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Dicle Koğacıoğlu ve Ferhunde Özbay’ı andık
SU Gender ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ortaklığında 2009 yılında
kaybettiğimiz Dicle Koğacıoğlu anısına 8 yıldır düzenlenen Makale Ödülü, 23 Aralık Cumartesi
Karaköy Minerva Palas’da düzenlediğimiz etkinlikle bu seneki sahiplerini buldu. Konferansın
öncesine Kadın Eserleri Kütüphanesi ortaklığıyla 2015’de kaybettiğimiz Ferhunde Özbay’ı
anmak üzere meslektaşları ve öğrencilerinin konuşmacı olarak yer aldığı “Ferhunde Özbay’ın
Anısına” isimli paneli düzenledik. Ardından, bu seneki ödül sahiplerinin sunumlarının yer
aldığı panel sonrasında yapılan soru-cevap bölümüyle etkinlik sona erdi.

STK Birlik
toplantısına
katıldık

İş dünyası
şiddete karşı
bir araya
geldi

Öğretmen Akademesi Vakfı
(ÖRAV) tarafından sivil toplum
Sabancı Üniversitesi Kurumsal
kuruluşları arasındaki diyaloğu Yönetim Forumu tarafından,
artırmak ve eğitim alanında
TÜSİAD’ın işbirliği, UNFPA ile
sosyal etkiyi güçlendirmek
Sabancı Vakfı’nın desteğiyle
amacıyla düzenlenen STK Birlik yürütülen ve şirketlerin şiddete
toplantısı 7 Aralık'ta
karşı politika oluşturarak
gerçekleştirildi. 32 farklı
harekete geçmelerini sağlamayı
kurumun katıldığı toplantıda
hedefleyen “İş Dünyası Aile İçi
STK'ların oluşturacağı birliğin
Şiddete Karşı” projesine dahil
yapısı, olası çalışma konuları,
olan şirket temsilcileri, 13
faaliyetleri ve kurumların birliğe Aralık’ta Sabancı Center’da bir
verebileceği destek
araya geldi. Farklı şirketler
mekanizmaları konuşuldu. Şubat konuya ilişkin çalışmalarını ve
ayında gerçekleşecek bir sonraki deneyimlerini paylaşırken,
toplantıda ise birliğin atacağı
Sabancı Üniversitesi’nden Ayşe
somut adımlar ve olası işbirlikleri Gül Altınay ve Arzu Bolgül
konuşulacak.
üniversitede konuyla ilgili
yürütülen çalışmaları aktardı.

Çocuklarla
cinsiyet
eşitliğini
konuşmak

Sabancı Üniversitesi Project 102
dersleri kapsamında açılan
“Playing Board Games with
Children: Why Not? and What
If? (“Çocuklarla Kutu Oyunu
Oynamak: Neden
Olmasın?”) başlıklı ders ile 17
birinci sınıf öğrencisi toplumsal
cinsiyet eşitliği ve çocuklarla
çalışmak konularında eğitimler
aldı. Ders kapsamında gönüllü
üniversite öğrencileri, 3 farklı
okulda gerçekleştirilen oyunlarla
toplumsal cinsiyet eşitliği
atölyelerinde, 8-12 yaş arası
toplam 97 çocuk ile toplumsal
cinsiyet eşitliği temelli kutu
oyunları oynadı ve resim çizme
çalışması gerçekleştirdi.

Sivil Toplum örgütleri İstanbul’da buluştu
SU Gender tarafından yürütülen Mor Sertifika Programı kapsamında bu yıl ilki
düzenlenen STK’lar İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı 16-17 Aralık’ta İstanbul’da
düzenlenen atölyelerin ardından sona erdi. Programa aralarında Diyarbakır, Urfa, Trabzon,
Aydın, Mersin, Eskişehir’in de bulunduğu toplam 14 ilden farklı alanlarda çalışan 28 STK
temsilcisi katıldı. Dört günlük programda toplumsal cinsiyete yönelik temel kavramlar, kadın
hareketi tarihi, eğitim politikaları, siyaset ve temsiliyet, örgütlenme, çatışma çözümü, kadın
istihdamı, yerel yönetimler, sağlık politikaları gibi modüller yer aldı. İzleme çalışması
önümüzdeki aylarda devam edecek olan programa katılan sivil toplum örgütlerinin kendi
illerindeki öğretmenlerle işbirliği yürütmesi hedefleniyor.

