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Sabancı Üniversitesi Lisans
Oryantasyon Günleri

11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen Sabancı
Üniversitesi Lisans Oryantasyon Günleri kapsamında
SU Gender olarak toplumsal cinsiyet farkındalığı
oluşturmaya yönelik atölyeler düzenledik. Sabancı
Üniversitesi’ne yeni başlayan öğrencilere üniversiteyi
ve yürütülen çalışmaları tanıtmayı amaçlayan
program kapsamında Türkçe ve İngilizce dillerinde
düzenlediğimiz atölyelerde yaklaşık 50 öğrenciyle
toplumsal cinsiyet kavramlarına dair tartışma fırsatı
yakaladık. Ayrıca, SU Gender standında tanıştığımız
öğrencilere
programlarımızı
anlatarak
dahil
olabilecekleri projelere dair sohbet ettik.

Sanat Temelli Araştırma ve Eğitim Atölyeleri
11 Eylül günü Aylin Vartanyan’ın kolaylaştırıcılığında SU Gender
ekibi olarak sanat temelli araştırma ve eğitim anlayışına dair bir
çalışma yaptık. Araştırma ve eğitim uygulamalarının daha
katılımcı ve yaratıcı olmasının yöntemlerini keşfettiğimiz eğitimde
bu yöntemlerden bazılarını kısaca deneyimleme fırsatı da bulduk.
Cins Adımlar Programı kapsamında yeni hikaye anlatıcıları ilk
atölyelerini 15 Eylül’de gerçekleştirdi. Ebru Nihan Celkan’ın
yürüttüğü Toplumsal Cinsiyet Kavramlarına Giriş ve Hikaye
Anlatıcılığı atölyeleri sonrası hikaye anlatıcılarımız kendi
anlatacakları hikayeleri araştırmaya koyuldu.

Mor Sertifika Mardin ve Ankara’daydı
17 Eylül’de Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde bölgedeki
sivil toplum kurumu çalışanları, gönüllüleri ile öğretmenleri
bir araya getiren 20 kişilik bir atölye düzenledik. Atölyede
hem Mor Dosyaları tanıttık, hem de Mardin’de toplumsal
cinsiyet alanında karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını hep
birlikte konuştuk. 28-29 Eylül tarihlerinde ise Ankara’da yeni
dönemdeki Mor Dosyalar üzerine çalışacak Beden Eğitim i,
İngilizce ve Edebiyat alanlarından öğretmenler ile bir araya
geldik. Toplumsal cinsiyetin temel kavramları ve ayrımcılık
oturumlarından sonra 15 öğretmen ile toplumsal cinsiyete
duyarlı materyal geliştirme atölyesi gerçekleştirdik.
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Avrupa
Araştırma
Konseyi Fonu
Marie SklodowskaCurie araştırmacısı
Rüstem Ertuğ
Altınay, “Ulusal
Dışlamayı
Sahnelemek: Türkiye
ve Diyasporalarında
Tiyatro ve Siyaset”
başlıklı projesiyle
genç araştırmacılar
için dünyanın en
saygın hibe
programlarından
olan Avrupa
Araştırma Konseyi
(ERC) Başlangıç
Fonu’na layık
görüldü. Beş yıl
sürecek proje,
tiyatronun ulusal
dışlama süreçlerinde
oynadığı role
odaklanarak etnik,
dini ve cinsel
azınlıkların Türkiye
ve diyasporalarında
aidiyet politikalarını
müzakere ederken
tiyatroyu nasıl
kullandığını
araştıracak.

SU Gender SCOOP’a konuk oldu
SU Gender koordinatörü Begüm
Acar,
Erasmus+
Programı
kapsamında 2-8 Eylül tarihleri
arasında Hollanda’daki University
of Groningen’i ziyaret etti. Sosyal
bilimlerde
disiplinler
arası
araştırmayı amaçlayan SCOOP
Programına bağlı çalışan doktora
öğrencisi
ve
araştırmacıların
katılımıyla bir atölye düzenleyerek
Türkiye’de
toplumsal
cinsiyet
eşitliği
mücadelesi
ve
SU
Gender’ın akademi ile sivil toplum
arasında köprü kurma amacıyla
yürüttüğü çalışmaları aktardı.
Tartışmanı ardından ileriye dönük
olası iş birlikleriyle ilgili de
görüşmeler yapıldı.

Utrecht Mneumenics Yaz Okulu
Uluslararası Hafıza Çalışmaları Ağı (Mneumonics: Network for
Memory Studies) tarafından 18-20 Eylül’de Utrecht Üniversitesi’nde
düzenlenen Yaz Okulunda Columbia Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Marianne Hirsch ile birlikte bir konuşma yapan Ayşe Gül Altınay,
Columbia University Press tarafından basılan Women Mobilizing
Memory (Hafızayı Harekete Geçiren Kadınlar) kitabının ortaya çıkış
yolculuğunu anlattı; toplumsal cinsiyet perspektifinin hafıza
çalışmaları için önemini Cins Adımlar’dan örneklerle ele aldı.
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Önümüzdeki Ay Neler Var?
Türkiye’de Cinsiyet
Kültürleri: Dicle
Koğacıoğlu Kitabı

Şirin Tekeli Araştırma
Ödülü başvuruları
bekliyor

Aramızdan ayrılışının 10. yılında
arkadaşımız, sosyolog Dicle
Koğacıoğlu'nu anmak için
düzenleyeceğimiz kitap tanıtım
etkinliğinde sizleri de aramızda
görmekten mutluluk duyarız.
05.10.2019 günü Karaköy
Minerva Palas’da 15.00-17.30
saatleri arasında düzenlenecek
etkinlikte yazarlarla buluşacağız.
Kitapla ilgili tanıtım yazısına
ulaşmak için tıklayın.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek
olan, doktora öğrencileriyle
doktora derecesini
tamamlamasının üzerinden en
fazla 15 yıl geçmiş tüm
araştırmacılara açık Şirin
Tekeli Araştırma Ödülü için
son başvuru tarihi 11 Ekim
2019. Ayrıntılı bilgiye web
sitemizden ulaşabilirsiniz.
Başvurularınızı
sirintekeliodulu@sabanciuniv.
edu adresine bekliyoruz.

Sabancı Üniversitesi
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Mükemmeliyet Merkezi
ADRES:
Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No:27 Tuzla,
34956 İstanbul
TELEFON:
(216) 483 93 30
E-POSTA:
sugender@sabanciuniv.edu

Dicle Koğacıoğlu Makale
Ödülü başvuru tarihi
uzatıldı

Bu yıl onuncu kez
düzenlenecek olan, yüksek
lisans ve doktora öğrencileriyle
yüksek lisans derecesini son iki
yıl içerisinde almış
araştırmacılara açık Dicle
Koğacıoğlu Makale Ödülü için
son başvuru tarihi 6 Ekim
2019’a kadar uzatıldı. Ayrıntılı
bilgiye web sitemizden
ulaşabilirsiniz. Başvurularınızı
kogaciogluodulu@sabanciuniv
.edu adresine bekliyoruz.

Etkinliklerimizden ve projelerimizden
haberdar olmak için bizi aşağıdaki
sosyal medya adreslerimizden takip
edebilirsiniz!
Fa cebook :
facebook.c om/SUGender
Twitter:
twitter.com/SUGenderCenter
Instagram :
instagram.com/sugenderc enter
W eb: sugender.sabanc iuniv. edu
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