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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. 

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

Web�narları Devam Ed�yor

SU Gender olarak ün�vers�te �ç�nde ve dışında c�nsel tac�z, c�ns�yete dayalı ş�ddet, çeş�tl�l�k ve
kapsayıcılık konularına odaklanan uluslararası b�r web�nar ser�s� düzenl�yoruz. Ser�n�n 10
Haz�ran’da gerçekleşen �k�nc� buluşmasında El�zabeth A. Armstrong, "Yükseköğret�mde C�nsel
Tac�z ve Ş�ddet (ABD Örneğ�): Ağır Zarar, Yoğun Süreç, Asgar� Sorumluluk" �s�ml� b�r sunum yaptı.
24 Haz�ran’dak� üçüncü web�narda �se, Rela Mazal�, "Toplumsal C�ns�yete Dayalı Ş�ddet�
H�kayeleşt�rerek Makale Yazmak: Hak, Yetk� ve Sınırlı B�lg�ye Da�r" �s�ml� konuşmayı gerçekleşt�rd�.
İk� web�narda bulunan toplam 150 kadar katılımcı sunumların ardından düzenlenen tartışma
bölümünde f�k�rler�n� ve sorularını paylaştı. Web�nar ser�s�ne önümüzdek� ay Jess�ca Cabrera ve
Ana V�du konuk olacak.

SU Gender SMART L�fe Konuşmalarına Konuk Oldu

SU Gender d�rektörü Hülya Adak, Sabancı Ün�vers�tes� İnsan Kaynakları B�r�m� tarafından düzenlenen
SMART L�fe buluşmalarına 24 Haz�ran’da konuşmacı olarak katıldı.“Ev�n Of�s Haller�: Deney�mler ve İy�
Uygulamalar” başlıklı sunumu gerçekleşt�ren Adak, pandem� sürec�nde evler�n of�s hal�ne gelmes�yle �lg�l�
deney�mler�, süreçle başa çıkma yöntemler�n� ve �y� uygulamaları SU Gender çalışmaları üzer�nden ve
toplumsal c�ns�yet odağında ele aldı. Sunumun ardından farklı b�r�mlerden katılımcılar yorum ve
paylaşımda bulunurken, Adak gelen soruları yanıtladı. 

 

CEP Kom�te Üyeler� Toplantımızı Gerçekleşt�rd�k

4 Haz�ran’da C�ns�yet Eş�tl�ğ� Eylem Planı (CEP) Kom�te üyeler�m�zle 2019-2020
arasında gerçekleşt�rd�ğ�m�z katılımcı çalışmalarla ortaya çıkan CEP Taslağı’nı
değerlend�rd�ğ�m�z b�r toplantı gerçekleşt�rd�k. Taslağın rev�ze ed�lm�ş hal� üzer�nde
�lg�l� alanlarda ayrı çalışma gruplarıyla detaylı şek�lde çalışacak ve Temmuz sonuna
kadar son hal�n� vereceğ�z.

 

GEARING-Roles Proje Atölyeler�ne Katıldık

GEARING-Roles ek�b� olarak, 17-18 Haz�ran tar�hler�nde eğ�t�m kurumlarında c�ns�yet eş�tl�ğ�
mekan�zmaları oluşturulurken karşılaşılab�len d�rençlere yönel�k b�r atölyeye katıldık. Proje partnerler�nden
b�r� olan danışmanlık kurumu Yellow W�ndow tarafından düzenlenen atölyelerde katılımcı çalışmalarla
kurumsal d�rençler� nasıl kategor�ze edeb�leceğ�m�z, bu d�rençler�n yarattığı tepk�ler ve bu d�rençler�n
üstes�nden gelmeye yönel�k ortak olarak ben�mseyeb�leceğ�m�z �lkeler üzer�ne çalıştık. 2 günlük atölyen�n
çıktıları, başka kurumlar tarafından da kullanılması hedef�yle kamuya açık olarak paylaşılacak. 

 

İlet�ş�m ve Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Atölyes�

Mor Sert�f�ka Programı ek�b� olarak, Ebru N�han Celkan’ın konuşmacı olarak katılımıyla 23 Haz�ran’da
�let�ş�m ve toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� üzer�ne öğretmenler, öğretmen adayları ve s�v�l toplum kuruluşu
üyeler�ne yönel�k d�j�tal b�r atölye düzenled�k. Atölyede günlük hayat ve medyadan örneklerle toplumsal
c�ns�yet eş�tl�ğ� perspekt�f�nden bakmanın sağladığı yen� olasılıklar tartışılırken, genel kavramların �let�ş�m
dünyamızı nasıl etk�led�ğ� ve toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�ne uygun yen� b�r �let�ş�m çerçeves�n� nasıl ve hang�
prat�k yöntemlerle kurab�leceğ�m�z� konuştuk.

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 Sabancı Ün�vers�tes� Pazarlama ve Kurumsal İlet�ş�m departmanı �le devam
ett�k. 25 Haz�ran’da onl�ne olarak gerçekleşt�rd�ğ�m�z eğ�t�m�m�zde Toplumsal C�ns�yet Temel
Kavramlar’ı ve Toplumsal C�ns�yete Dayalı Efsaneler ve M�tler’� konuştuk. 1 Temmuz’da kapsayıcı
kurumsal �let�ş�m� ve ün�vers�te �ç�nde hang� eylemler�n atılması gerekt�ğ�ne da�r b�r onl�ne atölye
yapacağız.
SU Gender çalışanlarına yönel�k ek�p �ç� eğ�t�mlere bu ay ‘’H�kaye Anlatıcılığı’’ atölyes� �le devam
ett�k. S�v�l toplum kuruluşları �le çeş�tl� çalışmalar yürüten Sue Holl�ngsworth �le d�j�tal platformda
gerçekleşt�rd�ğ�m�z �k� saatl�k atölyede, h�kaye anlatıcılığını hayatımızda ve çalışmalarımızdak�
yer�n� ve etk�ler�n� tartıştık.
SU Gender 2020-2021 akadem�k yılında Toplumsal C�ns�yet Çalışmaları yandalını seçen ve/ya
Kültürel Çalışmalar Programı'ndak� l�sans öğrenc�ler�ne burs, Kültürel Çalışmalar yüksek
l�sans öğrenc�ler�ne de as�stanlık verecek.

Önümüzdek� Ay Neler Var?

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

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 düzenled�ğ�m�z uluslararası web�nar ser�s�nde önümüzdek� ay �k�
konuşmacıyı ağırlayacağız. 8 Temmuz tar�h�nde 4’üncüsü düzenlenecek olan ser�de Jess�ca Cabrera,
“ABD Yükseköğret�m�nde IX. Fasıl 'C�nsel Tac�z Yasasını' Ger� Kazanmak �ç�n Fem�n�st Yöntemler" �s�ml�
b�r sunum gerçekleşt�recek. 22 Temmuz’da �se ser�ye Ana V�du konuşmacı olarak katılacak. 8 Temmuz’da
saat 18.00’de düzenlenecek ve İng�l�zce-Türkçe çev�r� sağlanacak web�nara kayıt olmak �ç�n tıklayın.

D�cle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2020 Başvuruları

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� 2 Ek�m 2020'd�r.
Başvuru koşulları �le �lg�l� detaylı b�lg�ye ulaşmak �ç�n tıklayın.

Ş�r�n Tekel� Araştırma Ödülü 2020 Başvuruları

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� 9 Ek�m 2020 olan ödüle da�r detaylı b�lg� �ç�n tıklayın.
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