlik”
oturumlarında
akademisyenler,
üniversite öğrencileri ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya
geldik.

Bu süreçte aynı zamanda proje partnerlerinin kapasitelerini
güçlendirmeyi hedefleyen seminer ve atölye çalışmalarına
üniversitemizden birçok temsilci katıldı. Bu seminer ve
atölyelerin büyük bir kısmı kadınların liderlik ve karar alma
mekanizmalarına katılmasını desteklemeye odaklanıyordu.
Öte yandan kadınların kariyer gelişiminin desteklenmesi
amacıyla planlanan bir başka çalışma ise FELISE Mentörlük
Programıydı. GEARING-Roles partner kurumları arasında
kıdemli ve genç kadın araştırmacılar kariyer hedefleri,
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MOR SERTİFİKA
PROGRAMI
Sabancı Vakfı tarafından 2007 yılından bu yana
desteklenen ve eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğine
odaklanan Mor Sertifika Programı, 2020 yılında da
çalışmalarına hem dijital hem de fiziksel olarak devam etti.
Gerçekleştirdiğimiz iki çevrimiçi, bir fiziksel eğitimin yanı
sıra, Sabancı Holding işbirliği ile pandemi şartlarında
eğitime erişimde yaşanan eşitsizlikleri giderebilmek adına,
Mor Sertifika Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temel Eğitimi
katılımcısı 60 öğretmenimize ikinci el bilgisayar temin
edilmesini
sağladığımız
2020
yılının
ardından,
çalışmalarımızı değişen koşullar altında geliştirerek
katılımcılarımızla daha eşit günlere yol almanın heyecanını
yaşıyoruz.

Eğitim Çalışmalarımız
Eğitim çalışmalarımızı yazın bir ve kışın iki program olmak
üzere üç kere düzenledik. Eğitim Fakültesi öğrencileriyle
çalıştığımız Genç Mor Sertifika Programı, 4-9 Şubat
tarihleri arasında Mardin’de düzenlendi. 865 öğretmen
adayının başvurduğu programa kabul edilen 35 katılımcı ile
Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde bir araya gelerek
şiddetten hukuka, göçten edebiyata pek çok alanı
toplumsal cinsiyet bağlamında inceledik.
Mor Sertifika Programı Yaz Okulu ise bu sene çevrimiçi
olarak 17-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi.
Katılımcılarımızdan aldığımız geri bildirimlerden yola
çıkarak öğretmen ve öğretmen adaylarını bir araya
getirdiğimiz Yaz Okulu’na Türkiye’nin her yerinden ve her
seviyeden 700 öğretmen ve öğretmen adayı başvurdu. Altı
gün boyunca 28 farklı şehirden 57 öğretmen ve öğretmen
adayının katıldığı çevrimiçi Yaz Okulu eğitiminde toplumsal
cinsiyet eşitliği ile kesişen farklı alanlarda 13 oturum, Mor
Dosya materyal üretimi konusunda 3 atölye ve edebiyat,
araştırma, sanat gibi farklı alanlardan eğitimcilerin
katıldığı 5 akşam oturumu düzenledik.
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Yaz Okulu ve Kış Okulu’nun yanı sıra daha kısa sürede yoğun
bir çalışma yürütme amacıyla düzenlediğimiz Mor Sertifika
Temel Eğitimi ise bu sene 17-20 Kasım tarihlerinde toplam
29 farklı şehir ve 48 farklı kurumdan 60 öğretmen ve
öğretmen adayıyla gerçekleşti. Dört günlük temel eğitimde,
toplumsal cinsiyetin temel kavramları, ayrımcılık, edebiyat,
hukuk, STEAM, sağlık ve psikoloji gibi kesişen alanlar
üzerine oturumlar gerçekleştirildi. Programın son gününü
ise Mor Dosya Tasarım Atölyesi ile sonlandırdık. Programı
çevrimiçi düzenlemenin en önemli katkısı engelli
katılımcıların erişiminin önemli derecede arttırılması ve
özellikle evde bakım yükümlülükleri olduğu için daha önce
programa başvurmamış kişilerin evden rahatlıkla programa
katılması oldu.

