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Mor Sertifika Program’ından Haberler

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender)
tarafından

yürütülen

ve

Sabancı

Vakfı’nın

desteklediği Mor Sertifika Programı , 2020-2021
proje döneminin ilk bölümünde de çalışmalarına
devam ediyor.
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Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bülteni’nin
yedinci sayısı; Mor Dosya son dönem çalışmaları,
dünyadan

ve

Türkiye’den

eğitime

dair

son

gelişmeler ve SU Gender ile Sabancı Vakfı’ndan
haberleri

içeriyor.

Öğretmenlerin

Sesi

bölümümüzde ise, öğretmen adaylarımızın Mor
Sertifika Programı’na dair görüşleri ve önerilerini
sizlerle

paylaşmaktan

büyük

bir

mutluluk

duyuyoruz.
Çalışma

ve

aktivitelerimize

dair

hazırlanan

bültenimizi keyifle okumanızı dileriz! Her türlü
görüş

ve

öneriniz

için

bize

m o rs e r t i f i ka p ro g ra m i @ s a b a n c i u n i v. e d u
adresinden ulaşabilirsiniz.

Mor Sertifika
Programı’ndan
Haberler
Genç Mor Sertifika Programı
4-9 Şubat tarihleri arasında
Mardin’de gerçekleşti!
Mor Sertifika Programı’nın en önemli faaliyetlerinden
olan Genç Mor Sertifika Programı’nın sonuncusu, 4-9
Şubat
2020
tarihleri
arasında
Mardin’de
gerçekleştirildi. 865 öğretmen adayının başvurduğu
programa kabul edilen 35 katılımcı ile Sakıp Sabancı
Mardin Kent Müzesi’nde bir araya gelinerek şiddetten
hukuka, göçten edebiyata pek çok alan, toplumsal
cinsiyet bağlamında incelendi. Oturumların yanı sıra
çeşitli atölyelerin de gerçekleştiği eğitimde, Sakıp
Sabancı Mardin Kent Müzesi rehberli turu ve film
gösterimleri ile keyifli zaman geçiren katılımcılar
sertifikalarını alarak programı başarıyla tamamladılar.

Mor Sertifika Programı Queering
English Language Teaching
Initiative (QELTI) ile Buluştu

7. Sayı

Mor Dosya 2019-2020
Ekip Çalışmaları Tamamlandı
Eylül ayında başlayan ve 6 ay devam eden Mor
Dosya ekip çalışmaları 28 Şubat 2020 tarihinde
yapılan
kapanış
toplantısının
ardından
tamamlandı. Çalışmalarda görev alan öğretmen,
öğretmen adayı ve uzmanların titiz yaratım
sürecinin ardından, Beden Eğitimi, Sosyal Bilimler,
İngilizce, PDR, Edebiyat ve STEAM alanlarında,
birbirinden renkli ve kapsayıcı sınıf içi aktiviteler,
materyaller ve kitapçıklar üretildi. Önümüzdeki
dönemde ise üretilen çalışmaların görsel tasarım ve
basım süreci gerçekleştirilecek.

Mor Sertifika Webinarları
Pandemi Sürecinde de
Devam Etti
Mor Sertifika Programı’nın düzenlediği ve çeşitli
alanlarda
düzenlenen
webinar
buluşmaları
pandemi sürecinde devam etti. 20 Şubat 2020
tarihinde gerçekleştirilen ve tüm Türkiye’ye açık
olan Mor Dosya tanıtım webinar buluşmasının
ardından, Genç Mor Sertifika “Bir Öğrencim Gelse”
ve Genç Mor Sertifika “Toplumsal Cinsiyet ve Göç”
webinarları ile öğretmenler, öğretmen adayları,
eğitmenler ve proje ekibi yeniden bir araya gelmeye
devam ettiler.

Mor Sertifika Programı, Queering English Language
Teaching Initiative (QELTI) ile buluşarak Mor Sertifika
Programı’nın tarihi, çalışmaları, gelecek planları ve Mor
Dosya materyalleri üzerine konuştu. QELTI üyeleri ile
Mor Dosya deneyiminin paylaşıldığı buluşmada, olası
işbirlikleri, güçlü yanlar ve zorluklar ile Mor Dosya
materyalinin yükseköğretime uyarlanması üzerine
tartışma ve görüş bildirimi gerçekleşti.
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Sabancı Vakfı’ndan Haberler

Sabancı
Vakfı’ndan
Haberler

Mor Sertifika Programı Berlin’de:
SU Gender ve Freie Universität
Türkoloji Enstitüsü İşbirliği

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ile

COVID-19 Salgınının Toplumsal Cinsiyet

Freie

Eşitliği Bakımından Etkileri ve Çözüm

Universität

Turkology

akademisyenlerin
paylaştığı

Berlin

(FUB)

işbirliğinde Türkiye’den
toplumsal

“Almanya

ve

The

Institute

of

ve

Almanya’dan

cinsiyet

çalışmalarını

Türkiye’de

Cinsiyet

düzenlendi. Katılımın büyük ilgi gördüğü seminer
katılımcıların

soruları

cevaplandı.

Freie

Universität Margherita von Brentano Merkezi ve SU
Gender

eğitim

alanında

yaptıkları

çalışmaları

birbirlerine sundular.
Ayrıca, SU Gender Eğitim Koordinatörü Emirhan Deniz
Çelebi, Freie Universität Türkoloji lisans öğrencilerine,

Genç Mor Sertifika Programı,
Genç Mor Sertifika Mardin
Bülteni Yayımlandı!

