
 

 

Amanda Morris, reklamcıları nefreti ve bölünmeyi yayan yayınlardan 
desteklerini çekmeye ikna ederek nefreti kârsız hale getirme 
hedefinde olan Stop Funding Hate kuruluşunda topluluk organizatörü 
olarak çalışmaktadır. Bunun yanı sıra, Birleşik Krallık Müslüman 
Konseyi Medya İzleme Merkezi’nde topluluk irtibat sorumlusu olarak 
görev almakta ve başta İslamofobik söylemler olmak üzere Birleşik 
Krallık’ta medyada ayrımcı söylemle uzun yıllardır mücadele 
etmektedir. 

 

Ayşecan Terzioğlu, doktorasını Kültürel Antropoloji alanında New 
York Şehir Üniversitesi'nde (CUNY) tamamladı. Long Island 
Üniversitesi, Brooklyn Koleji ve Fordham Üniversitesi'nde ders verdi. 
Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi ve 
Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde misafir öğretim üyesi 
olarak bulundu. Şu anda Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi Kültürel Çalışmalar ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 
programlarında doçent olarak görev yapıyor. Küreselleşme ve sağlık 
eşitsizlikleri, biyopolitika, toplumsal cinsiyet, vücut antropolojisi ve 
Ortadoğu antropolojisi, araştırma alanları arasında. 

 

Doç Dr. Didar Akar, doktorasını dilbilim alanında University of 
Michigan’da tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim 
bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma 
alanları, söylem çözümlemesi, toplumdilbilim ve edimbilim konularını 
kapsamaktadır. 

 

Ebru Özdeş, Hrant Dink Vakfı'nda Proje Koordinatörü olarak görev 
yapmaktadır. Ayrıca, geliştirme sektöründe araştırmacı ve proje 
uzmanı olarak çalıştı. Boğaziçi Üniversitesi'nden siyaset alanında 
lisans ve Sabancı Üniversitesi'nden kültürel çalışmalar alanında 
yüksek lisans derecesi aldı. Başlıca ilgi alanları, kültürel çalışmalar, 
insan hakları, toplumsal hareketler, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve 
medyadır. 



 

Gabriele Baratto, University of Trento, Hukuk Fakültesi, eCrime 
araştırma grubunda kıdemli araştırmacıdır. Hukuk Fakültesinde 
‘eCriminology: ICT, Law and Criminology’, ‘Legal and Criminological 
Aspects of the Mafia’, ‘Urban Security’ ve ‘Business Security and 
Brand Protection’ dersleri veriyor. Araştırması kriminoloji, suç, sapma 
ve dijital toplum arasındaki bağlar üzerine odaklanmıştır. Son 10 
yılda, bu alanda on beşten fazla AB ve uluslararası araştırma projesine 
katıldı. Çevrimiçi nefret söylemini otomatik gözlemleyen ve analiz 
eden ve bilgisayar destekli karşı söylem üreten bir Bilgi İletişim 
Teknoloji (BİT) aracı geliştirmiş AB Hatemeter projesi katıldığı projeler 
arasındadır. Gabriel Baratto, Uluslararası Çalışmalar alanında doktora 
derecesine sahiptir. 

 

Giulia Dessi, Londra Media Diversity Institute’de proje direktörü 
olarak çalışıyor. Enstitü, medyada din, etnik, ırk, sınıf, cinsiyet, cinsel 
kimlik ve engellilik konularında doğru ve incelikli haber yapmayı 
teşvik etmek için uluslararası çalışmalar yürütmektedir. Avrupa 
medyasında din karşıtı nefretle mücadele için çalışan Get the Trolls 
Out! projesini yönetiyor. Aynı zamanda ayrımcılık, bilgi 
kirliliği/dezenformasyon ve nefret söylemi konularında uzmanlaşmış 
bir araştırmacı, eğitmen ve serbest gazeteci. 

 

Doç. Dr. Gülay Uğur Göksel, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.Kanada 
Vancouver’da ve Portekiz Lizbon’da vatandaşlık ve göçmenlik 
konularında proje çalışmaları yürüttü. 2018’de Chicago ve Webster 
Üniversiteleri ile işbirliği içinde Ankara, Gaziantep, Antakya ve 
İstanbul’da saha çalışmalarını da kapsayan ‘Türkiyelilerin Suriyeli 
Mülteciler Algısı’ üzerine kapsamlı bir projeye başlattı. 2018'de 
Palgrave Yayınevi tarafından İngilizce basılan ve Şubat 2019'da 
Türkçesi yayınlanan ‘Göçmen Entegrasyonu ve Tanınma Teorisi: Adil 
Entegrasyon’ başlıklı bir kitap yazdı. 