Elçileri
Yaz
Buluşmasına
katıldık.
Paydaşlarımız,
destekleyicilerimiz ve Türkiye’nin dört bir yanından katılan
değişim elçileriyle online olarak bir araya geldik. Öğretmen
Ağı Değişim Elçilerinin eğitimin yarınına şekil vermek
amacıyla başlatmış olduğu çeşitli projeler ve ortaklıkları
dinledik, deneyimlerimizi paylaştık ve öğretmenlerimizle
beraber “burası tamamen bizim” dedik!

Öğretmen, Öğretmen Adayları ve Öğrenciler ile
Buluşmalarımız
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde Mart ayında
düzenlenen ve fiziksel olarak katıldığımız son aktivite olan
Toplumsal Cinsiyet Söyleşisine Mor Sertifika ekibi olarak
katıldık. Yaklaşık 60 öğrencinin katıldığı ve Beşiktaş Sakıp
Sabancı Anadolu Lisesi Model Birleşmiş Milletler Topluluğu
tarafından düzenlenen etkinliğe öğrenciler büyük ilgi
gösterdi. Soruları ve yorumları ile öğrenci ve öğretmenlerin
katkı sağladığı görüşmede toplumsal cinsiyetin temel
kavramları, güncel sorunlar ve haklarımızı konuştuk.
11 Mayıs’ta TED Üniversitesi tarafından düzenlenen, ilk defa
katıldığımız Fark Yaratanlar Kongresi’nde öğretmen ve
öğretmen adayları için Mor Sertifika Tanıtım Buluşması
gerçekleştirdik. 90 öğretmenin katılım sağladığı buluşmada
Mor Sertifika Programı’nın tarihini, yeni dönem planlarını ve
COVID-19 süreci ile meydana gelen değişikliklere uyum
sağlamak için yapılan çalışmalarımızı paylaştık.
15 Mayıs’ta ilk çevrimiçi Mor Sertifika Programı tanıtım
atölyesini düzenledik. Öğretmen ve öğretmen adaylarının
katıldığı buluşmada Mor Sertifika Programı hakkında genel
bilgiler paylaşırken, ilk defa online olarak gerçekleştirilecek
olan Mor Sertifika Yaz Okulu hakkında son gelişmeleri
paylaştık ve katılımcıların sorularını yanıtladık.
SU Gender Mor Sertifika Programı ekibi olarak 1
Temmuz’da Öğretmen Ağı tarafından düzenlenen Değişim

9Köy Derneği’nin Gökçeada’da yaşayan çocuklar ve
ebeveynler için düzenlediği webinarlara Mor Sertifika
Programı olarak düzenlediğimiz bir atölyeyle 3 Temmuz’da
misafir
olduk.
İlkokul
seviyesindeki
çocuklarla
gerçekleştirdiğimiz atölyede toplumsal cinsiyet kavramını
gündelik hayatta karşılaşabildiğimiz farklı davranışlar ve
ayrımcılıklar üzerinden ele alıp kendi hayatımızda kız-oğlan
çocuk olmaktan bağımsız geleceğe dair nasıl hayaller
kurabileceğimizi konuştuk, öğrencilerin günlük yaşam
deneyimlerini dinledik ve uygulamalar yaptık.

Webinar Buluşmalarımız
Mor Sertifika Programı, Mart ayında da webinar
toplantıları ile bir araya gelmeye devam etti. Mor Sertifika
Programı Yaz Okulu ve Genç Mor Sertifika katılımcıları için
düzenlenen Bir Öğrencim Gelse-2 isimli oturumda
katılımcılarımız Dr. Seven Kaptan ile bir araya gelerek
sorularını ilettiler ve sohbet ettiler. Genç Mor Sertifika
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Mor Sertifika Programı kapsamında başladığımız Pandemi,
Cinsiyet ve Hafıza isimli webinar serisinin ilk buluşması 8
Mayıs’ta gerçekleşti. Ayşecan Terzioğlu, Hülya Adak,
Metehan Açıkgöz, Pınar A. Ataçoğlu ve Zeynep C.
Balcıoğlu’nun konuşmacı olduğu buluşmada, geçmişe dair
epidemi ve pandemileri ziyaret ederken bugüne dair sorular
sorduk.
Cinsellik Eğitmen/Danışmanı Efsun Sertoğlu ile 27 Mayıs
tarihinde online olarak düzenlediğimiz herkese açık
buluşmada öğretmenler, öğretmen adayları ve ebeveynler
ile bir araya gelerek ergen cinselliği üzerine sohbet ettik ve
katılımcıların sorularını yanıtladık.