Toplumsal Cinsiyetin Temel Kavramları ve Mor Sertifika
Programı ile Mor Dosya çalışmaları hakkında 2 ayrı
seminer verdi.

Genç Mor Sertifika’nın Mardin programı ardından,
eğitime dair beklentiler, çekinceler ve deneyimlerin
paylaşıldığı bir bülten yayınlandı. Bültende 13 program
katılımcısı tarafından yazılan mektuplar ile deneyimleri
detaylı olarak anlatılırken, Sabancı Vakfı Programlar
Koordinatörü Ayşegül Bayar, Mor Sertifika Ekibi’nden
Ceyda Karadaş, Emirhan Deniz Çelebi, İlayda Ece Ova
ve Nazlı Hazar ile SU Gender Direktörü Hülya Adak da
görüşlerini paylaştı.
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Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı

Önerileri Toplantısı

Çalışmalarında Güncel Zorluklar Semineri” 14 Şubat’ta
sonrası

7. Sayı

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını halihazırdaki
toplumsal sorunları ve eşitsizlikleri derinleştirdi. Özellikle
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan hakları
bağlamında yıkıcı etkilerle ve kazanılan hakların
kaybedilmesi riskiyle karşılaşıldı. Sabancı Vakfı, hedef
kitleleri arasında olan kadınlar ve kız çocuklarına yönelik bu
endişelerin paylaşılması, sorunların ve çözüm önerilerinin
değerlendirilmesi ve
dayanışmanın
sağlanabilmesi
amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan 29
farklı kurumdan 36 katılımcıyla COVID-19 Salgınının
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından Etkileri ve Çözüm
Önerileri başlıklı bir toplantı düzenledi. Sabancı Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın açılış
konuşmasıyla başlayan toplantıda, salgının Türkiye’de ve
dünyada toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından etkileri ve
öngörülere dair Eşitlik İzleme Kadın Grubu (Eşitiz),
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş
Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının
Güçlendirilmesi Birimi (UN Women)’nin bulguları ile
sahadan gözlemler paylaşıldı. Ardından, çözüm ve iş birliği
önerileri, “Şiddet”, “Ekonomi, İstihdam, Girişimcilik”,
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Eğitim, Katılım” olmak üzere
üç grupta tartışıldı. Toplantı, güç birliğiyle hareket etmenin
çok önemli olduğu bu dönemde deneyim paylaşımına ve
dayanışmaya imkan sundu.

2009 yılından beri Sabancı Vakfı tarafından yürütülen
Fark Yaratanlar Programı, toplumsal sorunlara yenilikçi
çözümler üreten sosyal girişimcileri, aktivistleri ve
değişim aktörlerini destekleyemeyi, görünür kılmayı ve
topluma ilham vermeyi amaçlıyor. 11. Sezon Fark
Yaratanlarından İlayda Eskitaşçıoğlu ve ortağı Bahar
Aldanmaz’ın 2016 yılında kurduğu Konuşmamız Gerek
platformu; kırsal kesimde veya genel olarak dezavantajlı
bölgelerde yaşayan

kadınların ve

kız

çocuklarının

menstrual ürünlere erişim sıkıntısını çözmeyi ve regl
olma kavramının etrafındaki tabu kültürünü yıkmayı
amaçlıyor.

Hijyenik

malzemelere

erişimin

bir

hak

olduğunu savunan Konuşmamız Gerek platformu, köy
okullarına giden genç kızlar, mevsimlik tarım işçisi ve
mülteci

kadınlarla

eğitimler,

atölyeler,

soru-cevap

oturumları düzenliyor. Saha çalışmalarının yanı sıra
hijyen

ürünlerinin

temel

ihtiyaç

olduğuna

dikkat

çekilerek, bu ürünlere ‘adil vergilendirme’ uygulanması
için

savunuculuk

çalışmalarına

devam

ediliyor.

Konuşmamız Gerek platformu İstanbul, Ankara, Adana
ve Sivas’ta bugüne kadar gerçekleştirilen 7 saha
çalışması ile 6.500 kız çocuğu ve kadına ulaştı. Detaylı

https://www.youtube.com/watch?v=fP4UF41OV9Q
https://www.youtube.com/watch?v=fP4UF41OV9Q
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=fP4UF41OV9Q
https://www.youtube.com/watch?v=fP4UF41OV9Q
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• Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür

2020 Hibe Programı Kapsamında
Destek Verilecek Kurumlar

Derneği tarafından yürütülecek olan “Yüksekova'da
Kadın Olmak 2” projesiyle Yüksekova’da kadına yönelik
şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek için kadınların
toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının geliştirilmesi,
temel hak ve hizmetler odağında bilgilendirilmesi ve

Sabancı Vakfı, kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara

hizmetlere erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

sahip olmaları amacıyla 14 yıldır sivil toplum kuruluşlarına
hibe desteği sunuyor. 2020 Açık Çağrılı Hibe Programı
kapsamında, yaklaşık altı hafta süren başvuru süresince
Türkiye’nin 58 ilinden alınan toplam 254 başvuru
değerlendirildi ve 8 kurumun projesi hibe almaya hak
kazandı. Hibe almaya hak kazanan projelerin listesine
http://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/2020-basvurulari
buradan ulaşabilirsiniz. Bu projeler arasında hedef kitlesi

