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Pandem�, Dayanışma ve Toplumsal C�ns�yet

SU Gender olarak �ç�nden geçt�ğ�m�z bu zor günlerde pandem� konusunu toplumsal c�ns�yet
eksen�nde tartışma �ht�yacı duyuyoruz. Bu sebeple hem konuya da�r yayın ve etk�nl�kler� derlemek
hem de güncel duyuruları  ve ac�l danışma hattı b�lg�ler�n� paylaşmak amacıyla b�r sayfa oluşturduk.
Sosyal medya hesaplarımızdan konuyla �lg�l� düzenl� paylaşımları #GenderPandem�c et�ket�yle
yapıyoruz. S�zler� de b�ze katılmaya, umut ve dayanışmayı b�rl�kte büyütmeye çağırıyoruz. S�z de
bu sayfaya katkıda bulunmak �stersen�z sugender@sabanc�un�v.edu adres�ne e-posta
göndereb�l�rs�n�z. Bu sayfa kapsamında yaptığımız �zleme çalışmasını 6 aylık b�r rapor hal�nde
yakında s�zlerle paylaşacağız. 

GEARING Roles Tw�tter Kampanyası
 

22-23-24 Eylül tar�hler�nde gerçekleşt�r�len Avrupa Konsey� Araştırma ve İnovasyon Günler� sırasında
toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�ne d�kkat çekmek ve görüşme gündemler�ne alınmasını vurgulamak amacıyla 3
gün boyunca Tw�tter’da b�r kampanya yürüttük. GEARING Roles proje partnerler�n�n ve Avrupa’dan b�rçok
araştırma kuruluşunun destek verd�ğ� kampanyada toplumsal c�ns�yet�n ana akımlaşmasının ve c�ns�yet
eş�tl�ğ� eylem planlarının neden öneml� olduğuna da�r mesajlarımızı paylaştık.

 

5N 1Kür Tak�pç�ler�m�z� Bekl�yor!
 

SU Gender olarak toplumsal c�ns�yete da�r temel konuları tak�pç�ler�m�ze ulaştıracağımız 5N
1Kür adında yen� b�r format oluşturduk. Bu kapsamda seçt�ğ�m�z konuyu 5 temel soru
etrafında �ncelemeye ve özetlemeye çalışıyoruz. Bu ves�leyle toplumsal c�ns�yet
farkındalığına da�r üret�len b�lg�ler� daha er�ş�leb�l�r kılmak �st�yoruz. Kür* kısmında �se
seçt�ğ�m�z konularla �lg�l� eğlencel�, �lg�nç �çer�kler� paylaşıyoruz. Yen� 5N 1Kür’lere �nstagram
(@sugendercenter) h�kayeler�m�zden 24 saatl�ğ�ne er�şeb�leceğ�n�z g�b� öncek� 5N 1Kür’lere
�nstagram prof�l�m�zden süre sınırı olmadan er�şeb�l�rs�n�z. Yer vermem�z� �sted�ğ�n�z b�r
�çer�k olursa b�ze yazab�l�rs�n�z.

*Kür (�s�m, Lubunca): Yalan

Nerelere Katıldık?

N�san 2020’de Sabancı Ün�vers�tes� bünyes�nde başlattığımız kurum �ç� toplumsal c�ns�yet
eğ�t�mler�m�ze bu ay B�lg� Merkez� �le devam devam ett�k. Toplumsal C�ns�yet Temel Kavramlar ve
Toplumsal C�ns�yete Dayalı Efsaneler ve M�tler eğ�t�mler�n�n ardından kurum �ç�nde b�r�m olarak
hang� eylemler�n atılması gerekt�ğ�ne da�r onl�ne atölye gerçekleşt�rd�k.

 

Ayşegül Doman�ç Yelçe, 13 Eylül tar�hl� yazısında Mor Sert�f�ka Programı’na yer verd�. MSP’n�n
toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�ne �l�şk�n farkındalığı arttıracağına ve eş�tl�ğ�n yaygınlaştırılmasını
hızlandıracağına olan �nancını vurgulayan Yelçe, ün�vers�teler�n toplumsal fayda sağlama amacıyla
öğrenc�ler� dışındak� gruplarla da çalışmasının önem�n� bel�rtt�.

                                          

Br�t�sh Counc�l Türk�ye’n�n Fest�val Alanı adı altında Açık Radyo’da düzenled�ğ� söyleş�lerden
b�r�nde Mor Sert�f�ka Programı koord�natörü Ceyda Karadaş Mor Sert�f�kayı anlatmak üzere
davetl�yd�. “Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� konusunda yaratıcı sohbetler ve yaklaşımlar” başlıklı
söyleş�n�n kaydına ac�kradyo.com.tr arş�v�nden er�şeb�l�rs�n�z.