Programı katılımcısı öğretmen adayları ile bir araya
geldiğimiz
Genç
Mor
Sertifika
Programı
takip
toplantısında, katılımcıların eğitimden döndükten sonra
yaşadıkları süreci değerlendirdik. Genç Mor Sertifika
Programı ve Yaz Okulu katılımcıları ile düzenlenen
Toplumsal Cinsiyet ve Göç oturumunda ise katılımcılarımız
Mert Koçak ile buluşarak akıllarında kalan sorulara yanıt
buldular. Mor Sertifika Programı kapsamında düzenlenen
ve tüm Türkiye’ye açık olan Pijamalı Performans
Buluşmaları isimli oturumda katılımcılar bir araya gelip
eğlenceli vakit geçirdi.
16 Nisan’da düzenlediğimiz webinarda feminist aktivist ve
avukat Aslı Karataş’la yeni çıkan kitabı Uyuyan Güzel
Uyandı üzerinden masalların toplumsal cinsiyete dair ne
gibi önermelerle dolu olduğunu tartıştık. Yaygın olarak
bilinen ve çocuklara anlatılan masallardan verdiği
örneklerle konuyu ele alan Aslı Karataş, bu masalları nasıl
dönüştürebileceğimize dair fikirlerini de katılımcılarımızla
paylaştı.
21 Nisan’da salgın sırasında evden çalışma hallerinin
toplumsal cinsiyet perspektifiyle ele alındığı bir webinar
düzenledik. Virginia Woolf’un Kendine Ait Bir Oda eserinden
yola çıkarak kadınların evde yaratıcı üretim yapabilmeleri
için vakit ve mekân bulabilmesi üzerine düzenlediğimiz
etkinlikte Hülya Adak’ın konuşması ardından webinar
katılımcılarının da deneyimlerini dinleme fırsatı bulduk.

Ebru Nihan Celkan’ın konuşmacı olarak katılımıyla 23
Haziran’da iletişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine
öğretmenler, öğretmen adayları ve sivil toplum kuruluşu
üyelerine yönelik dijital bir atölye düzenledik. Atölyede
günlük hayat ve medyadan örneklerle toplumsal cinsiyet
eşitliği perspektifinden bakmanın sağladığı yeni olasılıklar
tartışılırken, genel kavramların iletişim dünyamızı nasıl
etkilediği ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun yeni bir
iletişim çerçevesini nasıl ve hangi pratik yöntemlerle
kurabileceğimizi konuştuk.
29 Aralık’ta Havle Kadın Derneği kurucularından Rümeysa
Çamdereli ile Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar
Yüksek Lisans Programı mezunu Zeynep Kuyumcu'nun
moderatörlüğünde
"Nereden
Çıktı
Bu
Müslüman
Feministler?: Küçük Resme Bakarak Müslüman Feminist
Mücadeleyi Konuşmak" başlıklı webinarı gerçekleştirdik.
Rümeysa Çamdereli’den ve Zeynep Kuyumcu’dan Havle
Kadın Derneği’nin ve kişisel olarak kendilerinin feminizm ve
Müslümanlık kimliklerini nasıl kesiştirdiklerini, en çok
karşılaştıkları soruları ve bugüne kadarki Müslüman
feminist olmaya dair deneyimlerini dinledik.

Mor Sertifika Programı Animasyon Filmleri
Lansmanını Gerçekleştirdik
Sabancı Vakfı desteğiyle 13 yıldır devam eden Mor Sertifika
Programı, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek
öğretmenler ve uzmanlar tarafından oluşturulan Mor
Dosya materyallerinde yer almış bilim, edebiyat ve sanat
gibi farklı alanlardan kadın figürlerin animasyon filmlerini
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hazırladı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Nazlı Eda
Noyan'ın yürütücülüğünde Animasyon Bölümü birinci sınıf
öğrencilerinin çizer olarak yer aldığı proje, 19 Ekim'de ilk kez
çevrimiçi düzenlenen lansman ile izleyicilerle buluştu.
Tanıtım
filmleriyle
başlayan
lansmanda
açılış
konuşmalarının ardından Hypathia, Camille Claudel, Nezihe
Muhiddin ve Suat Derviş’in hayatlarının konu olduğu
animasyon filmleri izlendi. Filmlere SU Gender YouTube
kanalı üzerinden erişebilirsiniz. .