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi

kadınlar olan projeler ve amaçları şu şekilde:
•

Afyonkarahisar

yürütülecek

olan

İş

Kadınları

“Gücümün

Derneği

tarafından

Farkındayım,

İşimin

Sabancı

Başındayım” projesi ile mermer sektöründe çalışan
kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve haklar konusunda
farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.
•

Bodrum

Kadın

Dayanışma

yürütülecek

olan

Eşitlikçi

Şiddetsiz

Derneği

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı

tarafından

“Bodrum'dan Türkiye'ye:

Kurumsal

Yönetim

Forumu

ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından
desteklenen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV)
Projesi kapsamında 2016 yılından bugüne kadar 60

Kadınlar

şirketten temsilciler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitici

Korona Günlerinde Engelli Kadın Olmak

projesiyle

Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin ana destekçisi

eğitimi aldı ve aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek

Bodrum’da yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği

olduğu, Eğitim Reformu Girişimi tarafından düzenlenen

mekanizmaları oluşturdu. Bu sene şirketlerin yanı sıra,

2012-2015 yılları arasında Sabancı Vakfı Hibe Programı

ve haklara dair farkındalıklarının geliştirilmesi, kadınların

17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 3 Temmuz-14

yerel yönetimlerin de çalışanlarının ev içinde maruz

kapsamında hibe desteği alan Engelli Kadın Derneği,

aktif katılımıyla daha kapsayıcı yerel hizmetlerin ve kadın

Ağustos 2020 tarihleri arasında ERG YouTube kanalı ve

kaldıkları

uygulamalar

hem engelli hem de kadın oldukları için çoklu ayrımcılığa,

dostu kentlerin oluşmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Zoom

seneki

geliştirmesine yönelik, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle

şiddete maruz kalma riski bulunan engelli kadınların

• İstanbul Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği tarafından

teması “Saklı Kalan Başarılar”. Konferansta; eğitimde iyi

İlgili Belediyelerde İş Yeri Politikaları Geliştirme ve

COVID-19 salgını sebebiyle deneyimlenen karantina

yürütülecek olan “Kız Kardeşimle Güçlüyüm” projesi ile

örnek sunumları, atölyeler ve canlı yayınlanan sohbetler

Uygulama Rehberi” Çalıştayı düzenlendi. 14 farklı

sürecinde neler yaşadığını tespit etmek amacıyla bir

hak

örgütlenme

yer aldı. Konferansın bu seneki teması “Saklı Kalan

belediyenin

temsilcilerinin

çalıştayda

anket çalışması gerçekleştirdi. Söz konusu sürecin Nisan

kapasitesini güçlendirmeye yönelik etkinlikler aracılığıyla

Başarılar”. Konferansta sunulan eğitimde iyi örneklerin

düzenlenen

paralel

belediyelerde

ve Mayıs ayları boyunca engelli kadınlar üzerindeki

Pendik

kadınların

sözlü ve poster sunumlarının, atölyelerin ve eğitimde iyi

geliştirilecek olan iş yeri politikalarına yönelik fikir

etkilerine yönelik araştırmanın sonuçlarının bulunduğu

ekonomik, psikolojik, sosyal ve bedensel olarak yaşam

örnek sahiplerinin iletişim bilgilerinin yer aldığı konferans

alışverişi yapılarak, politika geliştirme rehberinin ilk

https://www.sivilsayfalar.org/wp-content/uploads/2020/06/korona-gunlerinde-engelli-kadin-olmak.pdf

adımları atıldı.

https://www.sivilsayfalar.org/wp-content/uploads/2020/06/korona-gunlerinde-engelli-kadin-olmak.pdf
https://www.sivilsayfalar.org/wp-content/uploads/2020/06/korona-gunlerinde-engelli-kadin-olmak.pdf
https://www.sivilsayfalar.org/wp-content/uploads/2020/06/korona-gunlerinde-engelli-kadin-olmak.pdf
https://www.sivilsayfalar.org/wp-content/uploads/2020/06/korona-gunlerinde-engelli-kadin-olmak.pdf
https://www.sivilsayfalar.org/wp-content/uploads/2020/06/korona-gunlerinde-engelli-kadin-olmak.pdf
https://www.sivilsayfalar.org/wp-content/uploads/2020/06/korona-gunlerinde-engelli-kadin-olmak.pdf

ve

eğitimleri,
ve

Kentini Yaratıyor!”

sanatsal

Maltepe

atölyeler

ilçelerinde

ve

yaşayan

üzerinden

gerçekleşti.Konferansın

https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2020/06/17.-%C4%B0%C3%96K-Konferans-Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf

kalitelerinin artırılması hedefleniyor.

bu

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKmQzKl5cnFTz7M6TSFR_aVWIJTjpw4IU

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKmQzKl5cnFTz7M6TSFR_aVWIJTjpw4IU
kitapçığına buradan, söyleşilere ve paylaşımlara
buradan
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKmQzKl5cnFTz7M6TSFR_aVWIJTjpw4IU

https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2020/06/17.-%C4%B0%C3%96K-Konferans-Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf
https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2020/06/17.-%C4%B0%C3%96K-Konferans-Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf
https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2020/06/17.-%C4%B0%C3%96K-Konferans-Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf
https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2020/06/17.-%C4%B0%C3%96K-Konferans-Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf

ulaşabilirsiniz.

https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2020/06/17.-%C4%B0%C3%96K-Konferans-Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf
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Üniversitesi

tarafından TÜSİAD iş birliğiyle yürütülen, Sabancı Vakfı

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKmQzKl5cnFTz7M6TSFR_aVWIJTjpw4IU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKmQzKl5cnFTz7M6TSFR_aVWIJTjpw4IU

şiddete yönelik

politika

yer

oturumlar

ve

aldığı
ile

Korona Günlerinde Engelli Kadın Olmak başlıklı rapora
buradan ulaşabilirsiniz.
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Öğretmenlerin Sesi
Fadimana Küçük
“6 günlük bir eğitim programı hayatınızı ne kadar etkileyebilir? Ya da bir dönüm noktası olabilir mi?