                               

Önümüzdek� Ay Neler Var?

SU Gender Üyeler� Uluslararası Buluşmalarda Yer Alacak

Ayşe Gül Altınay, 16 Ek�m’de gerçekleşecek olan Daughters of Them�s 2020 Ağ Buluşmasında
açılış konuşmasını yapacak. Sabancı Ün�vers�tes� Kurumsal Yönet�m Forumu d�rektörü Melsa
Ararat’ın da organ�zasyon kom�tes�nde bulunduğu toplantının programına ulaşmak �ç�n tıklayın.   

 

Hülya Adak, Gülru Göker ve Aslı İk�zoğlu 20 Ek�m'de Fre�e Un�vers�tat Berl�n Margher�ta von
Brentano Center tarafından çevr�m�ç� olarak düzenlenecek “#4GenderStud�es: Bu�ld�ng
Transnat�onal Fem�n�st Sol�dar�t�es �n Academ�a” �s�ml� uluslararası atölye çalışmasına katılarak
katkıda bulunacak. 

            

D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2020 Başvuru Tar�h� Uzatıldı

D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü, 2009 yılında aramızdan ayrılan meslektaşımız,
arkadaşımız, sosyolog D�cle Koğacıoğlu anısına Sabancı Ün�vers�tes� Sanat ve Sosyal
B�l�mler Fakültes�'n�n de desteğ�yle SU Gender tarafından ver�len b�r makale ödülüdür.
2010 yılından bu yana ver�len ödülün amacı, Türk�ye üzer�ne toplumsal c�ns�yet odaklı
araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşv�k etmekt�r. Ödül, yüksek l�sans ve
doktora öğrenc�ler� �le yüksek l�sans dereces�n� son �k� yıl �çer�s�nde almış araştırmacılara
açıktır. D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü'ne bu yılk� son başvuru tar�h� 11 Ek�m 2020'ye
kadar uzatıldı. Başvuru koşulları �le �lg�l� detaylı b�lg�ye ulaşmak �ç�n tıklayın.

Ş�r�n Tekel� Araştırma Ödülü 2020 Başvuru Tar�h� Uzatıldı

SU Gender olarak demokras�, akadem�k özgürlük, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� ve fem�n�zm
alanlarında öncü çalışmalar yapan Ş�r�n Tekel�’n�n anısına başlattığımız ödül, dördüncü
senes� �ç�n başvuruları bekl�yor. Türk�ye’de toplumsal c�ns�yet odaklı araştırmaları
desteklemek ve teşv�k etmek amacıyla düzenlenen Ş�r�n Tekel� Araştırma Ödülü �le bu
konularda araştırma yapanları b�r araya get�recek besley�c� ve �lham ver�c� b�r alan açmayı
umuyoruz. Son başvuru tar�h� 16 Ek�m 2020'ye uzatılan ödüle da�r detaylı b�lg� �ç�n tıklayın.

C�nsel Tac�z, C�ns�yete Dayalı Ş�ddet ve Ayrımcılık Web�narları

SU Gender olarak pandem� sürec�nde c�nsel tac�z, c�ns�yete dayalı ş�ddet, çeş�tl�l�k ve
kapsayıcılık konularını tartışmak ve d�ğer ün�vers�teler�n, araştırma merkezler�n�n ve s�v�l
toplum kurumlarının deney�mler�n� d�nlemek amacıyla Mayıs ayında düzenlemeye
başladığımız uluslararası web�nar ser�s�nde geçt�ğ�m�z dönem He�ke Pantelmann,
El�zabeth Armstrong, Rela Mazal�, Jess�ca Cabrera ve Ana V�du’yu ağırlayarak farklı
ülkelerdek� deney�mler� d�nleme fırsatı bulduk. Web�narlar önümüzdek� dönemde
uluslararası alandan ve Türk�ye’den konuşmacılarla devam edecek. Bu dönem �lk
konuğumuz CEU’dan An�ko Gregor olacak. 21 Ek�m’de gerçekleşecek web�narın
duyurusunu web s�tem�zden ve sosyal medya hesaplarımızdan tak�p edeb�l�rs�n�z.

Adres: Sabancı Ün�vers�tes�, Orta Mahalle, Ün�vers�te
Caddes� No:27 Tuzla, 34956 İstanbul

Telefon: 0 (216) 483 93 30
e-posta: sugender@sabanc�un�v.edu
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