Mor Sertifika Programı Dijitalleşme Sürecini
Başlattı
COVID-19 süreci ile birlikte eğitim materyallerinde
dijitalleşmenin öneminin arttığını fark etmenin yanı sıra,
okullarda akıllı tahta ve tablet kullanımının artışı sebebiyle
yeni dönemde Mor Dosya içeriklerinin dijital alanda var
olması
önemli
bulundu.
Mor
Dosya
içeriklerinin
interaktifliği, erişilebilirliği yeniden gözden geçirilerek dijital
alana uygun hale getirilmeye başlandı. Bu amaç
çerçevesinde Mor Dosya içeriklerine çevrimiçi erişilebilecek
bir dijital mecra tasarlandı. Bu dijital mecranın yapım ve
test aşaması devam etmektedir. Mor Dosya içeriklerinin
dijitalleşmesine ek olarak Mor Sertifika Programı
eğitimlerine katılmış olan öğretmen ve öğretmen
adaylarımızın iletişim halinde kalabilmesi, bir ağ yaratıp

sorularına
cevap
bulabilmesi
ve
yeni
üretimler
gerçekleştirebilmesi için bir forum kuruldu. Kurulan
forumun test aşaması devam ediyor. Mor Sertifika
Programı olarak yeni dönemde testlerin ve içeriklerin
tamamlanıp yayına hazır hale getirilmesini planlıyoruz.
Dijitalleşme hedeflerimiz dahilinde, eğitimde toplumsal
cinsiyet eşitliği gözetilerek öğretmenler ve uzmanlar
tarafından oluşturulan Mor Dosya materyallerinde yer
almış bilim, edebiyat ve sanat gibi farklı alanlardan kadın
figürlerin animasyon filmlerini hazırladık. Filmlere SU
Gender YouTube kanalı üzerinden erişim bulunuyor.

Basında Mor Sertifika Programı
8 Mart dahilinde, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği
tarafından, bu sene birincisi düzenlenen Mentörlük
yürüyüşü’ne Mor Sertifika Ekibi olarak katıldık. Ekibi
temsilen katılan Ceyda Karadaş, SES Eşitlik ve Dayanışma
Ekibi tarafından düzenlenen açılış organizasyonunda diğer
mentör ve mentilerle bir araya geldi.
Ayşegül Domaniç Yelçe, 13 Eylül 2020 tarihli yazısında Mor
Sertifika Programı’na yer verdi. MSP’nin toplumsal cinsiyet
eşitliğine ilişkin farkındalığı arttıracağına ve eşitliğini
yaygınlaştırılmasını
hızlandıracağına
olan
inancını
vurgulayan Yelçe, üniversitelerin toplumsal fayda sağlama
amacıyla öğrenciler dışındaki gruplarla da çalışmasının
önemini belirtti.
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Cins Adımlar:
Toplumsal Cinsiyet ve
Hafıza Yürüyüşleri
2020 yılındaki pandemi ve kapanma süreci, tüm programlar
gibi Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşlerini
de etkiledi. Senenin ilk ve tek fiziksel yürüyüşü 22 Şubat’ta
NIT (Hollanda Araştırma Enstitüsü) tarafından düzenlenen
Kuir Alanlar mini-sempozyumunu takiben yapıldı. 21
Şubat’taki sempozyum kapsamında önce Cins Adımlar
Programı’ndan Sema Semih ve İlayda Ece Ova, Cins
Adımlar’ın kuir alanlar ve kuir hafızalaştırma bağlamında
nerede konumlandırılabileceğini anlattı. Cins Adımlar’ın