Zeynep Ok

Gökyüzü kadar çok etkiliyormuş ve dönüm noktası olabiliyormuş :)
İnsanların ve cümlelerin gücüne oldukça inanan biri olarak programa başvuru yaparken beni bu kadar çok
etkileyeceğini tahmin etmiyordum. Kişisel ve mesleki olarak yeni bakış açıları kazanacağımı umarak
gelmiştim, umduğumdan fazlasını buldum. Doğru bilinen yanlışlar, korkup hakkında hiç konuşamadığım
korkular, sonu bir şekilde ‘’Ama’’ ile biten cümleler… Hepsini Mardin’de o konferans salonunda bırakıp

“Çok değerli Mor Sertifika ekibi;

döndüm yuvama. Yuvama dönüş yolunda anladım ki o konferans salonu sadece eğitim programımıza değil
aynı zamanda yeni ailemize ev sahipliği yapmış. Mor Sertifika Ailesi… İçinde olmaktan heyecan duyduğum

Geçirdiğimiz 6 günün etkisi hala devam ediyor. Benim için çok farklı bir

bir aile. Hayatımın önemli bir döneminde, meslek yaşantım ile birlikte yeni bir hayata başlamadan önce her

deneyimdi. Bilmediğim eksik olduğum birçok şeyi sizler sayesinde öğrendim.

günü, her oturumu hatta her öğle yemeği (ve bazı akşam sohbetleri ) ile bana sayısız güzellikler katan bir

Hayata bakış açım da değişti, ne kadar dar düşüncede olduğumun farkına

aile. Mor Sertifika Programı özenle hazırlanan, benim için oldukça yoğun ve verimli geçen bir programdı.

varmamı sağladınız. Eşitsizliğin kadın erkek üzerine kurulu olduğunu

Toplumsal Cinsiyet alanında okumaya, çalışmaya başlamak için önemli bir adım oldu hayatımda.

düşünüyordum hep ama fark ettim ki gerçekler çok başka. Görmediğimiz

Öğrendiğim bilgiler hayata daha geniş bir pencereden bakmamı sağladı. Sorgulayan, çeşitliliklere duyarlı,

belki de görmek istemediğimiz birçok bireyin eşitsizliğe dâhil olduğunu yok

tüm çocukların BİRİCİK, EŞİT, ÖZGÜR olduğunun farkında olan ve tüm bunları öğretim programına, eğitim

sayıyoruz. LGBTİ+ bireylerin hakları görmezden geliniyor, bu eşitsizliği

felsefesine yansıtan bir öğretmenin bir çocuğun hayatı için ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Keşke

anlamamızı empati yoluyla sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu

daha uzun süre birlikte olup daha çok konu konuşabilseydik diyorum. Çünkü anladım ki konuşulması

eksikliği ben bu eğitimden sonra fark ettim ne kadar eşitliği savunan biri

gereken çok konu var. Öğretmen olacağım için kendimi şanslı hissediyorum, konuşmak için çok zamanım

olsam da cahilliğimle eşitsizliğe ortak olmuş gibi hissettim. Bu farkındalığı

olacak. :)

kazanmamı sağlayan harika Mor Sertifika ekibine çok teşekkür ediyorum.

Mor Sertifika ekibinden Emirhan, eğitimin ilk günü eğitim sonunda oradan ayrılırken eski biz olarak

Verimli geçen eğitim için değerli hocalarımıza ve Sabancı Vakfı’nın ev

çıkamayacağımızı söylemişti. Eğitim sonunda Mor Dosya Tasarım Atölyesi Uygulama bölümüne başlarken

sahipliği için de teşekkürü borç bilirim. Her şey çok güzeldi. Günleriniz

ise ‘’Gökyüzü rehberiniz olsun’’ demişti. Eski Fadik Mardin’de kaldı. Yeni Fadik hayat yolculuğunda

kalpleriniz gibi güzel, samimi geçsin.

araştırmaya, okumaya, hak savunucusu olmaya, çeşitlilikleri sevmeye, çocuklara renklerin güzelliğini
anlatmaya ve önce kendi duygularıyla barışıp, hayatına giren tüm çocuklara duyguların gücünü

Çok Sevgiler”

hissettirmek için çalışmaya devam edecek. Ve rehberi hep gökyüzü olacak :)
Bir sihirli değneğim olsa yolu öğretmenlikten geçen herkesi Mor Sertifika Ailesi ile tanıştırırdım.
Çünkü herkesin hayatında bir Ceyda’sı, Nazlı’sı, İlayda’sı ve Emirhan’ı olmalı
İyi ki varsınız, iyi ki Mor Sertifikalıyız. Hep olalım.
Sevgiyle…”
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Ebru Başlı