 

Joanna Szymanska, küresel ifade özgürlüğü örgütü olan ARTICLE 19 
bünyesinde, Orta ve Doğu Avrupa’da basın özgürlüğü, nefret 
söylemiyle mücadele ve dijital haklar da dahil olmak üzere ifade 
özgürlüğü ile ilgili çeşitli konular üzerinde çalışıyor. ARTICLE 19’a 
katılmadan önce, Vilnius’taki Freedom House ofisinde proje 
uygulamalarına destek verdi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi LGBT Hakları Genel Raportörü asistanlığı yaptı. Gdansk 
Üniversitesi’nden Rusça Çalışmaları alanında M.A. ve Varşova 
Üniversitesinden Lisansüstü derecesi aldı. 



 

Katarzyna Morton azınlık hakları, demokratik katılım, iletişim, medya 
okur-yazarlığı ve kaliteli medya kapasitesi inşası alanlarında insan 
hakları danışmanı. Minority Rights Group [Azınlık Hakları Grubu] ve 
Polonya demokrasi yanlısı sivil hareketi için danışman olarak görev 
yaptı. Eski Polonya Çalışma Bakanı ve Parlamento Üyesi için seçim 
kampanyası eş-yöneticiliği yaptı. Eski bir Avrupa Gençlik Basını üyesi 
olarak Avrupalı ve Ortadoğulu gazeteciler için medya okur-yazarlığı, 
dengeli habercilik ve nefret söylemi üzerine birçok prestijli proje ve 
eğitim yönetti. 

 

Kerem Altıparmak, akademisyen, avukat ve insan hakları 
savunucusudur. Ankara Barosu Üyesi ve Uluslararası Jüri Komisyonu 
hukuki danışmanıdır. 2002 yılında Leeds Üniversitesi’nden doktora 
derecesi aldı. 2017 yılına kadar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler 
Fakültesi İnsan Hakları Merkezi yöneticiliği yaptı. Ekim 2018’de istifa 
edene dek Ankara Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans 
seviyelerinde insan hakları hukuku dersleri verdi. 2017’de İstanbul 
Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Yaman Akdeniz ile İfade Özgürlüğü 
Derneği’ni kurdu.Dernek, basın özgürlüğü ve sanatsal ifade 
özgürlüğünden akademik özgürlük ve internet sansürü üzerine 
çalışıyor. Altıparmak ve Akdeniz, 2014 yılında Youtube ve Twitter 
yasaklarının kaldırılması için T.C Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda 
bulundular. 2015 yılında Türkiye Youtube’u yasakladıktan sonra 
AİHM davasını kazandı.Altıparmak, 2014’te Türkiye Yayıncılar Birliği 
Ödülü,2015’te Halit Çelenk Hukuk Ödülü, 2016’da ‘Columbia Global 
Freedom of Expression Award’ ve Türkiye Basın Derneği Basın 
Özgürlüğü Ödülü ve 2017’de ‘Franco-German Prize for Human Rights 
and the Rule of Law’ ödülü aldı. 

 

Melissa Sonnino, kuruluşundan bu yana, Avrupa’da nefret suçu ve 
nefret söylemiyle mücadele etmeyi amaçlayan yenilikçi bir program 
olan Avrupa’da Gerçeklerle Yüzleşme Girişimini [European Initiative 
for Facing Facts] yönetti ve geliştirdi. Ocak 2022’de Gerçeklerle 
Yüzleşme Ağı [Facing Facts Network] yöneticisi oldu. Önemli paydaş 
ve üyelerle ilişki kurma ve sürdürmenin ve e-öğrenme stratejileri 
koordinasyonunun yanı sıra ağ için iletişim ve bağış toplama 
stratejilerinden sorumludur. Nefret suçu, nefret söylemi, ayrımcılık 
ve önyargı alanlarında birçok aktivite ve proje yönetmektedir. 
Yukarıda bahsedilen alanlarda yüz yüze ve çevrimiçi eğitim 
programları düzenleme ve uygulamada önemli deneyime sahiptir. 



 

Menno Ettema, Avrupa Konseyi Ayrımcılıkla Mücadele Departmanı, 
Nefret Söylemine Hayır ve Ayrımcılığa Karşı İşbirliği Bölümü Program 
Yöneticisidir. 20 Mayıs 2022’de Torino Bakanlar Toplantısında kabul 
edilen Nefret Söylemiyle Mücadele Bakanlar Komitesi Tavsiye 
Kararını hazırlayan Uzmanlar Komitesi’ne eş sekreterlik yaptı. 
Öncesinde, Avrupa Konseyi tarafından gençleri insan haklarını 
savunmak ve çevrimiçi nefret söylemiyle mücadele etmek amacıyla 
harekete geçirmeyi hedefleyen ‘Nefret Söylemine Hayır Hareketi’ [No 
Hate Speech Movement] Avrupa koordinatörlüğü ve Avrupa Konseyi 
Gençlik Departmanında eğitim danışmanlığı yaptı. Ortadoğu gençlik 
barış örgütleriyle çalıştı ve ‘Birleşmiş Genç Barış Sağlayıcıları Ağı’ 
[United Network of Youth Peacebuilders] uluslararası sekreteryasını 
yönetti. Kültür ve din psikolojisi alanında yüksek lisans çalışmalarını 
Hollanda Nijmegen Üniversitesi’nde tamamladı. 