kurucu
ekibinden,
Illinois
Üniversitesi’nde
doktora
çalışmalarını sürdüren Dilara Çalışkan Beyoğlu’ndaki trans
kadınların hafızalarına, Hollanda’daki COC LGBTİ+
örgütünden
Freek
Janssens
de
Amsterdam’daki
Homomonument’a odaklanan sunumlar yaptı. Ardından
Ayşe Gül Altınay, İstanbul ve Amsterdam örneklerinde
farklılıklar gösteren kuir hafızalaşma deneyimlerine dair
genel bir çerçeve çizdi. Ertesi gün ise ekip sempozyum
katılımcılarıyla birlikte Beyoğlu Cins Adımlar yürüyüşünü
gerçekleştirdi. Sonraki süreçte Cins Adımlar programı da
diğer programlar gibi etkinliklerini çevrimiçi platforma
taşıdı. Bir yandan fiziksel yürüyüşlerin imkânları özlendi;
diğer yandan çevrimiçi alandaki karşılaşma ve buluşmalar
Cins Adımlar programı için de yeni alanlar açmaya başladı.

SU Gender 2020 Etkinlik Bülteni

27

Gül Altınay, Zabel Yesayan ve Aras Yayıncılık’ı ve Meral
Akkent, İstanbul Kadın Müzesi’ni anlattı.

Bu yıl öncelikle Cins Adımlar ekibinin daha önceki yıllarda
yürütmeye başladığı projelerin son hazırlıklarının yapıldığı
bir yıl oldu. Yaklaşık iki buçuk yıldır araştırma, çekim ve
tasarım süreçleriyle Selen Çatalyürekli tarafından yürütülen
‘Buluşan Adımlar’ projesi, web belgeseli formatında, 5 ana
başlık altında toplanmış kısa belgesellerle çevrimiçi olarak
tamamlandı. Proje kapsamında İstanbul’a yerleşip kent
yaşamına katkıda bulunan ve yaşadıkları yerleri dayanışma
mekânlarına dönüştüren göçmenler ve kendileriyla
dayanışan Türkiyeli aktivistlerle görüşmeler gerçekleştirildi.
Cins Adımlar web sitesi de ‘Buluşan Adımlar’ sitesine paralel
olarak yeniden tasarlandı. Her iki platformun da yayına
geçişi 2021 yılının ilk aylarında yapılacak çeşitli etkinliklerle
duyurulacak.

3 Aralık’ta Cins Adımlar ekibinden Özge Ertem, İlayda Ece
Ova ve Selen Çatalyürekli, çevrimiçi olarak yine Hollanda
Araştırmaları Enstitüsü (NIT) tarafından düzenlenen
LGBTİ+ temalı Hafıza Yürüyüşleri çalıştay serisinin ilkinde,
Hollanda'dan LGBTour in Amsterdam ve Türkiye'den Şişli
Çarkı hafıza yürüyüşü inisiyatifleriyle birlikte yer aldı. Ekip,
programın tarihçesi, Cins Adımlar yürüyüş rotaları, İlayda
Ece Ova’nın 2019 yılında yürüttüğü sözlü tarih çalışması ve
Buluşan Adımlar projesinin dijital haritalama çalışmalarına
dair deneyimlerini izleyicilere aktardı. Cins Adımlar ekibi,
ayrıca 4 Aralık'ta İTÜ FBE Kentsel Tasarım Yüksek Lisans
programında yürütülen Dost Kentler için Tasarım dersine
katıldı. Özellikle Buluşan Adımlar’ın haritalama projesi
üzerinden, kadın ve LGBTİ+ dostu kent tasarımı imkânlarına
dair
deneyimlerini
anlatırken,
öğrencilerle
beraber
toplumsal cinsiyet, evsizlik, barınma ve kentsel tasarım
ilişkisi hakkında ilham verici bir sohbet gerçekleştirdi.
Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri
programı ayrıca Eylül ayında Mekânda Adalet Derneği’nin
(MAD) haritalama
projesine davet edildi. Programın
toplumsal cinsiyet ve Kadıköy rotası, farklı akademisyenlerin
ve kent araştırmacılarının tasarladığı yürüyüṣ rotalarından
oluṣan bir haritalama derlemesinin içinde yer alacak.