Derya Irmak

“Merhaba Biricik Mor Sertifika Ailesi,

Mor Sertifika Eğitimine dair…

Öncelikle katıldığım ilk eğitimimde çıtayı bu kadar yükseltmeniz iyi mi oldu

Eğitim hayatım boyunca birçok panele, eğitime, sertifika programına

bilmiyorum. :) Ben yeni bir ortam, yeni kişiler, yeni bir şehir olarak düşününce

katılmaya çalışıyorum ve çoğunun öğreticiliği de, etkisi de Mor Sertifika

gayet sıradan geçecek bir eğitim beklemiştim ancak o kadar eğlenceli, sevgi

Programı eğitimi gibi olamadı.

dolu ve iyi insanlarla karşılaştım ki… Ayrıca değerli anlatımcılarımız da engin

Gerek programın içeriği, düzenlemesi, anlatıcıları ve uğraşanlarıyla çok çok

bilgileriyle bana yepyeni değerler kattılar. Hepsine kalpten teşekkür ederim.

güzel bir program oldu. Fikrin, yaratıcılığın doruğuna ulaşabileceğimiz ve

Sadece eğitim süresince değil tüm zamanlarda birlikte olmak da çok güzeldi.

bunlara önem veren bir eğitim programı Mor Sertifika! Eğitim sonrasında da

Eğitim dışı etkinliklerimizden tiyatro okuması da bir ilkti benim için. :)

aynı samimiyetle bizimle iletişimini, alakasını kesmeyen Mor Sertifika ekibine

Sayenizde harika Mardin'i tanıdım ve doyamadım. Her şey için herkese çok

(Ceyda’cığımız, Emirhan, Nazlıcan, İlayda ve Mr. Değerlendirmeci (Emrah))

teşekkür ederim. :) İyi ki #gençmorsertifika

ayrıca çok çok teşekkür ediyor; beraber etkinlikler düzenlemeyi, birlikte

7. Sayı

çalışmayı çok isteyeceğimi de belirtmek istiyorum Bu güzel ekiple güzel
Sevgilerimle, ”

işlerde buluşmak üzere…
Sevgilerimle… Güzelliklerle kalın…”
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Türkiye ve Dünya’dan
Haberler

ODA, Milli Eğitim Bakanlığı
Desteği ile Köy Öğretmenlerinin
Yanında!

Öğretmen Ağı’ndan
Yeni Bir Rapor ve Web Sitesi!
SU Gender Yönetim Kurulu ve
Mor Sertifika Programı Komisyonu
Üyesi Aslıhan Ünsal Bilim
Kadınları'nda Haftanın Bilim
İnsanı Seçildi!

SU Gender yönetim kurulu ve Mor Sertifika
Programı Komisyonu üyesi Aslıhan Ünsal
Bilim Kadınları portalında haftanın bilim
insanı olarak seçildi. Sabancı Üniversitesi
Temel Geliştirme Direktörlüğü’nde Öğretim
Görevlisi olarak görev yapan Aslıhan Ünsal
Yüksek Enerji Astrofiziği üzerine yaptığı
çalışmalarının
yanı
sıra
Sabancı
Üniversitesi’nde birinci sınıflara verilen Doğa
Bilimleri
derslerinin
geliştirilmesini
ve
koordinasyonunu da yapıyor. Aynı zamanda
Yüksek Öğretimde STEM eğitimi ve aktif
öğrenme üzerine araştırmalar yapıyor ve
eğitimlere katılıyor. SU Gender’ın yönetim
kurulunda yer alan Ünsal aynı zamanda
merkez
bünyesindeki
çeşitli
projelere
eğitmen olarak da destek vermektedir.
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10 Mart tarihinde lansmanı gerçekleşen
Öğretmen Ağı’nın yeni raporu “Burası
Tamamen Bizim”, öğretmenlerin özne
olma haline dair çok değerli içgörüler
içeriyor. Aynı zamanda, mesleki öğrenme
topluluklarının öğretmen güçlenmesiyle
ilişkisine
dair
sahadan
hikayelerle,
akademik tartışmalara da katkı sunan
raporu okumak için:
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ogretmenagi/pages/1707/attachments/original/1583761742/OA_Burasi_Tamamen_Bizim_Raporu.pdf?1583761742
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ogretmenagi/pages/1707/attachments/original/1583761742/OA_Burasi_Tamamen_Bizim_Raporu.pdf?1583761742
ogretmenagi/pages/1707/attachments/o
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ogretmenagi/pages/1707/attachments/original/1583761742/OA_Burasi_Tamamen_Bizim_Raporu.pdf?1583761742
riginal/1583761742/OA_Burasi_Tamamen
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ogretmenagi/pages/1707/attachments/original/1583761742/OA_Burasi_Tamamen_Bizim_Raporu.pdf?1583761742
_Bizim_Raporu.pdf?1583761742
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ogretmenagi/pages/1707/attachments/original/1583761742/OA_Burasi_Tamamen_Bizim_Raporu.pdf?1583761742
Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan,
Öğretmen Ağı’nın yeni
web
sitesi
www.yaraticiproblemcozme.org
yoluyla,
www.yaraticiproblemcozme.org
yaratıcı problem çözme programından
yola çıkarak hazırlanan ısınma oyunları ve
sınıf içi egzersizlere ulaşabilirsiniz.

Köy öğretmenlerine ulaşıp destek olmak
amacıyla yola çıkan ve 400 öğretmene
ulaşan KODA (Köy Okulları Değişim Projesi),
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme
ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Sabancı
Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen "Köy
Öğretmenleri Mesleki Gelişim Programı" ile
yoluna devam ediyor! Proje, Milli Eğitim
Bakanlığı desteği ile 7000 öğretmene
ulaşmayı amaçlıyor.