 

Nabil Sanaullah, Şubat 2021’den beri İletişim ve Basın Sorumlusu 
olarak European Network Against Racism (ENAR) kurumunun AB 
düzeyindeki ırkçılık karşıtı politikalar konusundaki çalışmaların 
iletişim stratejisine ve medya ilişkilerine öncülük ediyor. Görevi 
kapsamında politika ve medyada ayrımcı söylemini gözlemliyor ve 
ENAR’ın iletişim kanalları içinde karşı-söylemler konusunda 
danışmanlık yapıyor. 

 

Nazan Haydari İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümünde Doçent 
olarak görev yapıyor. Başlıca ilgi alanları, feminist medya, eleştirel 
medya pedagojisi ve özellikle toplumsal cinsiyete dayalı radyo 
programları ve tarihlerine yoğunlaşan kültürlerarası iletişim ve barış 
inşası için iletişim. Sokakta yaşayan çocuklar ve dezavantajlı gençler 
ile ilgili çeşitli katılımcı medya projelerinin geliştirilmesinde yer aldı. 
Özden Çankaya ile birlikte 1970’lerde Türkiye’de radyoculuk yapmış 
kadınlarla yapılan bir sözlü tarih projesi kitabı üzerine çalışmalarına 
devam ediyor. 

 

Peter Kovacs, Subjective Values Foundation’da beş yılı aşkın bir 
süredir proje direktörü olarak çalışıyor. Budapeşte’de Eötvös Lorand 
Üniversitesi’nden mezun oldu ve uzun yıllardır Macaristan ve 
Avrupa’daki antisemitik, islamofobik ve göçmen karşıtı hareketlerin 
yanında nefret suçu, nefret söylemi, ayrımcılık ve ırkçılık üzerine 
yaptığı çalışmalarla alanında tanındı. 2021’de, yürüttüğü projelerden 
birisi Birleşmiş Milletler ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değişim 
Oluşturucusu’ [Sustainable Development Goals Changemakers-SGD] 
ödülünü aldı. 



 

Peter Weisenbacher, eğitimini bilişim teknolojileri alanında 
tamamladı. 2007 yılında Uluslararası Af Örgütü Slovakya 
koordinatörü oldu. 2012’de Slovakya İnsan Hakları Enstitüsü 
Direktörü olana dek hükümete bağlı İnsan Hakları Komitesi-Azınlık 
Hakları Paneli kıdemli üyeliği yaptı. İlk Slovakça kitabını 2015’te yanlış 
bilgilendirme ve yalan haber üzerine yazdı. Çeşitli dillerde yayınlanan, 
insan hakları, azınlık hakları, uluslararası hukuk ve ilgili konularda pek 
çok yayının yazarlığını, eş-yazarlığını ve editörlüğünü yaptı. 

 

Suat Atan, Ankara Üniversitesi İşletme Bölümünde, ‘Metin 
Madenciliği ve Finansal Piyasalar’ alanında doktora derecesini aldı. 
Aynı alanda, İtalya Torino üniversitesinde hükümet bursuyla post-
doktora yaptı. TED Üniversitesinde yarı zamanlı olarak dersler veriyor. 
Turnusol.org adlı proje ile nefret söylemiyle mücadele için makine 
öğrenme algoritmaları üzerine çalışıyor. Turnusol.org, teyit.org 
tarafından organize edilen Factory Bootcamp mezunudur. Çalışma 
alanında yayınlanmış üç kitabı mevcuttur. 

 

Tamas Berecz, sosyoloji ve kriminoloji uzmanıdır. Macar basını ve 
uluslararası basında Romanlara karşı ırkçı yönelimlere odaklı medya 
çalışmaları yürütüyor. Kariyerinin başlangıcından bu yana, yerel ve 
küresel olarak şiddet içerikli aşırılık, çevrimiçi ve çevrimdışı nefret 
söylemi ve nefret suçlarını araştırıyor. Küresel ölçekte en aktif ve 
tehlikeli terör örgütleri üzerine iki kitap yazdı. 2016’dan beri 
International Network Against Cyber Hate (INACH) ağının araştırma 
ve analiz lideri olarak çevrimiçi nefret söylemi üzerine veri topluyor 
ve raporlaştırıyor. Uluslararası siber nefret veri tabanı ve şikâyet 
sisteminin geliştirilmesine katkıda bulundu. Avrupa Komisyonu’nun 
sosyal medyada nefret söylemini gözlemleme çalışmaları için 
metodoloji hazırlamasına ve INACH gençlik ve kolluk kuvvetleri için 
karşı söylem müfredatının hazırlanmasına katkıda bulundu. 