Cins Adımlar programının çevrimiçi ilk etkinliği, SU
Gender’ın AB Ufuk 2020 GEARING-Roles Projesi
çerçevesinde 9-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği
ikinci uluslararası konferansta yapıldı. GEARING-Roles
projesi konsorsiyumuna açık bir etkinlik olarak düzenlenen
Cins Adımlar oturumunda, hikâye anlatıcıları rotalardan
çeşitli durakların hikâyelerini paylaştılar. Farklı rotalardan
duraklar, dijital bir yürüyüş formatında birleşti. Dilara
Çalışkan, Gezi Parkı/LGBTİ+ hareketini; Selen ÇatalyürekliYoakimyon Rum Kız Lisesi’ni; Esen Kunt, Sevim Burak ve
Baylan Pastanesi’ni; Cins Adımlar ve Dönüştürücü Aktivizm
programlarının koordinatörlük görevini Sema Semih’ten
devralan Özge Ertem, Narmanlı Han ve Aliye Berger’i; Ayşe
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DÖNÜŞTÜRÜCÜ
AKTİVİZM
PROGRAMI
2017 yılında başlayan Dönüştürücü Aktivizm: Toplumsal
Cinsiyet ve Siyaseti Yeniden Düşünmek Programı,
toplumsal cinsiyet odaklı çalışan aktivistlerle sivil toplum
çalışanlarını farkındalık çalışmaları çerçevesinde bir araya
getirmeyi amaçlıyor. Sürdürülebilirliğin bireysel ve kolektif
özbakım pratikleriyle ilişkisine odaklanan programın beden,
sanat ve hikâye anlatıcılığı atölyeleri 2020 yılında üç grupla
çevrimiçi olarak devam etti.
Programın üçüncü döneminin başvuruları, Chrest Vakfı ve
Sigrid Rausing Trust desteğiyle Ocak ayında duyuruldu.
Yeni dönemin İstanbul, İzmir, Antakya, Mersin, Bursa,

Ankara, Eskişehir, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri gibi farklı
şehirlerden gelen 26 katılımcısı, 2 Şubat’ta ilk fiziksel
buluşmalarını gerçekleştirdi. Normal koşullarda ayda bir
gerçekleştirilecek buluşmalar, Mart ayı itibariyle çevrimiçi
platforma taşındı ve atölyeler programın daha önceki iki
senesinin katılımcılarını dahil ederek üç gruba ortak olacak
şekilde tasarlandı. Sene boyunca haftalık, iki haftalık ve
aylık olmak üzere farklı yoğunluklarda yapılan 120’den fazla
çalışma ile bireysel/toplumsal dönüşüme dair soru(n)lar,
bedensel farkındalık ve topluluk odaklı özbakım
çerçevesinde deneyimlendi, incelendi. Programın 2018 ve
2019 senesi katılımcıları dönüşen aktivizm hikâyelerine
odaklanan bir kitap & sunum/performans için bir önceki
sene
hazırlıklara
başlamışlardı.
2020
grubundan
katılımcıların da eklenmesiyle kitap ve şimdi dijital ortama
taşınan sunum/videografi hazırlıkları tüm heyecanıyla
devam ediyor. Dönüştürücü Aktivizm Programı bu sene
ayrıca uzun soluklu yeni bir inisiyatife de sahne oldu.
Programın hafızasını oluşturmak/kaydetmek üzere bir
grup katılımcının oluşturduğu Tohum grubu ilk toplantısını
Temmuz ayında gerçekleştirdi ve grup programın
deneyimini arşivleme yöntemleri üzerine düşünmeye
devam ediyor.

SU Gender 2020 Etkinlik Bülteni

29

Katılımcılardan:

•TA'nın bu süreçte hayatımdaki yeri ve rolü inanılmaz. Çok büyük şükran duyuyorum tüm süreçte atölyelerin bu sıklıkta devam
etmiş olmasına. Özellikle de karantina dönemlerinde ruh ve beden sağlığımı koruyabilmek için özel ve işlevsel araçlarla
tanıştım TA sayesinde. Perspektifimi ve odağımı koruyabilmekte, aktivizmle, aktivizmin tek değil nasıl çeşitli biçimlerde
gerçekleştirilebileceğine dair sunduğu açılımlarla ve özellikle de suçluluk duygusuyla yeniden ilişkilenmekte beni çok destekledi
tüm katıldığım buluşmalar.