Şirin Tekinay American University
of Sharjah Mühendislik Fakültesi
Dekanı Oldu

Mor Sertifika
Programı’na
bilgi ve
tecrübesiyle her zaman katkı sağlayan,
Sabancı Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı
ve Elektrik Elektronik Bölümü’nde öğretim
üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Şirin Tekinay,
American University of Sharjah Mühendislik
Fakültesi Dekanı oldu.

QELTI+ Çalışmalarına
Devam Ediyor

QELTI+ SU Gender ve Sabancı Üniversitesi
Diller Okulu’nun işbirliği ile İstanbul’da
üniversitelerde okutman, öğretim görevlisi
çalışanlarının İngilizce öğretiminde daha
kapsayıcı sınıflar yaratılmasına katkıda
bulunmasını
hedefleyen
bir
çalışma
grubudur.
2019
yılında
toplanmaya
başlayan ve her ay düzenli olarak toplantılar
yapan QELTI+ grubunun Şubat 2020
toplantısında Mor Sertifika Programı
tanıtıldı. Mor Sertifika Programı Proje
Koordinatörü Ceyda Karadaş grubun
üyelerine Mor Sertifika Programı, faaliyet
alanları ve çalışmalar hakkında bilgi
vermenin yanı sıra, Mor Dosya çalışmaları
hakkında da paylaşım yaptı.
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Avrupa Birliği’nin 2020-2025
Toplumsal
Cinsiyet
Eşitliği
Stratejisi Yayınlandı

İngiltere’de Ortaokulda Cinsellik
Eğitimi Dersleri Zorunlu Oluyor

Eylül 2020’den itibaren İngiltere’de “İlişkiler
ve Cinsellik Eğitimi” ortaokullarda zorunlu
hale geliyor. İlkokullarda da İlişkiler eğitimi
zorunlu olacak. Bu eğitimlerin içeriğinin
ebeveynlere ve okul müdürlerine bırakılmış
olmasına
ülkedeki
cinsellik
eğitimi
alanındaki genç aktivistlerin itirazı var.
İnsanların kendi bedenleri, hakları ve
özerkliğini bilmelerinin bir insan hakkı
olduğunu belirten 20 yaşındaki Milly Evans,
LGBT konularının bu müfredatta yer
almasının önemine vurgu yapıyor. 22
yaşındaki Talia Kensit ise akran zorbalığı ve
şiddetinin de müfredatta yer alması kritik
bir konu olduğunu vurguluyor ve gençler
arasında ilişki içi şiddetin yaygınlığına dikkat
çekiyor. 22 yaşındaki Arifa Nasim de zorunlu
evlilikler ve namus kisvesiyle uygulanan
şiddetin de ait oldukları kültürel topluluklar
itibariyle bunlara maruz kalabilecek gençler
ve çocuklar için hayati önemde olduğunu
dile getiriyor. Konuyla ilgili farklı görüşlerin
https://www.theguardian.com/education/2020/mar/03/sex-education-teachers-homophobic-transphobic
yer aldığı haber burada.
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Avrupa Komisyonu 5 Mart 2020’de AB’nin
2020-2025 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Stratejisi’ni açıkladı. Önümüzdeki beş sene
boyunca toplumsal cinsiyet eşitliğini
sağlamak
için
uygulanacak
temel
eylemlerin ve tüm AB politikalarına
toplumsal
cinsiyet
bakış
açısının
entegrasyonunun
güçlendirilmesinin
hedeflendiği Strateji’de eğitim alanında
özellikle;
- Eğitim, emek piyasaları ve sosyal içerme
alanlarında üye devletleri toplumsal
cinsiyet açısından izlemek
- Dijital Eğitim Eylem Planı’ndaki
toplumsal cinsiyet uçurumu sorununun
irdelenmesi
Mesleki
eğitim
programlarında
geleneksel olarak kadın veya erkek ağırlıklı
olan mesleklere yönelik, toplumsal cinsiyet
önyargılarına
yönelik
yapılabilecek
çalışmalara
dair Avrupa
Konseyi’ne
önerilerde bulunmak eylemleri göze
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_357
çarpıyor. Stratejinin tamamına buradan
erişebilirsiniz.

11 Şubat Uluslararası Bilimde
Kadın ve Kız Çocukları Günü
Kutlandı

11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız
Çocukları Günü tüm dünyada coşku ile
kutlandı. Bu güne özel olarak, UNESCO
Latin Amerika Kadın, Bilim ve Teknoloji
kürsüsü koordinatörü Gloria Bonder,
UNESCO’ya
verdiği
mülakatta
kız
çocuklarına seslenerek “neyi çalışmak
istediğinize ve kariyer yolunuza karar
vermek sizin hakkınız. Ancak bunu
yaparken önemli bir zorluğunuz olacak:
Sistemi olduğu gibi kabul etmemek.
Toplumsal cinsiyet tektipleştirmelerine ve
ayrımcı sosyal uygulamalara dikkat edin.
Ağ kurmanın önemini unutmayın ve
meslektaşlarınız ile ağlar kurun” dedi.
Bonder ayrıca dünyada %28 olan
araştırmacı
kadın
oranının
Latin
Amerika’da %45 olmasının sebebi olarak,
üniversitelerdeki politika uygulamalara ve
meslek
ağlarının
gücüne
değindi.
Mülakatın
tamamına
ulaşmak
için:
http://bit.ly/32UkiB5a

