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Afet ve Toplumsal Cinsiyet Sayfası Yayında
 

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili büyük bir üzüntü içindeyiz. Hem SU
Gender'daki çalışmalarımız kapsamında hem de kadın ve LGBTİ+ hakları odaklı destek ve
dayanışma ağlarına katkıda bulunarak, üniversitelerle ve sivil toplumla iş birlikleri yoluyla
dayanışmayı büyütmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde yapacağımız araştırma, eğitim
ve farkındalık çalışmalarını afetin toplumsal cinsiyetle ilgili boyutunu göz önünde
bulunduracak şekilde planlamayı düşünüyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde bir
yandan da afet konusunu toplumsal cinsiyet ekseninde tartışma ihtiyacı duyuyoruz. Bu
sebeple hem güncel duyuruları paylaşmak hem de konuya dair yayın ve etkinlikleri
derlemek amacıyla bir sayfa oluşturduk. Bu sayfada konuyla ilgili çalışmaları görünür
kılmayı ve bir arşiv oluşturmayı amaçlıyoruz. Sayfaya web sitesinden erişebilir, bizimle
iletişime geçmek için sugender@sabanciuniv.edu adresine yazabilirsiniz. Ayrıca, Mor
Sertifika Programı kapsamında öğretmenlerin bazı faydalı kaynaklara ulaşımını
kolaylaştırmak adına derlenen ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenecek kaynaklara
ulaşmak için tıklayın.   

2023’ün İlk Mor Kış Okulu Gerçekleşti
 

Sabancı Vakfı desteğiyle SU Gender tarafından yürütülen Mor Sertifika Programı Çevrimiçi
Kış Okulu’nu yoğun bir yılın ardından 2023 yılında ilk kez tüm Türkiye’den 65 öğretmen ve
öğretmen adayının katılımıyla 1-4 Şubat tarihlerinde (Zoom platformu üzerinden) online
olarak yürüttük. Eğitim boyunca mekan, engellilik, şiddet ve istismar, edebiyat, hukuk,
psikoloji, LGBTİ+ tarihi gibi birçok alanı toplumsal cinsiyetle kesişimleri bağlamında 14
oturumda ele aldık. Mor Dosya materyal üretimi konusunda da iki atölye gerçekleştirdik. 

Mor Sertifika Ödül Özel Bülteni Yayınlandı
 

Her yıl birkaç defa yayınlanan Mor Sertifika Bültenini 13. sayısında Ödül Özel Bülteni
olarak hazırladık. Geçtiğimiz iki yılda düzenlediğimiz Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Ödül Törenlerine özel olarak çıkardığımız bültende ödül almaya hak kazanan öğretmenleri
kendi sesleriyle dinleme imkanı bulduk. Ödül aldıktan sonra yaptıkları çalışmaları bizimle
paylaşan öğretmenler, yazdıkları  mektuplarda aldıkları ödülle ilgili hislerini dile getirdi ve
gelecekte ödüle başvurmayı düşünen çalışma arkadaşlarına tavsiyelerde bulundular.
Bültene ulaşmak için tıklayın.

Nerelere Katıldık?
 
Konferans, Toplantı ve Etkinlikler

18-19 Şubat’ta Milano’da gerçekleşen Avrupa’daki şehirlerin göç hikayelerini ve
çeşitliliğini merkeze alan Migrantour Ağının toplantısına Cins Adımlar ekibinden
Marhabo Saparova katıldı.

Uluslararası Kurullar

Zeynep Gülru Göker'in ortak düzenleyecileri arasında olduğu European Group for
Organizational Studies Alt Çalışma Grubu: "EGOS SWG: Pushing the boundaries of
Diversity, Equity and Inclusion: Theorizing transformative change in organizations"
kuruldu ve dört yıl süreyle çalışmalarına devam edecek. Çalışma grubunun diğer
düzenleyicileri arasında Alexander Fleischmann (FERNFH), Inge Bleijenbergh
(Radbaud Üniversitesi), Koen Van Laer (Hasselt Üniversitesi) ve Laura Dobusch
(Linz Institute of Technology) yer alıyor.

Önümüzdeki Ay Neler Var?

Sakıp Sabancı Kürsüsü'nde Toplumsal Cinsiyet Konulu Panel
 

22 Mart’ta Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Kürsüsü ve Türkiye Çalışmaları Merkezi
tarafından Columbia Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü işbirliğinde düzenlenecek olan
Anti-Gender Politics and Democratic Backsliding in Turkey and Beyond isimli panelde
Zeynep Gülru Göker konuşmacı olarak yer alacak. Türküler Işıksel’in kolaylaştırıcılığında
yürütülecek panelin diğer konuşmacıları arasında Yasmine Ergas, Zehra Kabasakal Arat ve
Barbara Sutton bulunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın. 

Adres: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle, Üniversite
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Daha fazla e-posta almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.
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