 

Teodora Krumova, Roman çocukların ve gençlerin eğitim 
entegrasyonu, Roman kadınların eşitliğinin sağlanması ve 
güçlendirilmesi ve Roman topluluk konularının yerel, ulusal ve Avrupa 
politikalarına dahil edilmesi konularında yaklaşık 20 yıldır çalışan bir 
Roman aktivisttir. Amalipe Center'ın kurucu ortağı ve program 
direktörüdür. Şu anda Bulgaristan’da 250'den fazla okulda uygulanan 
kültürlerarası bir eğitim olan Roman Kültürü ve Folklor Programı’nın 
eş-yazarıdır. Roman entegrasyonu politikaları, Roman tarihi ve 
kültürü üzerine 20'den fazla yayının yazarıdır. İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın izleme komitesi üyesidir. 
2006-2007'de Teodora Krumova, Açık Toplum Enstitüsü-
Budapeşte'nin Ortak Roman Kadın Girişimi'nde Roman kadınlar için 
ulusal irtibat noktasıydı. 2010-2012 yılları arasında Avrupa Kadın 
Lobisi yönetim kurulu üyeliği ve Bulgar Kadın Lobisi sekreterliği yaptı. 
Veliko Tırnovo Üniversitesi'nden arkeoloji ve tarih alanında yüksek 



lisans derecesine ve Budapeşte'deki Orta Avrupa Üniversitesi'nden 
Ortaçağ çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. 

 

Tirşe Erbaysal Filibeli, akademik derecelerini Galatasaray Üniversitesi 
Medya ve İletişim Çalışmalarında aldı. 2018’de ‘Journalism as a 
Peacekeeping Agent at the Time of Conflict’ [Çatışma Çağında Barışı 
Koruma Aktörü Olarak Gazetecilik] ve 2020’de ‘Information 
Nightmare: Fake News, Manipulation and Post-Truth Politics in the 
Digital Age’ [Bilgi Kâbusu: Yalan Haber, Manipülasyon ve Dijital Çağda 
Gerçek-ötesi Politikaları] yayınlarının editörlüğünü üstlendi. 2016 
yılından beri AB tarafından kurulan Medya Çeşitliliği ve Özgürlük 
Merkezi’nin Medyada Çoğulculuğu İzleme Projesinde Türkiye ülke 
takımında araştırmacı olarak çalışıyor. 2016 yılında Hrant Dink Vakfı 
Asulis Dil, Diyalog, Demokrasi Laboratuvarı özel raportörü olarak 
çalıştı ve ‘Ayrımcılığa Karşı Yeni Bir Dil, Diyalog, Demokrasi’ başlıklı 
rapora katkıda bulundu. ‘Medyada Çeşitlilik ve Hassas Grupların 
Entegrasyonu için Ermiscom Ortak Müfredatı’ başlıklı devam eden 
Erasmus+ projesinin ülke takım lideri. Pek çok ulusal ve uluslararası 
yayına sahip. Algoritmik manipülasyon, hesaplamalı propaganda, 
büyük veri ve veri gizliliği, bilgi düzensizliği ve bilgi doğrulama, 
azınlıklara yönelik dezenformasyon/mezenformasyon ve gerçek-
ötesi [post-truth] çağında ötekileştirme, popülizm ve barış 
çalışmalarıyla ilgileniyor. 2018 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi 
Yeni Medya Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor. 



 

Ülkü Doğanay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
Doktora derecesi aldı. 2009 yılında ‘Siyasal Hayat ve Kurumlar’ 
alanında doçent unvanı aldı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünde Profesör kadrosunda çalışırken 
“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalaması nedeniyle 
686 sayılı KHK ile ihraç edildi. ‘Demokratik Usuller Üzerine Yeniden 
Düşünmek’ isimli kitabının yanı sıra Eser Köker ile birlikte kaleme 
aldığı ‘Irkçı Değilim Ama…Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler’ ve 
Halise Karaaslan Şanlı ve İnan Özdemir Taştan İle birlikte kaleme aldığı 
‘Seçimlik Demokrasi’ isimli kitapları yayınlandı. Halen seçim 
kampanyaları, demokrasi kuramları, ırkçı ve ayrımcı söylemler 
konularında çalışmalar yürütüyor. Avrupa Birliği tarafından 
desteklenen ‘Dayanışma Akademileri Ağı Aracılığı ile Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme’ Projesinin koordinatörlüğünü yürütüyor. 

 