Mor Sertifika Cins
Programı
Adımlar
Belgeseli
Ekibi
Sabancı Vakfı’nın desteğiyle
Kadıköy ve
yürütülen Mor Sertifika
Programı’nın 10 yıldır devam
eden çalışmalarını ve programın Balat’taydı!

Şirin Tekeli
Araştırma
Ödülü 2017

Türkiye’de toplumsal cinsiyet
odaklı araştırmaları
desteklemek ve teşvik etmek
amacıyla bu yıl düzenlemeye
öğretmenler üzerindeki etkisini Cins Adımlar ekibi olarak 35’inci başladığımız Şirin Tekeli
anlatan belgeselin ilk özel
yürüyüşümüzü 17 Aralık Pazar Araştırma Ödülü
gösterimini 15 Aralık’ta Karaköy günü 25 kişinin katılımıyla
sonuçlandı.1980’lerden bu
Minerva Palas’ta gerçekleştirdik. Kadıköy'de gerçekleştirdik. 24 yana demokrasi, akademik
Belgesel, Mor Sertifika Programı Aralık Pazar günü ise, bu kez
özgürlük, toplumsal cinsiyet
kapsamında gidilen Türkiye’nin Balat'ta bir araya gelen Cins
eşitliği ve feminizm alanlarında
farklı illerindeki öğretmenlerin Adımlar hikaye anlatıcıları
öncü çalışmalar yapan Şirin
hikayelerini anlatıyor. Belgeselde olarak, bir keşif yürüyüşü
Tekeli’nin açtığı alanların
Şanlıurfa’dan, Edirne’den,
gelişmesine ve çeşitlenmesine
yaptıktan sonra önümüzdeki
Eskişehir’den, Van’dan ve
katkıda bulunmak amacıyla
aylarda Balat’ta da devam
Kahramanmaraş’tan
edeceğimiz Toplumsal Cinsiyet hayata geçirdiğimiz Şirin Tekeli
öğretmenler, programın kendi ve Hafıza Yürüyüşleri üzerine Araştırma Ödülü’nü 2017
hayatlarında ve öğrencilerinde çalışmak için bir atölye
yılında üniversiteler arası bir
yarattığı etkiyi ve dönüşümü
düzenledik. Cins Adımlar, tarihe seçici kurul tarafından
aktarıyor. Gösterimin ardından ve yaşadığımız şehre farklı
uluslararası akademik kriterler
Mor Sertifika Programı Danışma açılardan bakmaya, şehrin
temel alınarak değerlendirilen
Kurulu ve SU Gender Yönetim
10 araştırma önerisi paylaştı.
farklı yerlerini adımlamaya,
Kurulu üyelerinin katıldığı bir
Araştırma sunumlarının yer
yeni hikâyeler aramaya ve
panel düzenlendik.
anlatmaya devam ediyor. Cins alacağı çalıştay Aralık 2018'de
düzenlenecek.
Adımlar Programı ile ilgili
ayrıntılı bilgiye ilgili linkten
ulaşabilirsiniz.

ÖNÜMÜZDEKİ AY NELER VAR?

Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Konferansı
SU Gender olarak 11-12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceğimiz
“Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim” başlıklı uluslararası konferansa bildiri önerilerinizi bekliyoruz.
Son başvuru tarihi: 16 Şubat 2018 olan konferansla ilgili detaylı bilgiye ilgili linkten ulaşabilir
ya da genderconf@sabanciuniv.edu adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat Söyleşileri devam ediyor!
Her dönem “Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat Söyleşileri” ismiyle düzenlediğimiz seminerler
dizisinin “Sinema ve Edebiyat/ İlkbahar 2018” başlıklı programı 3 Mart 2018'de başlıyor. Her
Cumartesi gerçekleşecek söyleşilerde ele alınacak eserleri hem okuyup hem de sinema
uyarlamalarını izleyerek toplumsal cinsiyet açısından inceleyeceğiz. Seminerlerde bu dönem
konu edinilecek eserler arasında şunlar bulunuyor: Öfke, Aşk-ı Memnu, Tante Rosa,
Brooklyn, Malina. Kontenjanın sınırlı olduğu seminerlere son başvuru tarihi 10 Şubat 2018.
Programla ilgili ayrıntılı bilgiye web sitesinden erişebilir ya
da sugender@sabanciuniv.edu adresine yazabilirsiniz.