http://bit.ly/32UkiB5a
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Endonezya’da
Üniversitede
Toplumsal Cinsiyet Duyarlı Ders
Kitapları Müfredatta
Endonezya’da Kadınların Güçlendirilmesi
ve Çocukların Korunmasından Sorumlu
Bakanlık, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların
bir parçası olarak İslami bir üniversitede
toplumsal cinsiyete duyarlı ders kitaplarını
müfredata ekledi. Eğitim alanındaki
toplumsal cinsiyet meselelerinin her
seviyede eğitime erişim, katılımcılık ve
okuma
hayatı
boyunca
yaşanan
deneyimler ve mezunların niteliği olmak
üzere üç farklı yönden incelenebileceğini
savunan bakan I Gusti Ayu Bintang
Darmawati Puspayoga, bu alanlardaki
eşitsizliklerin ortadan kalkması için yapılan
çalışmaların
bu
ders
kitaplarının
okutulmasının ötesine geçmesi gerektiğine
dair vizyonlarını da paylaştı. Haberin
tamamına buradan erişebilirsiniz.
https://en.antaranews.com/news/142970/ministry-launches-gender-responsive-textbooks-in-islamic-university
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Cinsel Taciz, Cinsiyete Dayalı Şiddet ve

Sabancı Üniversitesi Akademik Destek Programı
tarafından düzenlenen seminer dizisinde toplumsal
cinsiyet odağında bir seminer verdik. SU Gender Eğitim
Koordinatörü Emirhan Deniz Çelebi
tarafından 3
Mart’ta verilen seminerde toplumsal cinsiyetin temel
kavramları, ayrımcılık ve cinsiyete dayalı mitler
konuşuldu, katılımcıların soruları cevaplandı.
GEARING-Roles “Araştırma Kurumlarında Toplumsal
Cinsiyet Rollerini Dönüştürmek İçin Cinsiyet Eşitliği
Eylemleri” projesi kapsamında üniversitemizin tüm
paydaşlarıyla beraber ortaya çıkardığımız Cinsiyet
Eşitliği Eylem Planı (CEP) içeriğinin katılımcı şekilde
belirlenmesi için toplantılar düzenlemeye devam
ediyoruz. Üniversitemizdeki tüm öğrencileri açık çağrıyla
davet ettiğimiz CEP hazırlama çalışmamızı 5 Mart’ta
kampüste gerçekleştirdik.
Sabancı Üniversitesi öğrencileri için toplumsal cinsiyet
konularını özgür ve güvenli bir alanda konuşabilecekleri
bir ortam yaratmak amacıyla düzenlediğimiz Açık Kapı
etkinliklerinin birincisini "Trans Görünürlüğü ve Nefret
Söylemi" temasıyla 6 Mart’ta gerçekleştirdik.
8 Mart vesilesiyle düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında
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.

Pandemi, Dayanışma ve
Toplumsal Cinsiyet
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Kampüste Neler Yaptık?

Ayrımcılık webinar serisi başladı

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 deneyimlerini dinlemeyi amaçladığımız
bu seri kapsamında Mayıs-Ağustos arasında iki haftada bir
olmak üzere 5 webinar gerçekleştirdik. Heike Pantelmann,
Elizabeth Armstrong, Rela Mazali, Jessica Cabrera ve Ana
Vidu’yu ağırladığımız webinarlarda Almanya, Amerika, İsrail
ve İspanya örnekleri üzerinden cinsel tacizle mücadele,
üniversitelerdeki
kurumsallaşma
deneyimleri,
yasal
düzenlemeler, lobicilik ve aktivizm faaliyetleri ile yazma
deneyimleri üzerine tartışma fırsatı bulduk. Webinarlar
Eylül 2020 itibariyle farklı ülke deneyimleriyle devam
edecek.

SU Gender olarak içinden geçtiğimiz bu zor günlerde
pandemi konusunu toplumsal cinsiyet ekseninde
tartışma ihtiyacı duyuyoruz. Bu sebeple hem konuya dair
yayın ve etkinlikleri derlemek hem de güncel duyuruları
ve acil danışma hattı bilgilerini paylaşmak amacıyla bir
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/pandemi-dayani%C5%9Fma-ve-toplumsal-cinsiyet
sayfa oluşturduk. Sosyal medya hesaplarımızdan
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/pandemi-dayani%C5%9Fma-ve-toplumsal-cinsiyet
konuyla ilgili düzenli paylaşımları #GenderPandemic
etiketiyle yapıyoruz. Sizleri de bize katılmaya, umut ve
dayanışmayı birlikte büyütmeye çağırıyoruz. Siz de bu
sayfaya
katkıda
bulunmak
isterseniz
sugender@sabanciuniv.edu
adresine
e-posta
gönderebilirsiniz.
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Toplumsal cinsiyet ve göç konulu kitabımız yayında
SU Gender olarak Göç Araştırmaları Derneği (GAR) ile
https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/toplumsal_cinsiyet_perspektifinden_turkiyede_goc_arastirmalari.31.03.2020.pdf
https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/toplumsal_cinsiyet_perspektifinden_turkiyede_goc_arastirmalari.31.03.2020.pdf
beraber
hazırladığımız “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden
https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/toplumsal_cinsiyet_perspektifinden_turkiyede_goc_arastirmalari.31.03.2020.pdf
https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/toplumsal_cinsiyet_perspektifinden_turkiyede_goc_arastirmalari.31.03.2020.pdf
https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/toplumsal_cinsiyet_perspektifinden_turkiyede_goc_arastirmalari.31.03.2020.pdf
Türkiye’de
Göç Araştırmaları" e-kitabı 31 Mart’ta yayınlandı.
Kitaba web sitemizin yayınlar kısmından ulaşabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi İnsan Kaynakları departmanı
işbirliğiyle SU Gender olarak 2020 yılı içerisinde
üniversite bünyesindeki idari birimlere toplumsal cinsiyet
odaklı eğitimler düzenlemeye başladık. 9 Nisan’da İnsan
Kaynakları departmanının katılımıyla başlayan eğitimler
farklı birimlerin katılımıyla devam ediyor.
4 Haziran’da Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (CEP) Komite
üyelerimizle 2019-2020 arasında gerçekleştirdiğimiz
katılımcı çalışmalarla ortaya çıkan CEP Taslağı’nı
değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik.