•Destek

ve gelişme mekanizması idi benim için. Kimiyle sadece bir kez görüştüğüm, kimiyle hiç yüz yüze gelme imkânım
olmayan yeni dostlar kazandım. Onların deneyimleri ve paylaşımları ilham vericiydi benim için. Her buluşma heyecan verici ve
çok öğreticiydi.

•Bambaşka illerde bambaşka şekillerde benzer ama biricik duyguları yaşayan kişilerle temaslar arttıkça, kendimle temasım
da arttı. TA can simidi gibi bir şey oldu... Yüzmeyi bildiğimi sadece dalgalar durulana kadar güç toplamam, bi durmam,
soluklanmam gerektiğini ve bunu nasıl yapabileceğimi aktardı.

•Eve kapanma sürecindeki yalnızlık duygumu çok hafifletti. Süreci birlikte dayanışarak yaşıyoruz duygusu tutunma alanları
sağladı. Zihinsel ve bedensel hareketliliğimi destekledi. Kendime ve aktivizmime dair gözden geçirmelerde kolaylaştırıcı oldu.

•TA benim için bir merdiven, bağ ve içtenlikle uzanan bir el oldu. Neredeyse tüm etkinliklerine katıldım ve rengârenk ve içten
yüzlerce yeni alanla tanıştım. Ne kadar minnettar ve sevgi dolu olduğumu anlatmam zor.

•Akademi

gibi yalnızlaştıran ve rekabetçi bir alanda dayanışma kapılarını daha çok açmaya çalıştığımı fark ediyor, TA'nın
bana açtığı huzur kapıları ile beraber çalıştığım insanlara da moral ve motivasyon aşılayabildiğimi görüyorum.

•Hem gönüllü hem de profesyonel bağım olan çevrelerde iletişim ve ilişkilenme biçimim dönüştü. Yaratıcılığım yormuyor, nefes
alıp, gerekirse bırakıp olduğu kadariyla ilerlemeye ve üretkenlikten stres degil zevk almaya başladım.

•Çeşitliliğe kucak açmak açısından benim zihinsel şemalarımı oldukça değiştirdi.
•Ben dönüştükçe gerçekten her şey dönüşüyor.
•Harekete

geçme, olduğu kadarını cömertçe paylaşma ve ekiplerle gruplarla iletişim kanalları bakımından ve de bireysel
harekete geçme motivasyonu bakımından beni çok ileri taşıdı.

•Duygulara alan açmayı artık eğitimlerimin de odağına aldım.
•Adım atma, farklı çalışmaların içinde yer alma gücümü tekrar topladım. Mesela yazmayla arama koyduğum mesafe azaldı,
hikâye anlatmayı ne kadar sevdiğimi hatırladım... eskiden örgütlü olduğum feminist bir yapının arşiv çalışmaları için destek
olmaya başladım.

•Daha güçlü kalabildim, bu güçle çevreme de iyi gelebildim.
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TOPLUMSAL CİNSİYET
FARKINDALIK EĞİTİMLERİ
VE BULUŞMALARI
Esas kaynağını bağış ve ProGender+ Programı kapsamında
yapılan eğitim, atölye ve danışmanlık çalışmalarından alan
SU Gender Burs Fonu’na ilk bağışları Sabancı Vakfı’ndan
ve AstraZeneca’dan aldık. Böylece 2020 yılı itibariyle
toplumsal cinsiyet alanında akademik çalışmalar yapmak
isteğinde olan 2 yüksek lisans, 2 lisans öğrencisine burs
sağladık.