SU Gender direktörü Hülya Adak, Sabancı Üniversitesi
İnsan Kaynakları Birimi tarafından düzenlenen SMART
Life buluşmalarına 24 Haziran’da konuşmacı olarak
katıldı.“Evin
Ofis
Halleri:
Deneyimler
ve
İyi
Uygulamalar” başlıklı sunumu gerçekleştiren Adak,
pandemi sürecinde evlerin ofis haline gelmesiyle ilgili
deneyimleri, süreçle başa çıkma yöntemlerini ve iyi
uygulamaları SU Gender çalışmaları üzerinden ve
toplumsal cinsiyet odağında ele aldı.
SU Gender 2020-2021 akademik yılında Toplumsal
Cinsiyet Çalışmaları yandalını seçen ve/veya Kültürel
Çalışmalar Programı'ndaki lisans öğrencilerine burs,
Kültürel Çalışmalar Master öğrencilerine de asistanlık
verecek.
SU Gender olarak her yıl düzenlediğimiz iki ödüle
başvuru süreçleri devam ediyor. Dicle Koğacıoğlu Makale
Ödülü'ne bu yılki son başvuru tarihi 2 Ekim 2020.
Başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için
tıklayın. Şirin Tekeli Araştırma Ödülü’ne bu yılki son
başvuru tarihi 9 Ekim 2020. Ödüle dair detaylı bilgi için
tıklayın.

https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/dicle-ko%C4%9Fac%C4%B1o%C4%9Flu-makale-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-2020-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/dicle-ko%C4%9Fac%C4%B1o%C4%9Flu-makale-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-2020-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/dicle-ko%C4%9Fac%C4%B1o%C4%9Flu-makale-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-2020-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/dicle-ko%C4%9Fac%C4%B1o%C4%9Flu-makale-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-2020-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1

https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/%C5%9Firin-tekeli-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-2020-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/%C5%9Firin-tekeli-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-2020-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/%C5%9Firin-tekeli-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-2020-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1
https://sugender.sabanciuniv.edu/tr/gelecek-etkinlikler/%C5%9Firin-tekeli-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-2020-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1
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Mor Sertifika
Gelecek Programlar

Covid Günlüğü Çalışmaları

Mor Sertifika Programı 2020-2021

Devam Ediyor

Yılı Çalışmalarına Hazırlanıyor

Pandemi ve karantina sürecine bağlı olarak
değişen

eğitim-öğretim

ortamı

ve

sosyal

hayatımızda; öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz
ve akademisyenlerimiz ile bize iyi gelebileceğine

Başarıyla gerçekleşen 2019-2020 çalışmalarının

Mor Sertifika Programı Yaz Okulu

ardından Mor Sertifika Programı 2020-2021

Bu Sene Çevrimiçi

dönemi
dönemde

inandığımız için Covid Günlükleri çalışmasına
başlamıştık. Yazılı olarak yaptığımız bu deneyim
paylaşımını çevrimiçi buluşmalarla güçlendirdik.
Normalleşme
çalışmalarımız

döneminde
ve

çevrimiçi

de

günlük

buluşmalarımız

devam edecek olup sürece dahil olan yaratıcı
ekibimizle bu deneyimleri yayın olarak paylaşma
çalışmalarımız başlayacak.

çalışmalarına
gerçekleşen

başladı!
eğitimler,

Geçtiğimiz
atölyeler,

farkındalık eğitimleri ve Mor Dosya çalışmalarının
2019-2020 döneminde farklı şehirlerden 50

yanı sıra yeni ve yaratıcı uygulamalar üzerine

öğretmeni

Tuzla

çalışan Mor Sertifika ekibi, gelecek dönemde de

Kampüsünde altı gün boyunca ağırlamıştık.

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sınıflarda sağlanması

2020-2021
öğretmen

Sabancı

Üniversitesi

döneminde
adaylarının

gerçekleştireceğimiz

yaz

öğretmenler

ve

için, Sabancı Vakfı desteği ile çalışmaya devam

katılımı

ile

edecek!

okulunu

çevrimiçi

olarak 17-22 Ağustos’ta gerçekleştirdik.

2020-2021

döneminde

sertifika

programlarını çevrimiçi olarak gerçekleştirecek
olan program, aynı zamanda Mor Dosyaların
dijital platforma taşınması üzerine de çalışmaya
devam ediyor.
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