Özel sektör çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet
eşitliği farkındalığı, kapsayıcı kurum kültürü, eleştirel
düşünme, kapsayıcı liderlik ve çeşitlilik temalarında
gerçekleştirdiğimiz eğitim, atölye ve danışmanlık
çalışmalarına Mart 2020 itibariyle çevrimiçi olarak
devam ettik. Bir yıl içerisinde 32’den fazla eğitim ve
danışmanlık çalışması ile 600’den fazla kişiye ulaştık. Yıl
içerisinde 18 farklı şirket ile tanıştık ve onlara
çalışmalarımızdan bahsettik.
Sene içerisinde Avon, Reckitt Benckiser, Sabancı Holding,
Mercedes Benz, Unilever gibi pek çok şirketle eğitim ve
danışmanlık çalışmaları gerçekleştirdik. 2020 yılı boyunca
kapsayıcı kurum kültürü ve kurum içi kapsayıcı dil
kullanımı üzerine birlikte çalıştığımız kurumlardan
Barilla, Catalyst Ödülleri’nde kapsayıcılık kategorisinin
kazananı oldu. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar
sonrası Barilla içerisinde Voce Turkey adında bir çalışan
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kaynak grubu oluşturuldu. Çeşitlilik ve kapsayıcılık
üzerine kafa yoracak olan bu çalışma grubunun “How to
be an LGBTI+ Ally?” başlıklı manifestosunu birlikte
yazdık. Ayrıca yıl içerisinde Barilla ile gerçekleştirdiğimiz
atölyelerin çıktılarını derlediğimiz ve ortak çalışma ve
dönüştürücü öğrenme prensiplerini uyguladığımız bir
rehber kitapçık hazırladık. Barilla’nın ihtiyaçlarına özel
olarak tasarlanan bu kitapçığın 2021 yılı içerisinde
yayımlanmasını bekliyoruz.
Sabancı Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları, Öğrenci
Kaynakları, Bilgi Merkezi ve Kurumsal İletişim birimlerine
gönüllü
olarak
toplumsal
cinsiyet
farkındalığı
kazandıracak eğitim ve atölye çalışmaları yaptık. Toplam
sekiz oturum yaptığımız bu çalışmalarda 108 Sabancı
Üniversitesi personeli ile online çalışmalar yürüttük.
Üniversite içerisinde düzenlediğimiz etkinlikler yalnızca
personel eğitimleri ile sınırlı kalmadı: FENS’te asistan
olarak çalışan öğrencilerle kapsayıcı öğrenme ortamının
yaratılması ve kapsayıcı materyal kullanımı üzerine
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki seminer verdik. Yine
ADP ile kurduğumuz işbirliği kapsamında tüm

öğrencilerin
katılımına
açık
“Bending
Gender:
Introduction to Gender” başlıklı açık bir seminer
düzenledik. Bu seminerde toplumsal cinsiyet temel
kavramları, cinsel kimliğe ilişkin mitleri ve efsaneleri
tartıştık ve katılımcıların sorularını cevapladık. Böylece
2020 yılı boyunca üniversite içerisinde toplamda 12
eğitim etkinliği düzenlemiş olduk. Sabancı Üniversitesi
Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) ile yaptığımız işbirliği
kapsamında açık eğitimler düzenledik ve EDU vitrinine üç
yeni eğitim başlığı ekledik. Online gerçekleşen
etkinliklerde şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği
bağlamında yapabilecekleri üzerine konuştuk. Her sene
Sabancı Üniversitesi Human Library ekibi ile işbirliğini
sürdürmeye devam ediyoruz ve bu sene de yaşayan kitap
olarak destek verdik. 2019 yılında Sabancı Üniversitesi
Diller Okulu ile kurduğumuz işbirliği sonucunda
oluşturulan QELT (Queering English Language Teaching)
çalışma grubunun etkinliklerinde kolaylaştırıcı ve
katılımcı olarak görev aldık. İstanbul genelinde 20’den
fazla okutman ve öğretim üyesine ulaşan grupta
kapsayıcı eğitim üzerine atölye çalışmaları gerçekleşti.

SU Gender 2020 Etkinlik Bülteni

32
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Danışma Kurulu Üyeleri (2020)
Ayşe Kadıoğlu, Ayşe Öncü, Didem Danış, Güler Sabancı, Haluk Bal, Nevgül Bilsel Safkan, Zehra Sayers

SU Gender Asistanları (2020)
Aslı Aygüneş, Ayşe Ceren Ulusoy, Berfin Çiçek, Enis Demirer, Elif Erol, Fulya Kama, Dicle Kızılkan,
Oğuz Can Ok, Yusuf Tıraşçı

SU Gender 2020 Etkinlik Bülteni
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